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 قراءة يف إصدار (نزیف الحمالت) املرئي.  

 شالیهات السعد بمدینة العریش   من   ف أسرة آال   4إخطارات بتهجیر   

   حصار عناصر التنظیم يف الشیخ زوید  

 . دا من القوات املسلحة فر   14تشییع جثامین   

 تفاحة ببئر العبد. هجمات مکثفة بقریة   

 وفاة بکورونا يف أکبر محصلة شهریة.   29 

 . مساجد أغلقتها وزارة األوقاف   3إعادة فتح   
 

 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


  

 

1 | P a g e  

 مرصد سيناء 
 January 2021 31 ||الثامن العدد 

 

 

 

 

 
 

 مرصد سيناء  

أخبار تقریر یرصد أهم 

سیناء ویحلل تطورات 

 األوضاع یلع عدة محاور
 إعداد

 وحدة الرصد 

 

 "وعى صناع الوعي"

، امینـمضو ،ات إعالمیةـخدم"

 اتیةـدیة ومعلومـاریر رصـتقو

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة

 ئیس التحریرر

 خالد عاشور

 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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 امللخص

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

ل�تفع إج�يل الوفيات   منذ بدء تفيش املرضأكرب محصلة وفيات  يفوفاة  29حيث شهد شهر يناير وحده 

ومجالس املدن   ش�ل سيناء محافظة ديوان عام  الع�لة يف    تخفيضوهو ما دفع إىل  .وفاة 93بكورونا إىل 

   . % بالتناوب ب� املوظف�50واملديريات بنسبة 

ف تنظيم والية سيناء من عملياته يف برئ العبد بعد تراجعها خالل الفرتة  كثّ وعىل صعيد املواجهات املسلحة  

بيانات بشأنهم. وفي� مل  هجوما أصدر    14هج�ت عىل األقل يف برئ العبد من    6املاضية حيث تبنى تنفيذ  

  14تصدر بيانات عن املتحدث العسكري بخصوص املواجهات يف سيناء، فقد أمكن رصد تشييع جثام�  

اثنان من الضباط.   فردا من   25تنظيم والية سيناء إصدارا مرئيا مدته  في� نرش    القوات املسلحة بينهم 

 .دقيقة بعنوان "نزيف الحمالت"

إخطارا بإخالء    آالف أرسة)  4مبدينة العريش (  سكان منطقة شاليهات السعد  قىتل  املجتمعي وعىل الصعيد  

م� دفع األهايل لالعرتاض، وأثار أجواء من    يدالجد  العريش   ميناءمنازلهم لهدمها ضمن مخطط توسعة  

 االحتقان داخل املدينة. 

 أوال: املواجهات يف سیناء

  املواجهات أي بيانات عسكرية تخص    يناير  شهر  خالل  صدر املتحدث العسكري باسم الجيش املرصيمل يُ 

الفرتة  2020أصدره يف ديسمرب    بيانحيث غطى آخر    ،يف سيناء الواقعة ب� األول من    املواجهات خالل 

 .2020 سبتمرب والثامن من ديسمرب

ر  بعنوان "نزيف الحمالت"، وهو اإلصدادقيقة    25إصدارا مرئيا مدته  ومن جهته نرش تنظيم والية سيناء  

تضمن اإلصدار الجديد  ،  "3الذي نرش فيه إصدارا بعنوان "عهد وثبات    2019األول للتنظيم منذ سبتمرب  

ومدا رشاشة  بأسلحة  وهج�ت  وقنص  ناسفة  عبوات  تفج�  لعمليات  متنوعة  أحد  مشاهد  ملنزل  همة 

التنظيم بالع�لة فضال عن عملية تصنيع واستخدام    أفراد اتهمهم  4املتعاون� مع الجيش، ومشاهد لقتل  

 ، وهجوم بسيارة مفخخة. قاذف محيل مضاد للدروع ل

الذي واكب   الهدوء  العبد عقب  برئ  التنظيم بشكل مكثف يف  نشاط  عاد  العمليايت  الصعيد  عىل 

عىل هج�ت    6رى باملنطقة يف شهر أكتوبر املايض حيث تبنى تنفيذ  انسحاب عنارصه من عدة ق

هج�ت  3هج�ت يف رفح و 5األقل بقرية تفاحة التابعة ملركز برئ العبد يف يناير، في� تبنى تنفيذ 

، وهو التفج�  إرسائيل ومرص  ب�بط  ارخط أنابيب الغاز ال  الشيخ زويد، فضال عن حدوث تفج� يف يف  

درة عن ديوان اإلعالم  أما مجلة النبأ الصا   .2021يف عام  ، واألول  2020يناير  منذ    الرابع من نوعه

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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هجوما يف    13يناير نفذ التنظيم    6ديسمرب إىل    31أنه خالل الفرتة من    ذكرتاملركزي بتنظيم الدولة فقد  

