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 مکافحة إرهاب يف الشیخ زوید.   888مقتل القائد السابق لوحدة   

 هجوم بمدفع هاون شرق العریش.  

 اإلفراج عن قیادیین یساریین بالعریش.  

 جدل حول التصاریح األمنیة للتنقل من وإلی شمال سیناء.  

 األوکرانیة األسبق يف مدینة دهب. وفاة رئیس املخابرات   

 انخفاض أسعار األسماك بعد افتتاح موسم الصید ببحیرة البردویل.  

 مطالب بتحسین األوضاع املعیشیة وتخفیف القیود األمنیة.  

 مسح جوي أسبوعي ملدینة العریش.  
 

 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 واألوضاع األمنیة يف سیناء

املنخفضة   الوت�ة  سيناء يف ظل  النسبي يف ش�ل  الهدوء  حالة  استمرت 

  4، حيث تبنى التنظيم تنفيذ  2021لهج�ت تنظيم والية سيناء يف مايو  

هج�ت فقط أصدر بيانات مفصلة بشأنها، يف ح� زعم إنفوجراف نرشته 

وان اإلعالم املركزي بتنظيم الدولة األم أن فرع  دورية النبأ الصادرة عن دي

هج�ت، دون   7مايو عدد    13إىل    6التنظيم يف سيناء نفذ خالل الفرتة من  

أن يتطرق إىل تفاصيل تلك الهج�ت، وزعم أنها أسفرت عن إصابة ومقتل  

املنشورة   9 االنفوجرافات  ترش  مل  ح�  يف  التنظيم،  ادعاء  بحسب  أفراد 

رة يف بقية أسابيع شهر مايو إىل أي هج�ت أخرى. وقد بالدورية املذكو 

رُصد تشييع جث�� كال من العقيد خالد  العريان والنقيب محمد عرايب  

 عقب مقتله� يف سيناء. 

قذائف   الستخدام  التنظيم  عودة  طويلة  فرتة  من  األوىل  للمرة  ولوحظ 

ظيم الهاون يف تنفيذ هجوم يف رشق العريش بعد أن اختفت هج�ت التن

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

استهداف التنظيم للعنارص القبلية التي يتهمها بالتعاون مع الجيش حيث 

آليات ألحد املتعاون� مع الجيش قرب منطقة أبوملحوس ش�ل    3أحرق  

جانبه   من  العجرة.   الجيش  حاجز  باسم  العسكري  املتحدث  يصدر  مل 

، يف سيناء   املواجهاتأي بيانات عسكرية تخص    الل شهر مايو خ  املرصي

آخر   ديسمرب    بيانحيث غطى  الفرتة   2020أصدره يف  املواجهات خالل 

 .  2020 ديسمربالواقعة ب� األول من سبتمرب والثامن من 

ولوحظ تواصل النشاط اإلعالمي املريئ لتنظيم والية سيناء يف شهر مايو،  

حيث نرش فيديو رديء التصوير لعملية اختطاف وتصفية فردين بتهمة  

يف قرية األمل جنوب رشق    2021التعاون مع الجيش جرت يف نهاية إبريل  

ات لعنارص من  تقارير مصورة تتناول مقتطف  3التنظيم  العريش. ك� نرش  

التنظيم وهو يجهزون ويتناولون طعام اإلفطار يف شهر رمضان فضال عن 

 احتفالهم بعيد الفطر. 

  

 مـرصد سـيناء

 
تقریر یرصد أهم أخبار  

سیناء ویحلل تطورات  

 األوضاع یلع عدة محاور 
 إعداد

 أحمد موالنا

 

 "وعى صناع الوعي" 

،  امینـمضو  ،ات إعالمیةـخدم"

  اتیةـدیة ومعلومـاریر رصـتقو

   "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة

 رئیس التحریر 

 خالد عاشور

 املرصد  بوابات

 المرصد المصـرى 

 المرصد التركي 

 المرصد اإليراني

 المرصد الخليجي

 العبري  المرصد
 يالمرصد المغارب

 املرصد  منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 

 @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.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.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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 الهجمات التي أعلن تنظیم والیة سیناء تنفیذها: 

  29ن االشتباك مبختلف أنواع األسلحة مع حملة للجيش يف  مايو مسئوليته ع   6التنظيم يف    أعلن .1

إبريل بقرية الغرة جنوب الشيخ زويد م� أسفر بحسب البيان عن مقتل وإصابة عدد من الجنود  

وإعطاب مدرعت� وجرافت�. وذلك خالل محاولة الحملة نصب حواجز تفتيش بالقرية. ك� أعلن 

فة صاروخية ضد حاجز للجيش يف قرية الشالق جنوب التنظيم تنفيذه يف ذات اليوم هجوم بقذي

 غرب الشيخ زويد.  

