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 تشییع جثامین عناصر من الجیش ُقتلوا يف حوادث غیر محددة  

 مناطق   8حمالت تجریف ومداهمات يف   

 الشیخ زوید ووسط سیناء غارات جویة یلع رفح وجنوب   

 رئیس األرکان یزور معسکر تدریب الجیش الثاني بشمال سیناء  

 تحلیل مرکز دراسات األمن القومي "هرتزیلیا" للمواجهات يف سیناء  

 إعادة تشغیل میناء العریش القدیم، وفتح میدان الفواخریة  

  ملیون دوالر   754.4تمویالت تنمویة لسیناء بقیمة   

 نتائج انتخابات مجلس النواب 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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 2020 دیسمبر املشهد السیناوي لشهر 

 امللخص

خالل شهر ديسمرب هو ارتفاع عدد الوفيات واإلصابات بف�وس كورونا  كان الحدث األبرز يف ش�ل سيناء  

فضال عن زيارة وزيرة الصحة د. هالة زايد إىل مدينة العريش ملتابعة الوضع الصحي باملحافظة. وقد ارتفع  

  وفاة يف نهاية الشهر يف   64وفاة يف بداية الشهر إىل    45من    يف ش�ل سيناء  فيات بكوروناإج�يل عدد الو 

 منذ بدء تفيش املرض. أكرب محصلة وفيات  

حصيلة  أعلن خالله أن    بيانا  املسلحة  للقواتصدر املتحدث العسكري  وعىل صعيد املواجهات املسلحة أ 

األول من سبتمالفرتة    خالل العمليات   ب�  والثامن من ديسمرب الواقعة  مقتل    2020  رب    40أسفرت عن 

  للضحايا منجيش. وتلك األرقام ال تعكس األرقام الحقيقية  من عنارص ال  6مقتل وإصابة   مسلحا فضال عن

يف املواقع اإلخبارية املرصية.  الجنازات العسكرية  الجيش والتي رصدناها يف التقارير السابقة عرب تتبع أخبار  

 .ن عنارص الجيش من بينهم ضابم 7أمكن رصد تشييع جثام� وخالل شهر ديسمرب 

، والثا� خالل أقل  2020خط الغاز املار غرب العريش لتفج� هو الثالث من نوعه خالل عام  تعرض  ك�  

هجوما سجلت رفح أكرب عدد    16من شهر. وقد أعلنت والية سيناء مسئوليتها عن تنفيذ ما ال يقل عن  

بواقع   وم  7منهم  الثانية خالل شهرهج�ت.  للمرة  املفخخة  املنازل  تكتيك  استخدام  املالحظ  حيث    ن 

ديسمرب يف    30ناسفة يف    اتبعبو   إىل منزل مفخخ وتفج�ه  لجيشا  قوة من  استدراجأعلنت والية سيناء  

تفج� منزل مفخخ يف دورية راجلة للجيش يف قرية الحسينات رشق  بعد سابقة  غرب رفح    منطقة املطلة

فية املواطن جمعة محمد  أعلنت والية سيناء تنفيذ عملية أمنية لتصك�    نوفمرب.  28بتاريخ    الشيخ زويد 

رشق بورسعيد. و�ثل الحادث توسيعا لرقعة  الجيش يف منطقة سهل الطينة  سلي�ن بتهمة التعاون مع  

 الرصاع يف سيناء حيث تتسم منطقة سهل الطينة بالهدوء فضال عن قربها من قناة السويس. 

والية سيناء يف قرية املقاطعة  ته أعلن اتحاد قبائل سيناء املوايل للجيش متكنه من دخول معقل  جه  ومن

  جنوب الشيخ زويد حيث نرش فيديو ملا قال أنه سجن تحت األرض يستخدمه التنظيم الحتجاز املخطوف�. 

اكتفى بنرش تقرير  يف شهر ديسمرب حيث    الحضور اإلعالمي لتنظيم والية سيناء   تراجعوعىل جانب آخر،  

سلي�ن مقابل نرشه لخمس تقارير مصورة    املواطن جمعة  ور واحد تضمن مشاهد لحادث إعداممص

 يف شهر نوفمرب.

وعىل الصعيد التنموي أعيد افتتاح ميناء العريش ألول مرة منذ إغالقه قبل سنوات عقب تدهور  

ب حيث فاز يف  نتخابات مجلس النواتائج جولة اإلعادة ال الوضع األمني يف املحافظة. في� أعلنت ن

 الدائرة األوىل عزيز مطر وفاز يف الدائرة الثانية عزيز كامل.  

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    بعد صمت امتد ألربعة شهور شهدت سيناء خاللها مواجهات دامية

املرصي تخص    خاللها   الجيش  عسكرية  بيانات  باسم    أعلن  ،ناءسي  يف  املواجهاتأي  العسكري  املتحدث 

  2020 الواقعة ب� األول من سبتمرب والثامن من ديسمربالفرتة   خاللحصيلة العمليات أن  لجيش املرصيا

وكرا وملجأ    437استهداف وتدم�    من  الرشقي  الش�يلاالتجاه    القوات الجوية، عىل  متكن  أسفرت عن  

العنارص   تستخدمها  املتفجرة،  للمواد  لها   املسلحةومخزنا  عن    كمالجئ  أسفر    شديدفردا    25مقتل  م� 

  شديدي فردا  15 قتلخة فضال عن متكن القوات املسلحة من مفخ رباعيعربات دفع  6 وتدم�الخطورة، 

وعدد من    السليكنظارة ميدان وجهاز  و ندقية قناصة وعدد من الخزن  ق آلية وببناد  3ضبط  و الخطورة،  

عبوة ناسفة    159كتشاف وتدم�  ا  يفك� نجحت القوات  ،  الهواتف املحمولة، وعدد من جوازات السفر

إلضافة  ا، بالرشقي  الش�يلأنفاق عىل االتجاه    5تدم�  مسلحا، و   12عىل  فضال عن القبض    يةدراجة نار   32و

مزرعة بانجو    56نتج عنها القضاء عىل     الزراعات املخدرة بجنوب سيناءلة مكربة للقضاء عىلتنفيذ حم   إىل

تل  قُ وخالل تلك العمليات    .) فدان101(  بإج�يل) مزرعة لنبات الهيدرو املخدر  90فدانا، و(  66بإج�يل  

دث العسكري ال تعكس  واحد. وتلك األرقام الواردة يف بيان املتح   وجندي  ،ضابط صفضابط و 2ب  وأصي

ا الجيش والتي رصدناها يف التقارير السابقة من خالل تتبع األخبار عن جنازات  األرقام الحقيقية لضحاي

 أفراد الجيش يف املواقع اإلخبارية املرصية.  

يد ب� عنارص والية سيناء من جهة،  تواصلت االشتباكات يف منطقة املقاطعة جنوب رفح والشيخ زووقد  

و  االشوالجيش  وشملت  أخرى.  جهة  من  سيناء  قبائل  الظه�،    5تباكات  اتحاد  الخراف�،  (الزينة،  محاور 

فيديو ملا قال أنه سجن تحت األرض    مقطعديسمرب  11يف    ، النموس�). وقد نرش اتحاد قبائل سيناءطأبوزما

يف ذات اليوم    و آخرفيدي  مقطع. ك� نرش  منطقة املقاطعة  كان تستخدمه والية سيناء الحتجاز األفراد يف

 لعتاد عسكري ُعرث عليه خالل املداه�ت يف املنطقة.  

