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 مقتل ضابطین بارزین باملخابرات الحربیة يف سیناء.  

 اختطاف خمسة عاملین بمشروع ترعة السالم.  

 السفیر األمریکي یزور شمال سیناء.  

 إلعادة إعمار غزة. معدات ثقیلة من شمال سیناء تدخل عبر معبر رفح   

ملیار جنیه لتنمیة شمال سیناء بالخطة االقتصادیة    14تخصیص   

 للعام املالي الجدید. 

 مواطنا برفح.   161محافظة شمال سیناء تقرر صرف تعویضات لـ  
 

 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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 يف سیناء  واألوضاع األمنیة أوال: املواجهات

الع يف هجوم� منفصل�،  طاست  26بارزين باملخابرات الحربية من الكتيبة  �  طشهد شهر يونيو مقتل ضاب

الرائد أحمد رشف. ويش�    العقيد أركان حرب  قائد الكتيبةوه�   أحمد جمعة، ورئيس عمليات الكتيبة 

مقتله� مبفرده� يف الهجوم� بفاصل زمني بلغ أسبوع� إىل وجود ثغرة أمنية متكن املسلحون عربها من  

قنص العميد خالد العريان قائد وحدات التدخل الرسيع يف ش�ل سيناء،  دافه�. وهو ما يأيت عقب  استه

مايو خالل ترجله من مدرعة تابعة للجيش    30يف    " الخاصة مبكافحة اإلرهاب،888والقائد السابق لوحدة "

   . بقرية الشالق غرب الشيخ زويد

ثكنة عسكرية للجيش مبنطقة    دة هج�ت متتالية عىلكذلك نفذ تنظيم والية سيناء هجوما معقدا شمل ع

حيث استولوا  ، ففي أول هجوم تسلل عدد من عنارص التنظيم إىل الثكنة  الحمراوي جنوب الشيخ زويد

في� استهدف قناص أحد أفراد الثكنة م� أدى إىل  عىل بندقية وقاذف أر يب جي قبل أن ينسحبوا منها،  

من    3تعرضت لهجوم أسفر عن إصابة    إسعاف الجندي املصاب  ازرةدورية مؤ إصابته. وعندما حاولت  

م� أدى النفجار عبوة ناسفة    دورية للجيش حاولت متشيط املكانعنارصها، ثم يف اليوم التايل تعرضت  

 أفراد آخرين.  3، ك� تم قنص دبابة إعطابإىل 

ش�ل سيناء يف ظل الوت�ة    ورغم الهج�ت السابقة، فقد استمرت حالة الهدوء النسبي يف أغلب مناطق

الصادرة عن ديوان   النبأ  إنفوجراف� نرشته� دورية  تنظيم والية سيناء، حيث زعم  املنخفضة لهج�ت 

  10يونيو عدد    16إىل    3اإلعالم املركزي بتنظيم الدولة األم أن فرع التنظيم يف سيناء نفذ خالل الفرتة من  

فردا. وقد    19�ت، وزعم أنها أسفرت عن إصابة ومقتل  هج�ت، دون أن يتطرق إىل تفاصيل تلك الهج

رُصد تشييع جثام� كال من العقيد أحمد جمعة والرائد أحمد رشف، والرقيب أحمد عبدالكريم واملجند  

 عقب مقتلهم يف سيناء.  حمد حسني أبو العبور حجازي منترص عبدالباقي، واملجند مصطفي عبده واملجند أ 

أي بيانات عسكرية تخص    خالل شهر يونيو  العسكري باسم الجيش املرصي  مل يصدر املتحدثمن جانبه  

الواقعة ب�  املواجهات خالل الفرتة    2020أصدره يف ديسمرب    بیان، حيث غطى آخر  املواجهات يف سيناء

 .  2020 األول من سبتمرب والثامن من ديسمرب

إلعدام    صورا  ولوحظ تراجع النشاط اإلعالمي املريئ لتنظيم والية سيناء يف شهر يونيو، حيث نرش

، يف ح� مل ينرش أي تقارير أخرى مصورة أو  مايو  30فردين بتهمة التعاون مع الجيش يف سيناء يف

 فيديوهات خالل شهر يونيو. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/12/8/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-437-%D9%85%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%88%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81/5103107
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  تنفیذها:ولیته عن  ؤمسظیم والیة سیناء هجمات أعلن تن

 

يونيو مسئوليته عن مقتل العميد    3من دورية النبأ الصادر يف    289التنظيم يف العدد رقم    أعلن .1

" الخاصة  888ء، والقائد السابق لوحدة "خالد العريان قائد وحدات التدخل الرسيع يف ش�ل سينا

مبكافحة اإلرهاب، وذلك خالل عملية قنص للضابط املذكور خالل ترجله من مدرعة تابعة للجيش  

مايو. وأعقب ذلك تنفيذ القوات املسلحة لقصف باملدفعية    30بقرية الشالق غرب الشيخ زويد يف  

 والطائرات املس�ة عىل منطقة الهجوم. 