 مايو. 18ثكنة للجيش بالقرب من حاجز العجرة رشق العريش بخمس قذائف هاون، يف  قصف .2

 

 صورة من الهجوم باستخدام مدفع هاون شرق العریش

الجيش يف    استهداف .3 املتعاون� مع  تابعة ألحد  أبوملحوس ش�ل  مايو    23معدات  قرب منطقة 

 آليات.   3حاجز العجرة م� أسفر عن إحراق  

يف    العقيد أركان حرب خالد العرياناستهداف   .4

مايو برصاص قناص خالل مشاركته يف حملة    30

وشغل   زويد.  بالشيخ  ومداه�ت  متشيط 

منصب   لوحدة  املذكور  السابق    888القائد 

ملكافحة  خاصة  وحدة  وهي  إرهاب،  مكافحة 

املسلحة اإلر  القوات  من  عنارص  تضم  هاب 

قتالية  عمليات  بتنفيذ  تختص  املركزي  واألمن 

 .2018مشرتكة، وكُشف النقاب عن تأسيسها يف عام 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1390590200942825475?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1395243101942337537?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1396672749335105536?s=20
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محمد  النقيب    جنازة  ، يف تشييعمايو  20يف    محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان اللواءوقد رُصدت مشاركة  

، في� ُشيعت مبحافظة البح�ة جنازة  ميت الحوفي� مبدينة بنها يف جنازة شعبيةبقرية    يب جودة عرايبعرا

 العقيد خالد العريان عقب مقتله� يف سيناء. 

 خسائر يف صفوف تنظیم والیة سیناء 

 تابعة ضد خلية  عملية نوعية    مايو  21نفذت يوم  قوات الجيش  لسيناوي أرشف سويلم أن   الصحفي ا  أعلن

 عنارص   استيالءوذلك عقب    ،مدينة برئ العبد  رشقبقرية عمورية    أفراد  7والية سيناء تتكون من  لتنظيم  

قوة من    . حيث تتبعتهمالسيارةكانوا داخل  مدني�    واختطافهم ألربعة  بالقوة عيل سيارة خرضوات  الخلية

مسلح� وتوقيف الثالثة الباق�، فضال عن   4الجيش بحسب سويلم، واشتبكت معهم م� أسفر عن مقتل  

   مقتل مد� واحد من األربعة املختطف� وتحرير الثالثة املتبق�.

مايو نرشت صفحة شاهد سيناء صور جثام� اثن� آخرين من املسبح� قُتال قرب قرية الروضة   27ويف   

دى قرى حإل ، وأن جذوره� تعود  مبعرفة مشايخ القبائل  هويته�تم التعرف عىل  ببرئ العبد، وقالت أنه  

يف قرى (رابعة وقاطية وإقطية    القوات املسلحةأن أقدمت    2020. وسبق يف شهر أكتوبر  جنوب الشيخ زويد

عىل   2020واملريح) التي سيطر عليها عنارص تنظيم والية سيناء خالل القرتة من يونيو إىل بداية أكتوبر  

عودة النازح� القادم� من    ، ومنعتاألصلي� فقط،األربعة  سوى أهل الُقرى    تسك� أي أفرادإعادة    رفض

معاونة بعض هؤالء اتخذ بذريعة  ، وهو القرار الذي  ةيف القرى األربع  املقيم�   مدينتي رفح والشيخ زويد 

تحوي كميات كب�ة من املواد الغذائية،  تابعة للنازح�    يف ظل اكتشاف مخازن  النازح� لتنظيم والية سيناء

 .ت ومتويل من التنظيميُعتقد أنه جرى رشاؤها بتعلي�

   املدنیینضحایا من 

ي اإله�ل الطب  عىل خلفية  مايو  5يف    ، بسجن وادي النطرونإيهاب الكاشفتويف املعتقل السيناوي   -1

 .مضاعفات مرض السكربحقه يف ظل معاناته من 

لغم أريض بسيارته    انفجارإثر    مايو  27يف    بجروح طفيفة  لإلصابة  بو فارسأ فايز  تعرض املواطن   -2

 .ببرئ العبد ثناء نقله مياه الرشب ألحد ك�ئن الجيش املتمركزة مبنطقة “قرصويت”أ 

ويُذكر أنه سبق ان اختطف  مايو بقرية عمورية،    30اطن� يف  ُعرث عىل جث�� اثن� من املو  -3

شخص من أبناء قبيلة الدواغرة   20إىل    14مارس عددا من املواطن� يرتاوح من    24مسلحون يف  
قرية َعمورية، بعد أن اقتحم عرشات املسلح� القرية، قبل أن تنسحب سيارات الخاطف� إىل  ب

 .الظه� الصحراوي الجنويب للقرية

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.masrawy.com/news/Tag/49592/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A7%D9%86#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2021/5/20/2025890/%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
https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2021/5/20/2025890/%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
https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2021/5/20/2025890/%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
https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2021/5/20/2025890/%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
https://www.facebook.com/Sinai.News/posts/4327920893887446
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/624503028948171
https://ikhwan.online/article/244925
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/624472078951266
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 اإلعالمي لتنظیم والیة سیناء طلنشا ا

فيديو   مقطع مايو حيث نرش التنظيم يف بداية مايو  النشاط اإلعالمي لتنظيم والية سيناء يف شهر    تواصل 

لعملية اختطاف وتصفية فردين بتهمة التعاون مع الجيش يف قرية األمل جنوب رشق العريش. وجدير  

 ،عبد الحميدمسلم  ،  محمد عليان الحمراوىتعرض ثالثة أفراد من قبيلة الرتاب� (بالذكر أنه سبق رصد  

بقرية األمل، وتم العثور عىل    عىل يد مسلح�  إبريل من منازلهم  29يوم    لالختطاف)  نوال  وسيدة تُدعى 

