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 وبقاعة المجلس ١١/٢٠١٠ /٢٣فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم االثنين  الموافق        

 من  الفـصل  لثو فى دور االنعقاد الثا ) ٣(   المحلى للمحافظة عقدت الجلسة رقم      الشعبي
 المحلـى  الـشعبي  رئيس المجلس -شتيوى سالمان سالم / التشريعي السابع برئاسة السيد   

 محافظ شمال سيناء    - موافيمراد  /لمحافظة شمال سيناء ، وبحضور السيد اللواء الوزير         
 والسادة أعـضاء    التنفيذي الجهاز   أعضاء المجموعة البرلمانية والسادة     أعضاء والسادة   -

    .لية للمراكز والمدن رؤساء المجالس المحوالسادة المحلى للمحافظة الشعبيالمجلس 
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    :�*מ�אول�א��	�ش 
  مصطفى كامل العمــرى / السيد-٢ جاســر              ـامل يسرى جاسرس/السيد-١
ـوده منسى ابراهيم جـ /لسيد ا-٤               امل احلوصمسلم سلمى ســ/السيد-٣
            امحد
فايز عبد العزيز حسني / السيد -٦             جنيب سعيد حسني عبد الرمحن/ السيد -٥

 االشرم
 محدان عبد الرمحن محدان/ السيد-٨              عاكف حسني حممد املــاحل / السيد-٧
 عبان نبيل عيد مطر شـــ/ السيد-١٠              كرمي سليمان كرمي ابو شيته/ السيد -٩
 شريف على عبدالرمحن عامر/  السيد-١٢عادل حممد على زناتى                   / السيد-١١
 حممد السيد سليمان على /  السيد-١٣

    :�*מ��-��5א��	�ش   

    فايق العبد محدان اخلليلى            /السيد -٢حممد احلبيب الديــب         / السيد-١
 حممد امحد عيد االهتم/ السيد  -٤اسامة امساعيل امحد ذكرى       /يد الس-٣
  زكى أمحد ابراهيم حممد العكاوى/السيد-٦سعد عبيد طالب بــدوى    / لسيد ا-٥
       راهيمكاميلياكامل ادم  اب/السيدة -٨ممدوح حسن سالم أمحد         / السيد-٧
 عبد الشاىف امحد سعيد الطنجري   /  السيد-١٠جاسر نور الدين عايش حالوه / السيد-٩
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    :������*מ��-���6א��	�ش

  سامى عاشور خليل ايوب               /السيد-٢كرمية أمحد عيد قيشاوى                   /السيد-١
 ـامل امين امجيعان ســـ/السيد-٤           ـمود صبيح ابراهيم صبيححم/ السيد-٣
 مد مفتاحمفتاح على حمــ/السيد-٦            احلاحل محادة عبد الرمحن صص/ السيد-٥
 امل راشدسـالعاطى خالدعبد/السيد-٨         سليمان ابراهيم سليمان ابراهيم/ السيد -٧
 امح عطا صبحى حممودسـ/ السيد-١٠         ــلى يس على صــاحل عـ/السيد-٩
 ابراهيم حممد ابراهيم الغول/   السيد-١٢      حسن حممد مسلم حممد          / السيد-١١
 سامى شاهني منسى                 /  السيد-١٣

    :���*מ�	א���7א��	�ش

 ـمدوائل  حممدسـليم اح/السيد-٢     مصطفى كامل حممد مصطفى االزرق/ السيد -١
  ن احلجاوى  عبداهللا على حس/ السيد-٤                   سونهاطمة نصارحممد حف/السيدة-٣
 مد مصطفى محدان مصطفى حم/ السيد -٦                 مدى فداوىحممدفتحى حـ/السيد-٥
 حسام توفيق حممد رفاعى/السيد-٨           ـمدحسـن صاحل ابراهيم حمـ/لسيدا -٧
 مسعد صاحل حممد حممود/  السيد-١٠            ـر الدين فخرالدين على فخ/السيد-٩
 عبدالفتاح محدان ساملان/  السيد-١٢ر يونس عواد دسوقى              تام/  السيد-١١
 توفيق أمحد حممود احلجاوى/ السيد-١٤حممد مطر حسني عبداحلى            /  السيد -١٣

    :�*מ�א�,��9زو�د     

  غامن بريك سالمه عوض/ السيد -٢          امحد سالمة ساملان الطريفى/ السيد-١
                                 حممد ساملان سلمى هاىن / السيد-٤ لمان         مد سلمان حممد سحم /السيد -٣
 خالد سالمه سعيد حسني    /السيد-٦             حممد خضر حممد عمريه/ السيد-٥
 سليمان زريعى حممد سامل / السيد-٨          حممود على سالمه رفاعى / السيد-٧
 أمحد سلمى عبدربه سيف/  السيد-١٠  سامل حسن داود           أمحد /  السيد-٩

 :�*מ�	�(((���1     

     سليمان سالم عواد البعريه      /السيد -٢                 سنمجيل حسن سالم حميـ/ السيد -١
 ـامل صبح لبادصبح سـ/السيد-٤   جازى حسان عواد سعيد                /السيد -٣
 سامل سليمان سامل احللو   / السيد-٦حل سليمان مجعة الصياح                صا/ السيد -٥
 ابراهيم حمسن مربوك                / السيد-٨            مىن عبد القادر خليل الربامهة / ةالسيد-٧



 ٣

 عبدالقادر سعيد احممد عيد/ السيد-١٠          عبد املعطى غامن سليم ابو حلو/ السيد -٩
                 اشتيوى سليمان سامل مراحيل / سيد  ال-١١

    :�*מ��$	�א���د  

 سعيد موسى صباح سامل / السيد-٢حسني سليم شريف جرير         / السيد -١
  حممد ربيع ابراهيم عبدالكرمي/  السيد-٤  سليمان حممد ابراهيم سالمه     / السيد-٣

 ���:�*מ�	�-�/  

   ىعلى ابراهيم نصار موس/ السيد-٢لرازق الىف                     نصر اهللا عبد ا/ السيد-١
 عبداجلبار حممد ساملان/السيد -٤                   ـامدمحيد منصورمحيد حـ/السيد-٣
 ليمان عامر سليمان عامرسـ/ السيد-٦            عبد الناصر ابراهيم حممد كليب/ السيد -٥
عبد احلميد حممد سليم / السيد -٨                 يمن حممود سليمان سلحس/ السيد -٧

 سويلم
 ليمان حسنسليم على سـ/السيد-١٠                ـمد عياطعبداهللا عواد حمـ/السيد-٩
 سليمان حسني سليمان/  السيد-١٢                ليمان حممد رضوانعلى س/ السيد-١١
 سالم جحرود سليمان /  السيد-١٣ 

 ��:�*מ�א�.*������

 موسى اسليم صاحل   /يد الس-٢        حممد غامن سالمه سامل         / السيد -١
 ابراهيم سعيد محيد                 /السيد-٤               املمد سامل سلمان سـحم/ السيد -٣
              ح حممد سليم حسني صبي/  السيد-٦عبداهللا قنديل بدوى محدان              /السيد-٥
 عيد عطية سالمة عطية / السيد -٨             وده خضراضحيان خضر ع/السيد-٧
 حممد درويش سويلم/  السيد-١٠حممد حامد سامل حبريى                 /السيد-٩
 نايف زايد عيد مسعد/  السيد-١٢صابرفرج اهللا مصلح                / السيد-١١
 سليم سامل سليم مسلم/  السيد-١٣

   :�:(((ل�*מ�  

 ليمانسليمان حممد احممد س/ يد الس-٢           المة عوده جريد عويضهس/ السيد -١
                  عيد مجعه سامل سليمان/ السيد-٤حممد حسن خنالوى عبدالغىن         / السيد-٣
   حممد سليمان سالمه عايد      / السيد -٦             امل حسني صباح حممدسـ /السيد-٥
 سليمان عيد مصلح محد              / السيد-٧
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 جابر حممد العرىب عبدالسالم/  السيددينة العريش                  رئيس مركز وم  -١
 مودـــمدحت صاحل حم/ السيدينة بئر العبد                  رئيس مركز ومد  -٢

 امح عيسى عبداهللاـــس/ السيدنة رفح                      رئيس مركز ومدي  – ٣
 ام كمال عبد الرازقـهش/  السيد     ومدينة الشيخ زويد            رئيس مركز-٤
 مد بكريـحمحدان حممود م/  السيد        رئيس مركز ومدينة خنل                 -٥
 م بشري حسنيــــهاش/  السيد                  ة احلسنة    رئيس مركز ومدين-٦
 وقى أمحد حجاجـــالدس/  الشيخ   ألوقاف                  مدير عام مديرية ا – ٧
 سنـــابراهيم امساعيل ح/   السيدلقوى العامله             مدير عام مديرية ا – ٨
 امل مقبلــــــعثمان س/     السيد املالية                  وكيل وزارة املديرية-٩
 مود شحاته حسىنــــحم/   السيد ناء                      قائد مرور مشال سي -١٠
 مود عبد الوهاب الفقىــحم/  السيدية والتوطني              مراقب عام التنم  – ١١
 ريـرىـــطلعت على احل/  السيد ساعيد                   مدير عام الرى بامل -١٢
 لى ابو العالــصالح الدين ع/   السيدة املساحة                  مدير عام مديري-١٣
 اىف صالح مصطفى ــعبد الش/    السيدالشباب والرياضه          مدير مديرية  -١٤
 ليمان احلجاوىــــمحدى س/    السيداالس                   مدير عام شئون -١٥
 ليلــــحممد حسني حسن خ/    السيدموين                 التمدير عام مديرية -١٦
 ريفــــع عامر الشــربي/  السيد كهربة القناه           رئيس قطاع توزيع -١٧
 املـــــمد ســنوال حم/  السيدةالس القومى للسكان         مدير فرع -١٨
 سنيـــمد امحد حــــحم/  السيد مشال سيناء              مدير منطقة تعمري-١٩
 مد جنيب عبدالعليمـــــحم/   السيد العامة حملو األمية     مدير عام فرع اهليئة-٢٠
        ناء جلبانـــه  ــس/  السيدةفوله واألمومه             الس القومى للط -٢١
 هاىن حممد حلمـــى/  السيدهربة الريـف               مدير عام هيئة ك- ٢٢
 عباس ابراهيم مرسـى/السيد النقل                   ير مديرية الطرق و مد-٢٣
 عدـفؤاد يوسف س./  السيد دبيطرى                  مدير عام الطـب ال-٢٤
 حممود ابوالقاسم عبداللطيف اجلندى /  السيد األسكان واملرافق          مدير عام مديرية-٢٥

 اىل    ــية مشــــصابر عط/   السيدة التعليمية     ة لالبني مدير عام اهليئة العام-٢٦
 مود حسن ساملان  ـــــحم/  السيدماية الشواطىء            اهليئة العامه حل- -٢٧ 
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 مود ابو اد حممودــــحم/  السيدلتضامن اإلجتماعى        مدير عام مديرية ا-٢٨
 طابــــــعنه امحد خ/  السيد  تربية والتعليم           مدير عام مديرية ال-٢٩
  عافيه  انــــ رمضعاطف/  السيد  الصحة والسكان           مدير عام مديرية-٣٠
 عدـــامى ســـــس/ السيدصال                       مدير عام إدارة األت-٣١
 ابو سريع عبداحلميد مصطفى/  السيدمديرية التنظيم واألدارة وكيل الوزارة مدير -٣٢
 عيشعــــأمحد قدرى ش/   السيدلقناه وسيناء        ل  وكيل وزارة األعالم -٣٣
 مودــعبدالرمحن امحد حم./   السيد دوث صحة احليوان            مدير معهد حب-٣٤
 ارـــعزت عبداخلالق النج/  السيدالضرائب العقارية        مدير عام مأمورية -٣٥
 مد خطاب عليوهـــــحم/ السيد              لتليفونات    مدير عام منطقة ا-٣٦ 
 ارــحمسن عبد العظيم الكس/  السيدلتنمية واالئتمان الزراعى    مدير عام بنك ا-٣٧
 د ســــالمة ــمجال امح/ السيد       وكيل منطقة مشال سيناء االزهرية      -٣٨