و عدد  يناير، وه  13إىل    8هج�ت خالل الفرتة من    8شخصا، في� نفذ    19سيناء أسفروا عن مقتل وإصابة  

 فرتة.  هج�ت أكرب من العدد الذي تبناه التنظيم خالل تلك ال

 الهجمات التي أعلن تنظیم والیة سیناء تنفیذها: 

لعنارص من  استهداف .1 راجلة  ناسفةلجيش  ا  دورية  قرية  يناير  1يف    بعبوة  برئ جنوب    ةاحتف  يف 

 .  العبد

 جنوب برئ العبد م� أدى إىل اعطابها.    تفاحة   يف قرية   يناير  3يف    بعبوة ناسفةلجيش  ل   آلية   استهداف .2

م�    قرب حاجز النوافلة غرب مدينة رفح  يناير  6للجيش بعبوة ناسفة يف    آلية مدرعة   استهداف .3

 للحادث.  صوراالتنظيم   نرشتدم�ها. وقد أدى إىل 

م� أدى إىل    قرب حاجز النوافلة غرب مدينة رفح  يناير  7للجيش بعبوة ناسفة يف    جرافة   استهداف .4

 إعطابها. 

م� أدى    قرب قرية املهدية جنوب مدينة رفح  يناير  8للجيش بعبوة ناسفة يف    جرافة  دافاسته .5

 تدم�ها. إىل 

مدينة  قرب قرية بلعا غرب    يناير  10يش بعبوة ناسفة يف  جلا  صهريج ألحد املتعاون� مع  استهداف .6

 تدم�ه. م� أدى إىل  رفح

م� أدى  يناير يف قرية تفاحة جنوب برئ العبد    11جيش بعبوة ناسفة يف  عربة هامر لل  استهداف .7

 تدم�ها. إىل 

معسكر الزهور ش�ل مدينة الشيخ    رشق  يناير  11للجيش بعبوة ناسفة يف    تابع  صهريج  استهداف .8

 إعطابه.   م� أدى إىل  زويد

يناير يف قرية تفاحة جنوب برئ العبد م� أدى إىل    16للجيش بعبوات ناسفة يف    آليات  استهداف .9

ل  خال  قتل وجرافة وعربة هامر فضال عن إصابة همر أخرى. وزعم التنظيم أنه    60إم    تدم� دبابة

 من عنارص الجيش.   10بوع يف عملياته بقرية تفاحة أكرث من أس

قرب حاجز الرواس رشق    يناير  17وة ناسفة يف  لجيش بعبا  آلية ملتعاون� مع  استهداف .10

 من أفرادها عىل األقل.  اثن� تدم�ها ومقتل م� أدى إىل  الشيخ زويد

ثقيلة لجيش  ل   جرافةوالية سيناء استهداف    أعلنت .11 بلعا  يناير  21يف    بأسلحة    قرب قرية 

 إعطابها وإصابة سائقها. م� أدى إىل  حغرب مدينة رف

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.terrorism-info.org.il/ar/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-13-7-%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%86/
https://twitter.com/Oded121351/status/1345631802979966978?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1346483952182206464?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1347182218939158529?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1347432561400807424?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1347907056196591620?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1347435203246125058?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1347924832592261124?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1347924832592261124?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1347924832592261124?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1348866075006480384?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1348866075006480384?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1348957858960969729?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1351176680145100805?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1351391098841800704?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1351030083193024512?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1352840378861432833?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1352538397596921856?s=20
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 إعطابها. م� أدى إىل  عىل ساحل الشيخ زويد   يناير 21يف  دبابة بعبوة ناسفة استهداف .12

 بأسلحة قناصة يف قرية تفاحة غرب برئ العبد.  يناير  21يف  عنرصين من الجيش استهداف .13

ال  26مدرعة للجيش بعبوة ناسفة يف    استهداف .14 عبد م� أدى إىل  يناير يف قرية تفاحة غرب برئ 

 تدم�ها. 

لعنارصها خالل حمالت لكشف عبوات    صوراللقوات املسلحة    موالية   قبليةنرشت ميليشيات  ومن جهتها  

املغذى ملدينة العريش    الرئييساز  خط الغفي� تعرض  ناسفة زرعها عنارص التنظيم يف رفح والشيخ زويد.  