 ذكور.يف ذات اليوم. وقد ظهر اثنان منهم يف الفيديو امل جثثهم

التنظيم   الخالفة    تقريرا ك� نرش  ،    يفمصورا يف بداية مايو بعنوان "يوميات جنود  املبارك"  شهر رمضان 

ن الشاي. ثم يف  فردا من عنارص التنظيم وهم يعدون ويتناولون الطعام ويرشبو   12وتضمن صورا لقرابة  

شهر رمضان املبارك يف القاطع الرشقي   يفبعنوان "يوميات جنود الخالفة    2رقم  مايو نرش التقرير املصور    10

هم يؤدون الصالة ويأكلون طعام  فردا من عنارص التنظيم و   12لوالية سيناء" وتضمن أيضا صورا لقرابة  

مايو بعنوان "جانب من أجواء عيد الفطر املبارك يف ثغور والية سيناء"   13يف    ثالثااإلفطار. ثم نرش تقريرا  

البعض  بعضهم  تهنئة  مع  بالتوازي  اإلفطار  حلويات خالل  يتناولون  التنظيم  من  لعنارص  وتضمن صورا 

 بدخول العيد. 

 

 صورة لعناصر التنظیم خالل تناولهم الطعام 

 اإلفراج عن قیادیین یساریین بالعریش 

النيابة  نفّ  اليساري� أرشف أيوب وأرشف الحفني    بإخالءذت األجهزة األمنية قرار  القيادي�  سبيل 

القرار الذي صدر يف مارس املايض.   التجمع هو مؤسس    أرشف أيوببعد تأخر تنفيذ  فرع حزب 

 وتتناول الحزب    لسانتعرب عن    كانت  التي صحيفة الحقيقة، ك� أسس  1984يف عام    ش�ل سيناءب

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/1390864702087958531?s=20
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://twitter.com/Oded121351/status/1389442781110734850?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1391645555865051138?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1391645555865051138?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1391645555865051138?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1393605583065001985?s=20
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/624849605580180?__tn__=-R
https://almanassa.com/ar/story/14835
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  ا جديد  اسياسي  اكيان، وأسس  2011يف ش�ل سيناء، لكنه استقال من حزب التجمع يف عام    القضايا املحلية

عدة   ونظمعدة كتابات يف موقع الحوار املتمدن،    . وكتب أيوباسم الحركة الثورية االشرتاكية (يناير)  تحت

أثناءل  مناهضةفاعليات   املسلم�  اإلخوان  أرش   حكم  فرتة  ج�عة  تعرض  وقد  محمد مريس.  أيوب د.  ف 

. أما أرشف  نجله رشيف، الذي أُفرج عنه بعد أربعة أيام من االحتجازرفقة    2020أغسطس    4لالعتقال يف  

نرش ب  اتله اتهام  تِجه، ووُ 2019ديسمرب  25من منزله يف  الحفني فهو صديق أرشف أيوب، وسبق اعتقاله  

 .2021تم تنفيذه يف مايو صدر قرار من النيابة باإلفراج عنه�، لي 2021. ويف مارس أخبار كاذبة

 جدل حول التصاریح األمنیة للتنقل من وإلی شمال سیناء 

ئل التواصل جدال عىل وسا  فايز حربآثار عضو مجلس الشيوخ عن حزب ح�ة الوطن بش�ل سيناء النائب  
التصاريح األمنية للسفر من وإىل ش�ل سيناء. ففي ظل تعرض  االجت�عي عقب حديثه عن متطلبات 

مواطني ش�ل سيناء للتوقيف واالشتباه خالل مرورهم عىل الكباري واملعديات الرابطة ب� ش�ل سيناء 

أ  فايز حرب عن تصاريح  النائب  السويس، تحدث  قناة  تُجدد كل  واألرايض املرصية غرب  شهور   3منية 

جنيها لتسهيل التنقل، وتُستخرج التصاريح من إدارة الرخص والتصاريح الجمركية التابعة اإلدارة    90بتكلفة  

آثار غضب   ما  باإلس�عيلية، وهو  التعليمي  باملجمع  الداخلية  بوزارة  السويس  قناة  تأم�  العامة ملحور 

منية متثل متييزا لهم عن بقية املرصي� وتضع عىل كاهلهم املواطن� الذين اعتربوا أن تلك التصاريح األ 

 أعباء مادية إضافية. 

ويف مواجهة حملة االنتقادات، قال النائب فايز حرب أنه ليس صاحب مقرتح إصدار تلك التصاريح، لكنه 

ل  مايو خال  22ة بتاريخ  عيل معدية الركاب يف القنطر   حمدأ الطالب رساج  تحدث عنها عقب واقعة توقيف  

باللواء   النائب لالتصال  امتحاناته باإلس�عيلية م� دفع   ل عن تام� املجري املالحيئو املستوجهه ألداء 

مسبق كل ثالثة   استخراج استعالم أمنيبالقناة لإلفراج عن الطالب، حيث أشار اللواء املذكور إىل أهمية  

 لتسهيل مرورهم.  نفاق واملعدياتعيل األ شهور للمرتددين 

 

 متطلبات استخراج التصریح األمني

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/permalink.php?story_fbid=2906094456379192&id=100009359970217
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 فتح معبر رفح  

  263    عرب يف أول يوم  مايو، حيث  16يف    معرب رفح أمام حركة املرور من قطاع غزة إىل مرص  فتحأعيد  