  - :�نو�د�.�	��ن�	<*-=�א���-�س�א�,�����א��.�������	א#ز�و�א��دن�#ل�
 ش       ــمصطفى غنني غامن احلوص          رئيس الس الشعىب احمللى ملركز العري/  السيد – ١
 ش                              ــعبداحلميد عثمان محدان ابوعتله   رئيس الس الشعىب احمللى ملدينة العري/  السيد  – ٢
  رئيس الس الشعىب احمللى ملركز الشيخ زويد                اقطيفان سليمان سلمى     /  السيد – ٣
 ح   ـــ رئيس الس الشعىب احمللى ملركز رفمان عوده سليم                 سلي / السيد – ٤
رئيس الس الشعىب احمللى ملركز  احممد سليمان                  حسن / السيد -٥
 ل ــــخن
 رئيس الس الشعىب احمللى ملدينة بئرلى                 سلمى صباح خمسامل/  السيد-٦
 بدــالع
رئيس الس الشعىب احمللى ملدينة  رباع نصري صاحل               مسعد/  السيد-٧
 ح   ــــرف
 لــــرئيس الس الشعىب احمللى ملدينة خن    اشرف محدان سامل                 / السيد -٨
لى ملركز بئر ــ  رئيس الس الشعىب احمل     حممد ابو السعود     على حممد/ السيد -٩

 العبد    
            سنه      ـــرئيس الس الشعىب احمللى ملركز احل بالل سويلم بالل                 /  السيد-١٠

�
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      االمني العــــام                 أمحد على حسن عودة      /  السيد -١
 األمانة الفنيــــة سامية عفيفى حسن            /   السيدة-٢
   االمانة الفنيــــة توىل            ـكوثر حممد م/  السيدة-٣

   : و�-מ��-�ط�-��0وא��	א����0��5א�#���و"	
 ملعلـــومات    مركز ا             عايدة إبراهيم عرفات/  السيدة – ١
    مركز املعلـــومات             إنصاف إبراهيم عرفات / السيدة – ٢
 مركز املعلـــومات       بد          ــحنان حممد العـ/  السيدة -٣
    مركز املعلـــومات                جناة شعبان الغــزال/  السيدة -٤
  مركز املعلـــومات               ريهام حسني القـدرى/  السيدة -٥
 دينا حسن العيسـوى                مركز املعلومـــات/  السيدة – ٦

��دول�?�0-ل

�א�����د�)�٢(��*��א����س�	�מ�

��٢٣���/��١١��/��٢٠١٠وמ����א����ن��א��وא�ق���

א�����(د����"(-	����9)���٢(����א�"2د�ق�0�(��5(��ط��א����(س�	�(מ������:א���(((((د�א@ول�

٢٥/١٠/٢٠١٠�

��א�0"ذא	אC:�د�א��-��Bא��

�0	ض�"�-	�	�א���-ن��:א���د�א��-��6

�0	ض�"�	�	������,$ون�א���-�س −١

�אE*((((((((((#-ن0	ض�"�	�	������ −٢

����-��*"�د��ن�?�0-ل:��א���د�א�	א�7

�وא��/�א��و�ق،
������������������������������������������	$�س�א����س�������������������א@��ن�א��-מ����������������������������������������������������������

*-�מ�,"�و+�/������������)�א.�د�0��5.*ن�0ود�����������������������������������������������������������������/�)���������

�*-��-ن

�

�



 ٧

Cא=א	�Eא�

 نرحب مجيعاً كل عام وحضراتكم خبري بامسكم       البداية ىف   إحنا - :�	$(�س�א����(س����א�*�د

 األفاضل السادة للمراكز واملدن    احمللية رؤساء االس    بالسادة أيضابالسيد الوزير احملافظ نرحب     
 كل عام وحضراتكم خبري طبعاً ىف       واإلعالم برجال الصحافة    أيضا نرحب   التنفيذيرؤساء اجلهاز   

 ه وانتم طيبني  كل سناهلجرية والسنة احلج وأيام املبارك األضحى عيد أيام مفترجة أيام

 ��*�د�א�ز��ل� بامسكم مجيعاً    التهنئة يقدم   البداية يف أنا العام كشف احلضور طبعاً      األمنيالسيد  

  بامسكم مجيعاً أيضا فريضة احلج حج مربور أداء من بعودته "-�	�א�,و	��5

��	�(��و�-��א�,��9*�د�0-�د�*(�د�,(����������9 االحيوات ىف    قبيلة إىلنعزى والعزاء واجب    

 مـع   مفترجة أيام يف أحنا أن احلقيقة وقبيلته خالص العزاء ىف      وألسرته الرمحة للفقيد   א��>�-�(/�

 األسـتاذ  مش وضح اه طبعـاً نـشكر         أنت بس   א@ز	ق��2ط>���5�GHرجل طبعاً جتلى ترقيه     
 هـو املعـاون     ألنـه  التنفيذي كلنا نشكر اجلهاز     أحنا األزرق مصطفى   األستاذيوسف وترقيه   

 أيـضا  يكونوا خري معاونني لـسيادته  أناحملافظ ونتمىن من اهللا عز وجل       االساسى للسيد الوزير    
  األمنينصاب القانون يا سيادة 

 % ٥٠اكتملش ال   ماأالن لسه هو حىت :א���ن�א��-מ�

  طاب شوف كده وطلع كشف احلضور : 	$�س�א����س

�:א�*�د�	$�س�א����س�
  سيناء أبناء وعرفة املسلحة القوات هعرفت باالمانه نئ احملافظ على قيادا لرجل إحنا 

باسم اهللا باسم الشعب نفتتح     % ٥٠ ل   القانوين اكتمل النصاب    إنباسم اهللا باسم الشعب بعد      
 تـصديق علـى مـضبطة الـس املنعقـدة ىف            ٢٣/١١/٢٠١٠جلسه اليوم الثالثاء املوافق     

  قـرم حممـد ال   واألسـتاذ  هـاين  بنشكر االستاذ حممـد      إحنا موافقة موافقة    ٢٥/١٠/٢٠١٠
  انتو بعىت اجتونا كده كل سنه وانتم طيبني اجللسة يف القانوينالكتمال النصاب او

  א�0"ذא	א�C                    :א�*�د�א���ن�א��-מ�
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  سليم جهامه عبد اهللا األستاذ السيد 
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 اع الكهرباءـــرئيس قط             ربيع عامر الشريف/السيد املهندس 

 االجتماعية منطقة التأمينات               حممد حسني موسى رئيس/ السيد 
������������������������������������� زراعةـــمدير مديرية ال        حممد امحد مرسى سعد / والسيد املهندس
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السيد رئيس الس السيد اللواء الوزير احملافظ اجلهاز التنفيذى مرحبا بكم كل سنه وانتم طيبني               

 - : التوصياتاألعضاء اإلخوة
الس ىف الـس علـى       عدلنا فيها توصى اللجنه ىف       إحنا صار فيها جدل كثري      ألوىلا التوصية

 لتكـون   ٢٠١٠تعديل املساحة الواردة ىف قرار التخصيص السابق اللـى هـو رقـم لـسنه                
 ياريس القامة االكادمييه املـصريه لعلـوم        ه لصاحل احملافظ  ٥٠٠×١٠٠ بدال من    ٢٠٠×٤٠٠

الكادمييه الطـريان كـان     من قيمه بيع احملافظة     % ٢٥سبه  الطريان مع تعويض واضعى اليد بن     
  بعد اذنك رادياريس القرار ه

  عايز اوضح للساده اعضاء الس ان قرار التخصيص - :	$�س�א����س

��.�	�א�"�-ع������,$ون�א���-�س       
/  اجتمعت جلنة شئون اـالس برئاسـة الـسيد           ٢١/١٠/٢٠١٠انه ىف يوم اخلميس املوافق      

 -:ليمان إبراهيم الغزال رئيس اللجنة وعضوية كل من س
    عضو        صاحل محادة عبد الرمحن                   /  السيد-١
   عضو     خالد عبد العاطى سـامل                     /  السيد -٢
     عضو   نايف زايد ســــليم                    /  السيد -٣
     عضو     د العزيز حسـني                   فايز عب/  السيد -٤
   عضو   فخر الدين على فخر الدين                    /  السيد -٥
  عضو    مسعد صـــاحل عروج                     /  السيد -٦
    عضو   مصطــفى كامل األزرق                    /  السيد -٧

ع�א���((-�س�א�((,�����א��.��((�����	א#((ز���وא*"�	�((�Cא����((���.-�((	�א�"�((-���−

�5"��:وא���	و���0��5א������و��د���-�,-��C*">����)و�C2א�������-

���−:�	#ز�א��	�ش�:�)و



 ٩

باالطالع على حمضر اجتماع الس الشعيب احمللى ملركز العريش واملنعقد يوم اخلميس املوافـق              
 -: توصى اللجنة بااليت ٢٨/١٠/٢٠١٠
 ٢٠١٠ لسنة   ٧٠لس باملوافقة على تعديل قرار التخصيص رقم        توصى اللجنة لدى ا    -١

 إلقامـة  م لـصاحل احملافظـة       ٥٠٠× ١٠٠م بدالً من    ٢٠٠× ٤٠٠لتكون املساحة   
من قيمة بيـع    % ٢٥ اليد بنسبة    واضعياألكادميية املصرية لعلوم الطريان مع تعويض       

 .احملافظة اىل اكادميية الطريان 
 ٢ م ٢٥× م٢٠لى ختصيص قطعة ارض مـساحة       توصى اللجنة لدى الـــس ع     -٢

إلقامة عيادات لعالج اإلفراد والعاملني املدنيني      ) ١٣(حبي الريسة جنوب العمارة رقم      
 يئة الشرطة بعواصم احملافظة 

 ٢م٣٠× م٣٠توصى اللجنة لدى الس باملوافقة على ختصيص قطعة ارض مـساحة             -٣
 ع تعويض واضعي اليد تعويضاً مناسباًوذلك إلقامة مقر لفرع الس القومي للسكان م

 ٢ م ٦٠× م٢٠٠توصى اللجنة لدى الس باملوافقة على ختصيص قطعة ارض مساحة            -٤
إلقامة مستودعات ختزين جلمعية اهلالل األمحر املصري جنوب شـرق إدارة احملـاجر             

 مبركز العريش مع تعويض أصحاب األرض تعويضا مناسباً

 متر مربع لصاحل    ٢٥٠٠٠٠فقة على ختصيص مساحه      لدى الس باملوا   اللجنةتوصى   -٥
 حسب الرسم الكروكى املرفق من جملس مدينه العريش على ان           الرياضي النصر   نادي

 ناسب  خارج املوقع املراد ختصيصه بالبعد املالصحييكون خط الغاز والصرف 

�:��	#ز��$	�א���د−:�-��-
 ٣ م ٣٥ر٠٠٠رض مـساحة    توصى اللجنة لدى الس باملوافقة على ختصيص قطعة ا         -١

 وذلك إلنشاء مساكن منخفضة التكاليف مبدينة بئر العبد حسب الكروكي املرفق
 ٢م٢٥×م٢٠توصى اللجنة لدى الس باملوافقة على ختصيص قطعة ارض مـساحة             -٢

 أكتوبر حسب الكروكي املرفق وإقرار واضعي       ٦وذلك إلنشاء نادي رياضي لشباب      
 اليد 