صادر عن محافظة ش�ل سيناء،    بيانبحسب    عريشنطقة سبيكة غرب المب  يناير  18  يفإىل عملية تفج�  

 . 2021وهو االنفجار األول من نوعه يف عام 

 عناصر من الجیش تشییع جثامین  

إال أنه  م صدور أي بيانات من املتحدث العسكري عن سقوط ضحايا من الجيش خالل شهر يناير  دعرغم 

 عرب تتبع أخبار تشييع جثام� عسكري� توفوا بسيناء يف الصحف املقربة من النظام أمكن رصد التايل: 

، حيث  يناير  2يف    ابعة ملدينة قناقرية الحج�ات الت  من  نور نارص عبد الوارث  املجند  تشييع جث�ن  .1

 .اللواء أرشف الداوديمحافظ قنا   الحرىب 67طار استقبل جث�نه مب

  عزبة قوره التابعة لقرية كفر موىس عمران مبركز  من  محمد أحمد متويلالرقيب   تشييع جث�ن   .2

 ، وبحضور محافظ الرشقية د. ممدوح غراب. يناير  3يف  الزقازيق

  التابعة  الزراعي  قرية اإلصالح  يف  محمد عبد الخالق محمد عطوة  بالجيشنقيب  ال  ييع جث�نشت .3

قال موقع    وبين�  .عبد الحميد الهجان القليوبية  محافظاير، وحرض الجنازة  ين  6يف    قليوبركز  مل

حيط  مب  "16كم� "بركان  هجوم استهدف  العريب الجديد أن الضابط املذكور قُتل رفقة مجند يف  

العريش يف هجوم هو األول من نوعه يف تلك املنطقة منذ فرتة طويلة. لكن عند البحث    مدينة 

نطاق العريش  بعن أي هجوم    و وسائل التواصل االجت�عي تحدثتالتنظيم أ   أن  والتدقيق مل نجد

 يف شهر يناير.  

املجند .4 جث�ن  كرش  تشييع  مرزوق  أحمد  ب  7يف    عمر  ملركزيناير  التابعة  امليمون    قرية 

 .حافظة بنى سويفمب يالواسط

 منوف التابعة ملركز  قرية دمليج  يناير ب  7يف    ة تامر أم� عطا أبو خيش  تشييع جث�ن املجند .5

العميد أركان حرب يوسف الشاذيل مساعد قائد الجيش الثا�    الجنازة  وحرضمبحافظة املنوفية.  

 .  والعقيد نادر محمد الرببري املستشار العسكري للمحافظةامليدا�

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/1352538397596921856?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1352840378861432833?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1354156863160516612?s=20
https://mobile.twitter.com/Oded121351/status/1353958709735649281
https://www.youm7.com/story/2021/1/18/%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%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4/5162891
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3214090/1/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%82%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3214488/1/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D9%8A
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/3408711-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
https://www.youm7.com/story/2021/1/7/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%89/5147377
https://www.albawabhnews.com/4234538
https://www.albawabhnews.com/4234538
https://www.albawabhnews.com/4234538
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ركز البلينا  مل  التابعةالباسكية  بقرية  يناير    10يف    محمد ماهر مبارك إبراهيم  تشييع جث�ن املجند  .6

 . مطار سوهاج الدويلعرب ، وقد وصل الجث�ن سوهاج  جنوب محافظة

املجند  .7 التابعة  يف  أحمد بهجت رزق مناع  تشييع جث�ن  الحجة  الحرية مركز    قرية كفر  لصفط 

 .  اللواء هشام آمنة محافظ البح�ةيناير بحضور   11يف  البارود  إيتاي

بقرية الزاوية الخرضاء مبركز  يناير    17يف    محمود حنفي محمود عبدالغني  تشييع جث�ن املجند .8

 مبحافظة بني سويف. الفشن

يف حي فيصل مبدينة السويس بتاريخ    محمد عمرو الطاهرت املسلحة  النقيب بالقوا   تشييع جث�ن .9

 .  اللواء عبد املجيد صقر محافظ السويسيناير بحضور  17

العليم  املجندتشييع جث�ن   .10 عبد  محمد  بقرية    20يف    رأفت  مل   الشيخ خطابيناير  ركز  التابعة 

 سويف.  مبحافظة بني  سمسطا

 يناير.    21يف قرية املحروسة مبحافظة قنا يف   مصطفى محمود محمد عث�ن ييع جث�ن املجند تش .11

بحضور   القناطر الخ�يةيناير ب 22يف  أحمد محمود محمد عبد املجيد النمر ييع جث�ن املجندتش .12

 .محافظ القليوبية  الحميد الهجان اللواء عبد 

  الزقازيقالتابعة ملركز    قرية "بيشة قايد" يناير ب  28يف    محمد حمدي عوض  ييع جث�ن املجند تش .13

 مبحافظة الرشقية. 