من عنارص   4مقتل    خربانترش عىل بعض املواقع اإلخبارية وصفحات الفيسبوك  خالل شهر ديسمرب  وىف  

محمد مختار،  املالزم أول  املرصفاوي و   عمر  ديسمرب، وهم النقيب  17الجيش يف حادث واحد يف سيناء يف  

رضا الشناوي، واملجند محمد جميل حمدان. ويف ظل عدم صدور بيان من املتحدث    وصف الضابط

ومات املفتوحة إىل أن  ادر املعلالعسكري يتناول تفاصيل وخلفيات الحادث، اعتمدنا عىل تتبع مص

  مدفعية  45لقوة اللواء  عرثنا عىل صور من عزاء الضحايا ومنشورات ألقارب لهم تكشف أنهم تابعون  

 وليس يف سيناء.  صخرة العامود بالصحراء الغربية،يف منطقة وأنهم لقوا مرصعهم 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/12/8/%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-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-437-%D9%85%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%88%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81/5103107
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 العبوات الناسفة والقذائف الصاروخیة 

  املقاطعة   يف قرية  ديسمرب  1يف    بعبوة ناسفةتابعة للجيش    جرافةاستهداف  والية سيناء    أعلنت .1

 .  الجرافة  تدم�م� أدى إىل   جنوب الشيخ زويد

قرب حاجز املهدية جنوب مدينة  ديسمرب  1والية سيناء استهداف جرافة تابعة للجيش يف   أعلنت .2

 . م� أدى إىل تدم� الجرافة رفح

معسكر الزهور    رشقديسمرب    11  تابعة للجيش بعبوة ناسفة يف  جرافةوالية سيناء استهداف    أعلنت .3

 . الجرافة إعطابم� أدى إىل  ش�ل مدينة الشيخ زويد

ديسمرب رشق معسكر الزهور    13والية سيناء استهداف جرافة تابعة للجيش بعبوة ناسفة يف    أعلنت .4

 الجرافة.  تدم� م� أدى إىل  الجيش لعملية تجريف  تنفيذ خالل  شيخ زويد  ش�ل مدينة ال

ديسمرب قرب    23صاعقة بتفج� آلية عسكرية يف    21  الكتيبةاملجند عيل حسن� من قوة    تل مق .5

 قرية قرصويت بنطاق برئ العبد.

الغاز    أعلنت .6 تعرض خط  لعملية    الرئييسمحافظة ش�ل سيناء  العريش  ملدينة  املغذى 

التفج� لن يؤثر عىل مضيفة أن    انفجار  نطقة سبيكة غرب مدينة العريشمبديسمرب    24  يفتفج�  

باملساعيد  البخارية  املحطة  إىل  الغاز  سيناء أو   إمدادات  بوسط  الصناعية  والية    وتبنت  .املنطقة 

حيث وقع هجومان   2020سيناء تنفيذ الحادث. ويُعد هذا الهجوم الثالث من نوعه خالل عام  

 نوفمرب. 19فرباير و3سابقا يف 

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/1334070876707368961?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1334530749844873217?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1337603956671963136?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1338483987233247234?s=20
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.youm7.com/story/2020/12/24/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D8%A8/5127673
https://twitter.com/Oded121351/status/1342780452764053504


  

 

5 | P a g e  

 مرصد سيناء 
 December 2020 31 ||العدد السابع 

 

 

 

 

 
 

يف منطقة بلعا غرب    ديسمرب  25والية سيناء استهداف جرافة تابعة للجيش بعبوة ناسفة يف    تلنأع .7

 رفح م� أدى إىل إعطابها. 

قبائل   أعلن .8 املوا   اتحاد  عضوه  سيناء  مقتل  للجيش  قبيلة    عوض  عبدالله  منصور  محمديل  من 

ديسمرب. وبحسب    28يف    جنوب الشيخ زويد   تفكيكه لعبوة ناسفة يف قرية املقاطعة السواركة خالل  

 عبوة ناسفة خالل فرتة عمله مع اتحاد القبائل.  50بيان النعي فقد سبق للقتيل تفكيك 

  ديسمرب   30  قرية تفاحة جنوب برئ العبد يف  بعبوة ناسفة يف  دبابةوالية سيناء استهداف    أعلنت .9

 م� أدى إىل إعطابها. 

  ديسمرب يف منطقة املطلة   30ابعة للجيش بعبوة ناسفة يف  ستهداف جرافة توالية سيناء ا  أعلنت .10

 غرب رفح م� أدى إىل إعطابها. 

  سمرب دي  30ناسفة يف    اتبعبو   إىل منزل مفخخ وتفج�ه  لجيش ا  قوة من  استدراج والية سيناء    أعلنت .11

آخرين. وهو الحادث الثا� من    3مقتل فرد واحد وإصابة  غرب رفح م� أدى إىل    يف منطقة املطلة

ية  من دورية النبأ األسبوع  265العدد  والية سيناء يف    أعلنتخالل أقل من شهر حيث سبق أن  نوعه  

املركزي بتنظيم الدولة اإلسالمية مسئوليتها عن تفج� عن ديوان اإلعالم    ديسمرب  17يف    الصادرة

 .  2020نوفمرب    28منزل مفخخ يف دورية راجلة للجيش يف قرية الحسينات رشق الشيخ زويد بتاريخ  

 اشتباکات باألسلحة 

م�   ديسمرب 8 يف  دبرئ العبمبنطقة الروضة رشق مدينة  تعرض حاجز لقوات الدفاع الجوي لهجوم .1

 يع جث�نه يف محافظة بورسعيد. شُ الذي  املجند عبدالغني الزيني مقتل  أسفر عن

اتحاد قبائل سيناء مشاركة عنارصه يف عملية خاصة رفقة عنارص من الصاعقة غرب قرية    أعلن .2

 عنارص من والية سيناء.  3ديسمرب أسفرت عن مقتل   11املقضبة يف 

غرب   ديسمرب 25تابعة للجيش يف  اشتباك عنارصها باألسلحة الرشاشة مع قوةوالية سيناء   أعلنت .3

 رد من الجيش. ة منطقة عازلة م� أسفر عن مقتل فرفح خالل هدم منازل يف ظل مخطط إقام

منطقة العجرة غرب الشيخ زويد مبختلف   يف  تجمع للجيش والية سيناء استهداف  أعلنت .4

 م� أدى إىل مقتل وإصابة عدد منهم.  ديسمرب  30 أنواع األسلحة يف

  جنوبديسمرب    31يف    بأسلحة رشاشةوالية سيناء استهداف جرافة تابعة للجيش    أعلنت .5

 . وإصابة السائق  غرب رفح م� أدى إىل إعطابها املطلة  قرية

 القنص 

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/1343080288952459265?s=20
https://twitter.com/oded121351/status/1344662364273172482?s=21
https://twitter.com/oded121351/status/1344662480455426048?s=21
https://twitter.com/oded121351/status/1344662480455426048?s=21
https://twitter.com/Oded121351/status/1338360267395264513?s=20
https://www.youm7.com/story/2020/12/8/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%89-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%89/5103701
https://twitter.com/Oded121351/status/1343080288952459265?s=20
https://twitter.com/oded121351/status/1344662364273172482?s=21
https://twitter.com/oded121351/status/1344658172691296256?s=21
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  2يف    الجيش جنوب كتيبة الدفاع الجوي يف منطقة برئ العبدن  م  عنرص  قنصوالية سيناء    تأعلن  .1

ديسمرب   3جث�ن املجند عادل محمد مدحت يف يوم    ييعتشوقد تم    ديسمرب م� أدى إىل مقتله. 

 عقب مقتله يف برئ العبد. 

م� أدى إىل   املهدية جنوب رفحقرية  بديسمرب    9يف    والية سيناء قنص عنرص من الجيش  أعلنت .2

 وسط أنباء عن أن الجندي قُتل خالل قيادته جرافة عسكرية أثناء عملية تجريف باملنطقة.   مقتله.