يونيو من التسلل إىل ثكنة عسكرية للجيش    3يونيو متكن بعض عنارصه يف    5التنظيم يف    أعلن .2

مبنطقة الحمراوي جنوب الشيخ زويد حيث استولوا عىل بندقية وقاذف أر يب جي قبل أن ينسحبوا  

  3أنه استهدف أحد عنارص الثكنة برصاص قناص، فضال عن إصابة    منها، ك� أضاف بيان التنظيم

التنظيم أنه يف اليوم التايل    زعمعنارص من دورية مؤازرة وصلت إلسعاف الجندي املصاب. كذلك  

شيط املكان م� أدى إىل إعطاب دبابة ومقتل  استهدف بعبوة ناسفة دورية للجيش حاولت مت

 أفراد آخرين.  3أفرادها فضال عن قنص  3وإصابة 

يونيو مسئوليته عن تنفيذ   17من دورية النبأ الصادر يف  289التنظيم يف العدد رقم  أعلن .3

الرطيل   قرب حاجز  الجيش  مع  املتحالفة  القبلية  للعنارص  آلية  استهداف  عدة هج�ت شملت 

يونيو باألسلحة الخفيفة واملتوسطة م� أدى إىل إعطابها، فضال عن تفج�    8جنوب الشيخ زويد 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/1401438953836789765/photo/1
https://twitter.com/Oded121351/status/1401440179919990788
https://twitter.com/Oded121351/status/1401440179919990788
https://twitter.com/Oded121351/status/1409484448505204737
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يف سيارة همر تابعة للجيش قرب قرية املنجم وسط سيناء. وكذلك قنص عنرص من    عبوة ناسفة

 الجيش قرب حاجز الحمراوي رشق قرية اللفيتات م� أدى إىل إصابته.  

يونيو قرب قرية أبوشنار غرب مدينة    51التنظيم استهداف جافة للجيش بعبوة ناسفة يف    أعلن .4

 رفح م� أدى إىل إعطابها.  

التنظيم تصفية "غريقد غانم سل�ن" من سكان قرية عمورية ببرئ العبد عىل خلفية اتهامه    أعلن .5

ببيانات سيارة خرضا املسلحة من  بالوشاية  القوات  التنظيم م� مكن  استخدمها عنارص  اللون  ء 

استهدافها يف كم�، وزعم التنظيم أن ركاب السيارة متكنوا من اإلفالت من قبضة الجيش، يف ح�  

 تم القبض عىل الشخص املذكور من منزله عقب ثالثة أيام من تعرض السيارة للكم�.

 جنازات عناصر من القوات املسلحة 

من أفراد القوات املسلحة يف شهر يونيو، حيث ُشيع جث�ن العقيد أركان    6مكن رصد تشييع جثام�  أ 

  4  استطالع مخابرات حربية عقب مقتله يف  26  قائد الكتيبةو حربية    96دفعة  خريج    أحمد جمعة  حرب

الكلية  يف  ضو هيئة تدريس  عمل كع  ك�  العلوم العسكرية  يف  ماجست�، وقد حصل املذكور عىل  2021يونيو  

قُتلالحربية بأسبوع�،  الكتيبة  قائد  مقتل  رئيس  و حربية    103دفعة    خريج  أحمد رشف  /رائدال  . وبعد 

 يونيو بهجوم بعبوة ناسفة أيضا. 19ذات الكتيبة يف عمليات 

 

 العقید أحمد جمعة                                                                رائد أحمد شرفال                    

 2021  يونيو  16األربعاء    يف يوممن قوات مكافحة اإلرهاب    مصطفي عبده أبوزيدجند  امل  تُويفك�  

  21من أفراد الكتيبة  فردينبش�ل سيناء. يف ح� ُشيع جث�� بطلق ناري يف الرأس  متأثرا بإصابته

حمد  أ منترص  جث�ن املجند  ، وقد ُشيع  ٢٠٢١يونيو    ٢٤  فة يف صاعقة عقب مقتله� بانفجار عبوة ناس

اللواء عصام سعد   . وقد أدى  سيوطأ مركز ديروط ب  اإلسالممبسقط راسه بقرية كودية      عبد الباقي 

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/1409484448505204737
https://twitter.com/Oded121351/status/1401438953836789765/photo/1
https://www.facebook.com/watch/?v=156717406511128
https://twitter.com/SHohada2Masr/status/1405954709089816590
https://twitter.com/SHohada2Masr/status/1408516379326746632
https://www.vetogate.com/Section-33/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%25
https://www.vetogate.com/Section-33/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%25