 وصلت . وعىل خلفية الحرب عىل غزة،  واملسافرين وأصحاب الحاالت الخاصةفلسطينيا من املرىض والطالب  

وفد من مجليس النواب والشيوخ    رفقة، قافلة مساعدات طبية وغذائية  مايو  21يف  إىل معرب رفح الربى  

. ويف وح�ة الوطن  الجمهوريتنسيقية شباب األحزاب وأحزاب مستقبل وطن والشعب    يضم أعضاء من

طنًا من املواد الغذائية مقدمة من األزهر الرشيف بناء عىل توجيهات الدكتور   150  إدخالتم  مايو    26

،  املرصيألحمر  من الهالل ا  مقدمة  حافالت مساعدات  6  ، ك� دخلتأحمد الطيب شيخ األزهر الرشيف

شحنة مساعدات مقدمة من جمعية فضال عن  شاحنة مساعدات مقدمة من صندوق تحيا مرص،    130و

األحمر   عىل    40  شملت  الكويتيالهالل  لتوزيعها  اإلغاثية  واملواد  الطبية  واألجهزة  املعدات  من  طنًا 

 .الفلسطينية املستشفيات

 یناء األسبق يف جنوب س  املخابرات األوکرانیة  رئیسوفاة  

إثر    ٦٢عن عمر ،  فيكتور هفوزداألسبق    املخابرات األوكرانية  رئيس   مبدينة دهب  مايو  28تويف يف    عاًما 

� رئيًسا لهيئة االستخبارات عُ قد  "  فيكتورتعرضه للغرق يف رحلة غطس بإحدى القرى السياحية. وكان "

الرئيس 2014الخارجية يف أوكرانيا يف فرباير عام   التي أطاحت بحكم  الحادة  السياسية  ، يف ذروة األزمة 

 .2016يف إبريل  ثم أعفي من منصبهاألسبق للبالد فيكتور يانوكوفيتش، 

خالل غوصه� عىل عمق    أنه�وبحسب صديق للمتوىف رافقه يف رحلة الغطس التي تويف فيها، فقد ذكر  

فُوجئ    40 يُفلح،    بزميلهمرتًا  فلم  حياته  إيقافه خشيًة عىل  فحاول  زائدة  املاء برسعة  إىل سطح  يصعد 
وبوصوله� إىل السطح نزع املتوىف جهاز التنفس عنه وكان ال يزال عىل قيد الحياة، فحاول صديقه إسعافه 

ولكنه تُويف إثر نقله إىل املستشفى،   ،وتوليا إسعافهغطاس مرصي آخر من إخراجه إىل الشاطئ  رفقة  ومتكن  

املتوىف حائٌز عىل رخصة    تب�  أن. وبحسب تحقيقات النيابة، فقد  وأكدَّ صديقه عدم اتهامه أحد يف الوفاة

دولية تُجيز له الغوص عىل عمق مائة مرت تحت سطح املاء، وأن وفاته جاءت نتيجة إعيائه الشديد إثر  

 .السطح  صعوده املفاجئ إىل

  

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/Sinai.News/posts/4312174048795464
https://www.youm7.com/story/2021/5/21/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9%25D
https://www.youm7.com/story/2021/5/26/%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2341191
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 ثانیا: الوضع الصحي يف شمال سیناء

 مستوى اإلصابات بکورونا 

وفاة مقارنة بعدد    188بلغ إج�يل الوفيات نتيجة اإلصابة بف�وس كورونا يف ش�ل سيناء بحلول نهاية مايو  

�ل شخصا يف شهر مايو. وهو ما زيادة يف عدد الوفيات بكورونا بش   39وفاة يف نهاية إبريل أي تويف    149

 سيناء مقارنة بشهر إبريل.

 

 

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


  

 

8 | P a g e   

 مـرصد سـيناء 
 April 2021 30 ||العاشرالعدد 

 

 

 

 

 

 

 طوارئ بمستشفیات شمال سیناء الستقبال املصابین من قطاع غزة

تجهيز ثالثة مستشفيات يف محافظة   يف  االعتداءات اإلرسائيلية عىل قطاع غزة بدأت وزارة الصحة  بدءمع  

سيناء الفلسطيني�.  متهيدا  ش�ل  املصاب�  مختلفة ك�    الستقبال  الطبية  األطقم  من  كب�  عدد  وصل 

ىل محافظة ش�ل سيناء، حيث توزعوا عىل مستشفيات العريش العام، وبرئ العبد، والشيخ  إ التخصصات  

 زويد املركزي. 

عن الدفع بعرش أرسة عناية مركزة بكامل  كشف  بيانًا مايو  14يف   نرش مستشفى الشيخ زويد املركزي وقد 

عظام تلبية  العامة و الجراحة  التخدير و ال ركزة و املعناية  الء يف تخصصات  ستة أطبا   وقرب وصولتجهيزاتها،  

الدكتور طارق شوكة    تفقدوسبق وصول التجهيزات بيوم�    بحسب البيان.  الحتياجات أهايل الشيخ زويد
الحرجة والعاجلة،   ابراهيم حسن رئيس اإلدارة املركزية للرعاية  مدير عام صحة ش�ل سيناء، والدكتور 

يف   املستشفى للوقوف عىل مدى جاهزيتها وتفقد كافة االحتياجات وما يلزم توف�ه خالل الفرتة الحالية.