م  ٢٠٠×م٢٠٠املوافقة على ختصيص قطعة ارض مساحة       توصى اللجنة لدى الس ب     -٣
 وذلك إلقامة قرية منوذجيه بقرية الكرامة  حسب الكروكي املرفق وإقرار واضعي اليد 

م  ٢٠٠×م٢٠٠توصى اللجنة لدى الس باملوافقة على ختصيص قطعة ارض مساحة            -٤
  واضعي اليد وذلك إلنشاء قرية منوذجيه بقرية األحرار حسب الكروكي املرفق وإقرار



 ١٠

م  ٢٠٠×م٢٠٠توصى اللجنة لدى الس باملوافقة على ختصيص قطعة ارض مساحة            -٥
 وذلك إلنشاء قرية منوذجيه بقرية املريح حسب الكروكى املرفق وإقرار واضعي اليد 

م  ٢٠٠×م٢٠٠توصى اللجنة لدى الس باملوافقة على ختصيص قطعة ارض مساحة            -٦
 ة ام عقبه حسب الكروكى املرفق وإقرار واضعي اليدوذلك إلنشاء قرية منوذجيه بقري

م  ٢٠٠×م٢٠٠توصى اللجنة لدى الس باملوافقة على ختصيص قطعة ارض مساحة            -٧
 وذلك إلنشاء قرية منوذجيه بقرية النصر حسب الكروكى املرفق وإقرار واضعي اليد

  م١٥٠×م٤٠توصى اللجنة لدى الس باملوافقة على ختصيص قطعة ارض مـساحة             -٨
  مرتل بقرية جنيله حسب الكروكي املرفق وإقرار واضعي اليد١٥وذلك لبناء 

م  وذلك لبناء    ٣٠×م٣٠توصى اللجنة لدى الس على ختصيص قطعة ارض مساحة           -٩
بقرية ام عقبه  حسب الكروكى املرفـق وإقـرار          ) مكتبه سوزان مبارك    (مكتبه عامه   
 واضعي اليد

م  وذلـك    ٢٠٠×م٢٠٠ص قطعة ارض مـساحة      توصى اللجنة لدى الس على ختصي     -١٠
 إلنشاء 
 قرية منوذجيه بقرية اقاطيه حسب الكروكى املرفق وإقرار واضعى اليد        

  شاء ـم  وذلك إلن٥٠×م٥٠توصى اللجنة لدى الس على ختصيص قطعة ارض مساحة -١١
 عمارة سكنيه بقرية قاطيه حسب الكروكى املرفق وإقرار واضعي اليد       

 -:توصى اللجنة لدى الس على إنشاء أسوار باملدارس التالية -١٢
 مدرسة سليمان ضيف اهللا االبتدائية      – مدرسة عاطف السادات     –مدرسة قاطيه االبتدائية    ( 
 )  مدرسة ام عقبه اإلعدادية–

 توصى اللجنة لدى الس على سرعة االنتهاء من إنشاء ادارة تعليمية بقسم رمانه -١٣

   اللجنة لدى الس على إنشاء ادارة صحيه بقسم رمانه حيث انه يوجد مبىن مؤهل توصى-١٤
 لفتح ادارة صحية        

 توصى اللجنة لدى الس على ضرورة ترخيص التوك توك بقرى مركز ومدينة بئر العبد -١٥

   البند توصى اللجنة لدى الس على إنشاء مبىن مستشفى بئر العبد اجلديد حيث مت توفري-١٦
 املايل لإلنشاء      

 توصى اللجنة لدى الس على سرعة البدء ىف إنشاء حمطة الصرف الصحي جنوب مدينة -١٧
 بئر العبد       

  أتوبيس لنقل املوظفني والطلبة داخل قرى ٢توصى اللجنة لدى الس على توفري عدد -١٨



 ١١

 وخاصة ىف فصل الشتاء مركز ومدينة بئر العبد لشدة معاناة الطلبه        
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توصى اللجنة لدى الس على إنشاء وحدات سكنيه للعاملني بالتربية والتعليم مبركز             -١

احلسنه على ان يكون لكل مدرسة مخسة وحدات سكنية ولكى تستخدم اسـتراحات             
 وسكن للعاملني 

 لصحية بقرية اقرية توصى اللجنة لدى الس باإلسراع على تشغيل الوحدة ا -٢

توصى اللجنة لدى الس بسرعة صيانة مجيع شبكات الكهرباء جبميع قـرى مركـز               -٣
 احلسنه 

م ١٠٠×م١٠٠توصى اللجنة لدى الس باملوافقة على ختصيص قطعة ارض مساحة            -٤
وذلك إلنشاء وحده صحية متطورة بقرية بئر بدا حسب الرسم الكروكي وإقرار تربع             

 ليم سليمان عيدسليمان س/ املواطن 

م ٣٠×م٣٠توصى اللجنة لدى الس باملوافقة على ختصيص قطعـة ارض مـساحة              -٥
وذلك إلنشاء وحده بيطريه بقرية اجلفجافة  حسب الرسم الكروكي وإقـرار تـربع              

 إبراهيم سالم صاحل / املواطن 
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م ٢٠٠×م٢٠٠ توصى اللجنة لدى الس باملوافقة على ختصيص قطعة ارض مساحة          -١

حممد مبـارك   /  وحدة إسكان بدوية مبركز خنل تربع املواطن         ٣٠وذلك إلنشاء عدد    
 سليمان 

توصى اللجنة لدى الس باالهتمام بنظافة مستشفى خنل واالهتمام بتوزيع صـناديق             -٢
 القمامة على إحياء املدينة 

 خنل  –العريش  توصى اللجنة لدى الس باملوافقة على إنشاء قطعة إسعاف على طريق             -٣
 م وذلك حسب الكروكي املرفق ٥٠×م٥٠مبساحة 

 –توصى اللجنة لدى الس باملوافقة على إنشاء قطعة إسعاف علـى طريـق خنـل                 -٤
 م وذلك حسب الكروكى املرفق٥٠×م٥٠السويس مبساحة 

توصى اللجنة لدى الس بضرورة تواجد اجلرارات الزراعية جلميع قرى مركز خنـل              -٥
 منها وذلك لالستفادة 



 ١٢

توصى اللجنة لدى الس على إنشاء مدرسة ابتدائي بتجمع املطيلـع التـابع لقريـة            -٦
 السالم 

رئيس الوحـدة احملليـة     / توصى اللجنة لدى السيد الوزير احملافظ بالتنبيه على السيد           -٧
 ختدم مجيع قرى مركز خنل مـن        واليتملركز ومدينة خنل بتنفيذ مجيع التوصيات اخلدمية        

 إصالح آبـار ميـاه      - ورصف طرق  –وتركيب أعمده   -إنارة    - إصالح كشافات 
 ٠الشرب وخالفه 

م وذلك النشاء   ١٠٠×١٠٠ لدى الس باملوافقة على ختصيص مساحه        اللجنةتوصى   -٨
 تربع املواطن مبارك حممد سليمان حسب       املسلحة بالقوات   خاصةحمطة متوين سيارات    

 .الكروكى املرفق من جملس مدينه خنل 

�1�	�M-*�-:�:�
 واملقترح ملقلـب    ٢م٣٠٠×٢٠٠ لدى الس باملوافقة على ختصيص مساحه        اللجنةتوصى  

 حملمية األحـراش بـرفح واملـراد        املخصصةالقمامة مبركز رفح واملوقع يقع داخل األرض        
 . استقطاعه إلنشاء مقلب القمامة وحسب الكروكي املرفق من جملس مدينه رفح 
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لنصر سبق ىف السنوات الـسابقة سـبق        ا بنادي اخلاصة للتوصيةريس بالنسبة   سيادة ل  هو يا 

 النصر وصدر قرار ختـصيص      لنادي ٣٠٠×٢٠٠تقل عن    ختصيص قطعة ارض مبساحة ال    
 اللـي  قرار التخـصيص     وإظهار لبحثها   التوصية من سيادتك بارجاء هذه      أرجووبناء عليه   
  السنوات السابقة يفصدر 
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  دى شئون جمالس جايه من رئيس جملس حملى مركز العريش–توصية رقم كام دى 
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 مجيعا كل سنه وانتم طيـبني       األعضاء االخوه   – السيد الوزير احملافظ     –السيد رئيس الس    

 شايف مفيش فيها    أنا اللي الوحيدة التوصية – متر ىف بئر العبد      ألف ٣٥ هو ىف توصيه ىف      –
  ياريت نشكل ليها جلنة ويعاد حبثها – اليد لواضعي من تربع قرارإ
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 ىف قـرارات ختـصيص      إحنا أوالموجود مش موجود    –رئيس جملس حملى مركز بئر العبد       

 فدى احنا فيما اليضر مع املـواطن  – اليد   واضعيللصاحل العام مابنستناش  فيها اقرار تربع        



 ١٣

 أحنـا  اليد التربع مواطن فية قرارات ختصيص كثرية مش حتمش لكن            يواضع لوحنتنا   أحنا
  اليد تعويض مناسواضعيبنقول حىت ملا بنصدر قرار ختصيص مع تعويض 
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 من جملس حملى املركـز      توصيهكان   أصال متر واصال التخصيص ده      ألف ٣٥ دول   باريس

 دى توصـيه    ٨٥٠ متـر    ٤٥٠ ب    وطلعـت  ٩٩وتوصيه من جملس حملى احملافظة سـنه        
 ىف هذه اللحظة اللى حصل بعد كده بدأو         هماصدرش بيها قرار من السيد احملافظ حىت تارخي       

ـ  عليها العمارات سكنية وال      ضوال تعتر  للمنفعة العامة    احلي يفيعملوا ختصيصات    خانه لس
   متر ياريت يعاد النظر فيهاألف ٣٥وال مدارس وال وحدات سكنية لكن ده مساحة 

�:*���-ن�א����	�P/�א�*�د�
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 نقل لينا توجيهات السيد     – سيادة الريس    أحنا ٠٠ السيد احملافظ    معايلالسيد رئيس الس    
وفعال كان صدر قـرار   الصفا حي الن ان تزال القمامة من حول املستشفى ومن بأنهاحملافظ  
 حممد مسلم مدير الشئون     األخنا صدور القرار مع      مث تابع  املاضي ٢٨/٦جلسة   ىف   صختصي

 فـسيادتك الكروكـى     نية اتضح ان اصل الكروكى مل يصل للشئون القانو        ٠٠٠القانونية  
 جملس حملى احملافظة بـس كـان        ٢٨/٦ جلسة   يفاملوجود االن هو صدر بيه قرار ختصيص        

 ئون القانونية ىف احملافظة حممد مسلم ىف الشلألخ يروح األصلينقصها 

�خالص مفيش مشاكل��������:	$�س�א����س�/�א�*�د�
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ياسيادة الريس ميكن     النصر ناديالرئيس السيد احملافظ بالنسبة لقرار التخصيص بتاع        /السيد
 النصر كنت عـاوز     ناديت جلنة من الس احمللى املركز خبصوص         وشكل بنفسي طلعت   أنا

 جاى من   اللي الكروكي موجود ىف الرسم     فيه التخصيص موجود    أن حاجة فوجدت    أوضح
 فاحنـا   الـصحي  خط الغاز وخط الصرف      فيه داخل   العمرايناملهندس حسام من التخطيط     

 تعليمات للمهندس حسام ان قبل مايعمل       يدي سيادة احملافظ    ريتيا بتقول إذنكياريس بعد   
 فيها  أعىن مايروحش يعمل حاجات وبعدين  نتفاج       اى ختطيط يستشري املسئول ي     أواى رسم   