العريشقائد عمليات كت  مقتل  .3 الجوي مبطار  الدفاع  فخر برصاص قناص    الرائد محمود رضا   يبة 

ديسمرب حسب إحدى الروايات، يف ح� تقول رواية أخرى أنه تويف عقب    11جنوب العريش يف  

محمد الرشيف محافظ اإلسكندرية الدكتور أحمد ج�ل نائب    اللواء   أناب انقالب مدرعة. وقد  

م  املحافظ  تشييع  لحضور  الجوي    رفقة جنازة  الراسم  الدفاع  أركان  رئيس  هنداوي  وائل  اللواء 

 .تامر محمد عبد املنعم املستشار العسكري للمحافظة الجيش الثا� امليدا�، والعقيدب

 ُقتلوا يف حوادث غیر محددة شعناصر من الجی تشییع جثامین  

 

 ديسمرب.  17بالرشقية يف برئ العبد بتاريخ   فاقوس املجند محمد جميل العقييل من مركز   مقتل .1

ديسمرب جث�ن الرقيب  18 التابعة ملركز حوش عيىس يف البح�ة يف قرية الكوم األخرض أهايل شيع .2

 مصطفى محمد عبد الله عقب مقتله يف برئ العبد يف سيناء. 

سبتمرب خالل مواجهات    21يف    رأبو جابيارس    عضوهاتحاد قبائل سيناء املوايل للجيش مقتل    أعلن .3

 يف سيناء. 

التابعة ملركز ومدينة زفتى    أهايل   شيع .4 الغربية   يفقرية رشباشة  جث�ن  ديسمرب    30يف    محافظة 

 اق مدينة رفح.طعقب مقتله خالل مداهمة يف ن أحمد محمود املرعز  الجيش نقيب

 

 التصفیات

لصالح الجيش  التجسس    ةبتهمإعدام املواطن جمعة محمد سلي�ن    سيناء  والية  أعلنت .1

ه. وبحسب  إعدام  خالل التنظيم صور الشخص    رشق بورسعيد، ونرشاملرصي يف منطقة سهل الطينة  

من دورية النبأ األسبوعية الصادرة عن ديوان اإلعالم املركزي بتنظيم الدولة اإلسالمية،   265العدد 

من عنارص التنظيم عقب استدراجهم إىل    3ي�ن بالضلوع يف مقتل  معة سلنظيم جفقد اتهم الت

ي حرضه  ذ. وورد يف اعرتافات جمعة سلي�ن أن ال2019محل الواقع يف منطقة سهل الطينة يف عام  

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/1334530749844873217?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1334530749844873217?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1334530749844873217?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=PBm6OdXik84
https://www.youtube.com/watch?v=PBm6OdXik84
https://www.youtube.com/watch?v=PBm6OdXik84
https://twitter.com/Oded121351/status/1337603956671963136?s=20
https://www.facebook.com/AJA.Egypt/posts/1558526474530378
https://eldyar.net/show283221
https://twitter.com/SHohada2Masr/status/1340081490391142401?s=20
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2192676
https://twitter.com/Oded121351/status/1338360267395264513?s=20
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  2020نوفمرب    1استهدفه عنارص التنظيم يف  عىل الوشاية بهم هو املواطن صقر املسعودي الذي  

م�    دينة القنطرة رشق، التابعة ملحافظة اإلس�عيليةمبرية جلبانة  ه يف قم منزلأثناء تواجده أما

أدى إىل مقتله. و�ثل الحادثان توسيعا لرقعة الرصاع يف سيناء حيث تتسم منطقة القنطرة رشق  

 وسهل الطينة بالهدوء فضال عن قربه� من قناة السويس. 

 

 . منتعاونها مع األ   بحجة  برئ العبد  مبنطقة بالوظة غربعىل يد مسلح�    ديسمرب  7يف    يدةس  مقتل .2

  رصاصة طائشة من كم�  عقب إصابته  ديسمرب  8يف  بوهويشل  أ بو العبد  أ   ةاملواطن سالم  مقتل .3

 .مستشفى الشيخ زويد  قرب

عىل يد  ديسمرب بعد خطفه    10العبد  يف    من برئ  جث�ن املواطن محمد حسن شبانة  عىل   العثور .4

 .  بدعوى تعاونه مع قوات األمن املرصية يف شهر يونيوتنظيم "والية سيناء" 

يارس أبو جابر بعد مقتله عىل يد مسلحي والية    ديسمرب عضوه  22يف    "اتحاد قبائل سيناء"  نعى .5

 . منطقة املقاطعة جنوب الشيخ زويديف سيناء خالل اشتباكات جرت 

نهم كانوا  حسابات تابعة لضباط من القوات املسلحة صورا ألربعة جثث ُوصف أصحابها بأ  نرشت .6

 ينقلون الطعام إىل املسلح� جنوب الشيخ زويد. 

 الخطف 

سيارت�   اعرتاضعقب    أشخاص يف رمانة غريب ش�ل سيناء،  3مسلحون مجهولون    اختطف .1

 .  قرية التلول  قربب" كان الضحايا يستقلونها يف طريق عودتهم من محل عملهم  آ ربع نقل "بيك  

سيناء  ق  طلأ  .2 لوالية  تابعون  أنهم  يرجح  املواطن  مسلحون  جبارة  رساح  فايز  حسام 

