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  :א$	�ن�א���מ�/�א�"�د�

بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على رسول اهللا الكرمي سيدنا حممد صلى اهللا              
وقل اعملوا فـسريى اهللا عملكـم       " بسم اهللا الرمحن الرحيم     : علية وسلم قال تعاىل     

 ٠صدق اهللا العظيم " ة واملؤمنون ورسول
حضرات السادة االعضاء كل عام وحضراتكم خبري انه يشرفنا مجيعا ويسعدنا ان نلتقى ىف مستهل               

  من الفصل التشريعى السابع ويعلم اهللا ماحيمل بني  طياته من خري ورفاهية               ثالثدورة االنعقاد ال  
 ٠ تعاىل هلذا الشعب العظيم على هذه االرض الطيبه ان شاء اهللا

حضرات السادة االعضاء باالصالة عن نفسى وبالنيابة عن مجيع زمالئى العاملني بالس املـوقر              
نرحب بسيادتكم ونتمىن حلضراتكم التوفيق ومزيداً من اجلهود املخلصه والبناءه خلدمـة ورفعـة    

  وبركاته هذا الشعب الذى شرفتم بتمثيله وكل عام وحضراتكم خبري والسالم عليكم ورمحة اهللا
كبري االعـضاء    فخرى الدين على فخرى الدين         /االستاذ السيد   يتفضلنبدأ جلسة االجراءات    

االصغر سناً ان   / خالد سالمة سعيد ولالسف مل حيضر وسيكون النائب عنه          / سناً والسيد االستاذ    
 وائل سليم امحد/ شاء اهللا االستاذ 

�:�&�(�א�د�ن�)�'��&��א�د�ن�/��د�א�"

 الرمحن الرحيم والصالة والسالم على اشرف اخللق واملرسلني سيدنا حممد صلى اهللا علية              بسم اهللا 
وسلم حرصاً على سالمة االجراءات فقد نبدأ اجللسة االن بالتوقيعات النصاب القانوىن مكتمـل              

 كاملة من يتقدم النتخابات الرئاسـة للموقـع مل           وعلى هذا االساس اجللسة قانونيه     ىف التوقيعات 
سامل العكش ونعلن فوزه بالتزكية وليتفضل الدارة اجللـسة وشـكراً           / تقدم للرئاسة اال الزميل     ي

,+�ق�""  
واسلم على املبعوث رمحـة     واصلى   – بسم اهللا الرمحن الرحيم      :א�	��.س��-�س��/�א�"�د��
ال مش اما بعد زمالئى االعزاء اخواىن الشرفاء اعضاء الس الشعىب احمللى مبحافظة             –للعاملني  

سيناء كل عام وحضراتكم خبري مبناسبة عيد الفطر املبارك اعادة اهللا عليكم وعلينا وعلى االمة               
صـيامنا  و اللهم اجعل هذا البلد امناً ربنا تقبل صالتنا          –االسالمية باخلري واليمن والربكات     

 سبحانه  وقيامنا وركوعنا وسجودنا هللا رب العاملني اللهم مااجعل عملنا هذا خملصاً لوجه اهللا            
ا االعزاء انه لشرف عظيم ىل ان اكسب ثقتكم بالتزكيه وهذا امانـه كـبريه               وتعاىل اخوانن 



حتملتها ارجو مساعدتكم لكى اوصل االمانه اىل مكاا الصحيح واىل مستحقبها ولن استطيع             
خالصكم ىف هذا الس املوقر الذى مثلتم عنه شـعب          وصيل االمانه اال جبهودكم واال بأ     ىف ت 

 االعزاء بكل حـب وتقـدير        اخواىن –ال سيناء وانتم خري من ميثل هذا الشعب العظيم          مش
واحترام اقدم شكرى وتقديرى اىل كل اعضاء الس املوقر جبميع اعضائة كـبرياً وضـغرياً               

املكان مكان تستحقونه بامجعكم     انكم كلكم عندى تعتربوا رؤساء جملس وليس اعضاء وهذا          
لس ووكيل ورئيس جلنة وعضو ولكـن       جمجل بالصفة بني رئيس و     عضو ليس الر   ١٤٠ الـ