ونقعد نراضى الناس وحناول نتحايل عليهم يعىن ياريت  ياسيادة الوزير يأخـذ بالـه مـن                 
 بنتعب فيها بعـدين مـع املـواطنني         أحنااحلاجات دى الن املهندس حسام بيعمل حاجات        

 راًـــشك.......... ياسيادة الوزير 
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لس  القانونية على جمـا الشئون مصطفى اى قرارات ختصيص تطلع من  أستاذ معاك يا  أنا أوال

 اللـي  معاكوا رئيس جلنة ختصيص ىف املركز        أشركوااملدن مجيعاً وقرار ختصيص منطقة معينه       
 اهلندسية وجملس   لإلدارةمشاكل بتطلع   انتوا تابعني ليه علشان خاطر خنلص فعال مها بيقابلوا          

 عم مكان وتبعته لينا مش عارفني عنه حاجة مها لسه هيبحثوا وراكوا يشرفوا وض             املدينة ترس 
 دى كويس فعلى مجيع الـسادة       األياماليد يرضوا الناس وانتوا عارفني املشاكل ىف االراضى         

 يشركوا معاهم ىف اى رسم كروكى رئيس جلنـة     أم اهلندسية   اإلداراترؤساء املدن توجيه    
  ليهم شكراًختصيص ىف املركز التابع

�:����5	%وמ�/�א�*"-ذ��
 تقع على سـاحل     اليت األحراش ارض حمميه    يفبالنسبة لقرار التخصيص بتاع مقلب القمامة       

رفح كان مت اقتراح ختصيص قطعة ارض من سـنوات لعمـل             البحر املتوسط ومشال مركز   
 انه  اإلضافةب جويفمقلب قمامة  ولكن البيئة والصحة رفضوا ذلك الن املنطقة منطقة خزان             

 اللـي  علينا احنا حاليا ياريس بنعاىن       هيجي يعىن الريح    الغريب ىف االجتاه    األحراشتقع حممية   
دود بنعاىن من الربكة املوجوده ىف قطاع فلـسطني مـن الـروائح     موجودين على منطقة احل   
رعة هنيجى حنط مقلب القمامة انا بأيد بس       للناموس والذباب    باإلضافةبتاعتهم مبنعرفش ننام    

 هنحل مقلب القمامـة     األحراش منطقة   األحراشختصيص مقلب قمامة ولكن مش ىف منطقة        
 علـى   ضبـاعترا  ىف غنا عنها علشان كـده ان         أحناهنسبب مشاكل تانية ياسيادة احملافظ      

 متـنفعش بكـل     ألـا  األحـراش  غري   ثانية انه يتم ختصيص ىف منطقة       ارىو دى   التوصية
 راًــــــــاملواصفات شك

�:	$�س����س��د����	��1/�د�א�*�
 األحراشه بتدخل على رفح بالكامل منطقة       ي مىن ان االجتاه غربيه جنوب     أستاذةبالنسبة لكالم   

 اآلن بندرس حـىت     فإحناومنطقة احملميات فيها اجتاه الرياح سائد بتأخذ رفح كلها بالكامل           
وجنوب املنفـذ  موضوع ارض هنشتريها ان شاء اهللا هنعرضها على سيادتك ىف جنوب رفح            

قاش عبء على العربيـات وىف نفـس        قة احلدود  ستكون قريبه كمقلب مبي      ومالصقة ملنط 
 اجتاه اجلنوب بعيد عن املدينة بالكامل وده بدورنا ان شـاء اهللا             يفالوقت واخذ اجتاه الريح     

 هنعرض على سيادتك حبيـث  أفدنه عرضني من قطعتني ارض لقطعة التتعدى مخس     يفيافندم  
 وحمميـة   األحـراش مببلغ حمدد هنعرضه على سيادتك ويبقا بعدنا عن         من املواطن   نشتريها  
  فيها وان شاء اهللا هنعرضها على سيادتك املوجودة عشان الريح وعشان املنطقة األحراش



 ١٥
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قلت نفس الكالم ده الن مينفعش انا احطهـا  ىف            ا انا و طبعا املوضوع ده ملا اتعرض علي      ه
سط حممية دا احنا بنظف ناحية الساحل نقوم حنط مقلب الزباله ناحية الساحل وانا قلـت                و

 لرئيس جملس املدينة انه يشوف مكان اخر غري املنطقة دى 

�−:	$�س�א����س�א��.��5��د����	��1
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قع مـابني طريـق     املدينة أخذنا اجلزء الوا    ال يؤثر على     الذيسيادتك أحنا أخترنا اجلزء     هو  

أقصى الـشمال الغـرىب     متر وهذا ىف١٥٠ املسافة األمنية ال ابتعدناوخط احلدود   الساحل  
 متر عن الكثافة السكنية يعىن البـد  ١٦٥٠ عن املدينة ىف حممية طبيعية حواىل    للمدينة ويبعد 

 . توسع عمراىن ىف هذا االجتاه مفيش

 العوائق القانونية   ٢٠٠٢ض من سنة     أنا عشان أشترى أرض أنا حاولت أشترى أر        :�-��(-�
ووضع اليد ومش عارف ايه واثبات امللكية أصبح مشكلة واليوم عشان أشترى أرض سيادة              

املوقع املختار سيادتك على أقصى الشمال على خـط         .. احملافظ أنا حأدفع مبلغ كبري جدا       
لى خـط احلـدود    تزحف اىل اخللف وىف أقصى الشمال ع       املدينة..  العالقة باملدينة    احلدود

 .اللى خصصناها احنا وبعدين دى أرض دولة وإحنا أصال خمصصني احملمية مفيش حد غرينا 

�:	$�س�א����س/א�*�د
 بعد اذنك أنا فهمت املوضوع

�:*���-ن�א����	�/א�*�د
 ذكر لنـا    التنفيذي االجتماع يف.. لنا أقصى جهد ولكن فعال كالم احملافظ        ذ سيادتك ب  أحنا

 تتبعنا املوضوع وصدر    فنررى  رحنا املستشفى وحى الصفا كان املوقف فعال        حرفا وفعال ملا    
 دلـوقىت   إحنـا قرار للمجلس احمللى هو مطلوب أن يرسل الكروكى فقط للشئون القانونية            

 دلوقىت سيادتك املوقف عندنا سىيء جدا يعىن ان كان          إحناكروكى معتمد من كل املسئولني      
جنيه انا تعظيم سالم احنا غـري قـادرين   أدفع مليون  و٢٠٠×١٠٠ احملافظ ميلك أن ينتزع 

 وانا متأكد برضة ان احملافظ مش حيقدر 
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 احملافظة ولكن    يف مليار انه يعمل اجنازات      –احملافظ طبعاً عنده مقدرة انه يدفع مش مليون أل          

 شكراً . ء قطعه ارض مكاا  االنتهاء من شراإىل التوصية سليمان حنرجئ هذه أستاذ يا إحنا

�:��U#-0א��-��1/�א�*�د�
 الزمالء  اإلخوة التنفيذي اجلهاز   أعضاء السادة   –السيد رئيس الس السيد الوزير احملافظ       

 أرجـاء  فأنا بأطلب من الس املوقر  التك تك    لترخيص   بالنسبةيه يا ريس    هو ىف توصيه جا   
 ىف  ويتـسببوا بيه وبيمشوا عكس االجتـاه       بيسوق ص  الليتك كل     الن التك  التوصيةهذه  

  بنشوفهم وإحناكلهم صبيه على اخلط حوادث 

�:�	$�س�א����س�/�א�*�د�
 اختذت ىف جلنه النقل واملواصالت واجللسه اجلايه حتخـصص للنقـل فقـط              التوصيةهذه  

 . ومشاكلها مع املرور 

�:��U#-0א��-�1/�א�*�د�
 ا  لغاية ما نأخذ قرار فيهالتوصيةنرجئ هذه 
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تك اخذت عليه موافقه ىف جلنه النقل واملواصالت مش ىف العريش ده ىف بئر العبد وىف                 التك
 القرى 
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  حرام علينا وبيمشوا بالعكس مشوا ىف عكس االجتاه ارواح ناسى قوه اطفال وبيواللى بيس
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تك قبل كده ىف جلسه من اجللسات متت املوافقة علـى            كلم ىف ترخيص التك   اوال احنا بنت  
وائح املنظمه للمرور اللى خيالف املرور يتعامل معـاه         لتك حسب الشروط وال    ترخيص التك 

كان عليها طلبات كثرية من املواطنني وقلنا العريش مفيش فيها ترخيص فتحناها ىف مدينـه               
دن الثانيه على االلتزام بالعدد اللى حيتم توزيعه على القـرى  بئر العبد وخنل تقريباً وبعض امل    

 ىف املدينه ده بناء على اقتراحـات جملـس   ١٥٠ ىف القرى و  -١٥٠ – ٣٠٠ىف بئر العبد      
 املوضوع اللى اخذ فيه الـس       ٠٠٠حملى املراكز ومت املوافقة عليه    احملافظة وما يطلعش            

ع املخـالف  منظم للمرور احنا كمجلس حملى جنمي  فيه قانون٠٠٠قرار ال يناقش مرة ثانيه     
 ؟ املرور يتعامل معاه ومفيش مشكله انه يطلع على الطريق 
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تك تبـدأ مـن      السيد رئيس الس السيد الوزير احملافظ ارجوا ان التوصيه ترخيص التك          

 . جملس حملى املدينه واملراكز ما تطلعش التوصيه الشامله 

  :	$�س�א����س�/�د�א�*�
 رئيس الس او الس احمللى للمركز بيقول رخـصه  –احنا وافقنا على ترخيص عدد معني  

 . نا عليه قبل كدهقتك بس مفيش فيه جديد ده هو بيتكلم عن اللى احنا واف للتك
 شكراً حلضراتكم 
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  رئيس جلنه االسكان : �א���Iدس�*-��5,-%�ن/א�*�د�
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 عضواً                        مسلم سلمى الحوص/  السيد -١

  ،،                              عيد كريمة أحمد / السيدة -٢

 ،،               فايز عبد العزيز حسين          /  السيد -٣
 ،،                                       نايف زايد / السيد -٤
 ،،                             جميل سالم        /  السيد -٥
 براهيم جوده                            ،،منسي إ/ السيد  -٦

 نبيل عبيد مطر                                  ،،/  السيد-٧

�−:�ن��و�د�.�	��ن�א��I-ز�א�"�>�ذ�J#ل�−٨
 زايد سليمان سالم                 مدير اإلدارة الهندسية بالشيخ زويد/  السيد المهندس-١
 قاسم                 مدير عام مديرية اإلسكان والمرافــقمحمود أبو ال/  السيد المهندس-٢

 فـرج نصـــار                مدير اإلدارة الهندسية برمانــــــة/  السيد المهندس-٣
 سالمان عدلى اليمانى              مدير التنظيم برمانة/ السيد المهندس-٤
 دير مشروع عمارات بالمساعيد ايهاب رفعت خطابـى              م/ السيد المهندس-٥

�:و�د�"�K!�0ن�א�.�و	�#ل��ن�
 التخطيط العمرانى بالمحافظة / مهندس مستشار-١
 مدير اإلدارة الهندسية بمديرية األوقاف/مهندس-٢
 مدير عام الرى/مهندس-٣
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 .مشروع اسكان إبنى بيتك بمراكز المحافظة المختلفة ) ١

 .مشروع إنشاء البيت الريفى على مستوى المراكز ) ٢
 .مشروع العمارات األولى بالرعاية ) ٣
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���:مشروع اسكان إبنى بيتك:�)و
عام االسكان والـذى رد علـى جميـع         مدير  /اللجنة بكامل أعضائها بحضور السيد    ناقشت  

