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 تراجع يف وتیرة هجمات تنظیم والیة سیناء.  

 شخصا من قریة َعموریة التابعة ملرکز بئر العبد.   14اختطاف   

 اتحاد قبائل سیناء یعلن مقتل سلیم الحمادین وتنظیم الدولة ینفي.  

 إسرائیلیة يف شمال سیناء. مقتل فلسطیني خان یونس بقصف مسیرة   

 عودة حوادث استهداف األقباط يف سیناء.  

 تقریر جدید لهیومن رایتس ووتش عن األوضاع يف سیناء.  

 تراجع الوفیات بفیروس کورونا يف شمال سیناء.  

 فتح میدان رئیس للحرکة يف الشیخ زوید.  

 إسرائیل وتهریب املخدرات عبر 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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 أوال: املواجهات يف سیناء
للشهر الثا�   2021استمرت وت�ة هج�ت تنظيم والية سيناء يف الرتاجع يف مارس  

هج�ت فقط أصدر بيانات بشأنها مقارنة 5عىل التوايل حيث تبنى التنظيم تنفيذ  

فرباير   شهر  تبناها يف  التي 2021بتسع هج�ت  التنظيم  اختفت هج�ت  وقد   .

ح� استمر استهداف التنظيم  يستخدم فيها قذائف صاروخية أو أسلحة قنص. يف  

لعنارص اتحاد والية سيناء والعنارص القبلية التي يتهمها بالتعاون مع الجيش. وجاء  

شخصا عىل األقل من قرية عمورية التابعة ملركز برئ العبد يف    14حادث اختطاف  

 مقدمة الحوادث. 

أي    من جانبه مل يصدر املتحدث العسكري باسم الجيش املرصي خالل شهر مارس

بيانات عسكرية تخص املواجهات يف سيناء، حيث غطى آخر بيان أصدره يف ديسمرب  

املواجهات خالل الفرتة الواقعة ب� األول من سبتمرب والثامن من ديسمرب    2020

2020 . 

ولوحظ اختفاء النشاط اإلعالمي املريئ لتنظيم والية سيناء يف شهر مارس، حيث مل  

هات لعملياته. وكان ملفتا أن دورية النبأ الصادرة عن  ينرش التنظيم صورا أو فيديو 

ديوان اإلعالم املركزي بالتنظيم األم مل تعلن لألسبوع الثا� عىل التوايل يف شهر مارس  

. يف ح� 2021مارس    16إىل    11تبني تنفيذ والية سيناء لهج�ت خالل الفرتة من  

مسئولية التنظيم عن تنفيذ مارس    24الصادر يف    279أعلنت دورية النبأ يف العدد  

أفراد   8مارس م� أسفر عن إصابة ومقتل    23إىل    17هج�ت خالل الفرتة من    4

 بحسب ادعاء التنظيم. 

مارس صورا لعدد من املسلح� الداعم�   18ومن جهته، نرش اتحاد قبائل سيناء يف  

وعة الشهيد وسيم العرجا�) خالل للجيش يعملون ضمن مجموعة تُدعى (مجم

غ�   قبلية  ميليشيات  يظهر  ما  وهو  سيناء.  ش�ل  يف  عسكرية  تدريبات  تلقيهم 

حكومية يستع� بها الجيش املرصي يف مواجهة تنظيم والية سيناء، وهي ظاهرة  

يف  حرصيا  مبرص  تتواجد 

سيناء فقط. ك� نرش اتحاد 

فيديو  سيناء  قبائل 

عنارص  أنهم  قال  ألشخاص 

سيناء  س والية  من  ابقة 

للسلطات   أنفسهم  سلموا 

 املختصة طلبا للعفو. 

  

 مـرصد سـيناء

 
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

 رئیس التحریر 

 خالد عاشور 

 املرصد  بوابات

 المصـرى المرصد 

 المرصد التركي 

 المرصد اإليراني

 المرصد الخليجي

 المرصد العبري 

 يالمرصد المغارب
 املرصد  منصات

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

 @Al Marsad 

  
 
 
 

 

 تدريبات مجموعة وسيم العرجا�

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


  

 

2 | P a g e   

 مـرصد سـيناء 
 March 2021 31 ||العدد العاشر

 

 

 

 

 

 

 الهجمات التي أعلن تنظیم والیة سیناء تنفیذها:

مارس بتهمة معاونته�   11سنة) يف    17سنة)، ونجله عبدالعزيز (  40(  كل من سالمة سويلم القمبيزي  استھداف .1

وبحسب دورية النبأ فإن سالمة القمبيزي   .للجيش إثر مداهمة منزله� يف قرية املشبه يف الحسنة بوسط سيناء

 يُعد من وجهاء الحسنة ويتمتع بعالقات وطيدة مع الجهات الحكومية.  