الرجل بعملة واخالصه ىف هذه البلد كل عام وحضراتكم خبـري واعـذروىن ان قـصرت ىف     
رة باذن اهللا سـبحانه     الدورة املاضية ولكن بكم ان شاء اهللا سنصل اىل مانرجوه ىف هذه الدو            

النتخابات ىف هذا اليوم ولكىن لن ابعـد        ت يوم ا  وتعاىل اخواىن االعزاء اسف على انىن اختر      
عن هذا الشهر العظيم شهر االجنازات شهر اخلري شهر الربكات شهر رمضان املعظم اشـكر               

 وان شـاء اهللا سـوف       ىفالس واشكر كل من وضع ثقته       مجيع االعضاء ومجيع العاملني ىف      
 ىف موضوع الوكالء انـا       انا بارجو اخواىن العظماء اعضاء الس      –احقق رغباتكم بأذن اهللا     

 باالمانه وانا رئيس جملس باعتربكم كلكم رؤساء وكلكم وكالء وكلكم رؤساء جلان وكلكم            
رمحوا ىف هذا اليوم العظيم االعضاء وكلكم ناس كبـار          اخوات وزمالء افاضل وارجو انكم ت     

مليـون اكيـد    نـصف    رجل وسيده من حمافظة تعدادها       ١٤٠وناس عظام يعىن ملا خيتاروا      
عمـال يتفـضل الـسادة      احملترمة فيها من يتقدم لوكالىت الس فئات و        الصفوهيختاروا  س

 .....الزمالء

  :)/د�א���د��"��د/�א�"�د
اوالً الف مربوك ياريس وهذا شرف كلنا ان جملس حملى حمافظـة             -بسم اهللا الرمحن الرحيم     

تقرار الـسياسى ىف هـذه      مشال سيناء يتم بالتزكية ىف هذا العام وهذا ان دل يدل على االس            
الوزير احملـافظ ىف    / لى شرف السيد    عاحملافظة اليوم ان شاء اهللا داعى سيادتكم على االفطار          

مركز رفح حى املاسورة وان شاء اهللا تلقوا هذه الدعوه مجيعاً واشكركم وكل عام وانتم خبري                
  ياريس شكراً–حبلول عيد الفطر املبارك والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 : �-�س�א�	��س/�א�"�د�
عبد /  تفضل االستاذ  –حممد سامل سلمان ابوعنقه     / السادة اعضاء الس تقدم لوكالة الس       

/ االستاذ  ) عمال(حممد عبداهللا مصبح    /  االستاذ   –عن بئر العبد    ) عمال  ( اجلبارحممد سلمان   
حممـد  / االسـتاذ   )عمال  ( صاحل محادة عبد الرمحن     / االستاذ  ) عمال  (عاكف حسن املاحل    

خالـد عبـد    / االستاذ  ) عمال  ( ابراهيم محيده احلمايده    / االستاذ  ) عمال  (حسانني شعبان   



سليمان حسني  / الدكتور  ) فئات  (مصطفى كامل االزرق    / االستاذ  ) عمال  ( العاطى راشد   
 )فئات (عراده 

  فئات  ٢،  عمال ٨ فرسان من اعضاء الس املوقر ١٠تقدم لوكالة الس 
اخواىن الزمالء انتم اعضاء كبار وتقودوا احملافظة بالكامل سأرفع اجللـسة نـصف سـاعة               

عبد اجلبار حممد   / ضلوا االستاذ   شكراً السادة اعضاء الس تف    للتفاوض مع السادة الزمالء     
 شكر وتقدير لتقدمة لوكالة بالتنازل شكراً) تصفيق ( ن سليما

 : א/�א�2מ�א�1	��د0/�א�"�د�
بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على اشرف املرسلني انا جئـت البـارك للـسيد                
الرئيس بالثقة الغاليه الىت منحها له االعضاء بالتزكيه ونتمىن من اهللا ان يوفقة ويوفقنا مجيعا مبا                

سـالمية  فية اخلري للبالد والعباد ومبناسبة هذا الشهر الكرمي اعادة اهللا علينا وعلى االمـة اال              
باخلري واليمن والربكات عايزين الس دائماً ان شاء اهللا صفاً واحد خلدمة املواطنني ىف مشال               

