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 استسالم أحد کبار قادة والیة سیناء.  

 تنظیم والیة سیناء یطلق سراح عدد کبیر من املختطفین.  

 بدء تسلیم تعویضات لذوي الشهداء واملصابین املدنیین يف سیناء  

 ارتفاع عدد الوفیات بکورونا مجددا.  

 جراحة األوعیة الدمویة الوحید بالعریش متأثرا بکورونا وفاة أخصائي   

 وزیرة التضامن االجتماعي تزور شمال سیناء.  

 قافلة أبواب الخیر تصل سیناء وسط محسوبیة يف التوزیع.  

 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 سبتمرب تراجعا كب�ا يف الهج�ت بسيناء حيث تبنى تنظيم والية  

سيناء تنفيذ ثالث هج�ت مقارنة بتبنيه تنفيذ تسع هج�ت يف أغسطس، 

بالضعف  الهج�ت  واتسمت  املايض.  يوليو  شهر  يف  هج�ت  وخمس 

ومحدودية الخسائر  حيث أمكن رصد مقتل جندي� وفرد رشطة يف سيناء  

سبتمرب مبقتل  خالل  مقارنة  عنارص    16  يف    الجيش من  ضابط�  بينهم 

أغسطس. ومل يصدر املتحدث العسكري باسم الجيش املرصي أي بيانات  

أغسطس املايض    12له يف    بيانبخصوص األحداث يف سيناء منذ صدور آخر  

 جنود يف انفجار مدرعة برفح الجديدة.  8عقب مقتل 

وكان الحدث األبرز أمنيا يف سبتمرب هو إعالن اتحاد قبائل سيناء الحليف  

"أبو  سعد  محمد  سيناء  بوالية  القضاة  رئيس  استسالم  املسلحة  للقوات 

أبنائه. وهو الحدث الذي دفع  مركز  حمزة القايض" رفقة زوجته وثالثة من  

حول االستخبارات واإلرهاب "مئ� عميت" التابع لالستخبارات    املعلومات

العسكرية اإلرسائيلية إلعداد تقرير عن محمد سعد تضمن اسمه الرباعي  

لتأث�   تقييم  تقديم  عن  فضال  الذاتية  لس�ته  ومخترص  ميالده  وتاريخ 

 تنظيم والية سيناء. استسالمه عىل متاسك واستمرارية 

مواطن� سبق أن اختطفهم نهاية    10في� أطلق تنظيم والية سيناء رساح 

االشتباه يف تعاونهم    خلفية أغسطس من اسرتاحة يف منطقة بالوظة عىل  

 مع الجيش. 

أصدرت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان تقريرها    2021ويف نهاية سبتمرب  

.  2020و  2019يف سيناء عامي    السنوي األول عن املواجهات واالنتهاكات

سيدة    22طفال و  25مدنيا من بينهم    112وقد تضمن التقرير توثيق مقتل  

آخرين عرب    33مدنيا وإصابة    26عىل يد أطراف النزاع.  فضال عن مقتل  

مدنيا وإصابة    22إطالق نار عشوايئ من طرف الرشطة والجيش. ومقتل  

عها عنارص والة سيناء. ك�  آخرين بواسطة العبوات الناسفة التي يزر   23

شخصا، ونرش    158بيانا تضمن قتل    21وثق التقرير نرش وزارة الداخلية  

شخصا بحجة أنهم تكف�ي�. وتب� أن    548قتل    تضمنبيانا    12الجيش  

 العديد من تلك البيانات عبارة عن تصفيات ملختف� قرسيا. 

 مـرصد سـيناء

 
تقریر یرصد أهم أخبار  

سیناء ویحلل تطورات  

 األوضاع یلع عدة محاور 
 إعداد 

 موالنا أحمد 

 

 "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/2021/8/12/%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://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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مجلس الوزراء القايض بتسليم ذوي الشهداء    قراروعىل جهة أخرى، بدأت محافظة ش�ل سيناء يف تنفيذ  

ألف جنيه لكل أرسة شهيد. في� زار الفريق محمد فريد     100واملصاب� املدني� يف سيناء تعويضات تبلغ

تفقد القوات املنترشة هناك. ك� زارت وزيرة التضامن  رئيس أركان حرب القوات املسلحة ش�ل سيناء ل

 االجت�عي ش�ل سيناء يف ظل تحسن الوضع األمني بها. 