التساؤالت والتى طرحت من قبل أعضاء اللجنة وقد أنتهت اللجنة بهذا الخـصوص ، افـاد        
 كمرحلة أولى بهذا الخـصوص الـى        ١٦١٥مدير عام اإلسكان بأنه تم االنتهاء من تنفيذ         

 . مرحلة ثانية ٥١٥التوصية اآلتية و 
 صرف جميع مستحقات المواطنين المتأخرة -١
إرسال إنذارات نهائية بسحب القطع قبل موعد السحب بوقـت كـافى حتـى يستـشعر                -٢

  .٣١/١٢/٢٠١٠المواطنين بالجدية في موضوع سحب القطع بنهاية 
تؤكد اللجنة على ضرورة البدء في تنفيذ شبكات المرافـق حتـى يـتمكن المـواطنين                -٣

 ..الراغبون في السكن فى بيوتهم وتشطيبها على الوجه األكمل 
حيث أفاد مدير عام اإلسكان بأن شركة المقاولون العرب هـي مـن رسـا عليهـا تلـك             -

 ..الدراسات وبند المشروع 

-��-�:�B<�	�א�C���א:�

بسرعة االنتهاء من إصدار تراخيص البنـاء المتبقيـة لـدى           �د+�א����س���"و�52א��������−١
 عم المخصص حيـث   مجالس المدن حتى يتمكن المشتركين بالمشروع من االستفادة من الد         

 ..٣٠/٩/٢٠١١المشروع القومي لإلسكان ينتهي من الوقت المحدد له أن 

 بقيام مديرية اإلسكان بسرعة حـصر وصـرف مـستحقات           �د+�א����(س��"و�52א��������−٢
 في مراحل التنفيذ تشجيعا للمواطنين الستكمال مبانيهم قبل الـدخول           االمواطنين الذين بدأو  

 .. لمشروع فى مرحلة حرجة وهى انتهاء ا

�:אE*#-ن�א@و���5-�	0-��:�-��(-
كمل أوراقه لتقـديم    لمحافظ على اتاحة الفرصة لمن لم يست      تشكر اللجنة السيد الوزير ا     واذ

أمـام  طلباته فى المرة السابقة باعادة فتح باب تقديم الطلبات من جديد إلتاحـة الفرصـة                



 ١٩

سيادته بتخفيـف بعـض هـذه       المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط  الموضوعة وقبول         
 .الشروط وخاصة موضوع المعاش 

 بقيام مديرية اإلسكان من االنتهاء من تنفيذ باقي العمـارات           �(د+�א����(س���"و�52א����(�����−١
عمارات بالعريش  ) ٦( وحدة عدد  ٢٠٠عمارات بإجمالي   ) ١٠(الخاصة بالمشروع وعددها    

 .وعمارتان ببئر العبد وعمارتان برفح 

 بسرعة قيام لجنة فحص وتوزيع تلك الشقق بالعمـل علـى   �د+�א����(س�"و�52א���������-٢
 .اإلنتهاء من توزيع الشقق التى تم تنفيذها وتسليمها الى مجلس مدينة العريش 
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ناد صـادر   ناقشت اللجنة سبب البطء الشديد فى سير العمل فى المشروع حيث ان امر اإلس             

القائم باإلشراف على التنفيـذ     /  وقد افاد السيد المهندس    ٢٥/٩/٢٠٠٦بتنفيذ المشروع فى    
 :بجدول زمنى على النحو األتى

�٧/١١/٢٠١٠א��و��Uא�"�>�ذ�J���-	א�Cא��*-�0د�."�5
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ء واإلسكان تـسليم ابتـدائي فـي تـاريخ           عمارات لهيئة التعاونيات للبنا    ١٠تم تسليم عدد  

٩٢-٩١-٩٠-٧٨-٧٧-٥٤-٣٣-١١-٧-٤(٢٤/٦/٢٠٠٨( 
�:�0-	א�Cא��	.���א��-���−٢

 عمارات لهيئة التعاونيات للبناء واالسكان تسليم ابتدائى فـى تـاريخ            ١٠ تسليم عدد    تم-
 )١٠٢-١٠١-٩٨-٩٦-٨٥-٨٤-٨٣-٨٢-٨١-٧٩(وهى عمارات ٣٠/١٠/٢٠٠٩
 عمـارات مـن     ١٠(ثة اجمالى التى تم العمل بها حتى تاريخـه          عمارات المرحلة الثال  -٣

 ) .. عمارة٣٥اجمالى 
�:�و��U"*��מ��0-	א�Cא��5,	#��א���-و�ون�א��	!�−

فـى  ) ١٠٥-١٠٤-١٠٣-١٠٠-٨٠( عمـارات وهـى      ٥تم تسليم الـشركة عـدد       -١
١٥/٧/٢٠٠٩ 
 ١٢/٥/٢٠١٠فى ) ٨٨-٨٧-٨٦( عمارات وهى ٣تسليم الشركة عدد -٢
 ١٥/١٠/٢٠١٠فى ) ٥٢-٥١( عمارة وهى ٢كة عدد تسليم الشر-٣
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١٥ %٨٥ ٨٦ %٤٠ %٩٠ ١٠٣% 

١٥ %٨٠ ٨٧ %٧٠ %١٠٠ ١٠٤% 

١٠ %٦٥ ٨٨ %٨٠ %٩٥ ١٠٥% 

 )٥٢-٥١(جارى البدء فى إصالح عمارات -٢
-٥٣-٢٤-٢٣-٢٢( عمارات وهى ٩جارى التنسيق مع الجهات التنفيذية لتسليم عدد       -٣
٧٢-٧٠-٦٩-٥٧-٥٦( 
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ة فى نهو أعمـال التـدعيم       بطىء إجراءات االخالء مما يؤثر على البرنامج الزمنى للشرك        

 ٣٠/٦/٢٠١١ عمارة طبقا لمد المدة للمرحلة الثالثة حتى ٣٥واالصالح لعدد 

الشركة القائمة علـى     بالعمل على حل المشكالت التى تعترض     �"و�52א�������د+�א����س���−١
على رؤيتها بطىء اجراءات االخالء مما يؤثر سلبا على البرنـامج الزمنـى             التنفيذ والتى   

 ٣٠/٦/٢٠١١ ونهو أعمال الترميم واالصالح طبقا لمد المدة للمرحلة الثالثة حتى للتنفيذ
�:�-�*"�د��ن�)�0-ل

الموقعين على الشكوى الواردة من مركز بئـر العبـد          ردا على الشكوى القدمة من السادة       
 .والمحالة من السيد رئيس المجلس الى السيد رئيس لجنة اإلسكان 

مدير اإلدارة الهندسية   /لى اللجنة بحضور السيد المهندس    تم مناقشة الموضوع وطرحه ع    -
 .بمركز بئر العبد

 بإرسال هذه الشكوى الى مجلس محلـى مركـز بئـر العبـد       "و�52א�������د+�א����س���−١
بتشكيل لجنة من المساحة والتخطيط العمرانى بالمركز للوقوف على أحقية من له حق مـع      

 .مراعاة الصالح العام 
 ية حى المساعيد مركز العريش المنطقة الحرف-٢

واذ تشكر اللجنة الجهد المبذول من قبل المحافظة فى حس المـواطنين الحـاجزين لتلـك                
 .الورش على البناء وارسال اإلنذارات 
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 توصى اللجنة لدى المجلس بمراعاة ظروف المواطنين وانه من شرع بالتنفيـذ وابـدى               -
ه واعطاؤه مهلة  لإلنتهاء واما من لم يقم بعد حسن النية  فى العمل بجهوده الذاتية بتشجيع

 تلك اإلنذارات بالشروع فى التنفيذ يتم سحب القطعة منه

 :	$�س�א����س�/�א�*�د�
 من ��2-	��0و�א����س���ود"/?�	א%�מ0��5/�א�*"-ذ� برضة بامسكم مجيعاً بنهنئ إحنا

 ٠اداء فريضة احلج حج مربور ان شاء اهللا وربنا يتقبل منا ومنكم 

 من اداء فريضة احلج حج א�	א%�מ�א���-��5��ود"//�א��Gא�ز��ل�باسم الس بنهنئ 
 مربور وذنب مغفور ان شاء اهللا 

  من اداء فريضة احلج א�	א%�מ�א�.�-�د�P��ود"//����I]�א�*"-ذ�وباسم الس 

�G���*�د�0	وج��ز�-�Uא��/�/����I]�א

�G���.�د���1�2�ز�-�Uא��/�/��"�I]�א

[�I�����/�-.�א�))))�-Iא���U-ط����ز�-�
 وىف االسكندريه سوف – مطروح واالسكندريه إىل حيطلع الس رحله االنتخابية اجلولةىف 

 يستضيفكم السيد احملافظ هناك 

�:��.�د�א�و�%-��5/�א�*�د�
 ٠٠٠ كل عام وانتم خبري      التنفيذية األجهزة السادة احلضور مجيعاً رؤساء      –السيد رئيس الس    

(� بالنـسبة  هـو  اجلميلةاً التوصيات شكراً للبامشهندس على التوصيات   ع سيادة الريس هو طب    و
 اييعىن بنوصى بسرعة صرف ىف عدد كبري جدا من البيت الريفى اللى ىف القرى سيادة الريس                 

 ما صرفش وال جنيـه مـستىن         –املرحلة االول منذ اكثر من شهرين وحىت االن مفيش صرف           
 ..ق مع مقاول واملقاول ممكن يسيبه ويسببله مشكلة ىف رفع التكلفة طبعا هو بيتف

 بيوت ياريس ايله للسقوط هـل دى        يف موقف البيوت البدوية     باريس: א��و�(وع�א��(-����5

 بيشرف على ترميمها وأال املواطن عايزين نعرف من رئيس اللجنة أو من سـيادتك أو                اإلسكان
 .من سيادة احملافظ ياريس 

 هيـا األعمـدة     اللـي  انتهى من املرحلـة األوىل       الريفي البيت   باريس: �6א��و�وع�א��-�

والسمالت هو دلوقىت هيدخل على السقف جمالس املدن بتقول أنا مفـيش طـاير أو رفـرف                 
 للبيـت   طبيعـي  ومجـال    طبيعي شكل   بيديبيسموه ىف اإلدارة اهلندسية الرفرف ده سيادتك        

 راــــــ وشك...طر فنرجو أن يتم املوافقة وبيحمى بردو أطراف املرتل من امليه ىف امل
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السيد الوزير احملافظ السيد رئيس الس السادة أعضاء الس التنفيذى السادة أعضاء اجلهـاز              

 مشروع األسرة األوىل بالرعايـة ده مت  א��ز$���א@و�5يئتني اثنني  الشعىب أنا عايز أتكلم ىف جز     
 بيتك ميكـن الـسيد الـوزير    ابينميه وصرف وهللا احلمد مشروع االنتهاء منه كتوصيل املرافق    

 النهاردة وقـت    وإحنابادر واتصل بالشركة القابضة على هذا املوضوع بتوصيل املرافق          احملافظ  
 وسيناء اهليئة القومية ملياه الشرب والـصرف  القناةير عام منطقة  معاليك يسمح جبنا املهندس مد    
 فيه ويشتغل وان كان وقـت       دىتبوي عشان يسلم هذا املوقع      هيجيالصحى وسعادتك النهاردة    

 املواقع اخلاصة   استالممعاليك يسمح بعد هذا اللقاء جنيبه لسعادتك ألم عندهم مشاكل ىف حته             
 راــــــشك. ..مبحطات الرفع داخل املشروع 

  :.�-د��*��ل/א�*"-ذ

��*מ�א��/�א�	.�ن�وא���R2وא�*Rמ�0�,(�5	�Uא��	*��ن
احلضور الكرمي السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته سعادة الريس عايزين نستأذن سيادة الـوزير              

