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 . زیارة نادرة لرئیس أرکان القوات املسلحة إلی الشیخ زوید  

 . تراجع وتیرة هجمات والیة سیناء  

 . فیدیو جدید لوالیة سیناء بعنوان صناع املالحم  

 . زیادة کبیرة يف معدل الوفیات بفیروس کورونا يف شمال سیناء  

 . افتتاح قصر ثقافة العریش بحضور وزیرة الثقافة  

 . عودة الصید يف بحیرة البردویل  
 

 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
الفريق محمد فريد رئيس أركان   زار مؤرش عىل تزايد االستقرار بش�ل سيناء،  يف

إبريل مركز العمليات الدائم بقطاع تأم� ش�ل سيناء    29حرب القوات املسلحة يف  

ملتابعة س� العمليات األمنية، ك� قام للمرة األوىل بجولة تفقدية تضمنت املرور 

زو الشيخ  مدينة  مجلس  رئاسة  وزيارة  الجديدة،  رفح  مدينة  يد، ومستشفى  عىل 

األورام   إنشاء وتطوير مركز عالج  املسلحة ملتابعة مراحل  للقوات  التابع  العريش 

باملستشفى. وقد حرض الجولة التفقدية قائد الجيش الثا� امليدا� وعدد من قادة 

 القوات املسلحة. 

استمرت وت�ة هج�ت تنظيم والية سيناء يف الرتاجع يف إبريل    ،وعىل جانب آخر

هج�ت فقط أصدر  4للشهر الثالث عىل التوايل حيث تبنى التنظيم تنفيذ    2021

تبناها يف شهر مارس   في�    .2021بيانات مفصلة بشأنها مقارنة بخمس هج�ت 

محصلة   أن  األم  بالتنظيم  املركزي  اإلعالم  ديوان  عن  الصادرة  النبأ  دورية  أعلنت 

هج�ت فقط دون   5لغت  هج�ت التنظيم خالل النصف األول من شهر إبريل ب

إبريل من تبني    29أن تورد تفاصيل تلك الهج�ت بين� خال عدد النبأ الصادر يف  

أي هج�ت يف سيناء. ولوحظ استمرار اختفاء هج�ت التنظيم التي يستخدم فيها  

قذائف صاروخية أو أسلحة قنص، في� استمر الهدوء الذي تشهده مدينة العريش 

ت هج�ت التنظيم عىل عنارص اتحاد والية سيناء والعنارص  منذ فرتة طويلة. وتركز 

 القبلية التي يتهمها بالتعاون مع الجيش. 

ولوحظ عودة النشاط اإلعالمي املريئ لتنظيم والية سيناء يف شهر إبريل ، حيث نرش  

دقيقة، ك� نرش فيديو    13التنظيم فيديو جديد بعنوان صناع املالحم بلغت مدته  

م فردين اتهمه� التجسس لحساب الجيش، ك� نرش تقريرا مصورا آخر لعملية إعدا

لعنارصه بعنوان "يوميات جنود الخالفة يف والية سيناء"، وصورا لعملية إعدام فرد  

 بتهمة معاونته للجيش عقب إلقاء القبض عليه يف منطقة الربث جنوب رفح. 

هر إبريل أي  من جانبه مل يصدر املتحدث العسكري باسم الجيش املرصي خالل ش

أصدره يف ديسمرب    بيانيف سيناء، حيث غطى آخر    املواجهاتبيانات عسكرية تخص  
الفرتة    2020 الواقعة ب� األول من سبتمرب والثامن من ديسمرب املواجهات خالل 

الداخلية يف    قالت ي�  ف   .2020 التايل لنرش فيديو صناع    19وزارة  اليوم  إبريل يف 

من   خلية  تصفية  من  متكنت  أنها  األقباط    3املالحم  املواطن�  استهدفت  أفراد 

وممتلكاتهم ودور عبادتهم وارتكازات القوات املسلحة والرشطة. وأعلنت العثور 

  1حزام ناسف،    1قطع سالح آيل،    3ء عىل  بحوزتهم يف منطقة األبطال بش�ل سينا

وأضافت أنها متكنت من تحديد هوية    .قنبلة يدوية، وكمية من الطلقات اآللية

اثن� من القتىل، وه� القيادي محمد زيادة سامل زيادة، ومعاونه: يوسف ابراهيم  

 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 

  
 
 
 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qdq4sUuZroE
https://www.youtube.com/watch?v=Qdq4sUuZroE
https://www.youtube.com/watch?v=Qdq4sUuZroE
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
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
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حادث مقتل املواطن نبيل حبيش الذي  سليم. ك� أعلنت الوازرة أنه جار مالحقة باقي عنارص تلك الخلية املتورطة يف  

نرش التنظيم مشاهد قتله يف إصدار صناع املالحم، حيث أمكن تحديدهم، وتب� أنهم كل من جهاد عطا الله سالمة  

ويرتجح أن تلك املجموعة هي من ب� العنارص املوقوفة     .عودة، وأحمد ك�ل محمد شحاتة، وخالد محمد سليم حس�

 م عالقة بحادث قتل املواطن نبيل حبيش. سابقا دون أن تكون له

إبريل قرار الدكتور مصطفى مدبويل، رئيس الوزراء، بحظر التجوال يف    25الجريدة الرسمية يف    نرشت وعىل جانب آخر،  