 أبرز الهجمات: 

آلية للجيش عىل الطريق  عن تفج� عبوة ناسفة يف    سبتمرب  12والية سيناء املسئولية يف    تبنت .1

الرابط ب� قريتي بلعا وأبوشنار غرب رفح م� أدى إىل إعطابها وإصابة من فيها. وقد نرش التنظيم  

  12قرية أبوشنار يف    فيديو الستهداف عربة كوجار تابعة للجيش قرب  مقطعبعد الهجوم بيوم�  

سبتمرب، م� يرجح أنه هو نفسه الهجوم املذكور. واتسم املقطع املصور بضعف الجودة الفنية ك�  

 أن االنفجار كان محدودا م� يدل عىل ضعف القوة التفج�ية للعبوة الناسفة املستخدمة. 

يوم    تبنت .2 الرشاشة  باألسلحة  تنفيذ هجوم  سبتمرب استهدف متركزا لقوات قبلية    15والية سيناء 

 غرب قرية الربث جنوب رفح م� أدى إىل مقتل فردين.    30موالية للجيش يف منطقة الكيلو 

ي بتنظيم الدولة  سبتمرب عن ديوان اإلعالم املركز   23النبأ الصادرة يف    دوريةوالية سيناء عرب    تبنت .3

 املسئولية عن استهداف دبابة يف منطقة الشيخ زويد م� أدى إىل إعطابها.  

تنعي فيها أحد عنارصها باسم أيب جعفر األنصاري عىل خلفية مقتله يف    صورةك� نرشت والية سيناء  

 شهر سبتمرب. ومن جهة أخرى ُرصد تشييع جثام� ثالثة من أفراد الجيش والرشطة قتلوا يف ش�ل سيناء: 

 من عزبة حس� عيادة القصاص� اإلس�عيلية.  أحمد ك�ل عيىس الصياداملجند  •

 رود يف محافظة البح�ة. من قرية شربا النونة مبركز إيتاي البا عامر فرج شوشةأم� الرشطة  •

، ويرتدد  من قرية كفر الشموت التابعة ملركز بنها مبحافظة القليوبية  محمد صالح الغندوراملجند   •

 أنه قُتل خالل مطاردة مهرب� يف املنطقة الحدودية. 

 تنظيم والية يطلق رساح عدد كب� من املختطف� 

يف نهاية أغسطس املايض، هاجم عنارص والية سيناء كافت�يا الف�وز يف منطقة بالوظة قرب برئ  -

ات األمن ك� استولوا عىل  آخرين بتهمة التعاون مع قو  11العبد، وأصابوا ثالثة مواطن� واختطفوا 

دقيقة، ثم انسحبوا يف    15سيارت� للمواطن� املوجودين يف االسرتاحة خالل الهجوم الذي استغرق  

اتجاه الظه� الصحراوي، وقامت قوات األمن بتمشيط املنطقة فقط دون مالحقتهم خارج املنطقة  

املختط التنظيم رساح  أطلق  الهجوم  أسبوع من  لكن عقب  جهاز    هماقتادف�، ولكن  السكنية. 

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/2021/9/18/%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%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-4800-%D9%81%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1/5464406
https://twitter.com/Oded121351/status/1437270841482489859?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1439449974463418369?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1442012673651003393?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1440549157362569217?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=hThAc7ah-3I
https://www.facebook.com/100011903319286/posts/1098433160563451/
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/3934057-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/%22%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%22-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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املخابرات إىل مقر الكتيبة الرابعة يف نطاق مدينة برئ العبد للتحقيق معهم للوصول إىل معلومات حول  

التنظيم. ثّم تعّمد الجيش نقل الشبان بواسطة آليات عسكرية إىل داخل املنطقة السكنية التي يقطنون  

م، رغم عدم لعب الجيش دورا يف  بتحريره  قيامهبها، وطلب من املواطن� الهتاف للجيش، يف إشارة إىل  

 اإلفراج عن الشبان. 

ك� أفرجت والية سيناء يف الوقت نفسه عن رجل األع�ل العراييش ثابت مصباح الهارون ونجله  من    -

العريش بعد اختطافه يف أغسطس املايض من مزرعته من برئ العبد وسط   عن دفعه فدية    أنباءمدينة 

نصف مليون جنيه التهام األب بالتعاون مع الجيش يف مجال عمله، باإلضافة إىل خمسة مواطن� اختُطفوا  

قبل خمسة أشهر من قريتي عمورية واملصفق بنطاق برئ العبد. ك� أُفرج عن ك�ل عوض ومحمد سعيد 

 2017الذين اختُطفوا يف صيف لطفي، والشيخ حمدي جودة، 

 استسالم أحد کبار قادة والیة سیناء 

اتحاد قبائل سيناء استسالم رئيس القضاة بوالية سيناء محمد سعد "أبو حمزة القايض" رفقة زوجته    أعلن