  

 

4 | P a g e   

 مـرصد سـيناء 
 June 2021 30 ||013العدد 

 

 

 

 

 
 

دفعة  خريج    أحمد رجب عبدالكريمالرقيب  ط واجب العزاء ألرسة الفقيد. ك� ُشيع جث�ن  محافظ أسيو 

يونيو     30اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يف  ، يف قرية سبك األحد باملنوفية. ك� نعى  ضباط صف  156

" ابن قرية املجابرة مركز جرجا مبحافظة سوهاج، عقب مقتله يف  محمد حسني أبو العبور حجازياملجند " 

 . سيناء

ولوحظ أن تنظيم والية سيناء أصبح يعتمد عىل ذكر تفاصيل هج�ته يف دورية النبأ األسبوعية التي تصدر  

أفراد القوات املسلحة  كل خميس دون أن يصدر بيانات مفصلة تختص بكل هجوم، ك� نجد أن بعض  

 يسقطون يف هج�ت مل يصدر التنظيم بيانات بشأنها.  

 خسائر يف صفوف تنظیم والیة سیناء 

عبدالله سامل  سيناء    عضو واليةبوغرقد الرتبا� تصفية  أ اتحاد القبائل بقيادة حّ�د  مجموعة من    أعلنت

 ، حيث نرشوا صورة لجث�نه عقب مقتله. بجبل املغارة بسيناءيونيو   18يف  النشمي  ة سالم

   املدنیین ضحایا من 

  العمل  إىل  خالل توجههم  مهندس�   ثالثة  بينهم  من  اشخاص   خمسة  يونيو  8يف    نو مسلح  اختطف .1

 . معلوم غ� مكان إىل واقتادوهم ،العبد برئ ب السالم  ترعة مرشوع يف

  مالحقة  يونيو بعد  28يف    محمد  شقيقه  يف ح� نجا  ناري  بطلق  سعيد  الله   عبد  املواطن  أصيب .2

 سيناء.   وسط يف املغارة مبنطقة   للجيش مبحجر تابع  عامل� تقل سيارة  سلح�م

القوات املسلحة   .3 املتعاون مع  الجيش يف  يونيو    30يف    حسام األطرشقُتل  لقوات  أثناء مشاركته 

 . تعقب  العنارص املسلحة

 

 لتنظیم والیة سیناء  اإلعالمي طالنشا

مشاهد صورة إلعدام فردين بتهمة    نشريونيو، حيث  اإلعالمي لتنظيم والية سيناء يف شهر    راجع النشاط ت

مايو. وه� كل من "أحمد بادي مبارك" من سكان قرية عزبة نارص    30يف  التعاون مع الجيش يف سيناء

رشق القنطرة، و"حس� سويلم فراحان" من سكان قرية عمورية ببرئ العبد، حيث اتهم التنظيم الشخص  

األول برعي الج�ل يف مناطق تواجد عنارص التنظيم لرصد تحركاتهم، في� اتهم الثا� باإلبالغ عن  

 تنظيم.  تحركات أفراد ال

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/groups/150204825363336/posts/1373527429697730/
https://www.dostor.org/3496860
https://www.facebook.com/103075051090974/posts/638635694201571/
https://www.facebook.com/103075051090974/posts/632262244838916/
https://www.facebook.com/103075051090974/posts/643047537093720/
https://www.facebook.com/103075051090974/posts/646090746789399/
https://twitter.com/Oded121351/status/1401436273827536909
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 السفیر األمریکي یزور شمال سیناء 

 

يف    أعلنت  األمريكية مبرص  أن  24السفارة  األمرييك  ال   يونيو  كوه�    بالقاهرةسف�    مدينة   زارجوناثان 

األسبوع   سيناء  بش�ل  رفقة  العريش  البيان  لصدور  للتنمية  السابق  األمريكية  الوكالة  بعثة  مدير  نائبة 

محافظ ش�ل سيناء، وقام بجولة يف محطة لتحلية مياه  مع    اجتمع السف�الدولية مارجريت سانشو، حيث  

زار السف�  ك�    .مريكية، وناقش بعض القضايا األمنية مع قائد الجيش امليدا� الثا� البحر متولها الحكومة األ 

والتي اُفتتحت    ،ألف نسمة مبياه الرشب  126كوه� منشأة تحلية املياه الرئيسية يف العريش والتي تزود  

ول جميع  مليون دوالر لض�ن حص  50كجزء من مبادرة “ش�ل سيناء” التي تبلغ قيمتها    2020عام    يف

الواليات املتحدة    وبحسب بيان السفارة فقد بنت  ألف نسمة عىل مياه نظيفة.  450السكان البالغ عددهم  

شاحنة لتوزيع املياه   50  واشرتتخزانات للمياه،    4ومحطات لتحلية املياه الجوفية،    6وبرئاً عميقة،    14

 بجانب بناء محطة مياه البحر.  