   .بعد فرتة من اختطافه  من العريش  الشوربجي

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/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshahidsinai2019%2Fposts%2F447702276628248%3F__xts__%255B0%255D%3D68.ARD3-S_kqZeDd1t39qBdBxVRkGIzwEFrp2hMW-CS0Ktyj2PgjMD78iRx16Pglnojbb_MRoEWfediSISn8rgjebU9CNpzksCfnLNnEHnsrPc1ljE49L6xDu1BetiVqEiJXpc60kYaQLJcMQPsqrqW8vageVL67dLYqwhgv_9E97UHxmCRM9Y7Nib7KvgC_zfywxl3C6K-1AFR5aFLFe_HRUArXL86ahD8VajTAl_Fk1LttnvNHBhqk81RXNGHyzcBXULxr1VAyyJLmeQ8pTuLYDgdPTB7eRA-RlIX53hJfCEisAY2nTmZ4pnLpif-z7iEOUvcO1JOljMHFOH2pMk%26__tn__%3D-R
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshahidsinai2019%2Fposts%2F448344399897369%3F__xts__%255B0%255D%3D68.ARAEe1zV0WJSXeltbLgTzfWc5YjeJLiQq2tqBIAfbly46nPpDwxL7jTD0OyeBZU6Nkdjwh5u77XX6QmFj-1tZCmjgVQ-ltaaNsxOcVG2cvdQ6BCKy7gRIp38-A2jl-pBhtUsIS6MT_11mZ67WsOaSdw5U9oYxU5AEkitzsuayMZjUAWNaRgEtNLp5IUjZqCBwa0zyyL8o6JwMp3raPJpdIehf9MfFHYw1YqH8BTSwB_2jhHkEJew_hsBMJQAqs2nwdsvMYz9sOn8Rlt9A0F_mKQk9iYVwNlLdKBJy8pcLNscJFcfsON_87XNYmb68ONucpPLJ2pH1lkJstL8ZRE%26__tn__%3D-R
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/photos/a.103204914411321/449567599775049/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARAiC6qX3Ixaxk-tyBe3YExGA0yjUeXZhOoJkB3LKM5TX7r8s8qfn9rWjqYnDClZzBsOVYP2YzmtnfOmFwn2AGPBxtgWMUfBHxhTAqy_JFl3TrN6aRWtoNGu_eh2Fiib6gE7TDI4Woc_ez4zDM4Lq9pKpWEca1OELHMBzGdZQOHzs-_0XYX51RjfJbp3HZDSUBcruL2sIfodYeUhdwkfXBva3xTKtB_06-ZljaTNkJd9mJoiWgpTG42DBz7DcnLUNu8NnJTD9OT8twpZ6rTh-rpxRx1lp_K3xPyiSgIy_UWlHl8oWgMyyu49TXnW1S9Fmmflxde7gKDoJ09eRyuvAI0
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshahidsinai2019%2Fposts%2F458651632199979%3F__xts__%255B0%255D%3D68.ARBAex9UHjkCtSRr6C_kAdXu5hxKkdL8UM5Vc_XxBB8Nr_L1JKdXhqta2mJFNX1wTJHrlDOmbRxEj7ds3zrGC11vYTyEl22Z8XglHbmoWRbkeeDt9707e6HLKyEabrGq5PQ7a5FI_XH4xj07HWsQ4FW0LZypV-F0-6qSt9ljlQb-CbQ8sZavhksnePglbCXUwHbG8TUfCeAifw9hcj62PJKA2Nd3pn-Lv7WwGhFIKkGJ9yTZB4KCTWKgIjoWpr0LhkoTzTiTrRI2s9qsaVtB01wPlgFEiKdUuFxe9kI8EiSD7_EFeh91ymK2TmxoGn9AyvYQuQcl_qs3Cd1JrIDoNn4%26__tn__%3D-R
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshahidsinai2019%2Fposts%2F458521715546304%3F__xts__%255B0%255D%3D68.ARDWmPx4WOSmS0r3sTRo1e-lPBr4SS6W-dBlN83OMBPesq0ChZLlNCEwNOT_aDzIjo0XLlfThqXO51Kb9OJz5MP0n6cFUDI_bTt28X3LEN7QOOnA8zn-Tx7mdvF44XjpQ5iIjm9uRWBgNUfNtfSKCgKhYZoP3KaCp3LuNlzYOqi2LfCmmEXnCdHkih8VPSLBziS8Y3L6rO3cqdybq_HDjZJ5tVIaGG5yG5OigIQxz--GehL1JxPu_W3_JVMSk7WasVFKjWeWhkrLk8RoXJHnuySSW2b15bLAlnK-7PsTMskjBl_9DTAZTcsTP_Zt7PDutnBFMEou01FXNmo_V40%26__tn__%3D-R
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/photos/a.103204914411321/458667005531775/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARC5bIGZq6xPH5gIhnCK9PyKs3MSnjqyJX8AIVssuiNueKsSEn2UPM0Sj8-rrxfi2d_G-FbAbxyA0yqcTO5yCXO3M-YmmShwRDytL6ZX5T8Ja1DHjl3urSbC3I-ZnHNdY71oMJRe1AEy2lY2MW6MOUI-x2SYFUhwAAJc8_PDtfKoWk4aWQdRWKNrC1BSR_3FRoWQ3UqtFF3v6CgVmrK6JfEpAfaETCPN2gpV6w9zSI4Qq6ZaLSXpREh0PWBxfZxjz4iFk1PmcBkAIXSTsQUZK4cXnyBUFHOFUuPNNfk2QBFqQNl3hxfc6TyDGSk8JuHA2swTvZOPRMxeLnWvMwBEF78
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/photos/a.103204914411321/458667005531775/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARC5bIGZq6xPH5gIhnCK9PyKs3MSnjqyJX8AIVssuiNueKsSEn2UPM0Sj8-rrxfi2d_G-FbAbxyA0yqcTO5yCXO3M-YmmShwRDytL6ZX5T8Ja1DHjl3urSbC3I-ZnHNdY71oMJRe1AEy2lY2MW6MOUI-x2SYFUhwAAJc8_PDtfKoWk4aWQdRWKNrC1BSR_3FRoWQ3UqtFF3v6CgVmrK6JfEpAfaETCPN2gpV6w9zSI4Qq6ZaLSXpREh0PWBxfZxjz4iFk1PmcBkAIXSTsQUZK4cXnyBUFHOFUuPNNfk2QBFqQNl3hxfc6TyDGSk8JuHA2swTvZOPRMxeLnWvMwBEF78
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 ومداهماتحمالت تجریف 

 :يف ش�ل سيناء شملتعدة حمالت تجريف  ديسمربشنت قوات الجيش خالل شهر 

 . رفحجنوب رشق منطقة بلعا غرب مدينة  

 . منطقة املواسي� جنوب مدينة رفح 

 عىل ساحل رفح.  رأبو شنا منطقة 

 . ينة رفحقاطعة جنوب مدرشق منطقة امل  

 . منطقة الظه� جنوب مدينة الشيخ زويد 

 . الخراف� رشق مدينة الشيخ زويدش�ل منطقة  

 . زويد  منطقة تل الغربة ش�ل مدينة الشيخ 

 .بوسط سيناء املغارةمنطقة  

 

 غارات جویة  

 الغارات الجوية يف ش�ل سيناء شملت:  العديد من ديسمربشن سالح الجو خالل شهر  

 . رفح عىل ساحل  املراجدةة منطق 

 جنوب رفح.  قة شبانةطمن 

 الشيخ زويد. جنوب منطقة التومة   

 قة املغارة وسط سيناء. طمن 

 معسکر تدریب الجیش الثاني بشمال سیناء   یزورئیس األرکان ر

  مقاتيل معسكر إعداد وتأهيل    ديسمرب  28يف    الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة  تفقد 

يتم من خاللها    التيابعة القيادة العامة للقوات املسلحة لإلجراءات  إطار مت  يف، وذلك  امليدا�  الثا�الجيش  

  التي  القتايلم أحدث وسائل التدريب  إعداد وتأهيل األفراد املقاتل� للعمل بش�ل سيناء، وذلك باستخدا

 . سيكلفون بها  التيتحقق الواقعية مبا يتناسب مع طبيعة املهام 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/12/28/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89/5132580
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 للمواجهات يف سیناء مرکز دراسات األمن القومي "هرتزیلیا"تحلیل 

يف إطار االهت�م اإلرسائييل بتطورات الرصاع يف سيناء نرش مركز دراسات األمن القومي "هرتزيليا" تحليال  

لدولة اإلسالمية يف سيناء  تنظيم اللباحث� يورام شفايتزر وتومر نافيه بعنوان (  2020ديسمرب    3مطوال يف  

 ) يغ� اسرتاتيجيته: هل إرسائيل وقناة السويس يف مرمى الن�ان؟

  4عبد وسيطرته عىل  بعة التابعة ملركز برئ الغ� املسبوق عىل قرية را  سيناءركز التحليل عىل هجوم والية  

قرى سوى بعد شهرين  قرى يف محيط املكان يف شهر يونيو املايض، وعدم متكن الجيش من استعادة تلك ال 

املعتادة التي درجت والية سيناء عىل    التكتيكاتونصف من القتال. فتكتيك هذا الهجوم مختلف عن  

الكر    وهج�تالقنص  و زرع العبوات الناسفة واأللغام  �ة واملتمثلة يف  استخدامها خالل األعوام الثالثة األخ

الجيش والرشطة  ،والفر بالتعاون مع  املتهم�  الجيشالهجوم عىل  ف  .وتصفية  األرايض    معسكر  يف عمق 

  أخذ،  رة من املتعاون�. عالوة عىل ذلكوشبكة متطو   اً معقد  اً لوجستي  اً يتطلب إعداد  بقرية رابعةاملأهولة  

ناء يف السنوات  هج�ت والية سي  اتسمت بهاالتي  ر  فالكر و ال   اتعملي  بعيدا عنمستمراً    شكالوم  الهج

حيث كانت    Telegramاملقربة من التنظيم عىل تطبيق    قنواتالعىل    لوجود دعاية مكثفةاألخ�ة. إضافة  

 . من امليدان تنقل أخبار االشتباكات أوال بأول

الرتاجع  الرغم من  التنظيم بإىل تغي� يف طريقة عمل    �جديد قد يشالتكتيك الهذا  فشفايتزر وتومر    وفق