العام  لاستقبح�   العريش  املواطن�،    األهايلعرشات    مايو   16يف    مستشفى  خدمة  مبكتب  املتطوع�، 

   .حال وصولهم للمستشفى ومرافقيهم لتقديم خدمات للجرحى الفلسطيني�

ال  14ومن جانبها يف   القال عمايو، نفت مديرية  أي  صدور    بيان رسمي حافظة ش�ل سيناء يفامة مبعات 

ترصيحات عىل لسان كًال من املحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة أو وكيل وزارة الصحة يف املحافظة، 

تندرج  البيان االستعدادات الجارية إىل أنها    وعزادات الستقبال مصاب� فلسطيني�،  طارق شوكة، عن استعدا

 .لعيد الفطردات ستعدااال  ضمن

جرحي ثم تزايد   3  أولمايو، حيث جرى استقبال    16لكن عمليا بدأ استقبال الجرحى الفلسطيني� يف  

مصابًا، نُقل منهم اثنان إىل مستشفى معهد نارص يف محافظة القاهرة،   12  إىليصل  يام لأ   5خالل  العدد  

العرشة العامو اآلخر   وتلقى  العريش  مستشفى  داخل  العالج  أن  ن  ولوحظ  رغم  .  املصاب�،  عبور  عملية 

فرتةمحدوديتها،   للجانب  نسبيا  طويلة    استغرقت  الوصول  بالعبورمنذ  لهم  والس�ح  حيث املرصي   ،

 ساعات كاملة لبعض املصاب�.  9إجراءات العبور من معرب رفح  استغرقت

الدكتور    تفقدمايو    18ورغم النفي السابق من محافظة ش�ل سيناء في� يخص استقبال الجرحى، ففي  

، وأضاف أن  معرب رفح  يف  واإلنسا�  الطبيعمل أطقم العمل    محمد عبد شوشة محافظ ش�ل سيناء، س�

القادم� من قطاع غزة،   3وزارة الصحة قامت بتجهيز   أنساق طبية الستقبال الجرحى واملصاب� 

الجرحى   الستقبال   ( العبد  وبرئ  زويد  والشيخ  (العريش  سيناء  ش�ل  مستشفيات  األول:  النسق 

واستك�ل األدوات واألجهزة الطبية واألوكسيج� وأكياس الدم، واملصاب� وتزويدها بالكوادر الطبية  

املركزية   املستشفيات  الثالث يف  والنسق  القناة،  الصحة ىف مدن  الثا� مستشفيات وزارة  والنسق 

املعالج�  األطباء  لتوصيات  الحالة وطبقا  الجرحى حسب  بتجهيزها وإعدادها الستقبال  بالقاهرة 
حافظ عىل تواجد سيارات اإلسعاف والطواقم الطبية واإلدارية لخدمة  وأساتذة الجامعات. وأكد امل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mada29.appspot.com/www.facebook.com/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-167383150607753/
https://www.youm7.com/story/2021/5/14/%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%85%25D
https://www.youm7.com/story/2021/5/16/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%25D
https://www.youm7.com/story/2021/5/16/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%25D
https://www.youm7.com/story/2021/5/16/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%25D
https://mada29.appspot.com/www.northsinai.gov.eg/MainPage/DispNews.aspx?ID=3030&fbclid=IwAR3oZRpNdB8umvzwTGTjSCbtU_yEOyPKZ0y1HWaHiUkeVov2jbgyrdOOMQ0
https://www.facebook.com/Sinai.News/posts/4315323745147161
https://mada29.appspot.com/www.madamasr.com/ar/2021/05/20/news/u/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b1
https://www.youm7.com/story/2021/5/18/%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-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%83%25
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سيارة    50العابرين من املصاب� والجرحى والحاالت االنسانية، مضيفا أن هيئة اإلسعاف املرصية جهزت  

سيارة أخرى بصفة احتياطية   50سيارة من املحافظات املجاورة) إىل جانب    30سيارة من ش�ل سيناء، و  20(

ا والسائق� واألجهزة  غرب  باألطباء واملسعف�  إليها، وهى مزودة  لتكون جاهزة ىف حالة االحتياج  لقناة 

الطبية وغ�ها. ونوه شوشة إىل تشكيل غرفة عمليات يف املحافظة للتعامل مع األزمة تحت إرشاف اللواء  

ن االجت�عي ومرفق هشام الخويل نائب املحافظ، فضال عن غرف عمليات أخرى مبديريتي الصحة والتضام

 اإلسعاف بالتنسيق مع غرفة عمليات املحافظة. 

ولكن يف املجمل لوحظ انخفاض عدد املصاب� الفلسطيني� الذين استقبلتهم مرص حيث مل يتجاوز عددهم 

 مصابا.   1600مصابا فقط من ب� أكرث من  30

 تراجع مستوى الخدمة بمستشفی نخل بوسط سیناءق فی ی حقالت

مدينة نخل بوسط    أهايلمواطنا من    77مديرية الصحة بش�ل سيناء، تحقيقا ىف شكوى مقدمة من    فتحت

واطن� امل  ، والذي يخدمالواقع بوسط سيناء  املركزيسيناء، حول تراجع مستوى الخدمة مبستشفى نخل  

تقدموا بشكوى ملحافظ ش�ل سيناء ومديرية   األهايلوكان    .الدويلواملسافرين عىل طريق نويبع نخل  

تغيب    توضحالصحة بش�ل سيناء،   يعانون من  وتحويلاأنهم  باملستشفى،  الطبية  عادة   ألطقم   املرىض 

 ملستشفيات العريش والسويس.