من مناطق بش�ل سيناء يف املنطقة املحددة رشقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية حتى العوجة غربا من  عدد  

غرب العريش وحتى جبل الحالل، وش�ال من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية يف رفح، 
القرار أن تكون توقيتات حظر التجوال من  وتضمن    .وجنوبا من جبل الحالل حتى العوجة عىل خط الحدود الدولية

السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التايل، عدا مدينة العريش والطريق الدويل من كم� امليدان  

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

الجاري، وحتى انتهاء مد   أبريل 25قرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم اليوم األحد املوافق ويُعمل بال .اليوم

 .حالة الطوارئ مبوجب قرار رئيس الجمهورية

 الهجمات التي أعلن تنظیم والیة سیناء تنفیذها يف بیانات

إبريل يف منطقة الشالق جنوب غرب الشيخ زويد م� أدى إىل    4بأسلحة ثقيلة يف    للجيش  جرافة  استهداف .1

 إحراقها. 

 إبريل بتهمة معاونة للجيش عقب إلقاء القبض عليه يف منطقة الربث جنوب رفح.  5فرد من البدو يف  تصفية .2

 
 

 صورة لحادث التصفية

 

إبريل بتهمة التجسس لحساب للجيش، ونرش فيديو لعملية إعدامه�. وقد    10فردين يف    استهداف .3

 اتحاد قبائل سيناء املوايل للجيش أن القتيل� من قبيلة الدواغرة.  أعلن

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/2021/4/25/%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%A8%D8%B9%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5293965
https://twitter.com/Oded121351/status/1379751489787330561?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1379088897787985929?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1381137106911776769?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1381637819207143430?s=20
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  باستخدامإبريل عىل الطريق الدويل قرب قرية التلول رشق برئ العبد    12ف دورية راجلة للجيش يف  استهدا .4

 أسلحة رشاشة م� أدى إىل إصابة جندي واحد عىل األقل.

العسكرية للمجند "إبراهيم عيون برعي" من أبناء قرية    الجنازةيف   محافظ أسيوط اللواء عصام سعدشارك    ، إبريل  8ويف  

ومل يتب� هل تُويف الجندي متأثرا بإصابته يف   .األنصار التابعة ملركز القوصية عقب مقتله يف الشيخ زويد بش�ل سيناء

إبريل أم يف حادث آخر مل تُعلن تفاصيله. في� تعرضت قرية املطلة غرب رفح   4حادث تدم� الجرافة بالشيخ زويد يف 

 إبريل. 20و 8يف يومي  جوية غاراتلعدة 

 

 املدنیین خارج البیانات الرسمیة  من ضحایا ومعتقلین 

عبوة ناسفة بقرية أقطية ببرئ العبد    انفجارصابة اثن� من املدني� تم نقله� إىل مستشفى برئ العبد عقب  إ  .1

 إبريل. 9يف 

إبريل برصاص قوات الجيش قرب كم� املدرسة اإلعدادية   24املواطن عبدالرحمن ابو فرحة العكور يف    مقتل .2

 بقرية العكور جنوب مدينة الشيخ زويد. 

 لالختطاف، مسلم عبد الحميد، وسيدة تُدعى نوال)  تعرض ثالثة أفراد من قبيلة الرتاب� (محمد عليان الحمراوى  .3

يف ذات    جثثهمإبريل من منازلهم عىل يد مسلح� بقرية األمل جنوب رشق العريش، وتم العثور عىل    29يوم  

 اليوم.

إبريل عقب تعرض سيارته النفجار عبوة ناسفة خالل نقله للرخام من منطقة    29سائق سيارة نقل يف    مقتل .4

 جبل املغارة. 

زايد عبيد الله عيد، من عائلة السال�ة   مسعدةإبريل كل من السيدة/    14ظهرت بنيابة أمن الدولة العليا يف   .5

 حي السمران بالعريش.من  ت، والسيدة/ فاطمة عبدالرحمن محمود خ�بقبيلة الرميال 

 

 النشاط اإلعالمي لتنظیم والیة سیناء 

وحظ عودة النشاط اإلعالمي املريئ لتنظيم والية سيناء يف شهر إبريل بعد غياب لعدة شهور، حيث نرش التنظيم يف  ل

دقيقة، وهو اإلصدار املريئ الثا� للتنظيم يف عام    13بعنوان "صناع املالحم" بلغت مدته   مرئيا جديداإبريل إصدارا    18

دقيقة بعنوان "نزيف الحمالت"، بعد توقف من سبتمرب    25إصدارا مرئيا مدته    2021حيث سبق أن نرش يف يناير    2021

مل ينرش أي إصدارات    2020يف    ". وهو ما يعني أن التنظيم3الذي نرش فيه إصدارا بعنوان "عهد وثبات    2019

 .2021مرئية يف ح� أنه نرش إصدارين يف الثلث األول من عام 

إصدار "صناع املالحم" عرض مقتطفات مصورة شملت إطالق عنرص من التنظيم لقذيفة صاروخية من قاذف 

عبوات ناسفة  مصنع محليا باتجاه دبابة للجيش املرصي جنوب رفح. ومشهد لعملية قنص، ومشهد لعملية زرع  

استهدفت أوالها دورية راجلة للجيش يف رفح، واستهدفت الثانية مدرعة للجيش رشق الشيخ زويد. ومقطع 