 ألف ىف ناس    ٥٠ بتكلف   اللياحملافظ ان ىف ابىن بيتك ناس فعال معندهاش إمكانيات تبىن دلوقىت            
بنستئذنك يافندم الناس دى بتملـك   فاضلني يافندم اللي قطع ١٠ فهما حواىل  ألف٥٠معهاش  

قطع ىف القرى ىف االمل والكرامه والسبيل وامليدان فبنستئذنك سعادتك بتحول ورقهم من ابىن              
ك خـري  كتر   يبقىهلم بيت صغري      هيبنوا أالف ٥الف على   ١٥بيتك للقرى ومها ميلكوا قطعة و     

 القرى  يفه تعاون وهو نفس اهلدف يافندم اللى يؤدى ىف ابىن بيتك هو اللى بيدى               وبنشكرك ود 
 الف يافندم وهتتـسحب منـها       ٥٠وهيا نفس املنحة الهتزيد وال هتقل بس الناس مش معاها           

 سـعادتك   حتسمسفها يافندم بيملكوا ىف القرى قطع ارضى ن       هلا فرصة تانية    االقطعة ومش هيبق  
 فاضلني ىف ابـىن بيتـك       اللي قطع دول    ١٠لموا حضرتك انه حيول      تك اإلسكانوالسيد مدير   
كـرم حـضرتك      وده طلب بسيط من    املوجودة أرضهمقهم يتحول هناك ويبنوا  ىف       اللقرى ور 

  باريسمتنحه للناس ونكون شاكرين حلضرتك وشكراً 

�−:�0د�א�.��د��.�د�*��מ�/�א�*�د�
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 ياريس ىف البداية بالنـسبة للبيـت        ا   واالخوه الشعبني هو   التنفيذيز  السيد رئيس الس اجلها   
 قدمت طلب للسيد الوزير احملافظ علشان االعتمادات املاليه الناس راحت           أىن يلالريفى انا سبق    

 بتقول ال دى    إشاعات والتجار بتوع مواد البناء ىف       أمانهجابت مواد بناء ومضت على وصوالت       
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وضوع ده كان علشان برنامج الريس والريس خـالص ربنـا هيكرمـة             املوضوع ده هيتلغى امل   
 علـشان النـاس   املاليةشاعات بتردد عايزين نعجل بصرف االعتمادات       اوهنتتخبه وخنلص ففى    
  جدال فيهوده موضوع مفيش 

 سم طيب لو املواطنني عايز علـى        ٥٠السلم والبلكونه عايز يعلملها      : א��و�(وع�א��(-����5

 متر علشان يستفاد منها بلكونه ربنا يكرمه ويعمل دور ثاىن ىف املستقبل ايه              حسابة اخلاص خيليها  
ة كـده   ه بنعمل لقطة فكا   إحناسعادة الوزير تعطى التعليمات بعض االخوه عاتبونا علشان         املانع  

اية بعد االنتخابات بتفرج ونتعـاون جاهـدين        غىف كل حديث احنا الدور ده هنخلها مطنطنه ل        
 ه ان شاء اهللا العادة الشىء الصل

���T�-).��א�	وز��*�د�א�أخدو وأنا ياسيادة الوزير احملافظ     املاليةبئر العبد االعتمادات    من   انا   א 
بتنسا ربنا يكـون    خذ راحىت ىف اجللسة دى بس سعادتك        آمنك وعد من اجللسة اللى فاتت اىن        

 العريش القنطره   مدحت صاحل لقفلنا شارع   / للواء  الوال حبنا الشديد ليك ولوال حبنا       ىف عونك   
بالورود علشان خنلى سعادتك ترتل تقعد معنا ساعة زمن تفتح لينا صدرك واحنا نفـتح ليـك                 

ومسعتهم واتكلمت معهم ىف بئر      مساحة من الوقت     أديتهمقلوبنا ىف باقى املراكز معاىل الوزير اننا        
 دائما ياال مع الوزير امليعاد      العبد دائما اربتاطاتك الزمينه سبحان اهللا قدراً ىف بئر العبد واملرافقني          

عايزين وعد من معاليك بعد االنتخابات ان شاء اهللا ابناء بئر العبد يقعدوا مع االب واالنـسان                 
 احلريص على مشاكلهم معاىل الوزير 

�����	)�:� بيكون معنا طلبات مستعجلة لو سعادتك حطيتها ىف الورقة اللى           א��و�(وع�א�"(-��5وא
لـه  آ الرد وتكون الدينا باظت بعد اذن معاليك عـايزين           جيىشان  شهر عل  قدام معاليك هتقعد  

 فيها ونعرض ورقنـا      كيلو عايزين آليه نقابل معاليك     ١٥٠ و ١٤٠واحنا اعضاء املراكز البعيده     
 بيئنبونا ويعنفونـا    وأهالينا ده   عليك ونشوف ازاى هيجى احلل عشان احنا بنتعب من املوضوع           

وعلى اختيارك املوقف للواء مدحت صاحل اللى بيساعدنا على         علية كل الشكر والتقدير ملعاليك      
 فاانا سعادتك معايا طلبني مستعجلني جـداً هعرضـهم          انا نستحمل غياب معاليك عن بئر العبد      

 على معاليك تأشر عليهم علشان الصاحل العام مش الصاحل اخلاص بعد اذنك شكراً

�:.*-מ�	�-�50/�א�د#"و	�
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سامى ىف توصية ىف موضوع ابىن بيتك فيها تناقض شوية          لنسبة للتوصيات اللى طرحها االستاذ      با
باجلديـه   شديده اللهجة علشان اللى مابداؤش بالتنفيذ حيسوا         إنذارات بإرساليعىن هوا بيطالب    

 باهللا تركب مع بعضها هادى يـا        األساسية البنيةدء العمل ىف انشاء     وىف نفسى الوقت بيطالب بب    
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 من الناس اللى مابدأتش بالتنفيذ وىف       األرض بتطالب بالتشديد على سحب      يعىن انت هندس  مشاب
 سيادة احملافظ موضوع ابىن بيتـك       األساسية البنيةىف  تنفيذ      بتطالب بسرعة البدء   التوصيةنفس  

فمفيش مانع ان احنا اللى فضل مقدرش       % ٨٠او  % ٧٠مكرر اذا كان نسب التنفيذ تعدت       
% ٩٠و%٨٠ش مفيش مانع نديله مهله تانية اذا كان نـسب التنفيـذ تعـدت               يبدأ يبىن ما  

 شـهور   ٣ صغريه ندرس حاالا اذا كانت القدرة املاليه هيا اللى موفقاها مند املده              فئةت  لوفض
تت فعالً ياسيادة احملافظ اللـى      واذا كان بيسجلوا اراضى بنسحبها منهم لكن ىف املرحلة اللى فا          

 جنية واللى قادر يوصل العربيات جلوه فاحنا        ٢٠٠ قادر يشترى عربية امليه       هوا القادر اللى   بين
ـ             األساسية البنيةعلشان غياب     سح بنطالب الفئة اللى فضلت لو ىف مد للمهلـه بـردوا بستم

 سيادتك ملد املهلة شهرين ثالثه الن ممكن نستفيد ىف املرحله هادى دى من شوية يبنوا 

 عمارات التعاونيات ىف املساعيد ياسيادة احملافظ املوضوع     ياريس موضوع  : א��(-��5א��و�وع��
ده احنا يعىن صحيح العمارات تابعة للتعاونيات بس احنا بنطلب من سيادتك انك جتيب امللـف          
نه وتدرسة عند سيادتك كده وتشوف ايه اللى بيحصل ىف عمارات املساعيد واللى كلنا شـايفي              

عمارة العمارات اللى رماموها بدأ حيصل فيها اللـى          ٢٠رمموا  العمارات بقاهلا مخس ست سنني      
 تاىن ده الكالم خطري وسيادتك ممكن حتسب تكلفة الشقة وتكلفة ترميمها            ا هو اكان موجود هو  

وىل وبتقشقىت  جراءات االخالء ما انا بتطلعىن      البد من وجود بديل يعىن ىف التوصيه بتقول بطء ا         
ثالثة فالناس معندهاش ثقة حىت ىف عملية التـرميم         وبتركىن بره سنتني    هسلمك بعد ثالث شهور     

 برجاء ياسيادة احملافظ امللف كله جيى عند سيادتك وتشوف ايه اللى بيحصل ىف الرميم 

 ياريس ىف قانون البناء املوحد اجلديد صدرت فيه رسـوم مركزيـة           −:א��و�(وع�א��-�(�����6

ان جمالس واالدارات اهلندسية    ورسوم حمليه واحنا خدنا هنا قرارات ببعض الرسوم ولكن اتضح           
بتطبق الرسوم دى بطريقة عشوائية واحتدى لوىف رخصه بتطلع رسومها زى التانية الن ىف رسوم               
حتسني من زمان ساعات بيحطوها على الرخصه وساعات مابيحطوهاش ورسوم بتاعت النخيـل             

 لتوحيد الرسوم ويبقـا     احنا بنطلب بتشكيل جلنة ىف الس مع االدارة اهلندسية ىف جملس املدينة           
املواطن ملايروح يطلع رخصه يكون عارف ايه اللى هيدفعة بالظبط لكن جملس مدينة رفح بيطلع               
رخصه برسوم غري بئر العبد غري العريش حىت داخل جملس املدينة نفسة الرخصه بتختلف عـن                

 التانية 

�����	)�:�وضوع التـراخيص   ياريس موضوع التراخيص وامللكية سيادة احملافظ م :א��و�(وع�א

وامللكية بصراحة املوضوع ده مقلق يعىن احنا بنقول املواطن اليتملك اال ملا يبىن وملا جيى يطلـع                 
الرخصه بنقوله فني سند امللكية احنا من اول السالم لغاية دلوقىت الترخيص باحلجة العرفية نرجو               



 ٢٥

 يتقدم للتمليك يتقدم للقـرار  من سيادتك ان التراخيص تتم باحلجة العرفية مث بعد املواطن مايبىن     
 لكن عدم الربط بني الترخيص وامللكية الن ده بيوقف الترخيص وبيوقف عملية البنـاء               ٢٠٤١

 وبيدخلنا ىف العشوائيات وشكراً

�:�.�د�.*-��ن�/�א�*"-ذ�
بسم اهللا الرمحن الرحيم سيادة الريس سيادة الوزير احملافظ السادة احلضور مجيعاً كل سنه وانـتم    

بني املوضوع اللى كنت هتكلم فية دكتور حسام اتكلم فية واالخ محادة ابـو سـبنل وهـو                  طي
خبصوص موضوع ابىن بيتك واملنطقة الصناعية املنطقة الصناعية ياسيادة الريس موضـوع املـد              
ميكن بقاهلا اربع مخس سنوات واحنا بنمدها فمش معقول انا النهارده اسويها مبشروع ابىن بيتك               

 منك سبحها   ع مامتش املد ليهم اال مده بسيطة فآجى ابعتله النهارده انذار واقوله ها            هذا املشرو 
ليـغ فمفـيش    ب فامتا هريوحله انذار قبلها باسبوع يعىن فالناحية االعالميه او ناحية الت           ٣١/١٢

وقت ياريس فانا بطالب مبد املهلة لو ثالث شهور او شهرين حىت يتم اعالم املـواطن ان هيـتم                 
الن عمليه تكلفة ابىن بيتك فيها تكلفة عاليه جداً على املواطن وعمليه صعبة ىف البنـاء                السحب  

هناك وفيها استغالل شوية من املقالون واستغالل من امليه واستغالل من االيادى احلرفيـة فانـا                
 راًـــــ وشك...........ثالث شهور على االقل بطالب ياريس مبد املهله لو