سبتمرب. وقد اهتم مركز املعلومات حول االستخبارات واإلرهاب  "مئ�    10يف    وثالثة من أبنائه، وذلك

بالواقعة، وأعد عنها   العسكرية اإلرسائيلية  التابع لالستخبارات  حرصيا  وفقا ملعلومات    تقريراعميت" 

 خاصة قال املركز أنها متوافرة لديه، وتشمل التايل: 

 اسمه الرباعي محمد سعد ك�ل الصعيدي. •

 سلم املذكور نفسه وأرسته بعد حصوله عىل تعهد بالحفاظ عيل سالمته وسالمة عائلته.  •

ه سابقا يف صفوف  بعد نشاط  2015يف مرص وانتقل إىل سيناء عام    1986ولد محمد سعد عام   •

تنظيم الدولة يف سوريا. وقد شغل منصب املسؤول عن الشؤون الرشعية بوالية سيناء. ويف إطار  

دوره يف التنظيم، اتخذ قرارات بشأن قضايا مهمة فضال عن إرشافه عىل تنفيذ الهجوم عىل مسجد  

)، وكذلك أرشف  2017من املصل� نهاية عام    300الروضة يف منطقة برئ العبد (حيث قتل حوايل  

 عىل الهج�ت عىل سائقي الشاحنات يف معمل الحسنة لإلسمنت وسط سيناء. 

يعترب القايض الشخص رقم اثن� أو ثالثة يف والية سيناء بعد قائد التنظيم، ومن ثم يعترب  •

أبرز شخص يف والية سيناء يسلم نفسه للسلطات املرصية حتى اآلن. ومن املتوقع أن تكون لهذا  

التسليم انعكاسات سلبية عىل والية سيناء التي تعا� من قلة املال والعتاد، بين� يف املقابل يحقق  

 .الجيش املرصي إنجازات يف أنشطته ضد التنظيم بالتعاون مع امليليشيات القبلية

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/696950988370041/
https://twitter.com/Oded121351/status/1437022290764603397?s=20
https://www.terrorism-info.org.il/en/senior-isis-sinai-province-figure-surrenders-event-and-implications/
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تعامل القايض بوحشية مع عنارص التنظيم حيث أفتى بإعدام الجرحى حتى ال يقعوا يف يد قوات   •

 .األمن املرصية ويك ال يقدموا تفاصيل عن التنظيم 

يبدو أن خلفية التسليم هي األزمة املستمرة التي تعيشها والية سيناء منذ فرتة طويلة، حيث يعا�   •

التي   األسلحة  أن  ك�  املناسب.  الطعام  عىل  يحصلون  ما  ونادرًا  الشديد،  الجوع  من  عنارصها 

ون هج�ت بأسلحة بسيطة مع الرتكيز عىل استخدام  بحوزتهم قليلة وضعيفة ولذلك فهم ينفذ

العبوات الناسفة بدالً من الغارات والهج�ت واسعة النطاق. عىل خلفية هذه األزمة، من الواضح  

أن الروح املعنوية للناشط� ضعيفة، حيث ال يجدون حالً لوضعهم الصعب يف املستقبل املنظور.  

 .التنظيمونتيجة لذلك، تنشأ التوترات ب� عنارص 

حسب التقديرات اإلرسائيلية، فإن تسليم القايض، الذي لعب دورا رئيسياً يف والية سيناء، سيرض  

بشدة بالتنظيم، وذلك بسبب نوعية املعلومات املتوفرة لديه التي ستصل إىل السلطات املرصية  

 .املستقبل اىل جانب الرضبة املعنوية للتنظيم م� قد يؤثر سلبا عىل أنشطة والية سيناء يف 

 

 صورة محمد سعد وأرسته 

رئیس أرکان حرب القوات املسلحة یتفقد الحالة األمنیة بشمال 

 سیناء 

س أركان حرب القوات املسلحة عنارص الجيش والرشطة بنطاق ش�ل  الفريق محمد فريد رئي  تفقد 

بها الخطط واملهام املكلف�  تنفيذ  الحالة األمنية وإجراءات  وقام بجولة تفقدية    .سيناء ملتابعة 

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/2021/9/28/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%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-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5475971
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تضمنت املرور عىل عدد من املرشوعات القومية التي ترشف القوات املسلحة عىل تنفيذها، ك� تفقد  

ملصالح الحكومية، حيث التقى خالل الجولة بعدد من األهايل واملواطن�، وأعقب  عددا من املؤسسات وا 