إلعدام املواطن القبطي نبيل حبيش سالمة، وتصفية فردين من اتحاد قبائل سيناء ه� خالد سالمة، وموىس  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3321746/1/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%84--%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/568068997924908?__tn__=-R
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/580696333328841?__tn__=-R
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/photos/a.110884066976739/603001441098330/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCXYB0OYxME4s06TDTMohVINRZOzplmOfVkHjlcVNF8FQ85_lUw189exIGsWHPdFjXKbdpAUKmB5cgOkMb0mFIm4DRVOvtNPNhINUJRXwvqFUaRbakQcaeC4Qy8qZvMn4tvgS4I44pcCxJWC4_taQ23XuVZkviRTcWarfQv5qamRB65D6oQHtL4FuoHEAXR6j-VZHSHP94Si9BPgoyp8sXqhODBkThD1MHJ73V3xAME2xwApWy8yiQAWIG_m1Bu8Po6WcptEDakfOzujvXl0m9-mEqlHXRJW7eCHMkyAvyMxLJjjJw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/606479517417189
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-3-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%25D
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/605936484138159
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshahidsinai2019%2Fposts%2F596595435072264%3F__xts__%255B0%255D%3D68.ARAMIjoC-rF8fNQObQyicwTGDrE_uVk4lCWDvbZmBaaQPvtKrI8hFbFtvQk7ucgMmER4uku07O4PhlGteixgGJJW9sqP96dyucdF42CmUPVwFz5_cSuYG4wLvijKjjsBzrg5gCyWwim17K_Tzj_S27NcUw7GiuF1cKOnCi5GqP7shCjKU9AJlKTNTdrUs6f1CN3T8L9LCAhZ7EiJircnLdSj9Dz14qjO51XEv3AkZ2Jib0KnMC-dVBUienfbj6pVbu69_7lhs0M1T0OcJdKz2LmhrBn-tHaSp0eM7-0UdohgVM0%26__tn__%3D-R
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من   االتحاد. ك� تم عرض مقتطفات ملجموعات  سلمي بعد سابقة القبض عليه� خالل هجوم عىل مجموعة من عنارص

 شتوية.  عسكريةكانوا يرتدون مالبس  لكنهمفردا  22إىل  8التنظيم تراوح عدد أفرادها ب� 

 "صناع املالحم" مشهد من إصدار

  نوفمرب  8من أمام منزله يف حي الغزالن ببرئ العبد يف    اختطافيُذكر أن املواطن القبطي نبيل حبيش تعرض لحادث  و

، وهو مواطن من أبناء محافظة الرشقية، لكنه بَنَى الكنيسة الوحيدة املوجودة يف برئ العبد حيث يقيم و�لك 2020

في� كشف بيرت حبيش نجل نبيل حبيش تفاصيل ما حدث مع والده، خالل مداخلة هاتفية مع    محالت مجوهرات..

  7اإلعالمي يوسف الحسيني يف برنامج التاسعة املذاع عىل القناة األوىل املرصية حيث قال "عملية الخطف بدأت من  

مليون جنيه..    2بتقديم جزية قدرها  شهور تقريبا .. وخامس يوم الخطف تلقيت اتصال من أحد اإلرهابي� يخرب� فيها  

"طالبونا مبغادرة املنزل     ،مليون. وبعد إبالغنا الجهات األمنية  5ثم بعدها طلب منا عنارص داعش تقديم جزية قدرها  

 حرصا عىل حياتنا". 

 2021فرباير  اتحاد قبائل سيناء خالد سالمة، وموىس سلمي اللذان ظهرا يف الفيديو، فقد اختطفها التنظيم يف    اأما عضو 

عنارص من اتحاد قبائل سيناء يف هجوم باألسلحة الرشاشة عىل حاجز لهم قرب قرية    6  تصفية أسفر عن    هجومعقب  

حاد قبائل سيناء وقتها يف بيان نرشته مقتل  املنجم بوسط سيناء، يف ح� أعلنت دائرة العالقات العامة واإلعالم بات

عنارص مخطوفة. ويف املجمل يُعد اإلصدار املريئ األخ� من    وجودخمسة من أفراد االتحاد دون تطرق البيان إىل  

الهج�ت   من  قليال  عددا  تضمن  حيث  السابقة  التنظيم  بإصدارات  مقارنة  املحتوى  يف  الضعيفة  اإلصدارات 

 التعاون مع القوات املسلحة. بتصفية ألفراد عىل خلفية اتهامهم  واألحداث أغلبها مشاهد

إبريل بعنوان "يوميات جنود الخالفة    12ا مصورا يف  تقرير ، حيث نرش  "صناع املالحم"ومل يكتف التنظيم بإصدار  

التنظيم وهم يحملون أسلحتهم    1442والية سيناء" يف شهر شعبان    يف هجري، وتضمن صورا لعنارص من 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/103075051090974/posts/423100612421748/
https://twitter.com/Oded121351/status/1361569151278530565?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1381511134512087043?s=20
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ويرددون األناشيد، كذلك صورا لهم أثناء الوضوء والصالة، فضال عن صور لهم خالل إعداد الطعام ورشب الشاي وقراءة  

 عنارصه ملجلة أع�ق الصادرة عن ديوان اإلعالم املركزي بالتنظيم األم.  القرآن، وتصفح 

 