مارس،    14منطقة تفاحة جنوب برئ العبد باستخدام أسلحة ثقيلة بتاريخ  لحملة عسكرية للجيش يف    التصدي .2

 فضال عن تفج� عبوة ناسفة يف عربة هامر تابعة للجيش م� أدى إىل تدم�ها. 

كم� لقوة راجلة من الجيش استُدرجت إىل قرية العيايطة مبنطقة الشالق جنوب غرب الشيخ زويد،    نصب .3

النقيب بقوات الصاعقة حس� ج�ل وإصابة ثالثة    16واستهدافها بأسلحة رشاشة يف   مارس م� أسفر عن 

 آخرين. 

 تدم�ها. م� أدى إىل    مارس يف قرية التلول غرب برئ العبد  26للجيش بعبوة ناسفة يف    عربة مدرعة  استھداف .4

م�   غرب الشيخ زويدجنوب  قرية الشالق    منقرب  بال  مارس  27يف    بأسلحة ثقيلةللجيش    آليت�  استھداف .5

 . أدى إىل إعطابه�

 خسائر يف صفوف تنظیم والیة سیناء

سليم الح�دين يف عملية مشرتكة مع   والية سيناءاتحاد قبائل سيناء مسئوليته عن قتل القائد بتنظيم    أعلن .1

صحة التابعة للتنظيم  من دورية النبأ    279التنظيم يف العدد    نفيمارس. يف ح�    22القوات الخاصة بالجيش يف  

 خرب مقتل الح�دين. 

غزة بعد استهدافه من جانب طائرة مس�ة باوي من خان يونس  ز أمجد وائل الع  مقتلمارس عن    24اإلعالن يف   .2

عدة متركزات لعنارص تنظيم والية سيناء    تعرضتوسبق أن    ء.والية سينا  تنظيممجهولة أثناء قتاله يف صفوف  

 مارس.  8يف رفح والشيخ زويد لغارات إرسائيلية مكثفة يف 

 لن املسئولیة عن مقتلهم املدنیین لم ُتع  من ضحایا

األقباط .1 استهداف  القبطي    مقتل :عودة حوادث  سامياملواطن  واالستيالء عىل    41(  عبدالنور  صبحي  عاما) 

مارس. وقد أقيم عزاؤه    4كم� لعنارص والية سيناء عىل الطريق الدويل ببرئ العبد يف  سيارته عقب توقيفه يف  

ستهداف األقباط التي  ة. وتعيد الحادثة األخ�ة للواجهة حوادث ارشقي ال  ة مبحافظةجزيرة سعود مركز الحسينيب

 8ببرئ العبد يف  من أمام منزله يف حي الغزالن    قبطي نبيل حبيش سالمةالواطن  امل  اختطاف  كان من آخرها 

كنيسة الوحيدة املوجودة يف برئ العبد حيث بَنَى ال  لكنهمن أبناء محافظة الرشقية،    وهو مواطن،  2020نوفمرب  

 يقيم و�لك محالت مجوهرات.

استهدف فيها املواطن� األقباط، فقتل يف   2016وسبق أن شن التنظيم حملة يف مدينة العريش بداية من عام   

أقباط يف  خمس حوادث   6القس روفائيل موىس كاهن كنيسة مار جرجس بالعريش. ثم اغتال    2016يونيو    30

 12  من ذات الشهر حيث اغتيل يف  23، ووقع آخرها يف  2017فرباير    12خالل عرشة أيام فقط بدأ أولها 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/1376056850098053122?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1376056850098053122?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1376056850098053122?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1376546958278598657?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1376546958278598657?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1373972972839567361?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1376056850098053122?s=20
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/521706012561207
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%22%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%22-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B
https://www.christian-dogma.com/t2029673/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%89-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1
https://www.facebook.com/103075051090974/posts/423100612421748/
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 ، ثم يف مدحت  ، ونجلهسعد حنافرباير    22، ويف  ج�ل جرجسفرباير    16  . ثم يفعادل شوقيو   ،مينابهجت    2017فرباير