 ثالثا: الوضع التنموي والخدمي يف سیناء

 لتنمیة شمال سیناءجنیه استثمارات حکومیة  ملیون 100و ملیار 14

أن االستث�رات الحكومية لتنمية   عىل  2021/2022لعام املايل  خطة التنمية االقتصادية واالجت�عية ل  نصت

% بنحو  91  قرابةة العامة منها  مليون جنيه متول الخزان  100مليار و  14حواىل    ستبلغمحافظة ش�ل سيناء  

و   12 جنيه  900مليار  إج�يلسو   .مليون  من  األكرب  النسبة  عىل  الخدمات  قطاع  االستث�رات    يستحوذ 

. 2بنسبة    األرايض%، يليه قطاع الزراعة واستصالح  52.  9الحكومية املوجهة ملحافظة ش�ل سيناء بنسبة  

%، وتأىت بعد ذلك قطاعات الرصف 6.  2الكهرباء بنسبة    % وقطاع9.  1% ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة  17

وتضمنت  ،  %لكل منها1.  8والنقل والتخزين والخدمات التعليمية والصحية بنسب مقاربة    الصحي

تنفيذ مرشوعات   وتعليم  يفالخطة  املجاالت كهرباء وزراعة ورصف صحى ومياه ونقل    .مختلف 

ل التنمية  خطة  بدراسة  حاليا  تقوم  النواب  مبجلس  واملوازنة  الخطة  لجنة  أن  املايل ويذكر  لعام 

عرض عىل مجلس النواب ملناقشته مع تقريرها بشأن املوازنة  وذلك إلعداد تقرير عنها ليُ   2021/2022

 .امالعامة للدولة لنفس الع

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/2021/5/4/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/5305470
https://www.youm7.com/story/2021/5/21/14-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88100%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%85%25D
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 ألف جنیه  900ملیونا و 260بمبلغ  شمال سیناء  تنمیةخطة اعتماد  

االستث�رية ملحافظة ش�ل    الخطةأعلن أسامة الغندور، سكرت� عام محافظة ش�ل سيناء أن اعت�دات  

عىل محاور التنمية األساسية   ألف جنيه، تم توزيعها  900مليون و  260بلغت    الجاري  املايلسيناء للعام  

ألمن واملرور واإلطفاء، واعت�دات امن أع�ل الكهرباء، الطرق، تحس� البيئة، تدعيم الوحدات املحلية، و 

 .مختلف القطاعات داخل املحافظة يفتنفذ عن طريق الوزارات املعنية  التيالخطط املركزية 

خطة االستث�رية عىل مستوى املحافظات حسب تعداد  ال  واعت�داتالغندور، أنه يتم توزيع مبالغ    وأضاف

وتحديد نسبة معينة للفرد من مبالغ الخطة إلقامة املرشوعات عىل مستوى املحافظات ليصبح    ،السكان

ديوان عام املحافظة أنه تم    يفأشار محمد عبد الخالق مدير عام إدارة التخطيط  ك�  . نصيب الفرد موحًدا

مليون جنيها   44.49توزيع اعت�دات الخطة االستث�رية عىل مراكز ومجالس املدن املختلفة بواقع مبلغ  

مليون   20.40مليون جنيها للشيخ زويد، مبلغ    32مليون جنيها لبرئ العبد، مبلغ    27.54للعريش، مبلغ  

أن نسبة تنفيذ املرشوعات عىل مستوى املحافظة   أضافو مليون جنيه لنخل،    30.93جنيها للحسن، ومبلغ  

 %.86بلغت 

   ، ومحطة غاز بالعریش مطحن الکرمبعودة العمل 

الكرم باملنطقة الحرفية جنوب   طحنمبالعمل    يف ظل االستقرار األمني الذي تشهده مدينة العريش، أعيد

اليوم،   يفطنا    220بطاقة    املطحن  من الدقيق، ويعمل  ايلاألهمدينة العريش باملساعيد لتوف� احتياجات  

وصوامع    ،مرتا مربعا، ويضم ميزان بسكول وقسم استقبال وقسم نظافة وترطيب  4250  تهمساح  وتبلغ

حطة تعبئة الغاز  ك� أعيد العمل مب . وصوامع تهوية  ،صوامع ترطيب  3طن تخزين، و  900للقمح بطاقة  
 .مبناطق العريش ورفح والشيخ زويد  والتي تخدم املواطن�،  شعيد بالعرياملسا  ياملنطقة الحرفية بح  يف

لمنطقة ل  من املخطط  ذكر أنيُ . واليوم  يفألف اسطوانة غاز    52  تكفيطن غاز    250بطاقة    املحطة  تعمل و 

العريش االمتداد    يفالحرفية   بحيث  ستقبلية،  املتوسعات  ال  ضمن   ألف مرتا  500  تها مساح  لتصبحمدينة 

شاء ان  يجار يف ح�  قطعة جاهزة للتخصيص واقامة أنشطة ومنتجات حرفية،    300قطعة منها    775  تشمل

 . أكتوبر القادم يفافتتاحها   منتظرورشة حرفية   47عدد 

 حارات 6العریش بعرض ب انطالق العمل بإنشاء محاور جدیدة 

بيان   يف أعلنت منطقة تعم� ش�ل سيناء حيث إنشاء محاور جديدة مبدينة العريش   يفالعمل  بدأ