�:��/��א�و��0.�د/�א�*�د�
انا بأضم صوتى لصوت زمالئى بسرعة صرف املبالغ املاليه املخصصه هلذه الواحدات وكـذلك              

اخلدمات املوجودة مع طرح منازل جديدة ان شـاء  مد املهله لعدم وجود طرق وصرف صحى و      
اهللا ىف اخلطة اجلديدة ىف القرى والتجمعات للبيت الريفى بالنسبه للبيـت الريفـى الوحـدات                

وحدات السكنيه املوجودة اللـى     وجوة ىف مركز احلسنه واتكلمنا فيها قبل كده ان ال         السكنيه امل 
 اللـى علـى الوحـدة    للمديونية جنيه قايله للسقوط احنا نعمل جدول ١٢ جنيه او ب١٥ب  

به او  صخنفض فيها نسبه وخنلى املواطن يدفع منها جزء ومنلكها للمواطن ولو املواطن عايز يعمل               
   املواطن يعمل ترميمات الن مفيش ترميمات حىت تاريخ هذه اللحظةيعمل دعامات يبقى

 هو موضوع التمليك اللى اتكلم فيه الريس وهو انقطاع التيار الكهربـائى   א��و�(وع�א�"(-����5
 .  ايام ىف قريه املنجم واملغارة قبل العيد بيوم ويوم العيد يعىن اللحمه باظت عندنا أربعةملده 

  :	$�س�א����س�/�א�*�د�
بالنسبه النقطاع التيار الكهرىب ده مشكله جاءت من رفح واملنجم وانا كلمت املهندس ربيع ىف               
اعتذار من املهندس ربيع وانا حأشوف الكالم ده من احملافظ فعال ىف تكرار من انقطـاع التيـار                  

 الكهرىب على مستوى احملافظة 



 ٢٦

  :�.�د�א�و���0/�/�א�*�د�
هندسني ولكن يا سيادة الوزير احنا بنسمع باسم املهندس لكن          ملحوظة بسيطة ان ىف احلسنه ىف م      

 عمرنا ما شفناه

 هو عدم وصول املياه ملراكز احلسنه اىل املواطنني شكاوى بتيجى من القرى      �א��و�وع�א��(-���5
العربيه عطالنـه احنـا بنطالـب ان يكـون          يه يقولوا   ومعات وانه مفيش ناقالت مياه ش     جوالت
 متر الكالم ده الن هو متعهـد  لثمانيةمعاه بون من عشرة متر   املواطنل عن طريق البون  يالتواص
أل اللـى يتعـب      ٠٠٠٠ وبيأخذ   ٥٠ نقله هو بيوصل     ١٠٠ الف جنيه ويوصل     ١٠٠مثال ب   

 . يلقى املبالغ موجودة 

 وهو فتح الطريق ما بني مدينه بئر العبد ومدينه احلـسنه وقريـه اجلفجافـة            א��ط�(!�א��(-����5
 ة لوجود عربيات نقل كبرية بتنقل اخلضر والفاكهه واملياه وشكراً واملنجم واملغار

  :	$�س�א����س��/��دא�*
شكراً انا بأضم صوتى لالستاذ حممد ىف فتح الطريق امبارح عديت من طريق زجـدان بعـرض                 

د احملافظ متابعىن ىف اجلولـه      السي بالعربية وكان    ملغارة فعال لقيت صعوبه وانا ماش     زجدان على ا  
دمة خسيادة احملافظ برضة الطريق تفتح الطرق تفتح الطريق ده علشان خاطر الناس بتـست             دى و 

 االستاذ حممود تفضل  -  للعربيات النقل 

  :�.�ود�1��2/�א�*�د�
 رغم االحداث العظيمة الىت تؤدى لعهد جديد بأشـكر الـريس وبأشـكر              ١١بالنسبه لشهر   

يل على الوئام القيـادات بالكامـل علـى         االعضاء اللى اتوجدت ىف حضور اجللسه دى ده دل        
 دى ده دليل على الوئـام القيـادات         اجللسةالساحه امتىن ان يزيد احلب من القيادات حلضور         

ىف و ان يزيد احلب من القيادات حيتم اختيارها الفترة القليلة القادمة            أمتىنبالكامل على الساحة    
ا ىف زيارات من شخصيات كبرية      امؤسساهتمام غري عادى من االعالم من قبل الدولة مبختلف          

ىف الدوله بتيجى ىف ايضاً انشاء الس الوطىن لتنميه سيناء النقطة االساسية الىت احب ان السيد                
احملافظ يلقى الضوء عليها الس الوطىن لتنميه سيناء ودة ىف صميم االسكان لغايه دلـوقىت ال                

احتط اخلط العريض أنه حيبدأ التنفيذ التعمري من         مسعنا تشكيله مني رئيسة وال اختصاصاته ولكن      
 حـىت  ٢٠٠٨الغرب اىل الشرق ده بيخلينا نتسأل عن املدينة املليونية اىل صدر القرار من مـن           

 األن مفيش أى أخبار عنها حتعطى متيز للمحافظة ومن متيز اىل متيز وكل عام وانتم طيبني وشكرا

����:	$�س�א����س/א�*�د
 تفضليفاطمة  / األستاذة –شكرا 
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 �*מ�א��/�א�	.�ن�א�	.�מ                     :�-ط����2-	/א�*�د

رئيس الس ـ السادة األخوة احلضور سـكان ارض مجعيـة    /السيد الوزير احملافظ ـ السيد 
 السكان بيشتكوا من عدم وجود خـدمات         على البحر  افظة باملساعيد اللى هى وراء البرتينه       احمل

 له مما يؤثر على الشوارع وتفرق بامليـاه   سكن  بيفحر بئر صرف صحى     صرف صحى ألن كل م    
د خدمات الصرف الصحى مبنطقـة أرض مجعيـة   مبوانتشار الناموس بيشتكوا لسيادتك بالتكرم   

 احملافظة وشكرا 

  شكرا ـ االستاذ حممد عروج: 	$�س�א����س/א�*�د

 للتوصية الثانيـة ىف جلنـة    بسم اهللا الرمحن الرحيم ـ بداية بالنسبة :�.�(د�0(	وج��/א�*�د

 فرصة ملدة ثالثة شهور للمتعثرين ىف البنـاء ىف ابـىن            وإعطاء هذه التوصية    إلغاءاالسكان نرجو   
بيتك بالنسبة لإلجنازات الىت قاهلا السيد الوزير احملافظ ىف اجللسة السابقة حنن حنى سيادته علـى                

ومجاهريى ال يعقل سيادة الـوزير ان       هذه االجنازات ولكنىن اريد ان انقل لسيادته مطلب شعىب          
أمام الس احمللى هذا املنظر صراحة ال يليق مبدينة العريش ان تكون القزارة ذه الشكل امـام                 

 . أمام الس ده مطلب مش عايزين نقول اى حاجة ثانية والقزوراتالس املياه الراكضة 
 ىف شـارع    قدميـه ير احملافظ يرتل علـى      رعني اثنني انا عايز سيادة الوز     مدينة العريش فيها شا   

 يوليو مش معقول اصبحت مدينة العريش ال يطلق عليها مدينة ميكن قرية أو اقل مـن                 ٢٣،٢٦
 .قرية امسها الكفر 

 مش حتخلص ـ سيادة اللـواء جـابر    ا النظافة لو اتكلمنا فيه :	$�س�א����س/א�*�د

 .ر مش مستحب املنظر اللى قدام الس احمللى على اجلانبني ده منظ

�:	$�س�א�و.د��א��.������	#ز�و�د����א��	�ش/א�*�د
 يوليو اللى بيتكلم عليه االستاذ انا اطلـب الـسيد الـوزير             ٢٣،٢٦بعد اذن حضرتك شارع     

 احملافظ انزل دلوقىت ونشوف الشارع شكله ايه انا بازل جمهود غري عادى

�:�.�د�0	وج/א�*�د
 شارعني مش عارفني نسيطر عليهم ياسيادة الـريس         مش معقول املطبات ىف نفس الشوارع يعىن      

..  املفروض نتكلم فيها علشان سيادة اللـواء مـايزعلش             وىف نفس الوقت ىف حاجات كثرية     
 وشكرا

�:	$�س�א����س/א�*�د
 شكرا ـ االستاذ مجيل 
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 א�*�د�א��.-��T(�א�*�د�	$�س�א����س�א�*-د��א@:و��א�.�و	� א�#	�מ
بالنسبة للبيت الريفى احنا عندنا ىف القرى سيادة احملافظ السابق اللواء شوشة قال حيكون االحد             

 تكمل الطلبات اللى     بيت علشان  ٢٥قدامى مفتوح احنا عندنا طلبات ياريس كل قرية تأخذ هلا           
 .قدم ىف الدور  مل ت

 الناس اللى رخصت وايام احملافظ السابق مديرية الزراعة بتعمل هلـم تقـنني         :א���(دא��-��5

 متر من الـشارع دلـوقىت       ٦٥ووضعهم ىف قلق الناس رخصت بقرار احملافظ اجلديد على بعد           
ار ت حاليا ىف قـر    يواصبح شىء واقع د الب    ء جديدة ليه الناس رخصت      الزراعة بتعمل هلم اشيا   

  .موجود ىف االدارة الزراعية ىف رفح بتقننهم وعمل هلم حصر

 يا استاذ مجيل اتعمل هلم حصر فعال واحملافظ حينهيه مع وزيـر             :	$(�س�א����(س���/א�*�د

 الزراعة علشان نعرف كام بيت اتبىن الزم يتعرفوا رد املعرفة واحلصر

�:���ل�*Rמ/א�*�د
ه بالنسبة للمياه ياريس احنا عندنا املياه بتصل لنا ىف رفح           بتنبه هلذا املوضوع جزئية اخري     أنا برضه 

 . االف متر مربع بنقعد باالسبوعني مابتيجى املية احللوة خالص ٥ واربعاء كل يوم احد
 جنيه دلوقىت امليه بتاعـت      ١٢٠احنا كنا بنعتمد على االبار بتاعت املواطنني بنشترى العربية ب           

 نشرب مياه حلوه ـائى امليـاه ىف رفـح           ى صرنا ما بنعرف   االبار لألسف الشديد املحت ائ    
بصراحة ربنا حساسة للغلية احنا ال بنطلب كوب لنب وال كوب عسل بنطلـب كـوب ميـاه                  
وبنشتريها مش عايزا ببالش ختصص لنا لو فنطاس يصل للناس هذه الطريقة بصراحة ربنا شىء               

 وشكرا... حمزن للغاية  

  شكرا يا استاذ مجيل       :	$�س�א����س/א�*�د

 :א��.-�T/א�*�د

 مع وزيـر املاليـة      واحنلت العريش   يف مزمنةبالنسبة ملوضوع القمامة احنا قلنا مشكلة وكانت        
 مليون اجلدعنه بقى ىف ايه ان انـتم         ١٩ دعم حتتكلف كام الشركة       مليون جنيه    ١٦وخصص  
 مليون هو ده اللى     ٣كمل ال      شويه على احملالت والناس حبيث ان احنا ن        النظافة  رسوم    اتزودو
كله بيتكلم عن النظافة ومـابيتكلمش علـى         علشان تنظيف الن دى مشكلة مزمنه        فيهنتكلم  

 ألـف  ٨٠اسباب زواهلا وكيفية دعمها وحمدش بيقول كيف ندعم يعىن اللى بيتجمع ىف الشهر              



 ٢٩

ية بنـتكلم    مليون جن  ٢ مليون جنية ىف الشهر حمدش اتكلم كيف جنيب ال           ٢جنية احنا عوزين    
  حط عنوان وانت حل –كيف النظافة وبس 

ى النظام واشكرك علـى     يااستاذ حممد عروج انا باشكرك عل        :	$(�س�א����(س���/א�*�د