قرية بندار الرملية التابعة ملركز  يناير ب  30يف    السعديجابر عبدالفتاح أبو  ييع جث�ن املجند  تش .14

 . دويلعرب مطار أسيوط العقب وصول جث�نه  حافظة سوهاجمبجرجا 

 املدنیین  من  ضحایا

 يناير.   8التابعة لبرئ العبد يف   تفاحةقرية بانفجار عبوة ناسفة يف  عساف العم�يمقتل  -1

نارص خالل عمله رفقة القوات املسلحة يف اكتشاف العبوات الناسفة يف برئ العبد    عيل  مقتل ناجي -2

 يناير.  11يف 

العباديمقتل   -3 فوزي  محمد   نضال  نجله  وه�  يناير  17يف    رفقة  الرياشات  ،  قبيلة  من 

ملنطقة املطلة    خالل زيارته�  ، حيث انفجرت فيه� عبوة ناسفةمدينة الشيخ زويديف    نويسكنا 

   .يف االنفجار   اثن� من الجنودك� قُتل ح رفالتابعة ل

عقب انفجار عبوة ناسفة يف سيارة تابعة لرشكة املياه خالل    بومحاربأ عبدالعزيز  مقتل   -4

   ركز برئ العبد.بقرية تفاحة التابعة مليناير  25يف قيادته لها 

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/2021/1/10/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7/5151420
https://www.youm7.com/story/2021/1/11/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A5%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%8A/5153612
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3224775/1/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.youm7.com/story/2021/1/17/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8/5162233
https://www.albawabhnews.com/4247039
https://www.facebook.com/AHL.QENA.TEAM/posts/1550967651961099/
https://www.youm7.com/story/2021/1/22/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%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%A8%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9/5170001
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/3447933-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2021/1/30/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC/5182012
https://www.youm7.com/story/2021/1/30/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC/5182012
https://www.youm7.com/story/2021/1/30/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC/5182012
https://www.facebook.com/285143725196598/posts/1327636187614008/
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-2021
https://www.facebook.com/Nabdh.BirElabd.Alaikhbarih/posts/1609718842561068
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 الخطف 

يف   • يعملون  ع�ل  سبعة  الدواجن  تعرض  لرتبية  العبد بمزرعة  برئ  مدينة  بنطاق  التلول    قرية 

يد مجهول�  لالختطاف لتنظيم والية سيناء.    عىل  تابعون  أنهم  شاهد  في� ذكرت صفحة  يُرجح 

 منهم عىل األقل من محافظات أخرى.  5أفراد  9أن عدد املخطوف� يبلغ  سيناء

قرية الشالق بالشيخ    يفبو خرقه من قبل مسلح�  أ بو خرقه ومسعود  أ محمد  طاف املواطن�  اخت •

 يناير.   8يف زويد  

 

 قراءة يف إصدار (نزیف الحمالت) ثانیا: 

دقيقة    25يا مدته  سيناء إصدارا مرئنرش تنظيم والية  

األول   اإلصدار  وهو  الحمالت"،  "نزيف  بعنوان 

سبتمرب   منذ  نرش    2019للتنظيم  إصدارا  الذي  فيه 

وثبات   "عهد  بدايته  " 3بعنوان  يف  اإلصدار  تضمن   .

يعطمقت للسييس  قد�ة  أركان  طفات  رئيس  فيها  ي 

ىل اإلرهاب  شهور للقضاء ع  3القوات املسلحة مهلة  

ملة الشاملة، ك� ركز اإلصدار عىل دعوة السييس  أكرث من عام� عىل بدء الح  ناء فضال عن مروريف سي

 أسفرت عن مقتل أطفال.  الجوسالح  نفذها غارات ل ة، وعرض مشاهدطللجيش باستخدام القوة املفر

التسجيل.  قبل أيام معدودة يف رسالة بأن اإلصدار حديث    نُفذ عرض اإلصدار مجموعة من العمليات بعضها  

هج�ت بعبوات ناسفة يف الشيخ زويد، وهجوم    3هجوما يف رفح، و   11ات لقرابة  طوتضمن اإلصدار لق

. ك�  2020سطس  أغ  29التنظيم تنفيذه يف    تبنىسبق أن    ية التابعة لبرئ العبدطقرية قا   بسيارة مفخخة يف

  .جنوب الشيخ زويد  للجيش، وهجوم بقذائف الهاون عىل حاجز  حة قنصهج�ت بأسل  10تضمن اإلصدار  

آليات    ه ماستخد او كذلك تضمن اإلصدار مقاطع مصورة لعملية تصنيع قاذف محيل مضاد للدروع   ضد 

وسعيومدرعات للتنظيم،  صناعية  تحتية  بنية  وجود  دروع محيل  مضاد  تصنيع  ويعكس  لحل  ،  ه 

   إىل سيناء.مشكلة نقص الذخ�ة والقيود املشددة عىل عمليات تهريب األسلحة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81-7-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://twitter.com/Oded121351/status/1299733980791672837?s=20
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 ع للقاذف محلي الصنع طمقا

تنظيم والية سيناء   اعتاد  ناسفة، وهو سالح  باستخدام عبوات  اإلصدار حدثت  الهج�ت يف  العديد من 

  فذيه قبل الهجوم وبعده، وتجنبه ن ماستخدامه بكرثة نظرا لقوته التدم�ية الكب�ة، وسهولة إخفاء مسار  