الجيش   مبمثيل  السف�  التقى  األمني  ك�  للوضع  إىل رشح  استمع  الثا�، حيث    سيناء،   ش�ل   يفامليدا� 

أيضاً مركبات الح�ية من الك�ئن املقاومة    وتفقد   اإلرهاب،  مكافحة  يف  االقتصادية  التنمية  وأهمية

وقال السف� كوه�: “إن الواليات    .التي قدمتها الواليات املتحدة للجيش املرصي )(MRAPs  لأللغام

أرى   أن  السالم واالستقرار يف ش�ل سيناء. ويسعد�  املتحدة ملتزمة مبساعدة مرص عىل تحقيق 

ومل تغط وسائل اإلعالم   .”يف التنمية واألمن تساهم يف رفاهية سكان ش�ل سيناء البارزة استث�راتنا

 املرصية الزيارة. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://eg.usembassy.gov/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/


  

 

6 | P a g e   

 مـرصد سـيناء 
 June 2021 30 ||013العدد 

 

 

 

 

 
 

 إلعادة إعمار غزة اء تدخل عبر معبر رفحمن شمال سین معدات ثقیلة

مرص إىل قطاع غزة، عرب معرب رفح الربي يف محافظة ش�ل سيناء، بهدف    من ثقيلة    معدة  50نحو  خلت  د

وقالت ثالثة مصادر من أصحاب املعدات  .  املساهمة يف إزالة آثار العدوان اإلرسائييل األخ� عىل القطاع

، إن مندوب� عن رشكة  الدخول   م دخلوا إىل القطاع، في� رفض الثالث، اثنان منهملوقع مدى مرص  الثقيلة

أبناء سيناء للتشييد والبناء (رشكة مقاوالت تابعة لرجل األع�ل إبراهيم العرجا� واملُشكل التحاد قبائل  

ب سيناء املتعاون مع القوات املسلحة يف الحرب عىل الج�عات املسلحة يف ش�ل سيناء) تواصلوا مع أصحا

ولكن بحسب .  املعدات الثقيلة يف مدينة العريش واتفقوا معهم عىل شغل مقاوالت يف مدينة رفح املرصية

تجمعا مع باقي السيارات واملعدات الثقيلة يف مدينة    أوضحا أنه� فقد  املصدرين اللذين دخال قطاع غزة،

االتفاق عىل  وقد تم   قطاع غزة.يف    سيكون  أن العملبرفح وتفاجئا أن املندوب� اخربوا أصحاب املعدات  

ألف جنيه يف الشهر    35عمل يف مدينة رفح حتى تكون شهرية املعدات الثقيلة بنفس األجر املعتاد، وهو  ال

في� قال املصدران اللذان دخال القطاع أنه� وجدا نفسيه� أمام األمر الواقع وتخوفا من    بدون زيادة. 

تعرضا لرضر يف املستقبل، خاصة أن رشكة أبناء سيناء تعترب هي فكرة رفض العمل ودخول القطاع حتى ال ي

وأوضح املصدران أنه يف الوقت الذي عل� فيه أن    املسيطرة عىل أع�ل املقاوالت الكب�ة يف ش�ل سيناء.

ألف جنيه يف الشهر للعمل يف القطاع    45  مقابل  معهم عىل  ت رشكة أبناء سيناءبعض أصحاب املعدات اتفق 

  يتفاوضونبسبب قربهم من مندوب� الرشكة، مؤكدين أن أصحاب املعدات الثقيلة التي دخلت القطاع  

 بالعودة إىل مرص.  ونطالبيعىل رفع شهرية العمل يف القطاع لنفس املبلغ، وحال عدم املوافقة سوف 

خالل السنوات املاضية يف ش�ل سيناء، بعد تشكيل اتحاد القبائل الذي تقوده قبيلة   العرجا�  اهيمإبر برز اسم  و

رشاكة ب� القوات املسلحة بنسبة  ك  تأسستوالتي   مرص سيناء لالستث�ر الرتاب� املنتمي إليها، وتدشينه رشكة

  ، مليارات جنيه  3رأس مال الرشكة نحو  ويبلغ     .2014%، يف عام  49ورجال أع�ل من سيناء بنسبة    51%

وسامل    دس أحمد شعبان القصىل مبنصب العضو املنتدب، وكال من يوسف سلمى، املهن إدارتها  مجلسيضم  و

