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 وبقاعة الس الشعيب احمللى للمحافظة      ٢٧/١٢/٢٠١٠ىف متام الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني  املوافق           
شتيوى سامل  / و ىف دور االنعقاد الثالث من  الفصل التشريعي السابع برئاسة السيد            ) ٤(  عقدت اجللسة رقم    

 حمافظ  -مراد موايف   / رئيس الس الشعيب احمللى حملافظة مشال سيناء ، وحبضور السيد اللواء الوزير              -ساملان  
 والسادة أعضاء اموعة الربملانية والسادة أعضاء اجلهاز التنفيذي والسادة أعضاء الس الشعيب -مشال سيناء 

    .لية للمراكز واملدناحمللى للمحافظة والسادة رؤساء االس احمل
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    :�+מ�אول�א��	�ش 
 شريف على عبدالرمحن عامر/ السيد-٢   مقبول حممد امحد بكري                    /السيد-١
            ـوده امحدمنسى ابراهيم جـ /السيد -٤                  حممد السيد سليمان على  /السيد-٣
 فايز عبد العزيز حسني االشرم/ السيد -٦             جنيب سعيد حسني عبد الرمحن/ السيد -٥
 محدان عبد الرمحن محدان/ السيد-٨              عاكف حسني حممد املــاحل / السيد-٧
 عبان نبيل عيد مطر شـــ/ السيد-١٠              هكرمي سليمان كرمي ابو شيت/ السيد -٩

 عادل حممد على زناتى                   / السيد-١١
 

    :�+מ��.��6א��	�ش   

 محدان حممود محدان اخلليلى  /السيد -٢حممد احلبيب الديــب         / السيد-١
 ياض حممدحسن مصطفى ر/ السيد  -٤اسامة امساعيل امحد ذكرى       /يد الس-٣
  زكى أمحد ابراهيم حممد العكاوى/السيد-٦نور الدين عايش حالوه جاسر  / لسيد ا-٥
       راهيمكاميلياكامل ادم  اب/السيدة -٨ممدوح حسن سالم أمحد         / السيد-٧
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    :������+מ��.���7א��	�ش

 امى شاهني منسى                 ــس /السيد-٢كرمية أمحد عيد قيشاوى                   /السيد-١
  حمـــمد حسانني شعبان/السيد-٤           ـمود صبيح ابراهيم صبيححم/ السيد-٣
 مد مفتاحمفتاح على حمــ/السيد-٦            احلصاحل محادة عبد الرمحن ص/ 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-١٢حسن حممد مسلم حممد                / السيد-١١

    :���+מ�	א���8א��	�ش

 ـمدوائل  حممدسـليم اح/السيد-٢     مصطفى كامل حممد مصطفى االزرق/ السيد -١
 حممد مطر حسني عبداحلى            / السيد-٤                   سونهاطمة نصارحممد حف/السيدة-٣
 مد مصطفى محدان مصطفى حم/ السيد -٦                 مدى فداوىحممدفتحى حـ/السيد-٥
 عبدالفتاح محدان ساملان /السيد-٨           ـمدحسـن صاحل ابراهيم حمـ/لسيدا -٧
 مسعد صاحل حممد حممود/  السيد-١٠            ـر الدين خرالدين على فخف/السيد-٩
 

    :�+מ�א�-�:�زو�د     

  غامن بريك سالمه عوض/ السيد -٢          امحد سالمة ساملان الطريفى/ السيد-١
                                 حممد ساملان سلمى هاىن / السيد-٤ فرج محاد سليمان ابو رياش        /السيد -٣
 أمحد سلمى عبدربه سيف /السيد-٦             حممد خضر حممد عمريه/ السيد-٥
 سليمان زريعى حممد سامل / السيد-٨          حممود على سالمه رفاعى / السيد-٧
  ابراهيم محيده محدان احلمايده    / السيد-٩

 :�+מ�	�***/���     

 اسليم سليم عليانابراهيم  /السيد -٢                 سنمجيل حسن سالم حميـ/ السيد -١
 ـامل صبح لبادصبح سـ/السيد-٤جازى حسان عواد سعيد                   /السيد -٣
 سامل سليمان سامل احللو   / السيد-٦صاحل سليمان مجعة الصياح                / السيد -٥
 ابراهيم حمسن مربوك                / السيد-٨            مىن عبد القادر خليل الربامهة / ةالسيد-٧
 عبدالقادر سعيد احممد عيد/ السيد-١٠          عبد املعطى غامن سليم ابو حلو/ السيد -٩
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    :�+מ��%	�א���د  