. وتدور مخاوف الباحث�  2018يف فرباير    الشاملة التي دشنها الجيش منذ بدء العملية    املستمر يف قوته 

إلحاق  بهدف  إىل الهجوم العمليايت  ، والتحول من الدفاع  اإلرسائيلي� حول تغي� والية سيناء السرتاتيجيته

الرابط    سيناء وخط الغاز الطبيعي  مهاجمة قناة السويس والسياحة يفعرب    االقتصاد املرصيبب�ة  رضار كأ 

 . ب� مرص والكيان الصهيو�

التقرير إىل أن هذا التغ�   التنظيمتزايد  ل  اً ليس بالرضورة انعكاسويذهب كاتبا  الذي انخفض عدد    قوة 

  إ�ا يعكس ،  2019فقط بحلول عام    عنرصا  600-500إىل    2017يف عام  عنرص    1000ما يقدر بـ  عنارصه من  

العمليات املضادة للجيش املرصيم   التنظيم  باألحرى تكيف  الج�عات    التي فشلت يف   ع  احتواء 

حيث استمر التنظيم يف    هولة بالسكان يف السنوات األخ�ةيف املناطق الصحراوية غ� املأ   املسلحة 

رفح والشيخ زويد رغم انخفاض  األساسية يف    ته ة عمليايف ساح  الجيش هج�ت أسبوعية عىل  شن  

 2018يف عام    يف الشهر  اً هجوم  35إىل متوسط    2017يف عام    اً هجوم  55  هج�ته من قرابةعدد  

 .  2019يف عام   اً شهري  اً هجوم 25إىل وصوال ) %40انخفاض بنسبة بنسبة (

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.inss.org.il/publication/sinai-isis/
https://www.inss.org.il/publication/sinai-isis/
https://www.inss.org.il/publication/sinai-isis/
https://www.inss.org.il/publication/sinai-isis/
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التقرير عن وجود مخاوف إرسائيلية الدولة اإلسالمية يف  تنظيم  ث باسم  يف ضوء دعوة املتحد  ويكشف 

لشن هج�ت عىل أهداف إرسائيلية. ك� تخوف التقرير من امتداد عمليات  والية سيناء    عنارص  2020  يناير

السويس وباألخص قرية جلبانة عقب وقوع حادث اغتيال   املواطن التنظيم إىل مناطق قريبة من قناة 

املسعودي جلبانة    يناير  1يف    صقر  قرية  اإلس�عيليدمبيف  ملحافظة  التابعة  القنطرة رشق،  بذريعة    ةينة 

الجيش مع  عىل  التعاون  تقع  املنطقة  فتلك  حوايل  .  القناة  اً كيلومرت   15بعد  القناة.     من  أمن  يهدد  م� 

  واملداهمة  التفتيش  ل األشهر الخمسة املاضية عملياتالجيش وقوات األمن خالوبحسب التقرير فقد كثف  

 ش�ل غرب تم نقله من رشق سيناء إىل  املنطقة بلواء آخر تواجده يفالجيش  ك� عزز د العبرئيف منطقة ب

 ا.  أجل وقف امتداد والية سيناء غربمن  سيناء

حول  جنوب العريش    العازل يفبعد بناء الجدار    وسط سيناءك� رصد التقرير تعزيز والية سيناء لتواجدها ب

املغارة وجبل  يف مناطق جبلية يف وسط سيناء وجبل    ودهاع وجيتوساملطار، حيث يحاول التنظيم بذلك  

يف محاولة إلنشاء طريق التفايف ضد سيطرة الجيش هناك ومتك� مناطق جديدة للهجوم. ونتيجة    ،يالك

والقتال ضد القبائل التي    ،كان هناك زيادة يف عدد االشتباكات ب� الجيش ووالية سيناء يف املنطقة  ،لذلك

 .الجيش تعمل بالوكالة عن 

 إسرائیل کهدف 

عن مهاجمة إرسائيل (مبا يف ذلك يف تجسيداتها السابقة باسم أنصار    2012ء منذ عام  امتنعت والية سينا

املقدس القاعدة  ، بيت  لتنظيم  اإلسالمية)  ،املوالية  الدولة  تنظيم  التنظيم  يبايع  أن  بإطالق    ،قبل  واكتفوا 

ذا عىل الرغم  اعتربته هج�ت إرسائيلية ضد التنظيم. ه  صواريخ متفرقة تجاه يف الغالب كرد فعل عىل ما

الحدودي السياج  تنفيذ هجوم عىل طول  الحدود    ،من قدرتها عىل  للمنظمة وجود دائم عىل  أن  حيث 

وهي مساحة تواجه فيها بانتظام قبيلة تراب�. بعد دعوة املتحدث باسم الدولة    -اإلرسائيلية جنوب رفح  

إرسائيل كهدف ألنشطتها باإلضافة إىل  قد تغ� والية سيناء أولوياتها وتشمل    ، اإلسالمية ملهاجمة إرسائيل

الرتكيز األسايس عىل الجيش املرصي واملدني� .. وقد يسعى التنظيم جاهداً لتنفيذ التوجيه من خالل  

  مثل هجوم عىل إرسائيلي� يف سيناء. أدى إغالق معرب طابا يف أوائل مارس بسبب جائحة   ، إنجاز كب�

اآلن إىل    ، إىل منع هذا االحت�ل  19-كوفيد   أمام اإلرسائيلي� عاد  املعرب  إعادة فتح  لكن موضوع 

ية  ومبجرد فتح الحدود وعودة اإلرسائيلي� إىل شواطئ سيناء ك� ستزداد رغبة وال   ، جدول األع�ل

 سيناء يف إلحاق األذى بهم. 

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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 ستنتاج ا

وبشكل أسايس تحول    سيناء،لوالية    ة يف اإلسرتاتيجية الكربىكانت هناك تغي�ات ملحوظ  األخ�ة، يف األشهر  

باألصول    اً بعيد الرضر  إلحاق  إىل  التي تهدف  االستباقية  التحركات  ونحو  الدفاعية  البقاء  اسرتاتيجية  عن 

صة األهداف االقتصادية. ال تش� هذه التغي�ات إىل تقوية التنظيم بل إىل تغي�  وخا   املرصية، االسرتاتيجية  

تأث� معريف واقتصادي يف  -األولويات  يف   لها  إنجازات  اتجاه قناة وتركيز قدراتها وجهودها عىل تحقيق   

أو    ،سيناءومن هناك. سيكون من األسهل تنفيذ هج�ت يف جنوب    ،وجنوباً باتجاه وسط سيناء  ،السويس

قناة   مركز  من  القريبة  املناطق  تعترب حالي  السويس،يف  وإدر   اً والتي  املرصي    اً اكأقل ح�ية.  الجيش  من 

إىل جانب زيادة مبادرته الهجومية وتشغيل    انتشاره،عمل يف األشهر األخ�ة عىل تغي�    الناشئ،للتهديد  

فمن املحتمل أال ينجح هذا    مؤرش،   إذا كانت تجربة العام املايض تش� إىل أي  ذلك،دفاع متحرك. ومع  

 .يتضح من الهج�ت عىل رابعة وخط أنابيب الغاز �ك سيناء،االنتشار يف كبح االتجاه التوسعي لوالية  

  العربية، إىل جانب اتجاه التطبيع ب� إرسائيل والدول    املرصية، إن التهديد املتزايد عىل األصول االسرتاتيجية  

  الذي   الرضر  إن .  البلدين  ب�يف املصالح ويدعوان إىل مجال واسع لتحس� التعاون األمني    اً يخلقان تالقي

ال سي� إذا    ،وإرسائيل  مرص  يتحدى  سيناريو  هو  طابا  معرب  فتح  مبجرد   سيناء  جنوب  يف  إلرسائيلي� اب  يلحق

يجب    ، ف أو إعدام ملدني� إرسائيلي� (عىل غرار تنظيم الدولة اإلسالمية يسء السمعة). لذلكحدث اختطا

ناريوهات واملساعدة يف  عىل إرسائيل العمل مع املرصي� لتنسيق استجابة رسيعة وفعالة ملثل هذه السي 

 تحس� األمن املرصي وصياغة االستجابة املطلوبة. 