لالشتباك املبارش الذي قد يخلف عددا من القتىل يف  

فا لهجوم  طف التنظيم. ك� تضمن اإلصدار مقتصفو 

تجمع للجيش عىل ساحل الشيخ زويد  باألسلحة عىل  

للقتالأ  الجيش  أفراد  جاهزية  عدم  وضعف  ظهر   ،

عىل  يةالتأمين  همإجراءات االستخبارات  قدرة  وعدم   ،

للهجر  تنفيذهم  قبل  املهاجم�  قربصد  عن  ،  وم 

للهجوم، وميل  ة عملياتية للتصدي  طوعدم تنفيذ خ

 قة عمليات مفتوحة. طالجنود للترصف بعشوائية والهرب، فضال عن ارتداء العديد منهم ملالبس مدنية يف من

 مشهد للهجوم یلع قوات الجیش بساحل الشیخ زوید  

ويُدعى يارس عبدالله عن عمله    أفراد قبل قتلهم، تحدث أحدهم  4ت  ك� تضمن اإلصدار مشاهد العرتافا

قة، فضال عن شخص يُدعى سلي�ن شالش  طساد، وتكليفه برصد السيارات الغريبة يف املن لحساب املو 

سبق أن   مشاة 134للواء قائد   ، وهوالعقيد أركان حرب مصطفى عبيدورف ط يعرتف بتجنيده من

وقد تحدث شالش عن    . مقتله رفقة سائقه  أسفرت عن  عبوة ناسفة   النفجار  2020تعرض يف فرباير  

تكليفه من قبل الضابط عبيدو بتجنيد عدد من شباب القبائل يف برئ العبد للقتال ضد عنارص والية  

املقت  سيناء. ارتداء  طأما  فتضمن  األبرز  الجيش خالل    4ف  األقل ملالبس  التنظيم عىل  عنارص من 

املتهم�   أحد  منزل  عمداهمة  له  واعتقالهم  عبدالله)،  (يارس  ملنزله  بالتجسس  تفتيشهم  قب 

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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أما عمليات القنص العرشة التي نرشها التنظيم    عوا رأسه الحقا.طباعتبارهم من القوات املسلحة قبل أن يق

 يف اإلصدار فتظهر عدم دقة تصويب قناصة التنظيم حيث جاءت أغلب اإلصابات غ� مميتة.

 ل یاسر عبداللهع لعملیة مداهمة منزطمق

 وردت يف اإلصدار ع لعملیة قنص  طمق

 

 ثالثا: حصار عناصر التنظیم يف الشیخ زوید

الحصار املفروض من قبل القوات املسلحة عىل معاقل التنظيم يف الشيخ زويد نرش موقع مدى  يف سياق  

ديسمرب    خالل األيام األخ�ة من شهرمرص تقريرا نقل خالله عن مصادر محلية أن التنظيم حاول  

غذائية،  وىل من العام الجديد، حاول اخرتاق حي الكوثر ثالث مرات للتزود باملواد الاملايض واأليام األ 

الشيخ زويد والذي يطل، وامتداده، عىل قريتي   الباقية يف وسط مدينة  القليلة  وهو أحد األحياء 

منه الواحدة  تُعترب  اللت�  رفح  مدينة  يف  الواقعت�  والحسينات  للتنظيماملطلة  أساسيًا  ارتكازًا   �  .

التقرير   للمنطقة  وبحسب  املسلحون  فيها  تسلل  التي  الثالث  املرات  فإن  الساعة »،  قرب  كانت 

شخًصا حرضوا إىل املنطقة مرتجل�، وحصلوا عىل أجولة دقيق    15الرابعة فجرًا وكان عددهم قرابة  

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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بقالة صغ�ة يف املنطقة. وعرضوا مقابلها  وأغذية معلبة وأكياس سكر، من بيوت األهايل وأصحاب دكاك�  

ملسلح� تركوا ما يُقارب من قيمتها، ويف حالة  قيمتها، بين� رفض آخرون، ولّكن ا  األهايلأمواًال، وقد أخذ  

لّكن تسلًال رابًعا    .رفض أي شخص إعطائهم ما يطلبونه يُعتدى عليه بالرضب ثم يأخذون األغراض عنوة

يناير الجاري، عندما حاولت    4وقع يف موقع آخر؛ بأطراف قرية الجورة أقىص جنوب الشيخ زويد، وذلك يف  

ملحل بقالة صغ� وقاموا بتحطيم بوابته ثم رسقة بعض السلع الغذائية،  مجموعة من املسلح� الوصول  

شباب قبيلة السواركة املسؤول� عن ح�ية    ولكنهم انسحبوا من املنطقة عندما اكتُشف أمرهم من قِبل

 التجمعات القروية حول «الجورة». 

