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 من عناصر الجیش بینهم ضابطین.   16رصد تشییع جثامین   

 تحول مدینة رفح الجدیدة لبؤرة ساخنة.  

 عودة الرحالت الجویة الروسیة إلی سیناء.  

 بدء العمل بمحور الفاتح بالعریش يف ظل احتقان شعبي.  

 بکورونا مجددا. ارتفاع عدد الوفیات   

 رحلة توعیة سیاحیة لطالب شمال سیناء املتفوقین  

 مخطط لتطویر 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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 سیناءأوال: املواجهات واألوضاع األمنیة يف 

شهد شهر أغسطس تصعيدا يف الهج�ت بسيناء. وقد تبنى تنظيم والية  

هج�ت يف بيانات منفصلة مقارنة بتبنيه خمس هج�ت   9سيناء تنفيذ  

يف شهر يوليو املايض. وقد حدثت خمس هج�ت من التسعة يف محيط  

مدينة رفح الجديدة، وذلك يف ظل تزايد النشاط البرشي يف محيط املدينة  

نية مؤخرا. وجاء أكرب عدد من القتىل بحادث واحد يف استهداف مدرعة  املب

آخرين. في� رُصد    5جنود وإصابة    8بعبوة ناسفة م� أسفر عن مقتل  

من أفراد الجيش يف شهر أغسطس من أبرزهم العقيد    16تشييع جثام�  

 مشاة.    112أحمد عبد املتجيل رئيس أركان اللواء 

 1صبيحة يوم    عسكري باسم الجيش املرصياملتحدث ال  من جانبه أصدر

  بيانه عسكري يختص باألحداث يف سيناء منذ    بيانأول    2021أغسطس  

الصادر   ديسمرب  األخ�  الفرتة    ،2020يف  خالل  املواجهات  غطى  والذي 

 .2020الواقعة ب� األول من سبتمرب والثامن من ديسمرب 

التي مل    –  الفرتة السابقة خالل  زعم البيان األخ� للمتحدث العسكري أنه  

  89قتل عدد  ن  ممتكنت القوات املسلحة    –يحددها عىل خالف عادته  

شديد الخطورة مبناطق العمليات بش�ل سيناء، ك� تم ضبط    تكف�يفرد  

و  73عدد   ألية  وعدد    140بندقية  األع�ة،    5606خزنة  متعددة   طلقة 

لتصوير وجهاز رؤية  وطائرة درون مجهزة بكام�ا ل  السليكجهاز    34وعدد  

املحمولة   الهواتف  إىل جهاز كمبيوتر محمول وعدد من  باإلضافة  ليلية، 

املالية املبالغ  تم    .ومجموعة من  عبوات   404وتدم� عدد    اكتشافك� 

وعدد   الرئيسية،  والطرق  املحاور  عىل  عن    4ناسفة  فضًال  ناسف،  حزام 

عدد    اكتشاف بخارية    59وتدم�  تستخدم  52ودراجة  العنارصعربة    ها 

  يف  املسلحونستخدمها  يفتحة نفق    13وتدم� عدد    املسلحة، واكتشاف

 بحسب البيان. التسلل لسيناء

أفراد   8حديثه عن مقتل وإصابة    املتحدث العسكري بيانلكن امللفت يف  

منذ   أنه  ح�  يف  املذكورة  العمليات  خالل  املسلحة  القوات  من  فقط 

يوليو    2020ديسمرب   عرشات    2021حتى  جثام�  تشييع  رصد  أمكن 

 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/2021/8/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%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-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-89-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5409262
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.youm7.com/story/2021/8/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%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-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-89-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5409262
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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املتحدث   أرودها  التي  األرقام  صحة  عدم  إىل  يش�  ما  وهو  سيناء،  يف  مقتلهم  عقب  والجنود  الضباط 

 العسكري يف بيانه.  