  

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


  

 

12 | P a g e  

 مرصد سيناء 
 December 2020 31 ||العدد السابع 

 

 

 

 

 
 

 ء: الوضع الصحي يف شمال سیناثانیًا

يف    35مقارنة بعدد  حالة    44ل كب� خالل شهر نوفمرب حيث بلغ  ارتفع عدد املتوف� بف�وس كورونا بشك

 نهاية أكتوبر.

 

 

 

  

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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ديسمرب    7بجامعة سيناء يف    الطبيعيالثانية بكلية العالج    الطالب يوسف فياض بالفرقةوقد أثارت وفاة  
اتهام أرسته للجامعة بالتقص� يف متابعة مرضه إثر رفضها عمل تحليل كورونا له بعد   إعالميا يف ظل    جدال

األكسج� يف دمه   ض، وذهب من الجامعة بالقنطرة لتلقي العالج بعد أن بلغت نسبةشعوره بأعراض املر
،  وفاتهمن    عرشة أيام  قبلقالت فيه أنه تواجد يف الجامعة آخر مرة    بيانا%، يف ح� أصدرت الجامعة  60

 . تهوأنها مل تعلم بإصابته بكورونا سوى بعد وفا

بش�ل سيناء  في�   الصحية  الشئون  مديرية  عديسمرب  19أصدرته يف    رسمي   بيان  يفنفت  تردد  ما  ىل  ، 
املواطن� بدم    وطلبت من ،العام   العريش  مبستشفييكورونا     التواصل االجت�عي من وجود لقاح   مواقع

ئعات التي يطلقها البعض، وتوخي الدقة والحذر يف التعامل مع أي معلومة، والتأكد  االنسياق وراء الشا 
 . من املصادر الرسمية

أعلنت خالله    بيانا  ديسمرب  19يف    فظة ش�ل سيناءمحاويف ظل تزايد حاالت كورونا باملحافظة، أصدرت  
وكيل    نفى  . في�تباه واإلصابة بف�وس كوروناالستقبال حاالت االش  املركزييد  تجهيز مستشفى الشيخ زو 

الصحة الدكتور طارق شوكة    وزارة  انقطبش�ل سيناء  تتحدث عن  التي  األخبار  األكسج� عن صحة   اع 
ووفاة   العام،  العريش  لذلك،   7مستشفى  نتيجة  املركزة  بالعناية  خزانات    أشخاص  رصيد  أن  مؤكدا 

 .لرت 200ألف و 22األوكسيج� يحتوى عىل 

العريش،    زارتديسمرب    25لكن يف   الصحة هالة زايد مدينة  العمل مبستشفى    حيث تفقدتوزير  س� 
العام تالعريش  عن  وأعلنت  تح ،  يف    PCR  ليل وف� جهاز  واملشتبه  املصابة  الحاالت  لخدمة  باملستشفى 

خزان أكسج� جديد باملستشفى ليصبح    2بتوف�  . ك� وجهت  رونا مبحافظة ش�ل سيناءإصابتها بف�وس كو 
الطبي الالزم    لتوف� األكسج�خزانات أكسج� باملستشفى، وإنشاء محطة لتوليد األكسج�،    4اإلج�يل  

 . ملستشفى للمرىض بشكل مستمر يف ا 

بكورونا  و هتم مسؤ األ   عديل الدكتور    ديسمرب  31يف    علنأ  إصابته  العينات من مرىض كورونا عن  اخذ  ل 
 .املركزة العنايةفيس بوك انه مصاب ومحجوز بقسم  الشخيصحسابه  مضيفا عىل

يوما حتى يتم تطه� جميع األحياء    15الحملة مستمرة ملدة    ديسمرب  29سيناء يف    �لمحافظة ش  بدأت
تتخذها املحافظة ملواجهة املوجة    التيواملناطق بالكامل وكافة أنحاء املحافظة، وذلك يف إطار اإلجراءات  

ت الخدمات  ضاف أنه تم توجيه رؤساء مجالس املدن واألجهزة ومديريا  .املستجدلثانية من ف�وس كورونا  ا
وتعقيم  لل تطه�  بحمالت  املدن    بالتوازيقيام  دواوين مجالس  وتعقيم  تطه�  لتشمل  الحملة  مع هذه 

ها، معلنا عن تنفيذ  واملنشآت واملصالح الحكومية اىل جانب الشوارع وامليادين واألسواق واملحالت وغ� 
العبد والحسنة العريش وبرئ   : هناك مشاركة من    وأن   ، حمالت م�ثلة عن طريق مجالس مدن 

جميع مجالس املدن ومديريات الخدمات واملصالح الحكومية عىل مستوى املحافظة لتشمل جميع  
 .  مراكز ومدن ومناطق املحافظة

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/12/8/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89/5104367
https://www.youm7.com/story/2020/12/8/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%87/5104129
https://www.youm7.com/story/2020/12/17/%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%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%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/5117525
https://www.youm7.com/story/2020/12/19/%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/5119480
https://www.youm7.com/story/2020/12/18/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D8%A7/5118750
https://www.youm7.com/story/2020/12/25/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5128870
https://www.youm7.com/story/2020/12/31/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%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%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3/5136676
https://www.youm7.com/story/2020/12/31/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%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%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3/5136676
https://www.youm7.com/story/2020/12/31/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%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%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3/5136676
https://www.youm7.com/story/2020/12/30/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89/5136308
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 : الوضع التنموي والخدمي يف سیناءثالثًا

 ، وفتح میدان الفواخریة شغیل میناء العریش القدیم إعادة ت

القديم    علنأ  العريش  ميناء  تشغيل  بدء  الفضيل شوشة محافظ ش�ل سيناء،  عبد   ديسمرب  6يف  اللواء 

الستقبال وتصدير الشحنات عرب خطوط امليناء جاهزا    وقد أصبح  .بالتزامن مع أع�ل تطوير امليناء الجديد

السييس خالل اجت�عالبحريالنقل   امليناء وافق عليه  املحافظ أن قرار تشغيل  معه يف شهر    ه. وأوضح 

كات امللح خاصة رشكة النرص  أسمنت ورش   رشكتينوفمرب املايض. ومن أبرز الرشكات التي ستستخدم امليناء  

فضال عن رشكات تعمل  وجود مخزون كب� من إنتاج امللح خاص بها عىل أرصفة امليناء  يف ظل  للمالحات  

 .الزجاجي الرمل  يف استخراج

وجود   من رش ويف ظل  الصيد  مبنع  الدولية،  قرارا  الحدود  حتى خط  بورسعيد  بوجود    رصح ق  املحافظ 

للصيادين   آلية  إيجاد  بالصيد  العريش  يفمحاوالت  لهم  أمنية  إحداث  بدون    تسمح  بعد    يفثغرة  امليناء 

 . تشغيله

أمام حركة    ديسمرب  18يف    ق" مبدينة العريشميدان الفواخرية "أبو بكر الصدي  فتحويف سياق آخر أعيد  

 ضع األمني مبدينة العريش.  بعد إغالقه لعدة سنوات عقب تدهور الو  املرور والحركة التجارية باملنطقة

 ملیون دوالر  754.4بقیمة تمویالت تنمویة لسیناء 

ل السنوي  التقرير  الدويل  كشف  التعاون  ديسمرب    2020وزارة  شهر  يف  الدولية  الصادر  «الرشاكات  حول 