أن   التقرير  التنظيم  من    شخًصا  11نحو  ك� ذكر  وينتمون    رفح  يف قرية املطلة غرب  املتواجدينعنارص 

لوجهاء  إعطاء الضوء األخرض  عرب  بدأتها أجهزة أمنية سيادية  بادرة  استجابة ملسلموا أنفسهم  قبيلة الرميالت  ل

من القبائل مبحاولة إقناع أبناء قبائلهم املنخرط� يف صفوف التنظيم بتسليم أنفسهم مقابل نقلهم للتحقيق  

ث أمنية  إطالق رساحهمملقرات  أن    م  أضاف  ك�  رفقة    3الحقا.  قرية  طفًال    11سيدات  يف  املقيم�  من 

خالل الفرتة السابقة عىل التسليم   ، وذكرن أنهسلمن أنفسهن وأطفالهن منتصف ديسمرب املايضاملقاطعة  

 يعقب  . ولكن ملكانت الوجبات اليومية عبارة عن ملعقة من السكر عىل فرتات يف اليوم بسبب قلة الطعام

 التنظيم عىل تلك األخبار أو يصدر الجيش بيانا حول األمر. 

  

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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 : الوضع الصحي يف شمال سیناءرابعا

وفاة يف   64وفاة مقارنة ب  93  إج�يل الوفياتكب� حيث بلغ  ل  ارتفع عدد املتوف� بف�وس كورونا بشك 

رئيس    عمراملمرض أحمد سلي�ن  املتوف�    أبرزومن    .شخصا يف شهر يناير وحده  29نهاية ديسمرب أي تويف  

حدة العمليات مبستشفى العريش  املمرضة هدى رشاد رئيسة و ، و متريض وحدة قرية السكاسكة بالعريش

 . العام

 

 

 

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/2021/1/18/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3/5162815
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 موظفا بالقطاع الصحي بالحسنة للتحقیق  14إحالة 

  موظفا باملستشفى واإلدارة الصحية14اللواء أسامه عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء،  حالأ 

بعد أن تب� غيابهم   يناير 6يف  املدينة  مجلس ة الشئون القانونية بديوان عام بإدار  الحسنة للتحقيق  مبركز 

اإلدارات الطبية    يفالعمل  راقبة  مل  الصحية واملستشفىعىل اإلدارة  قام بها  حملة مرور  خالل    عن العمل

 .والصحية

 تخفیض العمالة يف دیوان عام املحافظة 

بتخفيض الع�لة يف ديوان عام املحافظة    يناير  5يف    قرارا أصدر عبد الفضيل شوشة محافظ ش�ل سيناء،  

واملديريات ومجال املدن  ملواجهة    %50بنسبة    س  وذلك  وأسبوع،  أسبوع  املوظف�  ب�  انتشار  بالتناوب 

حالة غياب    يف جزاءات  دية والعارضة، مؤكدا عيل توقيع  إلغاء اإلجازات االعتياباملحافظ    . وأمروناف�وس كور 

به. ك� وجه املحافظ بحذر أي تجمعات أو فاعليات أو أنشطه أو    املوظف خالل األسبوع الذي يعمل

 . املساجد  يفإقامة أفراح أو رسادقات عزاء، واغالق الساحات ومراكز الشباب ودور املناسبات  

 تأجیل الدراسة بجامعة العریش 

شفوية  تأجيل االمتحانات النظرية وال  قررت جامعة العريشكورونا مبحافظة ش�ل سيناء،    فيشل ت ظيف  

اجازة   انتهاء  بعد  ما  إىل  النوعية  والربامج  العليا  والدراسات  والبكالوريوس  الليسانس  لطالب  والعملية 

وقف جميع الفعاليات واالحتفاالت واملؤمترات   أصدرته بيان  يفوأعلنت الجامعة   .الجامعيمنتصف العام  

تستكمل إجراءات  سات رسائل املاجيست� والدكتوراه  خالل الفرتة الحالية، وفي� يتعلق مبناقشوالندوات  

ضوء ضوابط محددة أهمها اقتصار الحضور عىل الباحث    يف  تهاناقشمللجان    ُشكلت  التي مناقشة الرسائل  

 .ولجنة املناقشة والحكم وثالثة أو أربعة من أقرباء الباحث عىل أقىص تقدير

م  2021يناير    2ظرف كان بداية من يوم السبت    أيحرم الجامعة تحت   يفت عدم تواجد الطالب  ك� أعلن

وقررت    .2021فرباير  18تنتهى بتاريخ    التياألول    الدرايسوحتى بدء االمتحانات املقررة بنهاية إجازة الفصل  

املجلس األعىل الصادر    إدارة الجامعة إخالء املدن الجامعية للبن� والبنات بداية من تاريخ صدور قرار 

م حتى صدور قرارات أخرى، ويتم توزيع املوظف� بكليات الجامعة مبعدل حضور  2020ديسمرب    31بتاريخ  