 .، وأ�ن عليان، وجازى سعد، ونرص الله األقرعيمراحيل، وموىس املنيعبو أ 

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.madamasr.com/ar/2017/05/12/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B7%D8%A7/
https://www.youm7.com/story/2014/9/3/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%C2%AB%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86/1847566
https://www.youm7.com/story/2014/9/3/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%C2%AB%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86/1847566
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 : الوضع الصحي يف شمال سیناءثانیا

 اإلصابات بکورونا و حجم الوفیات

وفاة مقارنة    211ش�ل سيناء بحلول نهاية يونيو  لغ إج�يل الوفيات نتيجة اإلصابة بف�وس كورونا يف  ب

شخصا يف شهر يونيو. وهو ما �ثل انخفاضا يف عدد الوفيات    23وفاة يف نهاية إبريل أي تويف    188بعدد  

 شخصا.  39بكورونا يف ش�ل سيناء مقارنة بشهر مايو الذي شهد وفاة 

 

 
 

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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 ناءشمال سی  يفمراکز للتسجیل وتلقی لقاح کورونا   3تخصیص 

بش�ل سيناء،    خصصت الصحية  الشئون  املحافظة،    3مديرية  أنحاء  كورونا مبختلف  لقاح  لتلقى  مراكز 

للتسجيل وحجز  بحيث يتم  برئ العبد والشيخ زويد الصحيت�،    وإداريتالعريش العام    مستشفى  يف  وذلك

 28. وبحلول  15335أو االتصال بالخط الساخن :    اإللكرتو�اللقاح والحصول عليه من خالل زيارة املوقع  

 ا. فرد 7646  عدد من تلقوا اللقاح يف ش�ل سيناء بلغيونيو 

 : الوضع التنموي والخدمي يف سیناءثالثا

للعام   سیناء بالخطة االقتصادیةملیار جنیه لصالح تنمیة شمال  14تخصیص  

 املالي الجدید 

استث�رات الحكومية لتنمية     21/22  املايل  عاملاملقدمة من الحكومة ملجلس النواب ل  خطة التنمية  تضمنت

%    91.5متول الخزانة العامة منها نحو  جنيه بحيث  مليون    100مليار و  14محافظة ش�ل سيناء بلغت  

 تنفيذه: ومن أبرز املستهدف  .مليون جنيه  900مليار و 12بنحو 

 %.9.1%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 17.2بنسبة  األرايضالنهوض بقطاع الزراعة واستصالح  •

  ، والتخزين  ،والنقل  الصحيقطاعات الرصف  لكل من    %1.8، وقطاع الكهرباءل%  6.2نسبة    تخصيص •
 .والصحية،والخدمات التعليمية 

 تجمعات زراعية بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية.  8استك�ل إنشاء  •

 استك�ل البنية القومية لتنمية املحافظة ش�ل سيناء وإنشاء شبكة الري العامة.  •

 استك�ل األع�ل املدنية والكهروميكانيكية الالزمة إلنشاء محطة طلمبات ضخ.  •

 ناطق وأع�ل التغذية الكهربائية.استك�ل إنشاء شبكة الرصف العامة لعدد من امل •

 .وإعادة تأهيل محطات الرصف مضخاتاستك�ل تطوير محطة   •

 ألف نسمة.  50استك�ل إنشاء مدينة رفح الجديدة بإج�يل طاقة سكانية  •

 إحالل وتجديد محطات شبكات مياه الرشب.  •

 زهر. استك�ل املعهد الفني الصناعي ببرئ العبد، وإنشاء اسرتاحة لكبار عل�ء األ  •

 تطوير املعاهد االبتدائية واإلعدادية باملحافظة، وإنشاء معاهد جديدة للتعليم الديني.  •

 كم، لتأم� الحدود الدولية.  75استك�ل مدقات السيطرة األمنية بطول  •

 .ورفح وتجهيزاته، واستك�ل منفذ إنشاء ورصف طرق مبدن وقرى املحافظة،  •

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/6/10/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%25B
https://www.youm7.com/story/2021/6/28/7647-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9
https://www.youm7.com/story/2021/6/11/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-14-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%25
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  فیاملستشاملواطنین لحین إقامة جامعة العریش: إنشاء وحدات طبیة لخدمة 

 الجامعي 

الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، إن الجامعة تستعد إلقامة مراكز ووحدات طبية تابعة    قال

وأعلن الدمرداش عن االستعانة    . الجامعي  املستشفى للجامعة لخدمة املواطن� لح� االنتهاء من إقامة  

الكشف عىل  عرب  خدمة املواطن�  لالجامعة  بأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البرشي املتواجدين حاليا ب

بإنشاء كلية الطب البرشي قد صدر، وجارى    الجمهورياملرىض وتحديد العالج الالزم، مش�اً إىل أن القرار  

ك� تم عقد بروتوكول تعاون    تجهيز البنية التحتية للكلية متهيدا لبدء الدراسة بها اعتبارا من العام الجديد. 