  6حور الربط ب� املطار وشارع الفاتح أمام املحافظة بعرض  املأع�ل توسعة وازدواج    بدء  أصدرته

لالتجاه�. سينا  حارات  ش�ل  محافظ  شوشة  الفضيل  عبد  اللواء  أن ءوقال  املقرر  املحاور  إن   ،

  الساحيلأهمها املحور    من  عاما قادمة، الفتا إىل أن  50دينة حتى  املتكفى  ستشهدها مدينة العريش  

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/2021/5/25/260-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88900-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%25
https://www.youm7.com/story/2021/5/16/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%25D
https://www.youm7.com/story/2021/5/16/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%25D
https://www.youm7.com/story/2021/5/16/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%25D
https://www.youm7.com/story/2021/5/6/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8
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وكانت مراحل تطوير مدينة العريش بدأت   املمتد من منطقة الريسة حتى مبنى ديوان عام املحافظة.

 ميدان النرص والسادات والقاهرة وامليناء والشهداء. مثلتطوير امليادين الرئيسية عرب  قبل عام 

 طویر مدینة الشیخ زویدمحافظ شمال سیناء: مخطط کامل لت 

اللواء محمد شوشة محافظ ش�ل سيناء، تشكيل لجنة إلعداد املخطط الكامل لتطوير مدينة الشيخ    قرر

ت املوجودة ودراسة  وأوضح املحافظ أن اللجنة معنية بتفقد املدينة للوقوف عىل الخدمات واالمكانا ،  زويد

 وأضاف   املدينة.  وأهايلإمكانيات تطويرها لتحقيق أكرب استفادة منها بالتنسيق مع مشايخ وعواقل ورموز  

التطوير   الطريق  ساملحافظ أن مرشوع  الشيخ زويد"،  الدويليشمل تطوير   / العريش  الساحل  و "  طريق 

ط لرفع كفاءة شبكة املياه ومخطط آخر  نشاء شبكة طرق داخلية باملدينة، وإعداد مخطوإ بالشيخ زويد،  

 ة الهندسي   ةمن الهيئ  لجنةمدينة الشيخ زويد    زارت  مايو  25ويف    باملدينة.  الصحيلتنفيذ مرشوع الرصف  

 خولة باإلرشاف عىل التخطيط والتنفيذ لعملية تطوير املدينة.التابعة للقوات املسلحة وامل

 بعد افتتاح موسم الصید ببحیرة البردویل  تنخفض أسعار األسماك 

  .أسعار األس�ك بعد افتتاح موسم الصيد الجديد ببح�ة الربدويل  يفأسواق ش�ل سيناء تراجعا    شهدت
جنيها لكيلو    120، ودنيس  سمككيلو    3لكل  جنيه    100مدينة العريش    يفسجلت أسعار األس�ك  حيث  

جنيه للكيلو   100إىل  الدنيس    سمككانت تصل أسعار  يف ح� سابقا    .لكيلو البوري  جنيها  50الجمربي، و

خالل شهر رمضان،    عمل يف األسبوع  أيام  3موسم صيد األس�ك الجديد بواقع  . وقد جرى تنظيم  الواحد

افتتح موسم الصيد  وقد    . من عودة الصيد  األسبوع األول   يفطن    245مبقدار  ومع ذلك تحققت انتاجية  

 بأعياد تحرير سيناء، مع االلتزام بالضوابط  مع احتفاالت مرص  تزامنبال،  اببح�ة الربدويل ملدة شهر تجريبي

اول ضوء حتى آخر ضوء. نهارا من  الربدويل  ببح�ة  املراكب  الربدويل  ويعمل يف    وتشغيل    1228بح�ة 

 .نألف فدا 165يف ح� تبلغ مساحة البح�ة مركب صيد،  

والحدائق العریش  لشواطئ  کلی  ومسح    إغالق  النسیم،  شم  يف 

 جوي أسبوعي للمدینة 

إغالقا   مايو  3يف  شواطئ العريش    شهدتظل االجراءات االحرتازية ملكافحة انتشار ف�وس كورونا    يف

كليا إىل جانب الحدائق واملنتزهات، حيث خلت شواطئ الخلفاء وظالل النخيل وأبوصقل والريسة  

ال وغرناطة  روادها  ةقع واواملساعيد  من  العريش،  مدينة  مايو عىل ساحل  نهاية  بدأ مجلس    . ويف 

، أنه بعد رسميبيان    يفعلن  حظر تواجد الج�ل والخيول عىل الشاطئ، وأ   إجراءاتمدينة العريش  

تم توجيه لجنة من   فقد  ورود شكاوى من املواطن� بتأث� تواجد الج�ل والخيول عىل الشاطئ،

 . الساحل لضبطها وتحرير محارض للمخالف� حيورئاسة  اإلشغاالت

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/2021/5/8/%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%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF/5311769
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2906384459683525&id=100009359970217
https://www.youm7.com/story/2021/5/5/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF/5306700
https://www.youm7.com/story/2021/5/3/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%83%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA/5305373
https://www.youm7.com/story/2021/5/29/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%25
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تحدد يوم الخميس من كل    جرى  نهأ ماجد محمد أحمد رئيس مدينة العريش،    وعىل جانب آخر، قال 

شامل  لوع  أسب املدينة،   أيملتابعة    الجويالتصوير    عربالعريش    ملدينةعمل مسح  تستجد عىل  تغ�ات 

وطالب رئيس  . الجويتم رصده بالتصوير  ياالجراءات القانونية واإلزالة الفورية ألى تغ�  مضيفا أنه ستتخذ  

ع�ل إال بعد الرجوع ملجلس  عدم االقدام عىل البناء أو التعلية او استك�ل األ بمدينة العريش املواطن�  

 املدينة.