 صورة من التقریر املصور 

التنظيم فيديو قص� لحاد  ك .1 التجسس لحساب للجيش. وقد    تصفية� نرش  اتحاد قبائل   أعلنفردين بتهمة 

أنه� محمد إبراهيم حمدان، وسويلم أحمد سويلم.    تب�سيناء املوايل للجيش أن القتيل� من قبيلة الدواغرة، و 

شخًصا من سكان    20إىل    14، عددا من املواطن� يرتاوح من  2021مارس    24مسلحون يف    تطفاخوسبق أن  

قرية َعمورية، التابعة ملركز برئ العبد، بعد أن اقتحم عرشات املسلح� القرية الواقعة رشقي مدينة برئ العبد،  

جبة العشاء، فاختطفوا عدًدا يف املساء حيث هاجموا أحد الدواوين أثناء تجمع عدد من األهايل فيه لتناول و 

منهم، ثم اختطفوا آخرين من داخل منازلهم، قبل أن تنسحب سيارات الخاطف� إىل الظه� الصحراوي الجنويب  

فردا    12إىل إطالق رساح    شاهد سيناءفي� أشارت صفحة    للقرية. وينتمي جميع املخطوف� إىل قبيلة الدواغرة.

 إبريل.  9من املخطوف� 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/1381637819207143430?s=20
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/photos/a.110884066976739/592662072132267/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBzUI_q7qNXohapK1Wa-_JfjpgAB4igeTblbIOa6Lz1yrWaDa0RCCJViB7O7rk5HNY283e0Vt7Yr5DMqTc7QhhUIMgaDZcTTv1kLpihvfBmj2NpEM2MsvPGFrPOfddePWH_lXr-GyPkLXQbZFEQHg_huIDCzkj_te02DENxjqTIBUsioKFT_O3FPkQNT1Bk5X-RnjcO8DbvS802Xonvra9Rq1P-Fws4SmdkZdzkG5NAeqqlUzNDf40hBfz3KYXT7L7IexylLueXQAJVR433uU9IeAo9rrhKKjwmfl2OIANqFS_7bQA&__tn__=-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://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://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.facebook.com/shahidsinai2019/posts/580061516725656?__tn__=-R
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 قراءة يف تراجع عملیات والیة سیناء 

 

 تدریبات مجموعة وسیم العرجاني 

هج�ت    5أو    4الحظ خالل الشهور الثالثة املاضية تراجع وت�ة عمليات تنظيم والية سيناء بشكل كب�، لتصل إىل  ي

).  2017  -2014هجوما بين� بلغت عرشات الهج�ت شهريا يف أعوام (  15يف العام املايض    شهريا بعد أن كان متوسطها

 و�كن عزو هذا الرتاجع إىل عدة أسباب: 

 تداعيات العملية الشاملة-1

أبدى العديد من املتخصص� يف مكافحة التمرد مالحظات عىل أداء الجيش املرصي يف سيناء، وقدموا نصائح لتطويره.  

يف معهد واشنطن لسياسات    مقاال ئد السابق للمنطقة الجنوبية يف الجيش اإلرسائييل الج�ال سامي ترج�نفكتب القا

والية   هجومية التي تتطلّب مواصلة التقدم ضد تنظيمالرشق األد� أكد فيه عىل أهمية اعتناء الجيش املرصي (بالجهود ال

إىل نهج   - أي شن عمليات هجومية يف أعقاب هج�ت داعش فقط    - واالنتقال من النهج القائم عىل رد الفعل   سيناء،

   .استباقي يتضّمن عمليات هجومية مستمرة من قبل وحدات خاصة تستند إىل استخبارات دقيقة)

 88مبشاركة    2018فرباير    9العملية الشاملة التي أعلن الجيش املرصي انطالقها يف    ويف هذا السياق �كن فهم

مقاتال، فضال عن قوات الرشطة. حيث اعتمد الجيش خالل   42.630كتيبة من الجيش يف سيناء وحدها، بإج�يل

عشوايئ ثم  تقدمه الهجومي عىل القيام بطلعات جوية مكثفة للرصد الجوي ثم اإلغارة، وتنفيذ قصف مدفعي  

التقدم إىل القرى بأرتال عسكرية كب�ة يف طليعتها كاسحات األلغام وسيارات التشويش عىل املتفجرات. ك� شن  

الجيش حمالت مداهمة وتفتيش لكافة منازل مدينة العريش، وضيق عىل توزيع املواد الغذائية، ومنع دخول  

إىل سيناء، وحظر س� سي غيارها  النارية وقطع  الوقود الدراجات  بيع  بها، وقيد حركة  الرباعي  الدفع  ارات 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/israels-sinai-dilemma
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بحصص تُرصف لكل سيارة، وقطع االتصاالت وشبكة النت واملياه بشكل دوري عن مناطق العمليات. ومنع املواطن�  

القضاء عىل عمليات والية سيناء مبدينة   بذلك يف  أمني. ونجح  بترصيح  املرصي� من خارج سيناء من دخولها سوى 

 ك خاليا التنظيم بها. ك� فرض عوائق كب�ة عىل خطوط إمداد ولوجستيات التنظيم. العريش، وفك