  15ضبط  و   ، عنرصاً تكف�ياً  13املتحدث العسكري يف بيان جديد مقتل ما أس�هم (  أعلنأغسطس    12ويف  

نظارة ميدان وكميات من   2و  خزنة بندقية آلية،  20األع�ة، وبندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة  

ولوحظ أن    .من عنارص القوات املسلحة)  9، وأضاف أنه نتيجة لألع�ل القتالية قُتل وأصيب  املبالغ املالية

، في� صدر  13بيان املتحدث العسكري يف مطلع أغسطس صدر عقب الهجوم الدامي عىل كم� زلزال  

 جنود يف انفجار مدرعة برفح الجديدة.   8أغسطس عقب مقتل  12البيان الثا� يف 

 أبرز الهجمات: 

  ة مبنطق  ) 13كم� زلزال  املسئولية عن الهجوم عىل ثكنة للجيش (  أغسطس  1التنظيم يف    تبنى  .1

يو باألسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية م� أسفر عن مقتل ستة  يول  31يف الشيخ زويد يف  الجورة  

من عنارص الجيش عىل األقل فضال عن إصابة آخرين واالستيالء عىل بندقية أحد الجنود، يُذكر أنه  

مسلح� نفذوا الهجوم بحسب ترصيحات ملسئول� عسكري� مرصي�    3سبق اإلعالن عن مقتل  

ان التنظيم. ك� أعلن التنظيم تفج� عبوة ناسفة يف  ، وهو ما مل يتطرق له بيأسوشيتد برسلوكالة 

 دبابة للجيش حاولت مؤازرة أفراد الثكنة م� أدى إىل إعطابها. 

يط مدينة  املسئولية عن تفج� عبوة ناسفة يف جرافة للجيش يف مح  أغسطس  2التنظيم يف    تبنى  .2

 يوليو م� أدى إىل إعطابها وإصابة سائقها.  31رفح الجديدة يف 

املسئولية عن تفج� عبوة ناسفة يف جرافة للجيش يف محيط مدينة    أغسطس  4التنظيم يف    تبنى  .3

 أغسطس خالل إنشائها لحاجز عسكري م� أدى إىل تدم�ها وإصابة سائقها.   3رفح الجديدة يف 

املسئولية عن تصفية "حمدان  أغسطس    5الصادر يف    299التنظيم يف عدد مجلة النبأ رقم    تبنى .4

مايو عىل خلفية اتهامه مبراقبة ورصد    27سليم" من سكان منطقة القنطرة رشق  بعد اختطافه يف  

 تمي للتنظيم، وإبالغه عن دراجت� ناريت� تابعت� لعنارص من التنظيم.   قريب له ين

 مدينة رفح الجديدة م� أدى إىل إصابته.  أغسطس قنص عنرص من الجيش  7التنظيم يف  تبنى .5

) YPRثانية لتفج� عبوة ناسفة يف مدرعة ( 36أغسطس فيديو مدته  15التنظيم يف  نرش .6

من    300أغسطس. وهو ما أدى إىل احرتاقها. وبحسب العدد رقم    12غرب مدينة رفح الجديدة يف  

ان لنقل القتىل واملصاب�. وقد أسفر االنفجار  سيارات إسعاف إىل املك  4دورية النبأ فقد هرعت  

 من أفراد الجيش.   8عن مقتل 

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/2021/8/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%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%D9%82%D8%B6%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-13-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84/5422683
https://twitter.com/Oded121351/status/1422418596026798096
https://arabic.rt.com/middle_east/1257505-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/
https://twitter.com/Oded121351/status/1422418596026798096
https://twitter.com/Oded121351/status/1424240251355205640?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1424235950243205122?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1427216795820302340?s=20
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أغسطس املسئولية عن استدراج   19من دورية النبأ الصادر يف    300العدد رقم  التنظيم يف    تبنى .7

أغسطس إىل مكان زرع به عبوة ناسفة ش�ل    11والية للجيش يوم  مجموعة من املليشيات امل 

" الذي قتل  يقرية الربث جنوب رفح م� أدى إىل مقتل وإصابة عدد منهم من بينهم "فايز أبو زرع

يف التفج�.  ك� تبنى التنظيم يف ذات العدد املسئولية عن استهداف سيارة للمليشيات املوالية  

أغسطس م� أدى إىل إصابة عدد    6طقة الربث باألسلحة الرشاشة يف  للجيش قرب قرص راشد مبن 

أغسطس يف سيارة أرخى للمليشيات كانت تقتفي   7من ركابها. وتبنى أيضا تفج� عبوة ناسفة يف 

 آثر منفذي هجوم اليوم السابق م� أدى إىل مقتل وإصابة من فيها. 

أغسطس استهداف ثكنة لقوات حرس الحدود عىل ساحل رفح بأسلحة قنص   17التنظيم يف   تبنى .8

 م� أدى إىل مقتل عنرص وإصابة آخر. 

أغسطس جنوب مدينة رفح الجديدة    22من الجيش يف  التنظيم املسئولية عن قنص عنرص    تبنى .9

 م� أدى إىل إصابته. 