لتأهیل   الرئاسی  البرنامج  أعضاء  یستقبل  سیناء  شمال  محافظ 

 التنفیذیین للقیادة

  الرئايس الربنامج  بالدفعة الثالثة    عضويجميعة، وأحمد غزايل،    : ها�محافظ ش�ل سيناء، كال من  استقبل 

ىف ختام اللقاء إىل   صحفيبيان    يفحافظ  املوأشار    ".لتأهيل التنفيذي� للقيادة "دفعة الشهيد أحمد منيس

ملدة شهرين يتضمن معايشة األع�ل   الرئايسللمتدرب� من أعضاء الربنامج    عميل وضع برنامج تدريب  

االجت�عات   املحافظة، وحضور بعض  التنفيذية عىل مستوى  للقيادات    يف ح� رصح  .التنفيذيةاليومية 

لتأهيل التنفيذي� للقيادة يهدف إىل    الرئايس أن الربنامج  بالعميد أسامه الغندور سكرت� عام املحافظة،  

تنفيذ خطة الدولة لبناء صف ثاٍن من القيادات، بالتعاون ب� وزارة التنمية املحلية واألكاد�ية الوطنية 

جاً خاصاً للمتدرب� للتعرف عن قرب عىل طريقة عمل الجهاز أن املحافظة أعدت برنام  . وأضافللتدريب

سواء    يفللدولة    ياإلدار  سيناء  الخدمات   اإلداراتمحافظة ش�ل  مديريات  أو  املحافظة  عام  ديوان  ىف 

 .باملحافظة

 خط ضخ املیاه ملدینة العریش بشمال سیناء االنتهاء من إصالح 

،  مم  1000قطر  ب فرق اإلصالح برشكة مياه سيناء من إصالح عطل بخط ضخ املياه ملدينة العريش متكنت

محطة رفع املياه مبنطقة التلول، ومحطة تنقية وترشيح املياه بالقنطرة رشق  وذلك بعد انقطاع املياه عن  

 . إىل أن تم إصالح العطلتوقف ضخ املياه إىل مدينة العريش   م� أدى إىل

 الشباب والریاضة بشمال سیناء تکرم حفظة القرآن الکریم ببئر العبد 

شباب برئ العبد    مبركزيمسابقة حفظ القرآن الكريم    يفمديرية الشباب والرياضة الفائزين    كرمت

من املتسابق�   2سنة مبركز شباب النجاح بينهم    18متسابقا تحت    11تم تكريم  ، حيث  وقرية النجاح 

مركز  ويف    ربع القرآن الكريم.حفظوا    7الكريم و   القرآننصف    حفظا  2وا حفظ القرآن كامال و أمت

  3حفظ    يفسنة تفوقوا    18سنوات حتى    8متسابقا من سن    37شباب مدينة برئ العبد تم تكريم  

 اجزاء من القرآن الكريم.

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/2021/5/24/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%25D
https://www.youm7.com/story/2021/5/5/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B7-%D8%B6%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84/5308185
https://www.youm7.com/story/2021/5/9/%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-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%A8%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF/5312999
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 صورة من حفل التکریم 

 القیود األمنیةمطالب بتحسین األوضاع املعیشیة وتخفیف 

مايو   23أعلن عضو مجلس الشيوخ عن حزب ح�ة الوطن بش�ل سيناء النائب فايز حرب أنه اجتمع يف  

ابراهيم  مع محافظ ش�ل سيناء رفقة بعض   السابق  أ والنائب  واملهندس   ةم� جودأ بو شع�ه والنائب 

 أبرزها: ، ومن م� حزب ح�ة الوطن لعرض بعض مطالب أبناء سيناءأ   يهيثم رحم

 بدواعي أمنية.  لكن املحافظ ربط غلق املحطةعادة افتتاح محطة الوقود بالشيخ زويد بإ ةاملطالب 

عىل أن  عيل فتحها    ووافق املحافظ  بالعريش،  طلب فتح محطة بنزين التعاون بجوار جامع النرص 

 فقط خالل املرحلة األوىل. ٩٥بنزين  تعمل بضخ

بتعويض أصحاب املنازل املهجرين من رفح والشيخ زويد،    صةة الخاالنقدي  ةالقيم  وزيادة  مراجعة 

 ووعد املحافظ بعرض األمر عىل رئيس مجلس الوزراء. 

ب  الخروبالس�ح  املواطن� لقرية  الطلب عودة  الشيخ زويد، ووافق املحافظ عىل  التابعة ملركز  ة 

 برشط ارسال كشوف بأس�ء املواطن� الراغب� يف العودة.

ة، وكلف املحافظ ياه الحكومي الخاص بتجمع الوادي االخرض بالخروبإصالح برئ املطلب   

 بتنفيذ الطلب. رئيس مرفق املياه

 

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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