كذلك تفقد الفريق محمد    . ذلك عقد لقاء مع عدد من القيادات التنفيذية واألمنية مبحافظة ش�ل سيناء

إىل  األمنية، واستمع  العمليات  تأم� ش�ل سيناء ملتابعة س�  بقطاع  الدائم  العمليات  مركز  رشح    فريد 

مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات بواسطة قادة القطاعات ملا تقوم به القوات املسلحة والرشطة من  

تنفيذها الجاري  القومية  للمرشوعات  وتأم�  وأنشطة  قائد   خطط  واللقاءات  التفقدية  الجولة  وحرض 

 . الجيش الثا� امليدا� وعدد من قادة القوات املسلحة 

مجلس الوزراء القايض بتسليم ذوي الشهداء واملصاب� املدني�    قرار بدأت محافظة ش�ل سيناء يف تنفيذ  

كل مصاب   فضال عن تعويض الوراثة لكل حالة موزعة طبقا إلعالم  ألف جنيه   100يف سيناء تعويضات تبلغ

لنسبة العجز. واملقصود باألرسة كل من األب واألم والزوجة واألبناء. وقد احتوى القرار عىل أس�ء   طبقا

شخصا. وستُسلم التعويضات عرب كروت وفيز رصف مستحقات. وأوضح محافظ ش�ل سيناء اللواء    2915

أن من حق أرس الشهداء واملصاب� املقيم� خارج محافظة ش�ل سيناء التوجه مبارشة    عبد الفضيل شوشة

إىل فروع بنك نارص االجت�عي يف أي محافظة أخرى لرصف التعويض أو رصف التعويضات من أي ماكينة  

"  أجهزة حاسب    10أنه تم التصديق عىل دعم جمعية أرس الشهداء واملصاب� بعدد   سحب. ك� أشار إىل  

 .الب توب" لخدمة أرس الشهداء واملصاب�

 

محافظ ش�ل سيناء اللواء عبد الفضيل شوشة يوزع التعويضات عىل 

 ذوي الشهداء واملصاب� املدني�

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/2021/9/18/%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%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-4800-%D9%81%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1/5464406
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 ثانیا: الوضع الصحي يف شمال سیناء

  صبحي صقر

 أخصايئ جراحة األوعية الدموية الوحيد بالعريش. 

 

 

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/214315008581409/posts/4700313823314816/
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طبيبًا وطبيبة من    11سبتمرب دفعة جديدة تضم    11مستشفى العريش العام بش�ل سيناء يف    استقبلوقد  

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املرصية يف مختلف التخصصات الطبية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي  

ليات الجراحية باملجان ملدة أسبوع. وذلك ضمن بروتوكول تعاون ب� مديرية  عىل املواطن� وإجراء العم

الكشف   لتوقيع  واملنصورة  والزقازيق  واألزهر  القاهرة  بجامعات  الطب  وكليات  سيناء  الصحة يف ش�ل 

 الطبي عىل املواطن� وإجراء العمليات الجراحية باملجان.

 ثالثا: الوضع التنموي والخدمي يف سیناء

 سیناء السیسي ومدبولي یتحدثان عن مشروع تنمیة

مصطفى مدبويل رئيس مجلس الوزراء، خالل كلمته يف افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، بحضور   قال

كز عىل انتشار السكان ومضاعفة  س�   2052السييس، أن املخطط القومي للتنمية العمرانية ملرص حتى عام  

وتابع    %، وستكون سيناء وإقليم قناة السويس عىل رأس األولويات لتحقيق ذلك.   14الرقعة املعمورة إىل  

قائال: "رؤية الدولة يف سيناء أن تكون مجال جديد للحياة خارج الوادي والدلتا من خالل استغالل املوارد  

لزيادة الرقعة املعمورة يف مرص، وتوط� الشباب املرصي بها، موضحا  الطبيعية والكنوز املتاحة عىل أرضها 

وقال إن الدولة رشعت يف مد جسور وتطوير البنية التحتية   محاور رأسية.    5أن تنمية سيناء ستعتمد عىل  

البدء يف مجموعة من االستث�رات يف  التنموية ومن ثم  لتمهد األرض للمرشوعات  والخدمات األساسية 

والزراعة بجانب التنمية السياحية التي كانت مرتكزة يف جنوب سيناء، وصوال إىل إنشاء مجتمعات الصناعة  

عمرانية جديدة الستيعاب األهايل يف سيناء بجانب أي شباب يرغب يف اإلقامة فيها من خالل فرص عمل  

 الئقة. 