أرسة    25وقد أدت عمليات االغتيال تلك إىل نزوح ج�عي لألقباط من ش�ل سيناء حيث تركت    .كامل رؤوففرباير    23

العريش فتوج  توتوجه  مسيحية  لهم  أماكن  تتوافر  مل  ولكن  اإلس�عيلية،  أغلبهمإىل  يف   ه  واستقروا  بورسعيد  إىل 

،  بطلق ناري يف الرأس  باسم عطا اللهاغتيل املواطن    2018يناير    13. ثم يف  معسكرات الشباب بعد التنسيق مع املحافظة 

 . الحقا مقتلهعلن يُ ش، قبل أن اختُطف مواطن يف كم� لـوالية سيناء عىل الطريق الدويل غريب العري 2019يف يناير و 

بعد   السييس بأرسة مسيحية مهجرة من العريش إىل بورسعيد    12استغاثت    2020وجدير بالذكر أنه يف شهر سبتمرب  

في شهر  ف  .املهجرة من العريشوقف رصف بدل إيجارات املنازل املؤقتة لألرس    قرار محافظ بورسعيد عادل الغضبان

استقرار األمور يف    لح�   املبلغ  جنيه لكل أرسة، وتعهد بدفع 1500وافق املحافظ عىل رصف بدل إيجار   2017يونيو  

بوقف     استقرت بعض األرس يف منازل حتى صدر قرار املحافظ  ومن ثمالعريش، في� وفرت الكنيسة أثاث ملنازلهم،  

 بحجة وجود أولويات أخرى لإلنفاق لدى املحافظة.  رصف بدل اإليجار الشهري

مارس بانفجار عبوة ناسفة يف قرية تفاحة مبركز    6عبود فرج سل�ن، ومحمد سلي�ن سل�ن يف    الطفل�  مقتل .2

 العبد.برئ 

مارس برصاص   30عاماً يوم    20عاماً و"حسام محمود املسعودي"  22األخوين "خالد محمود املسعودي"    قتلم .3

   التابعة ملركز القنطرة رشق بسيناء. ةجلبان قوات األمن يف منطقة

 

 حوادث الخطف

 ملركزشخصاً من سكان قرية َعمورية، التابعة    20إىل    14عددا من املواطن� يرتاوح من  ،  مارس  24يف    مسلحون  اختطف

هاجموا أحد الدواوين   يف املساء حيثعرشات املسلح� القرية الواقعة رشقي مدينة برئ العبد،  أن اقتحم  برئ العبد، بعد  

اختطفوا عدداً منهم، ثم اختطفوا آخرين من داخل منازلهم، ف   العشاء،  فيه لتناول وجبة  األهايلأثناء تجمع عدد من  

قبيلة الدواغرة، إىل  جميع املخطوف� وينتمي  قبل أن تنسحب سيارات الخاطف� إىل الظه� الصحراوي الجنويب للقرية.

يوسف محمد ،  ممويس محمد مغن ،  سلي�ن محمد مغنم  ،محمد مغنم حمدان، وهم كال من  (إحدى أكرب قبائل القرية

سامل مغنم    ة،محمود محمد سعاد،  خليل مغنم غوينم  ،محمد غانم ساملان،  سامل غريقد غانم،  غريقد غانم ساملان،  مغنم

). اسليم  ةفرحان جمع،  ابراهيم سويلم فرحان  ،حس� سويلم فرحانة،  سعد صباح سعاد،  حمد غوينمأ حامد  ،  غوينم

التنظيم هم من قاموا    من املرجح  اآلن، إال أن  حتىورغم عدم تبني تنظيم «والية سيناء» للعملية   بتنفيذ  أن أفراد 

بخاليا نشطة يف  التنظيم  احتفاظ  له،  التنظيم  تنفيذ  تأكد  الحادث يف حال  الحادث حيث يحمل بص�تهم. ويعكس 

 قرى سيطر عليها مبركز برئ العبد.  4وبر املايض من  املنطقة رغم تراجع معدل عملياته بها عقب انسحابه يف أكت 

 عن األوضاع يف سیناء  رایتس ووتش  تقریر جدید لهیومن

مرص: عمليات الهدم الواسعة يف سيناء  يف شهر مارس تقريرا بعنوان (  هيومن رايتس ووتش"نرشت منظمة "

وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع   حول األوضاع يف سيناء اعتمدت فيه عىل)  حرب محتملة  جرائم

تحليل صور التقطت بواسطة األق�ر االصطناعية ومقارنتها بشهادات ، فضال عن  ""مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان

 .حصلت عليها

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/1873892
https://www.elwatannews.com/news/details/1873892
https://www.elwatannews.com/news/details/1873892
https://www.elwatannews.com/news/details/1873916
https://www.elwatannews.com/news/details/1887093
https://www.elwatannews.com/news/details/1904886
https://www.elwatannews.com/news/details/1907115
https://www.youm7.com/story/2017/5/15/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-1500-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%81/3236181
https://twitter.com/Oded121351/status/1368070646744428546?s=20
https://www.facebook.com/WeRecordAr/photos/a.2509297819300118/3037281286501766/?type=3&theater
https://www.facebook.com/WeRecordAr/photos/a.2509297819300118/3037281286501766/?type=3&theater
https://www.facebook.com/WeRecordAr/photos/a.2509297819300118/3037281286501766/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAAYdfq6OhZqMP4jXXJUXZQbfTaU4OmpRacoSBuf_nWe9OiYd8qMP93hm5HGMADcTU1ZkaN7pqAs_p-VgUOOLoaHKDVnofVyfRjdpFam6q1y3dly_He8JQ45InLmu0PT6GSqyLBs_Wk22l39M1VTH6jBn7vOhkYxNmcDws5r1Yx9a-chxez7pFWvZFHtGORitObsz0OTN02dO87tzZqWAEM2GgAE69X7JJ2o--hwwELty_NKYfgbLyfLLIG_XXWatwdBrV_h9Zw2V-im3otrm84gPgYqECjBsJYo5e3TTejjRjFNz_D0lU&__tn__=%2ANK-R
https://mada29.appspot.com/www.madamasr.com/ar/2021/03/25/news/u/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%a8%d9%80%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%8a%d9%86/
https://www.hrw.org/ar/news/2021/03/17/378097
https://www.hrw.org/ar/news/2021/03/17/378097
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يف سيناء    وستة آالف هكتار من املزارع  اوتجاري  اسكني  ىً مبن  300ألفاً و  12أكرث من   هدم  الجيش املرصيذكر التقرير أن  

تتسم بالبطء عملية دفع التعويضات للسكان وأصحاب املزارع  . وأضاف التقرير أن  2020إىل    2013عام    خالل الفرتة من 

لوا عىل قوائم املستحق� للتعويضات أو ما زالوا  وعدم الشفافية، مضيفة أن     ينتظرون التسجيل" آالف األشخاص مل يُسجَّ

 بناء عشش بدائية لإلقامة فيها. لالعديد منهم م� دفع 

  420ضد فرع تنظيم "الدولة اإلسالمية"  يف ش�ل سيناء، خلّفت ما يصل إىل   املرصية الحكومة  وأضاف التقرير أن حملة

  بعد أن     2018  ير/شباطفربا  9مدن يف ش�ل رشق البالد بحاجة ماسة إىل املساعدات اإلنسانية منذ    4ألف شخص يف  

 شهدوا انخفاضا حادا يف اإلمدادات املتاحة من املواد الغذائية، األدوية، غاز الطهي، وغ�ها من السلع التجارية األساسية

البنزين للمركبات يف املنطقة، وقطع خدمات االتصاالت أحيانا لعدة أيام فضال عن   حظر السلطات بيع أو استخدام 

سيناء، مبا يف ذلك رفح والشيخ   ش�له والكهرباء بشكل شبه كامل يف معظم املناطق الرشقية من  قطع امليا، و متواصلة

التقرير  .زويد توف� الغذاء الكايف لجميع السكان، والس�ح الفوري ملنظ�ت اإلغاثة مثل ب  املرصية  الحكومة  وطالب 

 .للسكان املحلي�"الهالل األحمر املرصي" بتوف� املوارد لتلبية االحتياجات الحرجة 

  

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 سیناءثانیا
وفاة    107وفاة مقارنة بعدد    118بلغ إج�يل الوفيات نتيجة اإلصابة بف�وس كورونا يف ش�ل سيناء بحلول نهاية مارس  

 اء. شخصا يف شهر مارس. وهو ما �ثل تراجعا يف عدد الوفيات بكورونا بش�ل سين 11يف نهاية فرباير أي تويف 

 

 

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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 بدء توزیع لقاح کورونا بمستشفی العریش العام فی شمال سیناء 

لكبار السن وأصحاب   إلعطائهاتوزيع لقاح كورونا عىل املستشفيات    مارس  5يف    مديرية الصحة بش�ل سيناء   دأتب