 .األسبوع لكل موظف يفثالثة أيام 

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/2021/1/6/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-14-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86/5145902
https://www.youm7.com/story/2021/1/6/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-14-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86/5145902
https://www.youm7.com/story/2021/1/6/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-14-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86/5145902
https://www.youm7.com/story/2021/1/5/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-50%D9%AA-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/5144380
https://www.youm7.com/story/2021/1/5/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%25
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 : الوضع التنموي والخدمي يف سیناءرابعا

 وتهجیر سکان شالیهات حي السعد میناء العریش 

ديسمرب    6يف  بدء تشغيل ميناء العريش القديم    بد الفضيل شوشة محافظ ش�ل سيناءاللواء ع  نعال إ عقب  

را بإخالء منازلهم لهدمها  منطقة شاليهات السعد إخطا   سكان، تلقى  من مع أع�ل تطوير امليناء الجديبالتزا

آالف أرسة حيث نظموا  4ضمن مخطط توسعة امليناء الجديد، وهو ما أثار غضب السكان البالغ عددهم  

لتوسيع امليناء يف مناطق غ� آهلة   وقفات احتجاجية وطالبوا بعد هدم منازلهم يف ظل وجود إمكانية 

سبوك لتنظيم مطالباتهم. يف ح� طالب بعضهم ك� دشنوا جروب عىل الفي  17بالسكان مثل منطقة الكيلو  

املوقع  بتعويضهم مببالغ متاثل   الراهن مع مراعاة  الوقت  التشطيبات يف  األرض ونفس سعر  نفس سعر 

 للسكن البديل. املتميز 

 

 تجمع ملجموعة من سکان منطقة الشالیهات 

 

 الدولة الخاصة بالتنمیة الشاملة لسیناء  السیسي یناقش استراتیجیة

السييس يف شهر يناير مع مصطفى مدبويل رئيس الوزراء، ورشيف إس�عيل مساعد رئيس    اجتمع

وزير   املال  وطارق  الكهرباء،  وزير  شاكر  ومحمد  واالسرتاتيجية،  القومية  للمرشوعات  الجمهورية 

اون الدويل، ومحمود شعراوي وزير التنمية املحلية، وعاصم الجزار  البرتول، ورانيا املشاط وزيرة التع

وزير اإلسكان، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد شوشة محافظ ش�ل سيناء، واللواء  

الجهاز   رئيس  شوقي  ومحمد  العمرا�،  للتخطيط  الجمهورية  رئيس  مستشار  أحمد  سيد  أم� 

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
http://gate.ahram.org.eg/News/2557540.aspx
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واللواء أ.ح أحمد إس�عيل مساعد رئيس الهندسية ملرشوعات تنمية  الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء،  

 يناء، واللواء إيهاب عبيد رئيس وحدة الرتاخيص بالهيئة الهندسية س

إلقامة التنفيذي  املوقف  االجت�ع  التجمعات   البدوية التجمعات   وتناول  عدد  إج�يل  فيه  مبا  سيناء،  يف 

ومساحاتها والتوزيع السكا� املقرتح، وتكلفة البناء واملصادر التمويلية، وتوف� مياه الري للزراعة واألنشطة  

يف أع�ل تغذية املياه للتجمعات التنموية يف وسط وش�ل    اإلنتاجية املختلفة، ك� تابع السييس س� العمل

ألف فدان من خالل نقل املياه من مرصف بحر البقر إىل األرايض املستهدف    500وزراعة حوايل  سيناء،  

 . زراعتها

 ملیار للکهرباء لسیناء 9، وتخصیص انقطاع التیار الکهربائي عن العریش

للعمل    جزيئتوقف    يفالعريش م� تسبب  كافة مناطق مدينة  يناير عن    2يف يوم    الكهربايئالتيار    انقطع

التيار عىل مراحل    لتعيد ت إصالح  باملدينة قبل أن تتمكن فرق الصيانة من إجراء عمليا  املصالح الحكومية ب

مليارات    9محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة املتجددة، أنه تم تخصيص مبلغ    قالفي�    .دينة امل ألحياء  

سيشهد    الحايلاء، مؤكدا أن العام  ش�ل وجنوب سين  تيبكات نقل وتوزيع الكهرباء مبحافظطوير شجنيه لت

الباب أمام املستثمرين للقيام مبرشوعات   فتح  م� سيساهم يفمجال الكهرباء    يفسيناء  بطفرة غ� مسبوقة  

 .تنموية

 وفاة طفل بإهمال من وزارة الکهرباء 

عقب    يناير  23يف    قرية السكاسكة رشق مدينة العريشيف  صعقا بالكهرباء    سنة  12البالغ    مازن شهوان تويف  

ش  جلس مدينة العريمل  املتكررة  األهايل  تعرضه للصعق من كابل كهربايئ ملقى عىل األرض رغم مناشدة