مليار جنيه خالل    700ز الـ  وأضاف أنه تم تنفيذ العديد من املرشوعات التنموية يف سيناء بتكلفة تتجاو  

كم، ومرشوع محطة مياه العريش    3400مرشوعا للطرق بطول    63الـست سنوات املاضية من بينها تنفيذ  

أنفاق خالل    5ألف مرت مكعب واملفرتض أن تدخل الخدمة قريبا، فضال عن االنتهاء من تنفيذ  300بطاقة 

اة التي تربط سيناء بباقي أنحاء مرص. يف ح� زعم  سنوات، ومضيفا أن تلك املرشوعات تعد رشاي� الحي  6

مليار جنيه يف ظل أن تكلفة تجهيز    160ألف فدان يف سيناء بتكلفة    500أن من املفرتض زراعة    السييس

ألف جنيه، وهو مبلغ يشمل تكلفة املنشآت ونقل املياه وشبكة   300 سيناء تبلغ الفدان للزراعة يف

 الطرق وتسوية األرض. 

عدد من املرشوعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك    فتتاحاسبتمرب    21ك� شهد السييس يف  

من محافظة السويس. وخالل الحفل  قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن افتتاح  

نقاط يف    6نقطة عبور، منها    20يعزز ربط سيناء ببقية مرص ضمن    2نفق الشهيد أحمد حمدي  

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/2021/9/11/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-11-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1/5457050
https://www.youm7.com/story/2021/9/27/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A9/5474704
https://www.youm7.com/story/2021/9/27/%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%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%80300/5475070
https://www.youm7.com/story/2021/9/21/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5468625
https://www.youm7.com/story/2021/9/21/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5468625
https://www.youm7.com/story/2021/9/21/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5468625
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نقاط    3نقاط عبور معديات، وعدد    10يوليو وكوبرى النرص العائم، و  3اق  القطاع الش�يل، متمثلة يف أنف

وبخصوص عبور املركبات    .كباري عامئة وأنفاق تحيا مرص، فضال عن النقاط املوجودة يف نطاق السويس 

مالي�    5.3لقناة السويس، أضاف ربيع ، أنه خالل الفرتة من بداية يناير حتى بداية أغسطس املايض، عربت  

 مالي� مركبة.  6.6مليو مركبة عرب الكباري العامئة واملعديات، بإج�يل  1.3بة من خالل األنفاق، و  مرك

بتنفيذ    2014يونيو    30يف ح� قال رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة أنه تم تكليف الهيئة اعتبارا من  

، حيث تم    486عدد من املرشوعات بإج�يل تكلفة   مليار    198مرشوع بتكلفة    276تنفيذ  مليار جنيه 

  82مرشوع بتكلفة    32مليار جنيه، ومخطط تنفيذ    206مشاريع أخرى بتكلفة    110جنيه، وجار تنفيذ  

طريقا بإج�يل    16كم، وجار تنفيذ    1185طريقا بإج�يل    25مليار جنيه، وأشار إىل أنه تم االنتهاء من تنفيذ  

 .جزيرة سيناءكم ضمن مرشوعات تنمية شبه   375أطوال 

سبتمرب عىل قرار السييس بإعادة تخصيص قطعتي أرض من    22مجلس الوزراء يف    وافق ويف ذات السياق  

املساحات اململوكة للدولة ملكية خاصة يف منطقتي "رابعة" و"برئ العبد" ناحية وسط وش�ل سيناء، وذلك  

تبلغ   مساحة  و  89بإج�يل  ج  960.55ألفاً  لصالح  للجيش،  فداناً،  التابع  الوطنية  الخدمة  هاز مرشوعات 

العامة   للهيئة  املخصصة  األرايض  من  نقالً  وذلك  واالستزراع،  االستصالح  أنشطة  يف  استخدامه�  بدعوى 

   .ملرشوعات التعم� والتنمية الزراعية

 وزیرة التضامن االجتماعي تزور شمال سیناء 

يف    ارتز  سيناء  ش�ل  محافظة  القباج  نيف�  االجت�عي  التضامن  زيارتها    30وزيرة  واستهلت  سبتمرب، 

للمحافظة بلقاء أعضاء املجموعة الربملانية يف قاعة االجت�عات بالديوان العام مبدينة العريش، ك� دشنت  

س�ك مبحافظة ش�ل سيناء، والتي  املرحلة الثالثة من املبادرة الرئاسية «بر أمان»، لرعاية صغار صيادي األ 

التقت   املبادرة  تدش�  وعقب  السمكية.  الرثوة  وهيئة  تحيا مرص  صندوق  مع  بالرشاكة  الوزارة  تنفذها 