وصول  عقب  مستشفى العريش العام    يفالتطعيم    األمراض املزمنة، وأعلنت صحة ش�ل سيناء بدء إعطاء اللقاح مبركز

مواطناً بش�ل سيناء لتلقى اللقاح عن طريق    156إخطار  و ستشفى،  امل   يفجرعة من لقاح كورونا ملركز التوزيع    200عدد  

 .الرسائل النصية

 فرق تطعیم حملة شلل األطفال بشمال سیناء تجوب القرى

الحسنة ونخل بوسط سيناء، ومركز برئ العبد، ومناطق وقرى حول مدينة الشيخ   مركزيقرى ش�ل سيناء بنطاق    شهدت

متركزت الفرق الطبية أمام مقرات الوحدات الصحية والقروية و   . زويد، نشاط متواصل لحمالت التطعيم ضد شلل األطفال

والدواوين القومية بش�ل سيناء  حملة. وتستهدف  واملساجد  و  54تطعيم    التطعيم  باملرحلة    899ألفا  طفالً وطفلة 

 . سنوات 5العمرية من سن يوم وحتي 

 طبیة متنوعة فرقاستقبل یالعام  العریشمستشفی 

، فريقا من معهد القلب بالقاهرة يضم كال من الدكتور سعيد مرجان،  مارس  6يف  مستشفى العريش العام،    استقبل

ويف . ومعهد القلب  إطار بروتوكول تعاون ب� املستشفى  ، يفقلبال  أخصايئقلب، والدكتور محمد السيد نوار    استشاري 

ناظ�  املو   الهضميجهاز  الضم كال من الدكتورة كر�ة أحمد أستاذ  ي  أطباء  10من   افريقنفس املستشفى    استقبلمارس    7

حمد عبدالعزيز نظيم مدرس  أ ر  دكتو العصاب، و األ بجامعة األزهر، ودكتور محمد محسن عطية مدرس جراحة مخ و 

و أ مساعد جراحة مخ و  القاهرة،  بجامعة  العصاب بجامعة  الدموية  األوعية  دكتور محمد رفيق موىس مدرس جراحة 

القاهرة، ودكتور مصطفى عبداملحسن أستاذ جراحة قلب وصدر، ودكتور سامح السيد سعيد مدرس مساعد جراحة 

عامة، والدكتور ارشف عبداملنعم مدرس    جراحةستاذ  أ الرحمن حسن صادق  الدكتور عبد  ، و قلب وصدر بجامعة الزقازيق

محسن   محمد  والدكتور  الزقازيق،  بجامعة  عامة  املنصورة،  أ جراحة  بجامعة  عظام  جراحة  مساعد  مدرس  بوالفتوح 

 . مدرس مساعد تخدير بجامعة املنصورة حمديوالدكتور ابراهيم 

 بقرى الشیخ زوید قافلة طبیة من الهالل األحمر 

قرى العالج مجانا للمواطن� بنطاق    تورصفمارس    8يف      ياطب  ا، كشف املرصيقافلة طبية تابعة للهالل األحمر    أجرت

والكشف  ،  تحليال  102، وإجراء  امواطن   452ىف اليوم األول، تم الكشف عىل  . و الشيخ زويدز  ملرك  التابعة  الشالق وأبوطويلة

 ألمراض مزمنة.  حالة 51 عىل

  

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/2021/3/5/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%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-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5234238
https://www.youm7.com/story/2021/3/5/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%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-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5234238
https://www.youm7.com/story/2021/3/5/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%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-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5234238
https://www.youm7.com/story/2021/3/2/%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89/5229297
https://www.youm7.com/story/2021/3/4/%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85-91-7%E2%80%8E%E2%80%8E-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D9%84%D9%84/5232845
https://www.youm7.com/story/2021/3/6/%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-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8/5235051
https://www.youm7.com/story/2021/3/7/10-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89/5235175
https://www.youm7.com/story/2021/3/8/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84/5237185
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 : الوضع التنموي والخدمي يف سیناءثالثا
 

 سنوات 8بعد توقف  وروسیا تصدیر أسمنت من میناء العریش إلی املغرب

 6املتجهة إىل املغرب بحمولة    URANUSعن مغادرة السفينة    مارس  5يف    املنطقة االقتصادية لقناة السويس  أعلنت

إطار تصدير املنتجات السيناوية املعبأة والخام من امليناء منذ   يفاألبيض املعبأ من سيناء، وذلك    اإلسمنتآالف طن من  