ومد  الصحة  وزارة  الستخدام  مع  باملحافظة  الصحة  كبديل    مستشفىيرية  العام    للمستشفىالعريش 

وأضاف أنه تم االنتهاء من إنشاء    لح� إنشائه، والذى سيتم بدء إنشائه بعد بدء الدراسة بالكلية.  الجامعي

وتأسيس اإلدارة الطبية وتجهيز املعامل الالزمة ومدرجات وقاعات كلية الطب، وسيتم إقامة مركز طبى  

الكشف   املواطن�، وتوقيع  عليهم مبعرفة أعضاء هيئة    الطبي ووحدات وعيادات طبية متكاملة لخدمة 

 . تدريس كلية الطب البرشي

  بإجماليمدینة رفح الجدیدة  يفعمارة سکنیة  84محافظ شمال سیناء: إنشاء 

 وحدة  1344

مركز ومدينة رفح، القاطن�    أهايل   يونيو،  5يف    سيناء،اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ ش�ل    التقى 

وأشار املحافظ خالل اللقاء إىل االنتهاء من إنشاء عدد  .  مدينة العريش   يفاملساعيد    بحيبع�رات السبيل  

ع�رة   41وحدة سكنية، منهم    1344  بإج�يل مدينة رفح الجديدة باملرحلة األوىل    يفع�رة سكنية    84

وحدة سكنية، مؤكداً أن    688عدد    بإج�يلع�رة تحت التنفيذ    43وحدة سكنية و  656  بإج�يلجاهزة  

  يفتسليم املواقع للمقاول� للبدء ب  وأفادة،  دع�رة أخرى مبدينة رفح الجدي  100ه بإنشاء عدد  وجّ  السييس

ا ك  .إنشائها  أشار املحافظ إىل تسليم  املواطن� من  �  لضوابط اإلسكان    أهايلملرحلة األوىل إىل  رفح وفقاً 

رفح    أهايل تجمعات خارج املحافظة، ثم    يف ، عىل أن تكون األولوية األوىل ألبناء رفح من املقيم�  االجت�عي

لفت املحافظ إىل أن مدينة رفح الجديدة تقع بالقرب من قرية  وقد  تجمعات داخل املحافظة.    يف املقيم�  

ع�رة   626مجملها من    يف كيلو مرت، وتتكون    1.4كيلو مرت *    1.5الوفاق برفح، وتقام عىل مساحة  

  فضال عن  وحدة سكنية  10016  بإج�يلطوابق علوية    3سكنية تتكون كل ع�رة من دور أرىض و

و    للمبا� مرتا    140مرتا لكل بيت "    200عىل مساحة  لكل منهم  دور واحد  بارتفاع بيت بدوى    400

 . مرتا فضاء " عالوة عىل منطقة خدمات مركزية 60

  مدينتي % من التجمعات التنموية مبنطقة وسط سيناء ألبناء    50أعلن املحافظ عن تخصيص  وقد  

إىل   الفتاً  زويد،  والشيخ  اإل إ رفح  سيقوم  عادة  حيث  شهر،  خالل  التنموية  التجمعات  عن  عالن 

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/2021/6/1/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8
https://www.youm7.com/story/2021/6/5/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-84-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%258
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والحصو  القد�ة  الرشوط  كراسة  بتسليم  قاعدة  املتقدمون  لتوسيع  الجديدة،  الرشوط  كراسة  عىل  ل 

تجمعاً تنموياً يف منطقة وسط سيناء، منها    11وأشار املحافظ إىل وجود  .  االستفادة من التجمعات التنموية

الكيلو    يفتجمعات    5 باملغارة،  أم فروث  الحسنة مبناطق  باملغفر،    61مركز  النوافعة  الدفيدف،  ببغداد، 

القاد، إىل جانب   النثيلة    يفتجمعات    6وخشم  الخفجة،  الحامض،  النثيلة  1نخل مبناطق طويل  أبو  2،   ،

رصاصة بصدر الحيطان، وطيبة بالتمد، مش�ا إىل أن كل مواطن سيحصل عىل بيت بدوى متسع ألنشطته  

كل تجمع    يفالزراعية لزراعتها مبختلف أنواع املحاصيل، ويتوافر    األرايضأفدنة من    5املختلفة ومساحة  

ساحة رياضية، وحدة صحية وأخرى  و ،  أسايسمدرسة تعليم  و مسجد،  و الخدمات الالزمة من ديوان،    مرافق

 . مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومرشوعات إنتاجيةو اجت�عية، 

 العریش بعد إعادة بنائها  يفعمارة   19تسلیم وحدات سکنیة بـ

  حي  يف ع�رة    19جهاز تعم� سيناء تسليم الوحدات السكنية ألصحابها بعد إعادة البناء للشقق بعدد    بدأ

املهندس ناجى إبراهيم، رئيس منطقة تعم�  وتقع هذه الوحدات بحسب   املساعيد غرب مدينة العريش.