ار ازاى وانـا عـارف      عارف الس بيد   الس وانت راجل من رجال الدوله يعىن         التزام لوائح 
 ا  مش اقل محية منك عليهاألعضاء وأكيدمحيتك على البلد طبعا 

�:א�وز�	�א��.-��T/�א�*�د�
 دى كانت ىف العيد ليه الن كل العيال اللى بتيجى كلـهم مـن               برصه أساسا متت   اليتاملشكلة  

لـوارد بقـت    خارج احملافظة فراحو خمتفيني وانا كلفت رئيس الس وبعض الناس اللى عندها             
 طـن قمامـة ىف      ٢٥٠ العيد كان بيطلع     يام ىف ا  – طن   ٩٠تشيل كان املفروض بيطلع ىف اليوم       

 ىف ايه ده ؟ طيب ايه حلل ؟ طيب انا جاهز جداً ان انا اصدر لك مـشكلة ىف مـشكلة                  –اليوم  
مشكلة طيب واحلل ايه ؟ وانا كلفت وكلمت رئيس جملس املدينة وقلت له اجر عربيات وشغل                

ـ          ٨٠بيجيلك مثال   كل الناس لكن ملاييجى كان       ه  عامل وفجأة ىف العيد وال عامل موجـود ألن
مفيش حد من أبناء احملافظة كلهم اللى راحو يعيدوا وسابو الراجل اللى مسئول عـن النظافـة                 

 .وبنعمل عليه خصومات زود اخلصومات عليه 

�:�	$�س����س�א��د����/א�*�د
 مـش    العظيم  يافندم الصبح والظهر بنشيل زبالة وبنطلع من الصبح وىف الليـل والنـاس               واهللا

 .عاجبها يافندم  
 

�:א��وא=�א��.-��T/א�*�د
نيجى للنقطة الثانية احنا عوزين برضه تغري السلوك بتاع الناس الوضع املنطقـى عـشان حنـل                 
املشكلة دى ان احنا ندعم ونزود ـ نيجى نزود يقولك أل مانزودش أل املواطن غلبان ماتزودش  

لوس الزم  موضوع الف ف ٢=١+١ـ إمنا إحنا الزم نشيل القمامة طيب ماهو ازاى ماهى معادلة            
 .تزيد انتم بتقرروا هذا الكالم مع رئيس الس 

بالنسبة ألبىن بيتك موضوع ابىن بيتك عشان الناس تبقى متخيلة أنا ملا أجلت املرة اللى فاتت                -
دا داخل ىف الربنامج اإلنتخاىب للريس وبيدعم من الدولة ـ الربنامج االنتخاىب خالص مفـيش   

اللى فات وحىت تامر الشورجبى ملا جاء وعاوز يعمل مشروع           ١٠ أعتبارا من شهر     ة جديدة حاج
كلمت وزير االسكان عشان يطلع تصديق خاص عشان نعمل األلف ومائة وحدة بيـه فهمـا                

خالص قبلها ب   ..  ألف حينتهى الربنامج االنتخاىب مش حيبقى فيه دعم          ١٥الدولة بتدعم بال    
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 نأجل وثـالث    مته فموضوع إن إحنا    شهور اللى ماخلصش مش حيأخذ دعم ده يبقى فقد قي          ٦
شهور وست شهور فده مرفوض مش حينفع بالنسبة للعشر حاالت حيدرسها مدير االسـكان              
ويديىن القرار فيها بالنسبة للمتعسرين إما يأخذوا بديل أنا ماعرفش الناحية القانونية هلا يدرسها              

لى ختش ابىن بيتك ما احنا بنبىن لقينا       إن املرافق ال   ابىن بيتك كان عنده مشكلة له قريبا      ويرد عليه   
 ٢٠ مليون جنيه كلف اهليئة القومية ووفر هلـم          ٢٠املرافق كلمت وزير االسكان لقيتها حمتاجة       

 جنيه عشان ختش اىل ابىن بيتك ويتابعوا املوضوع ده مع اهليئة القومية وامليه يعىن أنا أقصد                 مليون
ء اللى بتقطع أنا كلمت وزير الكهرباء وجاب املهندس         انه ده بالنسبة ألبىن بيتك بالنسبة للكهربا      

ربيع وقالوا روح مكتب احملافظ وكلمىن وبيقول أنا أكلم الوزير أقول له ايه وقلت له الكهرباء                
واألمهال على مستوى اجلمهورية كلكـم      ووضع بعض احللول هيه طبعا مشكلة الكهرباء        بتقطع  

 بتاعة السالم فيهـا مـشكلة        حمطة اللى كانت حمطة    عارفني امنا قالوا حنعمل حلول وحيبقى فيه      
ميجاوات وفيه حلول وزير الكهرباء حطها فاملوضوع يعـىن مـش         ٢٠حبيث إا حتدعم مبحطة     

وضوع امليه كان عندنا فيه الشيخ زويد كان فيه         ملأرجع تاىن   سيبينه املوضوع ده احنا مهتمني بيه       
يقولك مش مهم حنأخذ من الـشبكة اللـى   برضه مشكلة اللى بيحصل ايه الكل عايز يبىن ـ  

 بوصة ىف النهاية بقى فيه مـشكلة   ٢ بوصة فالكل عمال يزودو هيه حجم ال         ٢موجودة ده هيه    
 مليون جنيه بامليـه     ٣ىف امليه برضه كلمت رئيس اهليئة القومية ىف نفس اليوم طلع جلنة وخصص              

ة ميه وصرف ومها بيمدوا      مليون جنيه لصرف منطقة الشيخ زويد ألن كان عندهم مشكل          ٧٠و
 الرياشات وحى الترابني واحلتت دى الناس برضه بتشتكى طيب ياعم ما انـت              املواسري عن حى  

 يوم وانـت  ٢٠-١٥ طيب ما هو املوضوع بيأخذو وقت شايف اه بيشتغلوا امنا أل معنديش ميه   
منا برضه الناس    بوصة أبتدوا أشتروها للهيئة القومية وبيمدوا اخلط أمامك إ         ٤شايف إن مواسري    

مكهرب كل بتوع امليه واملهندس عبد اهللا انه حمدش يشتكى فبيـودى            ايه بتشتكى ومع ذلك أنا    
 ـ أنا ميهمنيش األرقام أنا يهمىن أنه كلـه بيـشرب    بالعربيات لكل املناطق اللى هيه موجودة 

وزير املاليـة    معنديش مشكلة من حاجة ىف الفترة اليومني اللى فاتوا دول فيه فلوس أفرج عليها             
 ٨ الناس تبقى عارفة عشان ترفيق املنطقة الصناعية كـان لينـا             عشان الناس تبقى عارفه عشان    
 بئر والرى راجع الكالم ده      ١٦ مليون جنيه عشان يتعمل      ١٢مليون جنيه أفرج عليها كان فيه       
خيـل   مليون لدعم زراعـة الن     ٥ بئر اللى يتعملوا كان فيه       ١٢وراحوا لوزارة الرى عشان ال      

 مليون جنيه معدات عشان ما حصل مـع  ٢,٤راحوا لوزارة الزراعة تتابع املوضوع ده كان فيه       
 مليون املعـدات    ٥,٥ غري   ٢,٤اإلجتياح الفلسطيىن كان مطلوب معدات وبرضه تصدق على         

 من اجلهـاز التتنفيـذى      الشهر ده فيه جلنة كل بقى املختصني      /٢٩اللى هيه خاصة بالسيول يوم      
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خمتار املـال حتمـر علـى       /  برئاسة مساعد وزير الدفاع اللى هو        قوات املسلحة حتيجى من ال  
 ألف فدان تقـوم القـوات املـسلحة         ٣٥املشروعات اللى أنا     لسيادة املشري ان أنا طالب             

بزراعتها حيتم تقييم املوضوع ويشوفوا هذا الكالم جبانب تطوير ميناء العريش وىف الغالب يعىن              
حتبقى تكلفة   ها إحنا حنخلى القوات املسلحة تدير     إن) الناس اللى بتكتب  مش قابل للنشر    (ده  

 مليون لتطوير ميناء العريش والقوات املسلحة اللى حتتحمل هـذا الكـالم             ٢٥٠مبدئية أولية   
 ٢٩والسيلكون والرمل األبيض ده يـوم       فباألضافة لبعض املصانع قائمة على صناعات الرخام        

ئيس جملس املدينة حبيث إم حمددين األماكن ـ بالنسبة ملوضـوع   فحيبقى فيه الناس املختصة ور
الس الوطىن لتنمية سيناء تشكيل وكده هو طبعا تشكيله برئاسة رئيس الوزراء شخصيا مهـا               

 قانون وعاملني تشكيل إمنا للباقى العناصر موجودة امنا أنا لسه ما عرفتش التركيـب               عاملني له 
بة لعمارات املساعيد يتراجع مع مدير االسكان وشـوف ىل تقيـيم            بالنسقيته ايه   بالتنظيمى ده   

 يتعمل ىل تقيـيم     املوقف وهل بعد ما اتعملت الصيانة الثانية حصلت فيها نفس املشاكل هيه هيه            
 كامل 

 ن   بدون ميكرفو :�2ط>�5א@ز	ق/א�*�د
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راخيص وبأدى عقد أزرق لكل من لـه        بالنسبة للتراخيص وموضوع احلجة أنا كل يوم بأمضى ت        

احلجة العرفية بتاعة زمان أنا لغاية دلوقىت مش شايف ان فيه مشكلة ىف موضـوع التـراخيص                 
 ..بالنسبة للى له بيت 
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 احنا أوال االلتزام باحلجج العرفية ىف هذا املوضوع

�:א��وא=�א��.-��T/א�*�د
ملا كان مدحت صاحل هناك كان ماشني بالبونات متشى بالبونات          بالنسبة للحسنه احنا كنا ماشني      

ويرجع نفس املوضوع تاىن هو أول حاجة بالنسبة للضريبة العقارية دى ياريت أنا أعرف أتعـاىف               
ىف حاجة تستاهل   فيها ألن ده قانون وده وزير مالية امنا ما اعتقدتش ان ال ىف احلسنه وال ىف خنل                  

 ضريبة عقارية

�

�
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�:س�א����س	$�/א�*�د
احنا نعمل توصية احملافظ وتتبناها سيادتك باعفاء قرى احملافظة بالكامل وبيعتـرب مدينـة خنـل                
واحلسنه من ضمن القرى خالص احنا حنعمل مذكرة سيادتك أنا بأتكلم فيه قرى خالص شكرا               

 حلضراتكم
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مت ىف   ة الوزير ونقوله نعفى أسـوة مبـا       احنا املوضوع ده خالص نعمل بيه مذكره ونرفعه لسياد        

الصعيد بالنسبة للقرى النموذجية إحنا عمالني بنهابر مع الدولة إننا جنيب قـرى ونفاجـأ أن ىف                 
امليدان مش عايزين قرية قالك مش عايزين أنا هعملك قريـة وهفرشـها وأحطلـك أجهـزة                 

ورشة رخـام ياهعملـك     وهأعملك مشروع للفتيات عشان التطريز وهاعملك ورشة يا جنارة يا         
لى مش عايز هحطها ىف مكان تاىن       منطقة زراعية جنبها تشتغل ويقولك المش عايزين أنا قلت ال         

 هيندم وبعدين كل اللى هتفوته الفرصة دى هيندم هيقول ياريتىن كنت وافقت بس
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 الشخـصي حيمة وتدخله   طبعا شكر وتقدير للسيد الوزير احملافظ على جهده الكرمي ورعايته الر          

 عيان حممد خالد عراىب للسيد الدكتور مدير عام الصحة شكرا/لسرعة عالجه للطفلة 
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