 تشییع جثامین 

 ومن جهة أخرى ُرصد تشييع جثام� كال من: 

أركان    املتجيل  عبد  محمد  /ح.أ  العقيد • رئيس 

بانفجار    112اللواء   مقتله  عقب  وذلك  مشاة. 

 أغسطس.  9عبوة ناسفة يف 

ضباط    137دفعة    إسالم الزاهي هلول  رقيب أول  •

  9من اإلسكندرية، وذلك عقب مقتله يف    صف

 فكيك عبوة ناسفة.  أغسطس أثناء محاولته ت

عبد   • هاشم،    امللكمحمد  أحمد  وهاشم  بكر، 

الثالثة   الدق�ق،  سعيد  حازم  ومحمد 

، و محمد عبد الحفيظ من  محافظة الدقهلية من

، ومحمد عوض حسب النبي من  أسيوط محافظة

زيد  دمياط، حافظةم أبو  منصور  الرؤوف  وعبد 

محافظة  من  الغربية من  شعبان  ومحمود   ،

عقب انفجار عبوة ناسفة مبدرعة غرب  أغسطس    12وذلك عقب مقتلهم  يف  .  القاهرة محافظة

  مدينة رفح الجديدة.

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/1429323204783484933?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1428209725682946056?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1430027917359202307?s=20
https://twitter.com/SHohada2Masr/status/1425046288702316550?s=20
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14082021&id=446573dc-74c2-4be9-9655-7f59e4d2e329
https://arqamtm.com/100039/
https://www.albawabhnews.com/4412676
https://www.albawabhnews.com/4412676
https://www.albawabhnews.com/4412676
https://youm8.net/2021/08/13/%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a9-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d8%a8%d8%b3%d9%8a/
https://www.youtube.com/watch?v=5KUSe60307M
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املنيا، وذلك    حافظةمبقرية ابشادات غرب مركز ملوي    من محمود سعيد محمد موىس عطااملجند  •

 أغسطس.  14يف 

اإلس�عيلية، وذلك يف  التل الصغ� مبركز التل الكب� مبحافظة    قرية  من  ح�د مشهور ح�د  املجند •

 أغسطس تأثرا بإصابته بانفجار عبوة ناسفة مبدرعة يف رفح الجديدة.   17

قرية جريس  الجوهري  أحمد  إبراهيماملجند   • املنوفية، وذلك عقب وفاته    من  أشمون مبحافظة 

 أغسطس.   19خالل تدريب قفز باملظالت يف 

يف  من قرية دلجا مبحافظة املنيا، وذلك بدير القديسة العذراء مريم    ماجد خ� جاد الرباملجند   •

 أغسطس عقب مقتله برصاص قناص يف رفح.  23

من قوة الدفعة   سوهاجمبحافظة    قرية شطورة مبركز طهطا  من"،  أحمد محمد عقدةاملالزم أول"   •

بسوهاج،   مبركز املنشأة  العيساويةقرية روافع  من    "رابيلمؤمن رابح حامد الغجند "وامل،  حربية  ١١٢

 أغسطس.   26وذلك يف 

امل • ديابجند  تشييع جث�ن  السالم  من  أسامة جريو عيل  دار  قبيل مبركز  البالبيش  ، وذلك  قرية 

 أغسطس.   28بتاريخ 

 اإلعالمي لتنظیم والیة سیناء طالنشا

 أغسطس مقارنة بالشهور السابقة حيث اقترص عىل النشاط اإلعالمي لتنظيم والية سيناء يف شهر    تراجع

) غرب مدينة رفح YPRثانية لتفج� عبوة ناسفة يف مدرعة ( 36� مدته أغسطس فيديو  قص 15ه يف نرش 

 الجديدة. كم� نرش صورا لتفج� إحدى الجرافات مبحيط رفح الجديدة.  

 ضحایا من املدنیین

  يف انفجار عبوة ناسفة يف فريق إصالح تابع لرشكة الكهرباء جنوب مدينة برئ العبد  أصيب خمسة مدني�

انفجرت مبجرد  ، و العبوة الناسفة كانت مزروعة كرشك خداعي داخل محول كهرباءأغسطس.    1يف  

. وقد تويف  الكهرباء املحّول إلصالحه، فأصابتهم هم وسائق سيارة تصادف مروره يف املكان  ع�لفتح  