التابع للمنطقة    البحرين ميناء العريش  أ ،  أصدرتهبيان    يفالهيئة االقتصادية    وأضافت  يناير املايض.   يفادة تشغيله  إع

ترفع    والتيالقادمة من اليونان    URANUS، السفينة   مارس  3يف    استقبل  -القطاع الش�يل  -االقتصادية لقناة السويس  

استقبلتها امليناء خالل هذه الفرتة بعد   التي  15وهى السفينة رقم    ،رأمتا  7مرتاً بغاطس    116علم توجو ويبلغ طولها  

مارس   8. ويف  األبيض  لإلسمنتاألبيض املعبأ من ِقبل رشكة سيناء    اإلسمنتإعادة التشغيل، والرابعة من نوعها لتصدير  

  24. ويف  أالف طن من أسمنت سيناء األبيض وتصديره لروسيا  8مليناء العريش، لشحن حمولة    16السفينة رقم    وصلت

 . الحالة الجوية وارتفاع حركة األمواج داخل البحر املتوسط سوء  بسببمارس أُغلق امليناء 

 الرئیسيفتح میدان مدینة الشیخ زوید إعادة 

 "ميدان   الرئييسفتح ميدان مدينة الشيخ زويد  إعادة    مارس  4يف    عبدالفضيل شوشة محافظ ش�ل سيناءاللواء    أعلن

تغي� اسم امليدان الذى كان يحمل اسم وسبق أن تم   ،سنوات  6بعد إغالقه منذ    الشهيد اللواء محمد سلمى السواركة"

، حيث مقتلهالروينى لـ"الشهيد لواء محمد سلمى" أحد ضباط الرشطة بش�ل سيناء، وابن مدينة الشيخ زويد عقب  

. أعلن  جنوبهاالواقعة يف    قرىال يق يربط مدينة الشيخ زويد بمع طر  الدويليقع امليدان عىل تقاطع طريق العريش رفح  

إعادة هيكلة الشوارع و فتح بعض الشوارع  وامليادين بالشيخ زويد،  املحافظ أن قرار فتح امليدان يأيت ضمن مخطط ل

 .باملدينة بالتدريج

الشيخ زويد عىل ساحل محافظة ش�ل سيناء اليوم، فتح مسار الحركة املرورية   -  طريق العريش  شهدمارس    12ويف  

والحواجز    اإلسمنتيةرفع املصدات  وتم    بالحارت� عىل طول الطريق، بعد أن كانت قارصة عىل مسار عرب حارة واحدة.

 اتجاه�. يف رور عىل مسارها الرملية، وتجهيز الطريق لعودة حركة امل

سارة للمواطن�   سنعلن أخباراحافظ " املمحاور جديدة قال    3تضمن إنشاء    التيخطة تطوير مدينة العريش  وفي� يخص  

خالل األيام املقبلة إليجاد بدائل وحلول مقرتحة لتخفيف الرضر الواقع عىل املواطن� ومنازلهم عند تطوير محاور مدينة 

". وتأيت ترصيحات املحافظ يف ظل اعرتاض أهايل العريش عىل  الشائعات  مروجي بعدم االست�ع لكل    العريش، مطالبا

منزال    40و  ،له  ةطلب هدم مسجد الخلفاء الراشدين والوحدة الصحية التابعتتوسعة املحاور الثالثة التي تخطة  

يف املنطقة من شارع الخلفاء الراشدين حتى ميدان النافورة، فضالً عن احت�ل    أغلبها تقع  من منازل املواطن�

يوليو بشكل مبارش يف منطقة    23وسط املدينة لتنفيذ مخطط ربط شارعي أسيوط وبإزالة بعض املبا� السكنية  

 متتد ما ب� الساحة الشعبية ومديرية الشباب والرياضة وحتى ميدان النرص.