للحد من   الشيخ زويد ورفح  أمني دائم يف معاقل والية سيناء بقرى  تأسيس حضور  الشاملة يف  الحملة  ك� نجحت 

العبد غرب العريش، ومنطقة  تحركات عنارص التنظيم. وهذا الضغط أجرب عنارص والية سيناء بالعريش إىل النزوح إىل برئ  

شهور   3املغارة يف وسط سيناء، م� ساهم يف فتح جبهات جديدة بلغت أوجها بتمكن عنارص التنظيم من السيطرة ملدة  

آالف نسمة م� أثبت وقتها أن والية سيناء مازالت    9قرى ببرئ العبد يقرتب مجموع سكانها من    4عىل    2020يف عام  

 ، لكن رسعان ما تراجع حضور التنظيم ببرئ العبد بعد ذلك الهجوم. رق� يف املشهد السيناوي

 االستعانة بأطراف محلية-2

.  2016مع مقتل معظم قادة الصف األول والصف الثا� لوالية سيناء، وعىل رأسهم أم� الوالية أبو دعاء األنصاري عام  

تنظيم. دخل التنظيم يف رصاعات جانبية مع أفراد  وبروز عنارص صغ�ة السن لديها مزيد من التوسع يف التكف� داخل ال

القبائل وباألخص قبيلة الرتاب� القوية، سواء عىل خلفية مطاردة العامل� بتهريب السجائر والبضائع عىل  الحدود مع  

 حدوث  األرايض املحتلة ومصادرة سياراتهم أو حرقها. أو عىل خلفية اتهامهم بالتعاون مع النظام املرصي. وأدى ذلك إىل

 اشتباكات دموية ب� الجانب�. 

ويف مواجهة إملام عنارص والية سيناء بالجغرافية املحلية، والتشابكات القبلية والعائلية، استعان الجيش املرصي بأطراف 

قبلية محلية مترضرة من التنظيم، وباألخص من قبيلة الرتاب�، فتشكل اتحاد قبائل سيناء الذي حمل عىل عاتقه مواجهة  

عنارص تنظيم الدولة. وعمل االتحاد عىل توظيف العالقات القبلية يف اقناع بعض عنارص والية سيناء بتسليم أنفسهم  

 م� جعل والية سيناء تركز عملياتها عىل استهداف عنارص االتحاد خالل العام األخ�.  للسلطات املختصة طلبا للعفو. 

مارس صورا لعدد    18يف    نرشهمليات وتدريبات عنارصه، ومن آخرها  ينرش باستمرار فيديوهات لع  ويالحظ أن االتحاد

من عنارصه يعملون ضمن مجموعة تُدعى (مجموعة الشهيد وسيم العرجا�) خالل تلقيهم تدريبات عسكرية يف ش�ل 

 سيناء.  

كذلك عمل الجيش عىل استنساخ تجربة اتحاد القبائل يف الشيخ زويد ورفح، فقام عقب استعادة السيطرة عىل قرى  و 

بعد سيطرة والية سيناء عليها لثالثة شهور، بتسليح    2020يف أكتوبر    برئ العبد األربعة (املريح، الجناين، إقطية، قاطية)

ب قبيلتي البياضية والس�عنة عقب ترشيحهم من وجهاء قبائلهم للقيام بدوريات ليلية لح�ية أطراف مجموعة من شبا 

 القرى من وجود املسلح�. وهو ما ساهم يف الحد من نشاط عنارص والية سيناء ببرئ العبد.  

 غياب آفاق النتصار املسلح�-3

امتصاص تداعيات هج�ت التنظيم وتعويض خسائره من  عىل املستوى االسرتاتيجي يستطيع الجيش املرصي  

األفراد واملعدات بسهولة بين� ال يتمكن تنظيم والية سيناء من ذلك، وهو ما جعل حلم تحقيق والية حقيقية  

تسيطر عىل األرض بعيدة املنال. كذلك ساهمت خسارة التنظيم األم يف العراق والشام ملعاقله يف تراجع بريقه، 

الشباب الراغب� يف االلتحاق بفرع التنظيم يف سيناء، م� يجعل العنارص املتبقية يف صفوف التنظيم    وتناقص عدد

 هي العنارص األكرث أيدولوجية فضال عن الراغب� يف الثأر.

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/1372464618413682690?s=20
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 العمليات اإلرسائيلية الدقيقة، وتأم� ح�س للحدود مع غزة -4

يف مواجهة عنارص والية سيناء يف اضعاف دورها، ويف سياق ذلك  الوثيق مع مرص التنسيق االستخباري اإلرسائييلساهم 

مائة   أعطى النظام املرصي تفويضا مفتوحا للجيش اإلرسائييل لشن غارات جوية عىل املسلح� بسيناء بلغت أكرث من

ما  ٢٠١٥رضبة جوية منذ عام   تا�ز   ديفيد ك�كباتريك  2018عنه يف    كشف، وفق  نيويورك  السابق لجريدة  املراسل 

الرشطة   مثل ضابط  التنظيم  قادة وكوادر  أبرز  مقتل عدد من  بالدقة وأسفرت عن  الرضبات  تلك  بالقاهرة. ومتيزت 

السابق حنفي ج�ل، والقيادي ك�ل عالم. ك� أدى تقارب النظام املرصي مع حركة ح�س، والخصومة ب� تنظيم الدولة  