 سلمي سلي�ن من العامل� بهندسة كهرباء برئ العبد متأثرا بإصابته.  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14082021&id=51b38345-c7ab-4707-b63b-1bc1e2ef51d5
https://twitter.com/SHohada2Masr/status/1428689970022293515?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=tv1uuLx7rH0
https://www.wataninet.com/2021/08/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88/
https://www.elnabaa.net/903608
https://www.elnabaa.net/903608
https://www.elnabaa.net/903608
https://www.elnabaa.net/903608
https://www.darelhilal.com/News/924116.aspx
https://twitter.com/Oded121351/status/1427216795820302340?s=20
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 لدخول محافظة شمال سیناء وراق املطلوبة األ

  لبات طيف ظل القيود املفروضة عىل دخول املواطن� إىل محافظة ش�ل سيناء، استحدثت األجهزة األمنية  

 : تشملوراق املطلوبة أل اجديدة للس�ح بدخول سيناء، وبالتايل أصبحت 

 .أو العمل" ملقيم بسيناء، وأسباب الزيارة "درجة القرابة الزائرصورة بطاقة الشخص  

ق، ووصل كهرباء  موثَّ   اإليجارصورة رخصة البيت أو عقد    زائد بطاقة الشخص "املضيف" املستقبل    

 . جديد

أيام،    3نتيجة التنسيق بعد    للحصول عىل ترصيح. وتظهرمبنى ديوان عام املحافظة    يفالتقديم   

الزائر  باملوافقة وإرسالهويتم أخذ رقم     نفق   يف   الزائرين   بكشف  ايجده مدونس  حيث  ، للشخص 

 األخرى.   الحواجز األمنية ويف أحمد حمدي،

املدّون يف أوراقهم  جميع  تلك اإلجراءات مل تعد تقترص عىل الزائرين الغرباء مثل السابق إ�ا صارت تشمل  

 حتى ولو ولدوا يف سيناء أو لهم بها أقارب من الدرجة األوىل.  ش�ل سيناء نهم ليسوا من الثبوتية أ 

 عودة الرحالت الجویة الروسیة إلی سیناء 

  Rossiyaأوىل الرحالت الجوية الروسية التابعة لرشكة ،  أغسطس  9يف  مطار رشم الشيخ الدويل   استقبل  

Airlines     استقبال    يفوكان  .  سائحا   517قادمة من مطار ش��يتييفو بالعاصمة الروسية موسكو وعىل متنها

والطيار أحمد    ،الطائرة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و يورغى بوريسينكو سف� روسيا بالقاهرة

واللواء نبيل املالح مدير مطار رشم الشيخ وعدد من املسئول�   ،كة املرصية للمطاراتمنصور رئيس الرش 

 .مبحافظة جنوب سيناء وهيئة تنشيط السياحة

عىل تسي�    2015برفع الحظر املفروض منذ عام    قرارا   يوليو  8يف    أصدر الرئيس الرويس بوت�وسبق أن  

الرحالت الجوية الروسية إىل مرص باستثناء تلك التي تتوجه إىل العاصمة القاهرة، وهو القرار الذي صدر  

توقع أن تتخطي رحالت الط�ان  وي خ.طائرة روسية عقب إقالعها من مطار رشم الشي سقوطعقب حادث 

رحلة شهريا    ٣٠٠رشكات الط�ان الشارتر إىل جنوب سيناء والبحر األحمر حاجز    عملالرويس مع بداية  

الغربية مع تزايد    تتزايد مع بدء املوسم الشتوي والسيطرة بشكل أكرب عىل ف�وس كورونا يف أوربال

من  ، و مليون سائح سنويا  ٣.٢عدد السياح الروس  سنوات بلغ    6وقبل    .لقاحالعدد الحاصل� عىل  

 . ا روسي الف سائح أ  ٥٠٠ىل إ  ٤٠٠من    ٢٠٢١عدد السياح الروس بنهاية  يرتاوحاملنتظر أن 

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/687373259327814/
https://www.facebook.com/103075051090974/posts/687373259327814/
https://www.facebook.com/103075051090974/posts/687373259327814/
https://www.youm7.com/story/2021/8/9/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9/5418659
https://www.youm7.com/story/2021/8/9/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9/5418659
https://www.youm7.com/story/2021/8/9/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9/5418659
https://www.youm7.com/story/2021/7/8/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA/5383422
https://www.youm7.com/story/2021/8/14/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-500-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD/5424332
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 ثانیا: الوضع الصحي يف شمال سیناء

 مستوى اإلصابات بکورونا 

وفاة. أي    221إج�يل الوفيات نتيجة اإلصابة بف�وس كورونا يف ش�ل سيناء بحلول نهاية أغسطس  بلغ  