خالد عيد رئيس قطاع  عىل املواطن� واملاشية. وعقب الحادث أعلن    لخطورته   بلالكابرضورة التدخل لرفع  

 . إصالح خط الكهرباء ورفعه من عىل األرض  يفالبدء  جرىكهرباء ش�ل سيناء، إنه 

 تجدید حظر التجول بشمال سیناء لثالثة شهور 

املنطقة املحددة رشقا من تل رفح مارا بخط    يفرئيس الوزراء، بحظر التجوال    قرارت الجريدة الرسمية  نرش 

الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحالل، وش�ال من غرب العريش مارا  

من جبل الحالل وحتى العوجة عىل خط    رفح، وجنوبا  يفاحل البحر وحتى خط الحدود الدولية  بس

وتضمن القرار أن تكون توقيتات حظر التجوال من السابعة مساء وحتى الساعة    الحدود الدولية.

من كم� امليدان وحتى الدخول    الدويل، عدا مدينة العريش والطريق  التايلالسادسة من صباح اليوم  

صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح    ملدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9.aspx
https://www.youm7.com/story/2021/1/2/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/5140114
https://www.youm7.com/story/2021/1/30/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5180617
https://www.youm7.com/story/2021/1/23/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84/5171790
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يناير، وحتى انتهاء    24ة من صباح يوم األحد املوافق  عمل بالقرار اعتبارا من الساعة الواحدويُ   نفس اليوم.

 . مد حالة الطوارئ مبوجب قرار رئيس الجمهورية

 لتنفیذ استثمارات يف شمال سیناء ملیار جنیه   1.5تخصیص  

مليار جنيه من    1,5  تبلغأنه تم تخصيص استث�رات  ب  اللواء محمود شعراوي  وزير التنمية املحلية  رصح

و تحس�    نارةات رصف الطرق املحلية والكهرباء واإل لتنفيذ مرشوع  الخطة االستث�رية للمحافظات  إج�يل

 مبحافظة ش�ل سيناء.    البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات املحلية

 ثالثة مالعب خماسیة تجدید  

تجديد ثالثة مالعب خ�سية مغطاة عىل إحالل و يناير    6يف  أرشف صبحى وزير الشباب والرياضة    وافق

سيناء   الصناعي بالنجيل   ش�ل  إرشاف    مبحافظة  وبحو تحت  االستشارات  والتخطيط  مركز  التنمية  ث 

  ،ومركز شباب نجيلة بإدارة رمانة  ،العريش  ة(مركز شباب مدين  مالعب، وهي  التكنولوجي بجامعة القاهرة

 . أكتوبر بالعريش ٦ومركز شباب 

 ل الرمیالت يف مجلس النوابتعیین أحد وجهاء قبی

عضو مبجلس  ك  لشيخ سامل أبو مراحيل، أحد كبار مشايخ ش�ل سيناءجمهوريا بتعي� ا  قراراأصدر السييس  

 . ش�ل سيناءيف ح  قبيلة الرميالت مبركز رف، وهو من وجهاء ابالنو 

 مساجد أغلقتها وزارة األوقاف  3إعادة فتح 

مسجد  ، وهي (مساجد مبديرية أوقاف ش�ل سيناء  3بإعادة فتح    اقرار يناير    14يف    وزير األوقافأصدر  

العريش  برشاب البحر غرب  رفاعيو   ، شارع  أحمد  رفاع  ي حب  مسجد  املؤمن�  مو   ي، آل  أم  عائشة  سجد 

حرتازية للوقاية من  عدم التزام املصل� باإلجراءات اال يناير بحجة    6) بعد سابقة إغالقها يف  العريش رشقب

تعهد  كوروناف�وس   بعد  القرار  وصدر  املذكورة  .  املساجد  رواد  عائالت  ومشايخ  التام  بعواقل  االلتزام 

 ة. باإلجراءات االحرتازية والوقائي

 مواطنا من مدینة رفح 193  تعویضات لـصرف 

مواطنا من مدينة    193  يضات لـرصف تعو،  يناير  23  أصدرته يف   بيان  يف  أعلنت محافظة ش�ل سيناء

، وترتاوح املستحق� لتعويضات املنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها بالرشيط الحدودي برفحمن    رفح

 )1(.ألف جنيه  600ألف إىل  400قيمة التعويضات من 

 

 ) 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.youm7.com/story/2021/1/29/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%80/5180185
https://www.youm7.com/story/2021/1/6/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/5145076
https://www.youm7.com/story/2021/1/7/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%89/5147242
https://www.youm7.com/story/2021/1/14/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-3-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA/5158531
https://www.youm7.com/story/2021/1/14/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-3-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA/5158531
https://www.youm7.com/story/2021/1/14/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-3-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA/5158531
https://www.youm7.com/story/2021/1/23/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80193-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5170870
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