الهالل   بالعريش. ك� زارت فرع  الشبابية  باملدينة  االجت�عات  قاعة  الشهداء واملصاب� يف  بارس  الوزيرة 

ارة حضانتي السالم والتكافل بوسط مدينة العريش حيث قامت  األحمر املرصي يف مدين العريش بجانب زي

وخالل    .حضانة أخري عيل مستوي املحافظة  12الوزارة بتطويره� بالتعاون مع مؤسسة مرص الخ� ضمن  

ألف جنيه لكل    200الزيارة أعلنت القباج زيادة التعويضات املخصصة لذوي الشهداء واملصاب� إىل  

 يه.ألف جن   100حالة بدال من 

 قافلة أبواب الخیر تصل سیناء وسط محسوبیة يف التوزیع 

"، خالل وصولها إىل مدينة  أبواب الخ�استقبل نائب محافظ ش�ل سيناء اللواء هشام الخويل، قافلة "

العريش، وهي قافلة دشنها صندوق "تحيا مرص" بالتعاون مع وزارة التضامن االجت�عي، وتهدف  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B5%D8%B5-90-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://fb.watch/8nCfvNumxn/
https://fb.watch/8nCfvNumxn/
https://fb.watch/8nCfvNumxn/
https://www.alaraby.co.uk/society/%22%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%22-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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محافظات الجمهورية، ومن بينها محافظة   إىل أن تصبح أكرب قافلة إنسانية لرعاية مليون أرسة يف مختلف 

  .ش�ل سيناء

ألف كرتونة من املواد   20وقد تكونت القافلة التي وصلت ش�ل سيناء من عرش شاحنات كب�ة محملة بـ

إىل جانب   املتنوعة،  املركزي. ومن    10الغذائية  العبد  برئ  الصناعية يف مستشفى  الكىل  لوحدات  كرايس 

التايل:  املفرتض توزيع كرات� امل  كرتونة    4000كرتونة يف مركز برئ العبد، و  5000واد الغذائية عىل النحو 

كرتونة للجمعيات   4000كرتونة مبركز رفح، و  4000كرتونة مبركز الشيخ زويد، و  3000مبركز العريش، و

  .األهلية

توزيعها بعيداً    ويف املقابل، تواترت روايات عن أنه يف ظل عدم وجود آلية واضحة لتوزيع الكرات� جرى

عن املستحق� لها، ومن دون كشوفات معتمدة من قبل وزارة التضامن االجت�عي، بل من خالل شبكة  

الكرات� إىل غ� املستحق�، وإىل مواطن�   باملواطن�، م� أدى إىل وصول  تربط املوزع�  التي  العالقات 

  .محسوب� عىل املتنفذين يف الجهات الحكومية واألمنية 

تنمویة مد لتجمعات  األول  اإللکتروني  الطرح  توقیع  یشهد  بولي 

 بسیناء

  بروتوكولسبتمرب مبقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع    29شهد مصطفى مدبويل رئيس مجلس الوزراء، يف  

تعاون ب� الهيئة العامة لالستث�ر واملناطق الحرة ومحافظتي ش�ل وجنوب سيناء؛ بشأن الطرح اإللكرتو� 

كول  ووقع الربوتو   .األول لعدد من التجمعات التنموية السكنية والزراعية، من خالل التعاقد بنظام التمليك

كل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ ش�ل سيناء،  

 .واملستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستث�ر واملناطق الحرة

تجمعا تنمويا    17لـ    ويهدف هذا الربوتوكول إىل تنفيذ الهيئة العامة لالستث�ر إجراءات الطرح اإللكرتو�

لسنة    14فرصة طبقا لرشوط وضوابط وأحكام القانون رقم    1141فدان توفر    5705سكنيا وزراعيا، مبساحة  

، والئحته التنفيذية، وتعديالته� بشأن التنمية املتكاملة يف شبه جزيرة سيناء، ووفقا لكراسة الرشوط  2012

 املُعدة من املحافظت� يف هذا الشأن. 