  عدد يف شهر يوليو. وبنهاية شهر أغسطس بلغ    طأشخاص فق  3أشخاص يف أغسطس مقارنة بوفاة    7تويف  

 . مواطن  ألف 16ستشفى العريش العام من تلقوا التطعيم ضد كورونا مب

 

 أغسطس 31موقف حاالت کورونا بشمال سیناء يف 

 

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/2021/8/28/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%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%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%25
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 یولیو  31موقف حاالت کورونا بشمال سیناء يف 

والسكان   أعلنت  وقد الصحة  يف    مديرية  سيناء  أطباء  أغسطس    15بش�ل  من  جديدة  دفعة  وصول 

طبيباً وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املرصية    11الجامعات مبستشفى العريش العام، تضم  

صصات الطبية، لتوقيع الكشف الطبي عىل املواطن� وإجراء العمليات الجراحية باملجان  يف مختلف التخ

أيام  من:    .ملدة خمسة  كالً  األطباء،  مجموعة  والجهاز    ةدكتور ال وتضم  الكبد  أستاذ  رياض  عاطف  نجالء 

د  الهضمي، ودكتور أحمد محمد فتحي مدرس جراحة املخ واألعصاب، ودكتور أدهم عز الدين مدرس مساع

جراحة مخ وأعصاب، ودكتور أحمد رياض توفيق أستاذ مساعد جراحة أوعية دموية، ودكتور أحمد علوان  

ياس� مدرس جراحة عامة، ودكتور تامر السعيد    همحمد مدرس جراحة قلب وصدر، ودكتور محمود عبد 

، ودكتور  النعيمي أستاذ مساعد جراحة عامة، ودكتور محمود ج�ل محمود مدرس مساعد جراحة العظام

يوسف   مصطفي عبدالخالق عطية مدرس تخدير، ودكتور محمد صالح مدرس جراحة تجميل، ودكتور 

سبق التوقيع عىل بروتوكول تعاون ب�    فقدصحة ش�ل سيناء،  مديرية  وبحسب بيان    .محمد أستاذ أشعة

وامل والزقازيق  واألزهر  القاهرة  بجامعات  الطب  وكليات  سيناء  ش�ل  يف  الصحة  لتوقيع مديرية  نصورة 

أغسطس وصلت   21. ويف  أسبوعي بشكل    الكشف الطبي عىل املواطن� وإجراء العمليات الجراحية باملجان

بالجامعا  14جديدة تضم    دفعة ملستشفى العريش    ت املرصيةطبيباً وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس 

 .أطباء وطبيبات 10أخرى تضم   دفعةأغسطس وصلت  28العام. ويف 

تخصصات وهى الرمد والنساء والتوليد،    6  يفضم أطباء  املرصي تقافلة طبية تابعة للهالل األحمر    قدمتك�  

منطقة نخل    أهايل مواطنا من    171خدمات الكشف والعالج لعدد    وأطفالوالجلدية وأنف وأذن وباطنة  

نشاءات الجارية مبسجد مجمع القرما�، مش�اً  اإل   محافظ ش�ل سيناء  تفقدغسطس  أ   20. ويف  بوسط سيناء

الفتتاح   تحاليل    4إىل تجهيزه  أشعة ومعمل  إىل وحدة  باإلضافة  (أسنان وعظام وباطنة ورمد)،  عيادات 

 . ألف جنيه  750كمرحلة أوىل بتكلفة 

 يف سیناءثالثا: الوضع التنموي والخدمي  

 بالعریش  بدء تنفیذ محور الفاتح

منطقة امليدان    منالذي يبدأ    تنفيذ محور الفاتح  يف مطلع أغسطس بدء  مدينة العريش   شهدت

وتتبعه املرحلة الثانية من شارع الخزان    ،كمرحلة أوىل  بوابة العريش الغربية حتى شارع الخزانعند  

وتم توف� طريق بديل لح�  .  البحر وأسيوط  شارعي يربط ب�  ك�  حتى منطقة الخلفاء الراشدين  

انتهاء األع�ل يبدأ من شارع الحس� باملساعيد مرورا بشارع أسيوط حتى التقائه بشارع البحر عن  

خطة العمل يف محاور  قد بدأت  و   ووسط املدينة.  طريق شارع الخزان متجها اىل منطقة الفواخرية