  القومية مليون دوالر للخطة  754.4لتحقيق التنمية املستدامة »، عن االتفاق عىل متويالت تنموية بقيمة 

العربية  التمويل  من خالل صناديق  سيناء  شبه جزيرة  التحتية    لتنمية  والبنية  املياه  تحلية  قطاعات  يف 

 .والتعليم والرصف

لصالح تنمية شبه    2020أبرمتها وزارة التعاون الدويل خالل    للتقرير فإن التمويالت التنموية التي  اً ووفق

لصندوق العريب لإل�اء االقتصادي واالجت�عي ملرشوع  مليون دوالر من ا  244.16تتوزع بواقع    جزيرة سيناء

بقيمة   البقر، ومتويل  إنشاء منظومة مياه بحر  الصندوق  مل   183استك�ل متويل مرشوع  يون دوالر من 

 .الكويتي للتنمية لذات املرشوع

  18يف قطاع تحلية املياه اتفقت وزارة التعاون الدويل مع الصندوق الكويتي للتنمية عىل توف�  و 

ال البحر يف مدينة رفح  إنشاء محطتي تحلية مياه  العبد  مليون دوالر ملرشوع  جديدة ومدينة برئ 

مليون دوالر من الصندوق الكويتي للتنمية ملرشوعات البنية التحتية    168.4باإلضافة إىل    الجديدة

دوالر    مليون  82.51مليون دوالر ملرشوع استك�ل طريق النفق رشم الشيخ، و  85.9للطرق بواقع  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/12/7/%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%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84/5102254
https://www.youm7.com/story/2020/12/7/%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%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84/5102254
https://www.youm7.com/story/2020/12/7/%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%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84/5102254
https://www.youm7.com/story/2020/12/7/%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%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9/5102258
https://www.youm7.com/story/2020/12/18/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4/5118321
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ل  حارات لك  3حارات ( 6كيلومرتا بـ  160يبلغ طوله اإلج�يل ، وهو طريق 4ملرشوع استك�ل طريق عريض

يربط ب� محافظة ش�ل سيناء والحدود الش�لية ملحافظة جنوب سيناء،    مرت لكل حارة)  3.5اتجاه بعرض  

ينتهي يف طريق (النفق / طابا)  من طريق (القنطرة /العريش) بالقرب من برئ العبد، والطريق  بحيث يبدأ  

 . يف منطقة صدر حيطان 

مليون   140.8توف� متويل تنموي بقيمة  ويف مجال التعليم، تم االتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية عىل  

إىل    هذه التمويالت التنموية  . وتهدفدوالر استك�ل مرشوع جامعة امللك سل�ن يف شبه جزيرة سيناء

التنمية    تحقيق قبيلاملستدامة  أهداف  الفقر  من  عىل  الخامسو   القضاء  النظيفة  وتوف�    الجوع،  املياه 

 . النمو االقتصاديوزيادة والرصف الصحي،  

  إبریل إعادة تأهیل البنیة التحتیة باملنطقة الحرفیة بالعریش تمهیدا الفتتاحها  

 املقبل

تأهيل البنية التحتية باملنطقة الحرفية    ليات تواصل عم  اللواء محمد عبد الفضيل محافظ ش�ل سيناء  أكد

حيث    املقبل  إبريليف    القوميالفتتاحها خالل احتفال املحافظة بعيدها    اً ش، متهيدبحي املساعيد بالعري 

 .مليون جنيه إلعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية والكهرباء  76خصيص مبلغ تم ت

بتخصيص   التخطيط  وزارة  قيام  إيل  املحافظ  حريف    50مبلغ  وأشار  صناعي  مجمع  إلنشاء  جنيه  مليون 

مجهزة مبختلف األدوات واملعدات يف األنشطة الحرفية املتنوعة والتي من بينها    ورشة  47باملنطقة يضم  

النجارة واأللوميتال والكريتال وتعبئة املواد الغذائية والصناعات البالستيكية وكبس الخراطيم، حيث سيتم  

  .لبطالةيج� والحرفي�، بهدف توف� فرص عمل مناسبة للشباب والقضاء عيل اتوزيعها عيل شباب الخر

  37وأكد اللواء هشام الخويل نائب املحافظ عيل إنشاء سور حول املنطقة الحرفية بالعريش بتكلفة بلغت  

بينها   الخارجي و  30مليون جنيه من  للسور  بالسور  7مليون  الخاصة  للتجهيزات  لعودة    اً متهيد  ، مليون 

 .ملنطقةالعمل بها مرة أخري بعد توقف لعد سنوات بسبب الظروف التي تشهدها ا

جنوب حي املساعيد بالعريش إلقامة منطقة    قطعة أرض مساحتها واحد كيلو مرت مربع  سبق تخصيص وقد  

حرفية لتفريغ وسط مدينة العريش من الورش الصناعية والحرفية، وذلك بقرار من محافظ ش�ل سيناء  

 .ورشة حرفية متنوعة 1275عيل عدد  اً ، حيث تحتوي حالي86ام ع

طلبات التصالح عىل مخالفات    إج�يل، أن  محافظة ش�ل سيناءأسامة الغندور سكرت� عام    أعلن

وصل   ديسمرب 28بحلول  تسلمتها اللجان املختصة مبجالس املدن عىل مستوى املحافظة  التي البناء 

 .ألف جنيها 682مليون و  12املبالغ املسددة عنها كمقدمات للجدية  إج�يلطلبا، وبلغ  5562 إىل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/12/8/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84/5103024
https://www.youm7.com/story/2020/12/29/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-5562-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1/5134659
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 نقل مقلب قمامة من شرق العریش إلی غربها 

ل مقلب ق�مة من رشق مدينة  ق بنديسمرب    17يف    اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ ش�ل سيناء   أمر

بيان    يفوأعلنت محافظة ش�ل سيناء،    .مناطق بالعريش  3ترضر سكان    يفالعريش لغربها بعد أن تسبب  

الريسة والسكاسكة وضاحية السالم من اشتعال الن�ان    حيلها، أنه بناء عىل ترضر املواطن� من سكان  

يحملها الهواء    التيالريسة وانبعاث األدخنة    حيرشق    التخلص من الق�مة واملخلفات   املستخدم يف باملوقع  

قف إلقاء الق�مة واملخلفات باملوقع  و فسيتم    .إىل املناطق السكنية املجاورة عىل حسب شدتها واتجاهها

 . غرب مدينة العريش  17بالكيلو  الدويلاملشار إليه بصفة نهائية، واستخدام موقع بديل جنوب الطريق 

 راکب يف بئر العبد  7یارات فان بس التوکتوكاستبدال 

عن    بديلك  شباب مبدينة برئ العبدعىل  سيارة مينى فان    18  ديسمرب  21ناء يف  محافظة ش�ل سي  وزعت

استبدال التوك توك  ب  السييسبتوجيهات من    الصادر   رئيس مجلس الوزراء بناء عىل قرار  لتوك توك باملدينة ا

سيارة مينى فان كمرحلة أوىل عىل أن يتم طالئها بلون    100ومفرتض ترخيص    .راكب  7بسيارات مينى فان  

دارة  إ سيارة أخرى ب� قرى برئ العبد بعد قيام    50سيارة داخل مدينة برئ العبد و   50تعمل  بحيث    موحد

 .مرور برئ العبد بوضع مقرتح لخطوط الس� لتلك السيارات

 مجلس النواب یوافق یلع قرض جامعة امللك سلمان 

قرار  الخاص ب جلس النوابمبعليم والبحث العلمي  رير لجنة الت عىل تق ديسمرب  15يف    مجلس النواب وافق

قرض ب� حكومة  قية الاملوافقة عىل االتفاقية املعدلة التفاالخاص ب،  2020لسنة    591الجمهورية رقم    رئيس