الت وباألخص مرشوعات وعقب  التنمية  تشجيع  إىل  يهدف  الربوتوكول  أن هذا  مدبويل  أكد  وقيع، 

استصالح األرايض، التي تهدف إىل زيادة الرقعة الزراعية بسيناء، وإقامة مجتمعات تنموية وسكنية،  

وتوط� عدد من األرس واملواطن� املرصي� من مختلف املحافظات يف سيناء؛ وذلك بتعظيم املردود  

االستغالل  اال  وتحقيق  من جهة،  السكانية  الزيادة  ملواجهة  عمل  فرص  وتوف�  والزراعي،  قتصادي 

 .األمثل للموارد، وتوف� حياة كر�ة للمواطن� من جهة أخرى

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/2021/9/29/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5477144
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من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستث�ر املستشار محمد عبد الوهاب أن تلك التجمعات  

تجمعات تنموية مبحافظة جنوب سيناء، مش�ا إىل   7ية مبحافظة ش�ل سيناء وتجمعات تنمو 10تتضمن 

 .مرتا مربعا بنظام التمليك 200أفدنة زراعية كاملة املرافق، ومنزل مبساحة  5أن الفرصة تتضمن مساحة  

 بدء صیانة مالحة سبیکة بشمال سیناء 

سبيكة أع�ل صيانة  بدأت يبلغ طولها   مالحة  والتي  األبيض    27بش�ل سيناء،  البحر  كيلو عىل سواحل 

املتوسط، وهي تتبع رشكة النرص للمالحات املندرجة ضمن رشكات وزارة قطاع األع�ل العام، وذلك بعد  

وتشمل أع�ل الصيانة إصالح املضخات، وتزويد املالحة باملياه، حيث    .بها  عدة سنوات من توقف العمل

  .ألف طن ملح، مفرتض تصديرها عىل دفعات عرب ميناء العريش البحري خالل الفرتة املقبلة  250يوجد نحو  

نحو   للمالحة  إنتاجية  أكرب طاقة  بلغت  أن  الطاقة    800وسبق  تبلغ  النرص ألن  ألف طن، وتسعى رشكة 

 اجية مستقبال مليون طن. اإلنت

تدشین کلیة حاسبات ومعلومات  وانتظار البت يف فتح کلیة طب 

 بجامعة العریش 

بجامعة   واملعلومات   الحاسبات  بكلية  الجديد  الدرايس  العام  يف  رسميا  الدراسة  تنطلق  أن  املنتظر  من 

الرياضية، والعلوم، واآلداب  كليات، وهي: الرتبية، والرتبية    9العريش لتضاف لكليات الجامعة التي تبلغ  

والعلوم اإلنسانية، االستزراع السميك واملصايد البحرية، التجارة، واالقتصاد املنزيل، والعلوم الزراعية وكلية  

  وبحسباملجلس األعىل للجامعات يف طلبها بفتح كلية طب.   الطب البيطري. ك� تنتظر الجامعة بت  

رئيس  الجامعة د. حسن الدمرداش ففي حال املوافقة عىل الطلب، ستقبل الكلية حينها تحويالت أبناء 

الهيئة   محافظ ش�ل سيناء أن  كشف بين�    .سة بالفرقة األوىل فقطسيناء من كليات الطب األخرى للدرا

الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية هي التي ستتوىل تجهيز الكلية    املرصية للرشاء املوحد واإلمداد والتموين

يف حال املوافقة عىل فتحها. ويُذكر أن جامعة العريش كانت فرعا من جامعة قناة السويس لكليتي لرتبية  

 .2016والعلوم الزراعية ثم تحولت إىل جامعة حكومية يف عام 

 فظة ش�ل سيناء، واعت�د نتيجة اإلعدادية إعفاء طلبة املدارس الحكومية من املصاريف مبحا

من وزير الرتبية والتعليم    119م  اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ ش�ل سيناء صدور القرار رق  أعلن

الحكومية يف ش�ل سيناء من   باملدارس  الجامعي  قبل  ما  التعليم  الطالب يف مراحل  كافة  بإعفاء 

مصاريف املدارس للعام الخامس عىل التوايل، يف ح� ستتحمل املحافظة مرصوفات طالب الجامعات  

حمزة  "وبحسب    .رصوفات الدراسيةمن مركزي رفح والشيخ زويد من جهة اإلقامة واإلعاشة وامل

الب يف  ألف ط  18"، وكيل وزارة الرتبية والتعليم بش�ل سيناء، فسيستفيد من القرار قرابة  رضوان

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/2021/9/13/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-250-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86/5458602
https://www.youm7.com/story/2021/9/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89/5445154
https://www.youm7.com/story/2021/9/2/%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%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9/5447438
https://www.youm7.com/story/2021/9/2/%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%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9/5447438
https://www.youm7.com/story/2021/9/3/%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5448521
https://www.youm7.com/story/2021/9/3/%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5448521
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أنه سيستثنى من اإلعفاء   التعليمية، االبتدائية واإلعدادية والثانوي العام والفني، الفتا إىل  كافة املراحل 