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/2021/8/15/11-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7/5424840
https://www.youm7.com/story/2021/8/21/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/5432392
https://www.youm7.com/story/2021/8/28/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/5441842
https://www.youm7.com/story/2021/8/17/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-6/5427518
https://www.youm7.com/story/2021/8/20/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-4-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-750-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84/5431711
https://www.youm7.com/story/2021/8/1/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5408413
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من منطقة رشق العريش من السكاسكة حتى الريسة،    الساحيلبالعمل يف املحور األول    منذ شهر  العريش 

الطريق    وصوال إىل تشمل املرحلة القادمة محور "شارع الجيشـ  الساحة الشعبية"، مرورا بشارع أسيوط  سو 

 . البحريملحافظة وميناء العريش القديم الذى يصل اىل ا  الدائري

لب إزالة العديد من املنازل، وباألخص يف ظل محدودية  طوير التي تتطشعبي من عمليات الت  غضبويوجد  

ألف نسمة  200حيث يسكن قرابة    2كيلو مرتنسمة /    ٢٨٥الكثافة السكانية مبدينة العريش، والتي تبلغ  

. وبحسب 2نسمة/ كيلو مرت  ٣٠٠٠  بالقاهرة  سكانيةال كثافة  المتوسط  ، يف ح� يبلغ  2كم  700عىل مساحة  

و  املدينة،  شوارع  رصف  إعادة  مثل  أخرى  أولويات  فتوجد  ماكينات  و فرعدد  زيادة  األهايل  و  البنوك  ع 

  تاطللمنازل، وإنشاء مح  ، وتوصيل الغاز الطبيعيت املحمولوتقوية البنية التحتية شبكا  األىلالرصاف  

 متوين غاز جديدة للسيارات، وفتح البحر للصيد مجددا. 

 

 بدء العمل يف محور الفاتح

 رحلة توعیة سیاحیة لطالب شمال سیناء املتفوقین

العريش  مبدينة  السياحي  للتنشيط  العامة  املرصية  الهيئة  مكتب  أغسطس  نظم  مطلع  توعية    رحلة   يف 

وطالبة من املتفوق� دراسيا من أبناء محافظة ش�ل سيناء    اطالب  25عدد  أيام ل  ةسياحية ملدة ثالث

مبادرة "اعرف بلدك" التي أطلقتها الوزارة يف  . وذلك ضمن  املعامل السياحية واألثرية بالقاهرة  لزيارة

  .فئات املجتمعى السياحي واألثري لد ي ديسمرب املايض لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوع

ح الدين  برنامج الزيارة زيارة قرص البارون إمبان، واملتحف املرصي بالتحرير، وقلعة صال   وقد تضمن

ومنطقة الحس�    اإلسالمي زيارة منطقة مجمع األديان ومتحف الفن  و األيويب ومسجد محمد عيل،  

  .وخان الخلييل وأهرامات الجيزة

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/683594343039039/
https://www.youm7.com/story/2021/8/1/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84/5409544


  

 

9 | P a g e   

 مـرصد سـيناء 
 August 2021 31  ||015العدد 

 

 

 

 

 
 

 "سکن لکل املصریین" بشمال سیناء  السیسيوحدة ضمن مبادرة    980

مدن    يفوحدة سكنية    980أن هناك    أغسطس  5يف    محمد عبد الفضيل شوشة محافظ ش�ل سيناء،  أعلن

السبيل    حي   يفوحدة سكنية    936  حيث تشمل "سكن لكل املرصي�".    السييساملحافظة ضمن مبادرة  

مدينة نخل بوسط سيناء    يف وحدة سكنية    13التعم� مبدينة برئ العبد، و  حي  يفحدة سكنية  و   31بالعريش،  

  حيث تُسدد آالف جنيه،    310مثن الوحدة السكنية  ويبلغ    .مرتا مربعا  90مساحة كل وحدة سكنية    وتبلغ 

ن املتقدم  ونوه املحافظ إىل أن س.  سنة  30املبلغ عىل    باقيقسط  يُ % من قيمة الوحدة كمقدم للحجز، و 10

أن  للحصول عىل وحدة سكنية ب�    ينبغي  التقديم   50إىل    20يرتاوح    يفملقيم�  ا  قارص عىل   عاما، وأن 

االتجاه   يفملدينة العريش سيكون   العمرا�املحافظ إن االمتداد  وأضاف .محافظة ش�ل سيناء إقامة دامئة 

غضون عرش    يفوسط املدينة    يف منطقة السبيل    مخطط أن تصبحباتجاه ع�رات السبيل، حيث    الغريب

وحدات سكنية    أيتتيح للمواطن رشاء    العقاريللتمويل    املركزيأن مبادرة البنك  عىل  مؤكداً  و سنوات،  

 حتى وان كانت وحدات خاصة.