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/2021/3/5/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-6-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/5233644
https://www.youm7.com/story/2021/3/7/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8016-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-8-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86/5236596
https://www.youm7.com/story/2021/3/4/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/5232909
https://www.youm7.com/story/2021/3/12/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86/5242556
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شمال وجنوب   محافظتي  يفع مع وزیرة الصحة موقف املشروعات  رئیس الوزراء یتاب 

 سیناء 

ة الصحة والسكان، املوقف  مع الدكتورة هالة زايد، وزير   مارس  1يف    ، رئيس مجلس الوزراءمدبويل الدكتور مصطفى    حثب

تم . حيث أوضحت الوزيرة أنه  ش�ل وجنوب سيناء  محافظتي  يف تنفذها الوزارة    التيلعدد من املرشوعات    التنفيذي

الثانية من و االنتهاء من املرحلة األوىل من أع�ل تطوير ورفع كفاءة مستشفى العريش العام،   في� يتعلق باملرحلة 

أرسة عناية مركزة، فقد تم االنتهاء   7ماكينة، وعدد    60بسعة    الكلوين إنشاء مبنى الغسيل  تتضم  والتي أع�ل التطوير،  

تم االنتهاء من     التنفيذ. ك� من إعداد مستندات الطرح، وىف انتظار العروض الفنية واملالية الخاصة بهذا الشأن لبدء  

بش�ل    اصة بتطوير عدد من الوحدات الصحيةأع�ل إنشاء وحدة الجوفة الصحية، وجار االنتهاء من اإلجراءات الخ

العمرو، مبركز الحسنة، ووحدة الربث مبركز رفح، ووحدات الطويل،    ووادي، من بينها وحدات الجفجافة، والجدى،  سيناء 

 التلول، ورابعة، مبركز برئ العبد.  وحديتوعاطف السادات، والسكاسكة، مبركز العريش، إىل جانب 

 الجفجافة واملنبطح فی شمال سیناء  بقریتيإصالح أعطال الکهرباء 

 حيث أصلحت قرية الجفجافة.  من أع�ل إصالح أعطال الكهرباء بمارس    9يف    مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء  انتهى

ك� قامت هندسة كهرباء الحسنة،  ،  ما يلزم من كابالت تالفة  وغ�تهندسة كهرباء الحسنة أعطال الكهرباء بالقرية  

 100انقطاع التيار باستمرار عن قرية املنبطح وتبديله مبحول جديد قدرة    يفبتغي� املحول القديم باملصباح املتسبب  

، مارس  22يف  ش�ل سيناء  محافظة  تعرضت لها    التيتسببت العاصفة الرتابية  يف ح�    رية بالكامل.كف أمب� إلنارة الق

مجلس مدينة الحسنة بوسط    أعلنحيث   .سقوط أعمدة إنارة، وخطوط أسالك محمولة بعدد من مناطق املحافظةب

. ك� سقطت ) أعمدة كهرباء جهد متوسط مبدخل مدينة الحسنة م� أدي إيل انقطاع تام للكهرباء7سيناء، سقوط عدد (

 يف الشيخ زويد وبرئ العبد. خطوط أسالك كهرباء هوائية

 سیارة "فان" کبدیل عن التوك توك 82محافظة شمال سیناء تعلن توفیر 

سيارة    82، وذلك لتوريد عدد  املرصي  الزراعي، بروتوكول تعاون مع البنك  مارس  24يف  محافظة ش�ل سيناء،    وقعت

،  سيناءوأكد محافظ ش�ل  .  مركز ومدينة برئ العبد للعمل كبديل للتوك توك  يف"فان" لتوزيعها عىل أصحاب التكاتك  

سيارة فان، وتم توزيعها عىل املتقدم� من أصحاب التكاتك بنظام القرعة للعمل كبديل   18أنه سبق للبنك توريد عدد  

 سيارة   . 100إىل  اإلج�يلتوك، ليصل  للتوك

 إعداد سجل لتوثیق بطوالت رجال اإلسعاف بشمال سیناء 

األخ�ة    بدأ السنوات  سيناء خالل  إسعاف ش�ل  رجال  بطوالت  لتوثيق  التجهيز  سيناء،  إسعاف ش�ل  مرفق 

السابق من توثيق بجداريات والتجهيزات ملعرض يجسد   يفبسجالت مكتوبة وأع�ل مرسحية لتضاف ملا تم  

البطوالت  العامة مبرفق إسعاف ش� . وبحسب مهذه  العالقات  النجار" مسئول  بلغ عدد ل سيناء،  حمد   فقد 

شهداء، وكذلك ممن أصيبوا وعددهم أكرث    6  اإلنسا�شهداء رجال اإلسعاف الذين استشهدوا أثناء أداء الدور  