مرشوع جامعة امللك سل�ن بن عبد العزيز    نبشأ للتنمية    السعوديجمهورية مرص العربية والصندوق  

سيناء.  شبه جزيرة  لتنمية  امللك سل�ن  برنامج  الطور، ضمن  مبلغ    مبدينة  تعديل  عىل  االتفاقية  وتنص 

ريال سعودي،    500و  اً ألف  817و  اً يونمل  465و  اً التمويل املقدم من الصندوق للحكومة املرصية ليصبح مليار 

والكليات، واملالعب واملناطق الرتفيهية،    اإلدارةاملدنية يف املرشوع مبا يشمل مبا�    األع�لوذلك لتنفيذ  

فضالً   وأع�لالتدريس،    هيئة  وأعضاءالطالب    وإسكان  الثالثة،  الجامعة  ملواقع  واملرافق  عن    الشبكات 

 . ستشاريةاال خدمات  ال

آالف قطعة میاه موفرة کمرحلة أولی بمساجد وکنائس شمال    4ب  بدء ترکی

 سیناء

آالف    4تركيب    ديسمرب عن بدء  1يف    بش�ل وجنوب سيناء  الصحيرشكة املياه والرصف    أعلنت

مياه موفرة ك أوىل  قطعة  والكنائس،  يفمرحلة  ب� وزارة  ض  املساجد  املربم  التعاون  بروتوكول  من 

الرشكة القابضة ملياه الرشب والرصف   يفاملحلية ووزارة اإلسكان واملرافق العمرانية ممثلة  ة  التنمي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/12/17/%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%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1/5117416
https://www.youm7.com/story/2020/12/21/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-18-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83/5121131
http://gate.ahram.org.eg/News/2543935.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2543935.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2543935.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8.aspx
https://www.youm7.com/story/2020/12/1/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-4-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF/5093916
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القطع   وتركيب  لتوريد  األهلي  املوفرةالصحي  (املساجد  العبادة  محافظات بدور  بجميع  والكنائس)  ة 

 ورة ترشيد استهالك املياه والحفاظ عليها. برض سياسية عليا ظل توجيهات  يفالجمهورية 

 بالعریش االجتماعيسکان م الدفعة العاشرة من وحدات اإلیتسل

املخصص    االجت�عيالدفعة العارشة من شقق اإلسكان    ديسمرب  3يف  �ل سيناء  مديرية إسكان ش  سلمت

تسليم املتخلف� عن االستالم  يف ح� تم   بع�رات السبيل بالعريش الشيخ زويد ورفح مدينتيمن   هايللأل 

 .ديسمرب  10و 9األربعاء والخميس   يوميبجميع الع�رات 

 قافلة دعویة من األزهر

الرشيفديسمرب    5يف    محافظة ش�ل سيناءإىل    وصلت األزهر  داعية    12تتكون من    قافلة دعوية من 

  وقد   . ملركز الفتوى اإللكرتونية  التنفيذياملدير    الحديديدكتور أسامة هاشم  برعاية شيخ األزهر ورئاسة ال

د  عدةالقافلة  عقدت   واملعهد    يفينية  ندوات  العريش،  والحاسب    العايلجامعة  التجارية  ،  اآليل للعلوم 

قبل أن تتختم أع�لها التي استغرقت    يات األهلية، ومراكز الشباب، واملؤسسات الخدمية باملحافظةوالجمع

ل  إمامةبأيام    5 الجمعة  أفرادها  العريش  يفصالة  مدينة  من    اكب�   اقطاع  واستهدفت  .عدد من مساجد 

 من أجل بث الفكر املعتدل ومواجهة الفكر املتطرف. واطن� وعىل رأسهم الشبابامل

 دورة فکریة تعقدها وزارة األوقاف

ش�ل وجنوب    يف  فاوقاأل ألمئة    "تفنيد الفكر املتطرف"   دورة بعنوانديسمرب    12يف  ف  وزارة األوقا  بدأت

لتدريب األمئة والواعظات وإعداد املدرب�،   وحارض يف أوىل محارضات  سيناء بأكاد�ية األوقاف الدولية 

  حيث رشح كتاب أصدرته ألزهر بالقاهرة  للدكتور أحمد حس� عميد كلية الدعوة اإلسالمية جامعة ا   الدورة

  ."ضالالت اإلرهابي� وتفنيدها  بعنوانوزارة األوقاف 

 أیام  3إجازة دراسیة 

محمد عبد الفضيل شوشة محافظ ش�ل سيناء، منح مختلف مدارس املحافظة إجازة استثنائية   اللواء قرر

ففي�   .ديسمرب 8و  7يومي   جرتاإلعادة يف انتخابات مجلس النواب، والتي  ملدة ثالثة أيام، بسبب جولة 

ام الطالب  وتعقيمها قبل انتظ  املدارس  لتطه�  ُخصص اليوم الثالثجولة اإلعادة،  ليوم�  ُخصص أول  

 . مجددابها 

 دار رعایة أیتام افتتاح

الرعاية امل  ديسمرب  13يف    اللواء محمد محافظ ش�ل سيناء  وضع تكاملة  حجر األساس ملبنى دار 

  تبلغ مساحته املبنى الجديد    أن لنت محافظة ش�ل سيناء  وأع  .العبور بالعريش  بحيلأليتام "بن�"  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/12/3/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%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%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89/5096863
https://www.youm7.com/story/2020/12/5/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%88%D8%B1/5099343
https://www.youm7.com/story/2020/12/12/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8/5109877
https://www.youm7.com/story/2020/12/6/%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/5099992
https://www.youm7.com/story/2020/12/13/%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%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85/5110483
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غرف    3عدد    الثا�مكاتب إدارية، ويضم الطابق    األريضويتكون من طابق�، يضم الطابق    ا. مربع  امرت   168

تربع    ألف جنيه   200لغ مليون ودورات مياه، وذلك بتكلفة تب   3وغرفة للنشاط وصالة لالستقبال ومطبخ و

  دامئة تشمل حيث تقدم لهم الدار رعاية    "ابنت  13لدا وو   18طفال "  31عدد  وتخدم الدار  .  بها رجال األع�ل

 .التعليم والرعاية الصحية واالجت�عية وغ�ها

 : انتخابات مجلس النواب يف سیناء رابعًا

اثنان من   بالعريش عىل مقعد مج تنافس  التي تضم  قبيلة الفواخرية  العريش األوىل  النواب بدائرة  لس 

تنافس  ة الثانية بنطاق مركز برئ العبد  وىف الدائر  ،أقسام: أول وثان وثالث ورابع العريش ورفح والشيخ زويد

مركزا   30كر أن محافظة ش�ل سيناء تشمل ذ . جدير بالالدواغرة والبياضية قبيلتيمن املرشح� من   اثنان

 .اً انتخابي اً صوت 178و اً ألف 273بها  اً لجنة فرعية مقيد 83تضم عدد و ، اً انتخابي

فظة ش�ل سيناء نتائج  اللجنة العامة املرشفة عىل انتخابات مجلس النواب يف محا   تأعلنديسمرب    9ويف  

 19897وشهرته عزيز مطر عىل    املرشح عبدالعزيز إس�عيل سامل  حيث حصلالدائرة األوىل    يفجولة اإلعادة  

املرشح  ويف الدائرة الثانية حصل    .صوتا  15639عىل    عرايبوشهرته يارس    عرايبأحمد    حمدي، ويارس  صوتا

 )1(.صوتا 15699عىل   يح سالمة الرقيعصوتا واملرش 18583سامى كامل عىل 

  

 

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

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/12/9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF/5105644
https://www.youm7.com/story/2020/12/9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF/5105644
https://www.youm7.com/story/2020/12/9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF/5105644
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