التايل حتى    أعلنت  أغسطس  14ويف   اليوم  بدءا من  أنه  ستتوافر    2021سبتمرب    9محافظة ش�ل سيناء 

مكتب بريد العريش، ومكتب بريد الريسة،    يف   راسة الرشوط لحجز وحدات اإلسكان االجت�عي باملحافظةك

  يبلغ  ، مبقدم جدية حجزه جني  125وسعر الكراسة  وسيبلغ    ب بريد املساعيد، ومكتب بريد برئ العبد.ومكت

 يه.جن 355 تبلغ ، ومصاريف إدارية للربيدهالف جني  14

 لتطویر بحیرة البردویلمخطط 

إنتاجية البح�ة  أغسطس، إطالق مرشوع لتطوير بح�ة الربدويل، لزيادة    9يف    محافظة ش�ل سيناءت  أعلن

عىل الحاجز    ةتنفيذ مرشوع تكريك البواغيز وحفر قنوات شعاعية موازية وعمودي. وذلك عرب  من األس�ك

املتوسط  الرميل األبيض  والبحر  الربدويل  بح�ة  املياه    ب�  جودة  إنتاجيبلتحس�  ورفع  من  تها  البح�ة 

  100اىل نهاية البح�ة، وبعرض من  1غاز رقم  مرت من البو 70إنشاء قنوات بطول  وهو ما سيتطلب    .األس�ك،

 .طريق هيئة موانئ قناة السويس بواسطةمرت، وذلك  5إىل  4مرت، وبعمق من 110إىل 

ال أنها  إ أكرب البح�ات املرصية بعد بح�ة املنزلة،    ثا�ألف فدان، وتعد    165مساحة بح�ة الربدويل  وتبلغ  

أنواع األس�ك، نظرا ل بإنتاج أجود  عدد مراكب  فيها. ويبلغ  تلوث أو رصف    أيخلوها من  تتميز 

  700وبه    "أغزونا"مرايس، وهى مرىس    3مركباً موزع� عىل    1228بح�ة الربدويل    يف الصيد العاملة  

عدد الصيادين العامل�  ويبلغ مركباً، 178وبه   "النرص"مركباً، ومرىس  375وبه  "التلول"مركباً، مرىس 

 .الخدمات املعاونة لهم يفشخص آخرين من العامل�  1000، عالوة عىل صياداً  3000بالبح�ة يبلغ 

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/2021/8/5/980-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84/5414414
https://www.youm7.com/story/2021/8/15/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81/5424670
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 شمال سیناء محضر مخالفات صحیة    26وکیلو أغذیة فاسدة    45إعدام  

سيناءمديرية    أعلنت لحوم كيلو    ٤٥عدام  إ  ،أغسطس  17يف    صحة ش�ل  منتجات  ب�  تنوعت  أغذية، 

وذلك عقب تنفيذ حملة تفتيش    .نشطةمحرض مخالفات ملحالت متنوعة األ   26ومعلبات، ك� تم تحرير  

 . منشأة غذائية ١٢ىل محالت مدينة العريش تم خاللها املرور عىل ع

 محافظ شمال سیناء یستقبل لجنة نقابة املهندسین  

أغسطس، اللجنة الهندسية املشكلة من نقابة املهندس� وبعض أساتذة    21يف  محافظ ش�ل سيناء،    استقبل 

ات السكنية لبيان ما بها من أرضار  كليات الهندسة بالجامعات، والسابق تكليفها مبعاينة عدد من الع�ر 

و تهدده عدد    اللجنة  قدمتا.  حالة  مبدئيا عن  تقريرا  بالعريش،    10للمحافظ  السالم  بضاحية  ع�رات 

ببرئ العبد، حيث تضمن التقرير من املعاينة    اإلداري  بالحيع�رة واحدة باملساعيد بالعريش، وع�رت�  

ات وتآكل الحديد وعدم وجود صيانة لها، مع وجود عيوب املبدئية : عدم وجود عازل عىل أسقف الع�ر 

البناء    يفوأشارت اللجنة إىل رضورة أن تكون املواد املستخدمة    .األهايلالعنارص اإلنشائية وسوء استخدام    يف

من صالحيتها   للتأكد  االختبارات  دامئة عن طريق معمل  بصفة  اختبارها  يتم  وأن  للمواصفات،  مطابقة 