إىل بالوالية.  وحركة ح�س  املرتبط�  الفلسطيني�  الجهادي�  إلجراءاتها ضد  األخ�ة  قدرة    تشديد  يف  ساهم  ما  وهو 

املقتنع� بأفكار التنظيم عىل االنتقال من غزة إىل سيناء. وجدير بالذكر أن عدد الغزاوي� الذين التحقوا فعليا بصفوف  

 فلسطينيا.   130بقرابة  ٢٠١٧حتى  ٢٠١٤خالل الفرتة من  يُقدروالية سيناء 

التنظيم عىل قدرة  من  الحد  السابقة عىل  العنارص  تضافرت  تعويض خسائره   وقد  أو  واملالية  البرشية  موارده  زيادة 

 بالتوازي مع تزايد خربة الجيش املرصي يف خوض الحروب غ� املت�ثلة. 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.nytimes.com/2018/02/03/world/middleeast/israel-airstrikes-sinai-egypt.html
http://www.achariricenter.org/gaza-jihadists-undermine-egypt-hamas-cooperation-ar/?utm_content=buffer0b9ef&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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 ثانیا: الوضع الصحي يف شمال سیناء
فاقمت معدالت الوفاة واإلصابة بف�وس كورونا يف ش�ل سيناء خالل شهر إبريل حيث بلغ إج�يل الوفيات نتيجة  ت

شخصا يف شهر إبريل   31وفاة يف نهاية مارس أي تويف    117وفاة مقارنة بعدد    149الف�وس بحلول نهاية إبريل  اإلصابة ب

 متوفيا يف شهر مارس. وهو ما �ثل زيادة كب�ة يف عدد الوفيات بكورونا بش�ل سيناء.  11مقارنة بعدد 

 

 حاالت کورونا يف شمال سیناء يف نهایة شهر إبریل

 

 کورونا يف شمال سیناء يف نهایة شهر مارس حاالت 

  

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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 انتهاء حملة التطعیم ضد شلل األطفال 

إىل    الحملةنتهت  ا يوم  األطفال من عمر  التطعيم ضد مرض شلل  الثانية  املكاتب    5القومية  بكافة  باملجان،  سنوات 

إبريل.    2مارس إىل    28والوحدات الصحية واملراكز الطبية عىل مستوى جميع محافظات الجمهورية، خالل الفرتة من  

ألف طفًال    55٪ من إج�يل املستهدف البالغ  99.3 وطفلة بنسبة  طفًال   480ألفا و  51ويف ش�ل سيناء، جرى تطعيم  

 وطفلة. 

 ثالثا: الوضع التنموي والخدمي يف سیناء

 عودة الصید إلی بحیرة البردویل

إبريل، الس�ح للصيادين بالدخول ملرايس صيد البح�ة لعمل الصيانة الالزمة ملراكبهم،    22إدارة بح�ة الربدويل يف    أعلنت

ا الصيد وهى الس�ح بالعمل  استعدادا الفتتاح موسم  لصيد بالبح�ة يف إبريل. وأشار بيان اإلدارة إىل ضوابط موسم 

بعد رد التأمينات    2021، عىل أن يتم تجديد الرتخيص لعام  2021يونيو    30حتى   2020برخص الصيد للمراكب لعام  

. وأوضح املهندس  2021يونيو    30حتى    للصيادين  الحاليةاالجت�عية خالل هذه الفرتة، والس�ح ايضا بالعمل بالتصاريح  

سامى سلي�ن الهوارى مدير منطقة الرثوة السمكية بش�ل سيناء، انه متت املوافقة عىل افتتاح موسم الصيد ببح�ة  

  1228ملدة شهر تجريبيا، تزامنا مع احتفاالت مرص بأعياد تحرير سيناء. واشار إىل أن بح�ة الربدويل يعمل بها    الربدويل

  30د وافقت الهيئة العامة لتنمية الرثوة السمكية عىل منح فرتة س�ح للعمل بالرتاخيص املنتهية يف  قصيد، و مركب  

 أشهر.  3للعمل بها ملده  2021مارس 

الصيد  إبريل، أن إنتاج البح�ة بلغ يف ثالث أيام    29إدارة بح�ة الربدويل بش�ل سيناء يف بيان لها بتاريخ    أعلنتوقد  

طنا، وأن السمك من نوع دينيس �ثل تقريبا معظم اإلنتاج فضال عن أنواع أخرى من األس�ك مثل املوىس والبوري    245
 . والقاروص والكابوريا

 افتتاح قصر ثقافة العریش 

زيارة وزيرة   ظل تزايد زيارات الوزراء إىل محافظة ش�ل سيناء خالل الشهور األخ�ة مع تحسن الحالة األمنية مثل  يف

مدينة العريش يف   الصحة ووزير الشباب والرياضة، زارت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والوفد املرافق لها

قرص ثقافة العريش بعد االنتهاء من أع�ل ترميمه وتجديده التي تلت إغالقه لفرتة عرش    الفتتاح إبريل    8و    7يومي  

طوابق. ويتكون من معرض دائم للفن التشكييل،   3مرتا مربعا بارتفاع    2500لغ مساحة قرص الثقافة  سنوات. وتب

وكافيرتيا، ودورات مياه، وغرف للممثل� واملمثالت، وغرفة أمن، وغرفة بيع منتجات، وغرفة كبار زوار، وغرفة  