املرشوع    وتبلغ تكلفةغرب العريش،    املساعيد  بحيع�ئر سكنية    105سيناء ضمن مرشوع إعادة تأهيل  

 مليون جنيه.  445.7حواىل 

ع�رة   19مراحل كان آخرها املرحلة السابعة بعدد    8املرشوع إزالة وإعادة إنشاء الع�رات عىل  ويتضمن   

  . وتم االنتهاء منها وجارى تسليم اصحاب الوحدات السكنية لشققهم بعد اعادة التأهيل والبناء من جديد

مليون جنيه وبذلك    80ع�رات بتكلفة    10براهيم"، أنه يتبقى املرحلة الثامنة واألخ�ة وبعدد  وأضاف "إ 

 . املساعيد بالكامل حييكون قد تم رفع كفاءة 

  التيوقال رئيس منطقة تعم� ش�ل سيناء إن مرشوعات اإلسكان واملنازل البدوية مبحافظة ش�ل سيناء  

إنشاء   تضمنت  التعم�  وإسكان    5591نفذها جهاز  التكاليف  ومنخفض  بدوى  إسكان    اجت�عيوحدة 

املنزل  وخدمي أن  مرتا    80يتكون من غرفت� وصالة ومضيفة ومطبخ وح�م مبساحة    البدوي، الفتا إىل 

مرتا مربعا كامل املرافق من مياه    120مساحة املنزل    إج�يل مرتا مربعا ليصبح    40مربعا وحوش مبساحة  

منزال بدويا بخطة    65ة وتنسيق املوقع العام وتشطيبها، ويتم حاليا إنشاء عدد  ورصف صحى وكهرباء وانار 

 . منزال بدويا مبركز الحسنة 40منزال بدويا مبركز نخل و 25وهى   21ـ  20جهاز تعم� سيناء 

 مصر املتجه إلی غزة  شمال سیناء یستقبل وفد صباح الخیر یا محافظ 

املتجه إىل قطاع   املرصي العريش وفد التليفزيون يف كتبه يونيو مب  8يف  محافظ ش�ل سيناء ستقبل ا

  يف وأعلنت محافظة ش�ل سيناء    غزة لتقديم الربنامج الشه� "صباح الخ� يا مرص" من قطاع غزة. 

رير برنامج صباح الخ� يا  ل من محمد املعتصم (رئيس تحان  بيان لها، أن وفد التليفزيون ضم ك

(مخرج الربنامج)، وباسم    النبويوهدير أبو زيد (مذيعا الربنامج)، أحمد    الشاذيلمرص)، محمد  

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/2021/6/6/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8019-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%25B
https://www.youm7.com/story/2021/6/8/%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%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%A7%D9%85%25D
https://www.youm7.com/story/2021/6/8/%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%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%A7%D9%85%25D
https://www.youm7.com/story/2021/6/8/%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%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%A7%D9%85%25D


  

 

11 | P a g e   

 مـرصد سـيناء 
 June 2021 30 ||013العدد 

 

 

 

 

 
 

املرصي  يُذكر  و  للربنامج.  الفني املنتج    عزمي التليفزيون  من  صحفي�  مثانية  يضم  مرصي،  إعالمي  وفد 

مبارشة لربنامج «صباح الخ� يا مرص» من  حلقات عىل الهواءلبث    قطاع غزة عرب معرب رفح  وصلالرسمي،  

 .قطاع غزة ألول مرة، من أمام برج الرشوق املدمر وسط غزة

 محافظ شمال سیناء یشدد یلع سرعة إنهاء مشروع مجمع الورش الحرفیة 

إنهاء    شدد  املنفذة لرسعة  الجهات  محافظ ش�ل سيناء، عىل حث  الفضيل شوشة  عبد  محمد  الدكتور 

مرشوع مجمع الورش الحرفية يف املنطقة الصناعية باملساعيد يف العريش متهيدا الفتتاحها وتوزيعها عىل  

خالء مدينة  إ و   يف مكان واحد  الورش  تجميعإىل  املجمع  ويهدف    الشباب والحرفي� لتوف� فرص عمل لهم.

قام بتكلفة  مرشوع مجمع الورش الحرفية يف املنطقة الصناعية بالعريش يُ   وأضاف املحافظ أن  العريش منها.