  املعاينة بحالة الع�رات    النهايئ صفات. ومن جانبه أعلن املحافظ عن رسعة إعداد التقرير  ومطابقتها للموا

املساعيد    بحي   واإلسكانع�رات تابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء    105مش�ا إىل أنه سبق إزالة عدد  

 . تأكد من خطورتها عىل السكانالبالعريش بعد 

 

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/2021/8/17/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-45-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-26-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5427394
https://www.youm7.com/story/2021/8/21/%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%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/5432506
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 وسط سیناء  يفنة نخل  یساقط قید بمرکز ومد  83تسجیل 

نخل،   مدينة  مجلس  مع  بالتنسيق  سيناء  بش�ل  للسكان  القومي  املجلس  أيام    حملةنفذ  ثالثة  ملدة 

خالل  و   . السجالت الرسمية للدولة  الستخراج األوراق الثبوتية الرسمية للمواطن� الذين تخلفوا عن القيد يف 

تسجيل   تم  باملجان  83الحملة  قيد  زواج    ساقط  يساعد يف    20والتصديق عىل  ما  استخراج أرسة، وهو 

 .تأهيلهم للقيد وااللتحاق مبراحل التعليملسواقط قيد وشهادات ميالد لألطفال، وذلك  

  الصیفي محافظة شمال سیناء تعلن ضوابط صید السمان والشرشیر 

للموسم الجديد    الصيفي ، ضوابط صيد الس�ن والرشش�  أغسطس   26  يف محافظة ش�ل سيناء،    أعلنت

حافظة عدة اشرتاطات للصيد عىل  امل  وحددت. الجارين العام  نوفمرب م  20سبتمرب حتى    1خالل الفرتة من  

  200سواحلها للموافقة عىل طلبات الصيد وهى تحديد املسافة لصيد الس�ن عىل الساحل مبا ال يقل عن  

مرت من شاطئ البحر، ومبا ال يتعدى حدود املساكن    500الشباك عىل مسافة تقل عن    نصبمرت، وحظر  

مرت من شاطئ   500تقل فيها املسافات عن    التي، ويستثنى من ذلك مواقع مشاريع التنمية القومية  واملبا�

أقىص مسافة تسمح بها هذه املناطق، وأال يزيد طول    يفهذه الحالة    يفالبحر، عىل أن يتم وضع الشباك  

ك وأال يزيد  % من املساحة املرخص بها دون شبا25مرتا مع ترك مسافة    20منصب الشبك الواحد عن  

 .أمتار، وأن تكون الشباك من خيوط الغزل وليس من النايلون 3ارتفاع الشباك عن 

وتشرتط أن يكون منصب الشبك صف واحد فقط، لصيد الس�ن فقط، وممنوع صيد املرعة والجوارح  

بتسليم  والعصفوريات والطيور املغردة وغ�ها من الطيور املمنوع صيدها أو املعرضة لالنقراض، ويلتزم  

الطيور املريضة إىل أقرب محمية لرعايتها قبل إطالق رساحها، و�نع منعا باتا استخدام األجهزة الصوتية  

عمليات صيد الس�ن الربى والطيور   يف العاملة باملوجات فوق الصوتية وأجهزة الصوت بالتقنيات األخرى 

الرماكة    –الطراحة    –العشوش    –الشباك  : (هياملرصح بصيدها، وأدوات الصيد املسموح بها لطائر الس�ن  

)  20،  16،  12البنادق الخرطوش عيار (  هي   الصيفيبنادق ضغط الهواء)، وأدوات الصيد لطائر الرشش�    –

منفردة أو مزدوجة املواس� وال يسمح باستخدام بنادق الخرطوش متعددة الطلقات ويسمح برتكيب منظم 

 )1(.قط الطلقات البالستيك الذى يسمح بطلقت� ف

  

 

 . رصدتعرب بالرضورة عن امل) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال 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/2021/8/24/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-83-%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%89/5436532
https://www.youm7.com/story/2021/8/26/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85/5438719
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 10......................................... محرض مخالفات صحية ش�ل سيناء 26كيلو أغذية فاسدة و 45إعدام 

 10...................................................................... محافظ ش�ل سيناء يستقبل لجنة نقابة املهندس� 

 11............................................................. ساقط قيد مبركز ومدينة نخل يف وسط سيناء 83تسجيل 

 11.......................................... محافظة ش�ل سيناء تعلن ضوابط صيد الس�ن والرشش� الصيفي 

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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