املحول غرفة  كهرباء،  وتحكم  غرفة    .املولد  اآليل،  للحاسب  غرفة  عن  موسيقي فضال  قاعة  املرأة،  نادي 

  قال مقعدا. في�    700ومرسح يضم   مكتبة أطفال، وغرفة نادي هوايات أطفال،   العلوم،  وغرفة نادي واست�ع،

اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ ش�ل سيناء، إن مدينة العريش تستعد لتنصيبها عاصمة للثقافة املرصية يف 

 . 2022عام 

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/2021/4/2/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9
https://www.youm7.com/story/2021/4/22/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/5291367
https://www.youm7.com/story/2021/4/29/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-245-%D8%B7%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9
https://www.youm7.com/story/2021/4/7/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%25D
https://www.youm7.com/story/2021/4/9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%25
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 محطة جدیدة لتموین السیارات بالغاز افتتاح 

إبريل محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز بتمويل من   10اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ ش�ل سيناء يف    افتتح

  10ألف مرتا مكعبا من الغاز الطبيعي، وتضم عدد    15مليون جنيه. وتبلغ طاقة املحطة    30القطاع الخاص بتكلفة  

يوميا فضال عن خدمة تحويل السيارات من الوقود   سيارة  1000منافذ (مسدسات) لتموين السيارات مبا �كنها متوين  

محطات    3اىل الغاز الطبيعي. وقد رصح محافظ ش�ل سيناء يف بيان صحفي أن هذه املحطة هي الثانية بالعريش ضمن  

 يوليو بالعريش.  23غاز لتموين السيارات مفرتض عملهم باملحافظة ، وسيجري افتتاح املحطة الثالثة الحقا بشارع 

 مالعب ریاضیة جدیدة  3انشاء 

وقال    مالي� جنيه.  4مالعب رياضية جديدة بتكلفة اج�لية    3مديرية الشباب والرياضة بش�ل سيناء من إنشاء    انتهت

نطاق مراكز ومدن املحافظة وقراها    موزعة يفعب  كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بش�ل سيناء إن هذه املال 

الدولة    وفرتهاأكتوبر وملعب قرية بالوظة. وأضاف أنه من ب� الخدمات الرياضية التي    6وهى ملعب أبوصقل وملعب  

لألهايل يف املحافظة إنشاء مبنى إداري لنادى أبوصقل، وملعب املساعيد، وملعب الكوثر وسور مركز شباب حي املساعيد  

 وأبوصقل، وجار إنشاء أسوار مركز شباب الكرامة، ومبنى إداري ملركز شباب ونادى عاطف السادات بالعريش. 

 اء افتتاح مشاریع خدمیة وتنمویة يف ذکرى تحریر سین

ناسبة الذكرى التاسعة والثالث� لتحرير سيناء، تم افتتاح العديد من املشاريع التنموية والخدمية. حيث افتتح محافظ  مب

ألف جنيها، ك�   442مالي� و  7مرتا مربعا بتكلفة    250املركز التكنولوجي للمحافظة املقام عىل مساحة  ش�ل سيناء  

غرب العريش، ومطحن الكرام يف   17ع�رة بحي املساعيد بالعريش، وسوق الجملة مبنطقة الكيلو  19و  املحافظ افتتح

ة  املنطقة الحرفية مبدينة العريش، والذى يتبع الرشكة املرصية لالستث�رات، وذلك بعد رفع كفاءته واعادة تشغيله بطاق 

مرتا مربعا، ويضم ميزان بسكول وقسم استقبال وقسم نظافة وترطيب وصوامع   4250طنا يف اليوم، وتبلغ مساحته    220

 . صوامع ترطيب وصوامع تهوية 3طنا للتخزين، و  900للقمح بطاقة 

مرت مكعب    500محطة تحلية آبار مياه القسيمة بوسط سيناء. وتعمل املحطة بطاقة    إبريل  26املحافظ يف    افتتحك�  

ألف جنيه. وىف لقاء مع أهايل القسيمة أعلن املحافظ توف� سيارات مياه لتعزيز   25مالي� و  3من املياه يوميا، وبتكلفة  

 دم انتظام العمل بالوحدة الصحية. خدمة توصيل املياه إليهم، وقدم األهايل للمحافظ شكاوى تتعلق بالكهرباء وع

مليون جنيها، ويضم املجمع    14شملت االفتتاحات مجمع معاهد نخل األزهري بتكلفة    ،وىف مركز ومدينة نخل 

معاهد أزهرية مبختلف املراحل (ابتدايئ وإعدادي وثانوي) واسرتاحة للمعلم� والعامل� بهدف نرش التعليم   3

 األزهري يف منطقة وسط سيناء.