 مصابا بينهم حاالت برت أطراف وإعاقة كلية  45من 

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/2021/3/1/%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%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%D9%89/5227712
https://www.youm7.com/story/2021/3/1/%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%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%D9%89/5227712
https://www.youm7.com/story/2021/3/1/%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%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%D9%89/5227712
https://www.youm7.com/story/2021/3/9/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B7%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5238696
https://www.youm7.com/story/2021/3/22/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5253353
https://www.youm7.com/story/2021/3/24/%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%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86/5255737
https://www.youm7.com/story/2021/3/3/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5230073


  

 

9 | P a g e   

 مـرصد سـيناء 
 March 2021 31 ||العدد العاشر

 

 

 

 

 

 

 لقاحات إسرائیلیة إلی قوة حفظ السالم بسیناء 

الحكومة اإلرسائيلية قرارها بعدم نقل لقاحات كورونا الفائضة لديها إىل أي دولة، من خالل بدء التحض�ات لنقل    كرست

تمركزة يف سيناء، بعد طلب أم�يك ُوصف بأنه "غ� عادي" ، بين� كان  جرعة لقاح للقوة متعددة الجنسيات امل  2400

التعليق اإلرسائييل عىل املوافقة عىل نقل اللقاحات مبا يعارض القرار الحكومي السابق، أن ذلك سيتم ملربرات أمنية  

ملا جاء   حفظ السالم الدولية إنها  من جهته، قال مسؤول يف قوات    .قناة "ريشت كان" اإلرسائيلية  يفوسياسية  وفقاً 

 .فرد وإنها عىل استعداد لدفع مثنها، لكنها ما زالت تنتظر رداً إرسائيلياً  1200طلبت لقاحات لتطعيم 

 بعد إغالقه ملدة عام  طابافتح معبر  

فتَح االحتالل اإلرسائييل    إغالقبعد   كامالً،  عاماً  السائح� اإلرسائيلي� يف شهر مارس  دام  أمام  معرب «طابا» مع مرص 

يُفّضلها هؤالء عىل نظ�تها يف إيالت بسبب الفارق الكب� يف الراغب� يف قضاء عطلة داخل املنتجعات املرصية، التي  

األسعار، عل�ً بأن «اتفاقية كامب ديفيد» تنّص عىل أحقيّتهم يف دخول سيناء من دون تأش�ة. وأبلغت تل أبيب القاهرة  

ر اإلغالق مع بداية جائحة بفتح املعرب أمس، بعد اتصاالت كثيفة ب� الجانب� طوال شهور لفتحه. وكان االحتالل اتّخذ قرا

«كورونا»، من دون أن يجري تعديله عىل رغم فتح املنتجعات املرصية أبوابها منذ متوز/ يوليو املايض. وسمحت سلطات 

شخص يومياً فقط، مع تطبيق اإلجراءات االحرتازية. ويَتوقّع عاملون يف السياحة أن يكون    300املعرب اإلرسائيلية مبرور  

مهّ�ً للحركة اإلرسائيلية خاصة واألوروبية عامة، إذ اعتاد بعض السياح األوروبي� قضاء أيّام يف املنتجعات  املعرب منفذاً  

 .املرصية خالل وجودهم يف فلسط� املحتلة 

 إسرائیل وتهریب املخدرات عبر سیناء 

اإلرسائيلية   الحدود مع سيناء.    15يف    تقريرانرشت جريدة ج�وزاليم بوست  املخدرات عرب  تهريب  تزايد  مارس عن 

تم تهريب    2019محاولة يف    34مقابل    2020محاولة تهريب يف عام    57، فقد تم إحباط  اإلرسائييلالجيش  وبحسب  

 . 2020يف عام  طناً  33. ثم انخفضت الكمية إىل ناً من املخدرات عرب الحدود املرصيةط 70حوايل 

،  كتيبت� ، وهو لواء يتكون من  عن ح�ية الحدود املرصية من جنوب قطاع غزة إىل إيالت  يةسؤولامللواء باران  ويتوىل  

إذا كان حدث تهريب للواء، فإنه   ويعمل عىل ترسيع قدرته عىل الوصول إىل مكان التهريب، فبحسب ضابط كب� يف ا

من تهريب حوايل  املهربون  ، ومتكن خاللها  الصهيو�دقيقة تقريباً حتى وصلت دورية للجيش    20يف املايض استمر ملدة  

  من بدء التهريب. صل إليهم يف غضون ثالث دقائقي فحاليا الجيشكيساً،  40

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%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
https://al-akhbar.com/Egypt/302974/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://www.jpost.com/middle-east/it-is-not-lebanon-and-gaza-this-is-the-hottest-and-most-active-border-662046
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