ويشمل القرار اإلعفاء الكيل من دفع املصاريف    .واملدرسة اليابانية التجريبيات والخاصة   طالب مدارس 

 .امة أو املحليةعدا مقابل رسوم دخول االمتحان أو است�رات الشهادات الع

ك� أشار املحافظ إىل مخاطبة كل الجامعات الحكومية والخاصة لتخصيص منح ألبناء ش�ل سيناء، وهو  

منح    5ما استجابت له الجامعة اليابانية والجامعة املرصية للعلوم والتكنولوجيا  حيث خصص كل منه�  

ىل تخفيض مجموع القبول بالصف األول  ومن جهة أخرى صدق محافظ ش�ل سيناء، ع  .ألبناء ش�ل سيناء

لجميع الطالب الناجح� يف شهادة إمتام مرحلة    280درجة من    215الثانوي العام بخمس درجات ليصبح  

أن   وسبق  اإلعدادية).  (الشهادة  األسايس  أدى    اعتمدالتعليم  حيث  اإلعدادية،  الشهادة  نتيجة  املحافظ 

 %. 82.1طالبا مسجال، وبلغت نسبة النجاح  8809طالبا من ب�  8485االمتحان 

 حملة لتسجیل ساقطي القید 

ضمن جهود الحد من ظاهرة انعدام أوراق وثائق الزواج القبيل بش�ل سيناء وعدم استخراج شهادات  

األطفال والسيدات وكبار السن بقرى املحافظة، يسعى املجلس القومي للسكان للتوسع يف  ميالد لبعض  

حمالت استخراج األوراق الثبوتية للحاالت املستحقة خصوصا يف مناطق وسط سيناء والشيخ زويد وبرئ  

حاليا    .العبد بحضور    تجميعويجري  أوراق  واستخراج  أماكنها  لها يف  والتحرك  املستحقة  الحاالت  أعداد 

القبائل واملأذون الرشعي يُذكر أنه يف    .مندوب� جهات االختصاص من األحوال املدنية والصحة ومشايخ 

ساقط   94حالة تصديق عىل الزواج القبيل وتسجيل   16آخر حملة تم تنفيذها يف وسط سيناء تم تسجيل 

باملجان وذلك  الدولة،  يف سجالت  املسجل�  غ�  لألطفال  من    .قيد  الفرتة  تم    2019حتى    2017وخالل 

 .ساقط قيد لكبار سن وشباب وأطفال بدون أي إثبات ميالد 719استخراج 

ـ   مزارعا بمرکزي الشیخ زوید والعریش  45 صرف تعویضات ل

مزارعا من سكان املناطق الزراعية    45سبتمرب رصف تعويضات لعدد    16أعلنت محافظة ش�ل سيناء يف  

مبركزي الشيخ زويد والعريش، وذلك يف مناطق "البوابة والدراوشة والعكور وحى أبو فرج وحى أبو عيطة 

ا والسدرة وحى  العراج   وأبو  رفاعي  والطويل". وقد نرشت  وأبو  والسبيل  زيتون  وأبو  والوحىش  لسالت 

املحافظة، كشف الدفعة السادسة التي ضمت أس�ء املزارع� الذين متت مراجعة ملفاتهم بواسطة  

  45لجنة فحص امللفات وتتضمن أس�ء مزارع� من مركزي العريش والشيخ زويد يبلغ عددهم  

مجلس مدينة رفح استئناف رصف التعويضات الخاصة باملنطقة العازلة ملستحقي    أعلن مزارعا. ك�  

 .ألف جنيه  600ألف جنيه إىل   400املبالغ من 

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/2021/9/2/%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%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%89/5447883
https://www.youm7.com/story/2021/9/25/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA/5472058
https://www.youm7.com/story/2021/9/16/%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8045-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5463179
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 "لحزب مستقبل وطن یتنظم دوري کرة تحت شعار "أنت البط 

أوىل فعاليات النسخة الثالثة من دوري  يف شهر سبتمرب  افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بش�ل سيناء  

. وذلك بحضور النائب سامل العكش أم� املحافظة ويرسى جارس  "مستقبل وطن تحت شعار "أنت البطل

فرق من أماكن    10أم� التنظيم والنائب سلي�ن الزملوط والنائب رمضان رسحان. وشاركت يف الدوري  

ألف جنيه، والثالث   20ألف جنيه، والثا�  25متنوعة من ش�ل سيناء. وسيحصل الفائز باملركز األول عىل 

 )1(.ألف جنيه باإلضافة لجوائز أخرى مادية ومعنوية 15عىل 

  

 

 . 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
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