إبريل مسجد الشهيد محمد سم� رشاب يف مدينة العريش، وكشف أن تكلفة بناء    23املحافظ يف    فتتح اك�  

ألف جنيه بالجهود الذاتية. وبحسب املحافظ، يبلغ عدد املساجد يف ش�ل سيناء    750املسجد بلغت مليون و

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/2021/4/10/%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%25
https://www.youm7.com/story/2021/4/28/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%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%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-4-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/5297037
https://www.youm7.com/story/2021/4/25/%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-5-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%89-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89/5294901
https://www.youm7.com/story/2021/4/26/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86/5296083
https://www.youm7.com/story/2021/4/23/%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%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-1-750/5292393
https://www.youm7.com/story/2021/4/23/%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%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-1-750/5292393
https://www.youm7.com/story/2021/4/23/%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%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-1-750/5292393
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حافظة البالغ عدد سكانها نحو  مسجدا أهليًا، أي بإج�يل أكرث من ألفى مسجد داخل امل  880مسجدا حكوميا و  1200

 ألف نسمة.  450

الستصالح   القومي  للمشروع  التنفیذي  املوقف  یستعرض  السیسي 

 األراضي الزراعیة يف وسط وشمال سیناء 

الدكتور مصطفى مدبويل    26السييس يف    اجتمع الوزراء، واملهندس رشيف إس�عيل مساعد  إبريل مع  رئيس مجلس 

السيد  املائية والري،  العاطي وزير املوارد  القومية واالسرتاتيجية، والدكتور محمد عبد  الجمهورية للمرشوعات  رئيس 

للواء القص� وزير الزراعة واستصالح األرايض، واللواء أم� سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرا�، وا

مصطفى أم� مدير عام جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية للقوات املسلحة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية  

 .للقوات املسلحة، واللواء محمد شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء 

االجت�ع املوقف التنفيذي للمرشوع القومي الستصالح األرايض الزراعية يف وسط وش�ل سيناء الذي يهدف    عرضاست

إىل زيادة رقعة األرايض الزراعية يف وسط وش�ل سيناء وإقامة مجتمعات تنموية وسكنية، يف إطار اسرتاتيجية الدولة  

األرايض   واستصالح  املتكاملة  الزراعة  يف  للتوسع  املوقف  الشاملة  عرض  االجت�ع  شهد  ك�  الجمهورية،  مستوى  عىل 

التنفيذي لألرايض املستهدفة يف ش�ل ووسط سيناء إلقامة املرشوع القومي للزراعة املتكاملة يف تلك املنطقة، وذلك 

ة، وكذلك بالتنسيق ب� جهات الدولة املختلفة، مبا يف ذلك حرص ودراسة البيانات الخاصة بالرفع املساحي وطبيعة الرتب

ك� تم عرض جهود تنفيذ البنية    .الوقوف عىل نسب اإلنجاز الذي تم بالفعل يف األرايض التي تم تخصيصها يف السابق

األساسية الالزمة لتوف� املوارد املائية للمرشوع، مبا فيها مسارات مياه الري يف مناطق الزراعة املستهدفة، وأيًضا جهود 

 .راعي املعالجة املتاحة حاليًااالستفادة من مياه الرصف الز 

 شابا بشمال سیناء   34القوى العاملة تعلن تعیین 

شاباً    34إبريل، قيام مديرية القوي العاملة مبحافظة ش�ل سيناء بتعي�    14وزير القوى العاملة محمد سعفان، يف    أعلن

ن خالل شهادات القيد املرتدة "كعب العمل" املسجل�  القطاع الخاص واالستث�ري، م  مبنشآت من مختلف املؤهالت  

 .شاباً مسجل� ضمن راغبي العمل  186مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ب� 

 مواطنا من رفح  18صرف تعویضات لـ  

مواطنا من أهايل مدينة رفح، من    18إبريل رصف تعويضات لـ    14علن مجلس مدينة رفح بش�ل سيناء يف  أ 

مستحقي التعويضات عن منازلهم باملنطقة العازلة، وتم دفع املبالغ الخاصة بهم عىل حساباتهم البنكية. في�  

التعامل مع   األهايل بعدم  الت  أيناشد مجلس مدينة رفح  الخاص بهم والتعامل  شخص وسيط لرصف  عويض 

 مبارشة مع لجنة التعويضات مبجلس املدينة. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.presidency.eg/ar/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-2642021/
https://www.youm7.com/story/2021/4/14/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-34-%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%258
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 توزیع شهادات أمان یلع العمالة غیر املنتظمة بشمال سیناء 

من الصيادين،   620إبريل بتوزيع شهادات أمان والتأم� ضد الحوادث عىل عدد    17محافظة ش�ل سيناء يف    احتفلت

جنيها    500لة املؤقتة غ� املنتظمة من ع�ل النظافة والفئات األخرى. وتبلغ قيمة الشهادة الواحدة  من الع�  262وعدد  

 بصالحية عام واحد لالستفادة منها. 

 استثمارات لتطویر شبکات توزیع الکهرباء بشمال سیناء 

إبريل أنه يف نطاق قطاع ش�ل سيناء الذى يضم كل    21الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة املتجددة يف    أكد

مركز وقرية، بلغ عدد    51ويشمل حواىل    ،من العريش، املساعيد، برئ العبد، رمانة، الشيخ زويد، رفح، الحسنة ونخل

تنفيذ أع�ل    2021حتى    2014الف) مشرتك. ك� تم خالل الفرتة من يوليو    165(   ىلاملشرتك� بخدمات الكهرباء حوا

 150توسيع وإحالل لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية باملحافظة، وتحس� الخدمة للمشرتك� باستث�رات تصل إىل حواىل  
 . مليون جنيه

 

  

  

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/2021/4/17/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D9%85%25D
https://www.youm7.com/story/2021/4/21/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B4%25D
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