 سيناء وانا اتنازل علشان خاطركم مجيعاً والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  :�-�س�א�	��س/�א�"�د�
 ر بىن فخر القبيله العريقة الىت نكن هلا كل احترام وتقدينبدأ بقبيلة

 :��-�س�����8א�	�א�ق−���"מ�אول–)��45א�	���3/�א�"�د�
سـامل العكـش    /  طيبني مجيعاً اوال ىن السيد االستاذ        مبسم اهللا الرمحن الرحيم كل عام وانت      

على فوزة ىف االنتخابات بالتزكية وبنقول له الف مـربوك احنـا عـايزين حاجـة واحـد                  
خذ حقه وتاىن اخذ حقه واول مل يأخذ حقـه          ىف الس احمللى ثالث ا    ) العداله  ( س  ــياري

 ورابع مل يأخذ حقه 

  :	1	د�	,/3/�א�"�د�
 حبلول  ناسبه بانتهز الفرصه وىن زمالئى    بسم اهللا الرمحن الرحيم مربوك ياريس الرياسه ذه امل        

عيد الفطر املبارك اعادة اهللا عليهم ان شاء اهللا باخلري والربكات وبأطلب منهم املـسانده اىن                
 كون وكيل للمجلس احمللى للمحافظة وان شاء اهللا سأكون عند حسن ظنهم ان شاء اهللا ا

  :�-�س�א�	��س/�א�"�د�
 تبدأ جلسة اجراءات وكالء الس

  :א$	�ن�א���מ/�א�"�د�
 السيد االستاذ   –يسرى جاسر سامل جاسر     /بسم اهللا الرمحن الرحيم قسم اول العريش السيد         

 ن رفاعى محدان عبد الرمحن محدا/



  :�א�	��س�-�س/�א�"�د�
 صاحل  – حممد مصبح    – حممد حسانني    – اعضاء   ٥املرشحني السادة اعضاء الس املرشحني      

  حممد سامل ابو عنقه – سليمان عراده –محادة 

 –فايز عبدالعزيز حـسني     /  السيد –سعيد ابو مالك    /     السيد      : א$	�ن�א���מ�/�א�"�د��
 .نبيل مطر /  السيد–حممد السيد /  األستاذ –كرم /  األستاذ –مقبول حممد بكري / السيد
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  :�-�س�א�	��س/�א�"�د
 –وبك حممد حسانني مدن/ مسحتوا االستاذ السادة املتقدمني للوكاله مناديبكوا على املنصه لو 

/ يد  الس–سليمان عراده /  االستاذ –حممد مصبح / السيد –حممد ابو عنقة مندوبك / السيد 
  ٦٢ نسبة النجاح ١٧ والغياب ١٢٣ء الس احلضور ا السادة اعض–صاحل محادة 

) عمال (  وكيل جملس –حممد مصبح /  السادة اعضاء الس مت فوز االستاذ –حنصر النتيجة 
حممد ابوعنقه على /  وحصول االستاذ – صوت ٦٧) فئات ( سيلمان عراده – صوت ٧٢ب 
  شكراً وكل عام وانتم خبري ١١ االستاذ صاحل – ٢٨ حممد حسانني – ٦٣

  :و�د���L1	ن�א$	���8א���	�8وא�+��5�8ل�	ن
 أمحد على حسن عودة           االمني العــــام                 /  السيد -١
  سامية عفيفى حسن             األمانة الفنيـــة/   السيدة-٢
   االمانة الفنيــــة   توىل          ـكوثر حممد م/  السيدة-٣
 إميان إبراهيم حسني             األمانة الفنيــــة/  السيدة -٤

  : وقام بالطباعة واملراجعة على الكمبيوتر 
     مركز املعلـــومات             عايدة إبراهيم عرفات/  السيدة – ١
 مات    مركز املعلـــو            إنصاف إبراهيم عرفات / السيدة – ٢
 مركز املعلـــومات       بد          ــحنان حممد العـ/  السيدة -٣
    مركز املعلـــومات                ـزالجناة شعبان الغـ/  السيدة -٤
    مركز املعلـــومات             ريهام حسني القـدرى/  السيدة -٥
�علومـــاتدينا حسن العيسـوى                مركز امل/  السيدة – ٦
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