ورشة منها مبختلف األدوات واملعدات يف األنشطة    43ورشة حرفية يتم تجهز    47مليون جنيها ويضم    50

يتال والكريتال وتعبئة املواد الغذائية والصناعات البالستيكية وكبس  النجارة واأللوممثل    الحرفية املتنوعة

. الحرفية  الصناعات  التعاون    وقد خصصت  الخراطيم وغ� ذلك من  مالي� جنيها    5مبلغ    الدويلوزارة 

محوالت كهرباء    6كمنحة إلعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية باملنطقة، إىل جانب تزويد املنطقة بعدد  

جنيها،    12بتكلفة  جديدة   عن  مليون  اىل  فضال  جديدة  مياه  لتوصيل خطوط  املياه  مع رشكة  التنسيق 

 . املنطقة

 منزال سکنیا بنهایة العام ألهالي سیناء  2122قائد قوات شرق القناة: توفیر  

القنا  بيومياللواء أركان حرب خالد    كدأ برنامج    شاركته يفخالل م اإلرهاب،  ةملكافح  ةقائد قوات رشق 

القنا قوات رشق  أن  تن،  قناة  الوطن عىل  باملساهمة يف    ةدرع  مع    328تقوم  بالتعاون  تنموي  مرشوع 

يف    تجمعات  7يف ش�ل سيناء و  تجمعا    11  تشمل  تجمعا سكنيا  18الجهات املعنية، وتشرتك يف تنفيذ  

وأوضح قائد قوات رشق    .سيناء  ألهايل  الحايل  منزل سكنى بنهاية العام  2122توف�  ب  ووعدجنوب سيناء،  

كفاءة   تنفيذ ورفع  أنه تم  بناء    أزهريمدرسة ومعهد    43القناة،  العامة وتم  الخدمة  مشغل    3يف إطار 

لقاءات شهرية مع مشايخ وعواقل القبائل    عقدسيدات للحرف اليدوية للتأهيل لسوق العمل، باإلضافة إىل  

 أمكن منها. هم وتنفيذ ما ومقرتحات هم ملناقشة مطالب

 یهدى سیدة کفیفة بشمال سیناء شقة خاصة  السیسي

  3مكونة من   ميزرا عبدالله" من ذوى االحتياجات الخاصة شقة سكنية هدية"السييس السيدة    منح

وقد قام    .بالعريش  العبور   حييف    االجت�عي مرتا دور أول بع�رات اإلسكان    90غرف عىل مساحة  

امل ف املرافق  ريق من  الشقة واستك�ل كافة  هندس� مبديرية إسكان ش�ل سيناء مبراجعة موقف 

  .الخاصة بتوصيل الكهرباء وتركيب العداد وتوصيل املياه والرصف الصحي وأع�ل الدهانات الالزمة

جنيها    198450ن مثن الشقة بلغ  إ وقال املهندس محمد رضوان وكيل وزارة اإلسكان بش�ل سيناء،  

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/2021/6/8/%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%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%25
https://www.youm7.com/story/2021/6/11/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-2122-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%25D
https://www.youm7.com/story/2021/6/11/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-2122-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%25D
https://www.youm7.com/story/2021/6/11/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-2122-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%25D
https://www.youm7.com/story/2021/6/16/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%84%25D
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يعة الصيانة، مضيفا أن مثنها دفع نقدا بالكامل من خالل وزارة التضامن االجت�عي لصندوق  شاملة ود 

شقيقات يعان� بدورهن فقد البرص،    4وكانت العروس من ب�    .اإلسكان االجت�عي التابع لوزارة اإلسكان 

الذاتية طالبوا  نظمه أهايل ش�ل سيناء بالجهود    شعبيعىل عريسها "أ�ن رمضان" يف احتفال  قد زُفت  

 .للسكن شقة   واملتمثلة يفتبقى من احتياجات العروس  بتوف� اخر ما خالله 

 مواطنا برفح   161 محافظة شمال سیناء تقرر صرف تعویضات لـ

عن قامئة أس�ء املستحق� لتعويضات املنازل للمرحلة الرابعة  يونيو    15يف  محافظة ش�ل سيناء    أعلنت

مواطنا عىل أن يتم الرصف من مركز ومدينة    161أس�ء  وقد شملت    برفح.  الحدوديوما بعدها بالرشيط 

ص وسيط لرصف التعويض الخاص بهم  شخ  أيبعدم التعامل مع    األهايل وناشد مجلس مدينة رفح    رفح.

 )1(  والتعامل مبارشة مع لجنة التعويضات مبجلس املدينة.

  

 

 . رصدالواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل) اآلراء 1(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/6/15/%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%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80161-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%25
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