 سعيد موسى صباح سامل / السيد-٢         صقر موسى موسى عمران/ السيد -١
  مصطفى عبد العزيز سليمان مرزوق/  السيد-٤      سليمان حممد ابراهيم سالمه / السيد-٣
 ساملان مبارك نصار /  السيد-٦عيد سامل اسليم مغنم              /  السيد-٥
 

 ���:�+מ�	�.�1  

   ىعلى ابراهيم نصار موس/ السيد-٢نصر اهللا عبد الرازق الىف                     / 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 سويلم/ السيد -٨                ليمان حسنسليم على سـ /السيد -٧
    سالم جحرود سليمان                   /السيد-٩

 :�+מ�א�3+��������

  سليم سامل سليم مسلم /يد الس-٢ عبد اهللا قنديل بدوى محدان           /السيد -١
 ابراهيم سعيد محيد                 /السيد-٤               املمد سامل سلمان سـحم/ السيد -٣
              ح  صبيحممد سليم حسني/  السيد-٦ نايف زايد عيد مسعد                  /السيد-٥
 عيد عطية سالمة عطية / السيد -٨             وده خضراضحيان خضر ع/السيد-٧
 حممد درويش سويلم/  السيد-١٠حممد حامد سامل حبريى                 /السيد-٩

 صابرفرج اهللا مصلح                / السيد-١١

   :�+מ��;***ل  

 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
 عادل محد سليمان محد/  السيد-٨     سليمان عيد مصلح محد          / السيد-٧
 محدان حسني سامل محدان /  السيد-٩
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  خالد/                       السيد اللواء-مساعد وزير الداخليه  -١
 رىب عبدالسالمجابر حممد الع/ رئيس مركز ومدينة العريش                   السيد-٢ 
 مدحت صاحل حمـــمود/ رئيس مركز ومدينة بئر العبد                  السيد  -٣

 ســـامح عيسى عبداهللا/ رئيس مركز ومدينة رفح                      السيد  – ٤
 هشـام كمال عبد الرازق/  السيد     رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد           -٥
 ســــــامل على امحد/ ينة خنل                       السيد  رئيس مركز ومد -٦
 هاشــــم بشري حسني/  رئيس مركز ومدينة احلسنة                     السيد -٧
 امل مصطفى ساملـــــس/ ممثل وزارة الســـــياحة               السيد – ٨
 حمــــــمد امحد مرسى /السيد           وكيل وزارة الزراعة                 – ٩

 امحد حممد ابراهيم كحوش/  السيدير عام منطقة التأمينات االجتماعية        مد -١٠
 حمــــمود شحاته حسىن/ قائد مرور مشال سيناء                        السيد  -١١
 حمــمود عبد الوهاب الفقى/ مراقب عام التنمية والتوطني               السيد  – ١٢
 طلعت على احلـــريـرى/ مدير عام الرى باملساعيد                    السيد  -١٣
 عبد الشــاىف صالح مصطفى /   مدير مديرية الشباب والرياضه             السيد-١٤
 محدى ســــليمان احلجاوى/   مدير عام شئون االس                    السيد-١٥
 فتحى مجعة راشـــد ابو محده/ ن                   السيدمدير عام مديرية التموي -١٦
 ربيــع عامر الشــــريف/ رئيس قطاع توزيع كهربة القناه            السيد -١٧
 نوال حمــمد ســـــامل/   مدير فرع الس القومى للسكان        السيدة-١٨
 اهلادى حممد خليل عبد /  مدير منطقة تعمري مشال سيناء              السيد-١٩
 خالد حممد مسلم الكاشف/ السيد مدير عام مديرية املساحة بشمال سيناء   -٢٠
        ســناء جلبانـــه  /  الس القومى للطفوله واألمومه             السيدة -٢١
 هاىن حممد حلمـــى/  مدير عام هيئة كهربة الريـف               السيد- ٢٢
 عباس ابراهيم مرسـى/ة الطرق والنقل                   السيد  مدير مديري-٢٣
 فؤاد يوسف سـعد./  مدير عام الطـب البيطرى                  السيد د-٢٤
 حممود ابوالقاسم عبداللطيف اجلندى /   مدير عام مديرية األسكان واملرافق         السيد-٢٥

 صابر عطــــية مشــاىل    / مية       السيد مدير عام اهليئة العامة لالبنية التعلي-٢٦
 حمـــــمود حسن ساملان  /    السيد   اهليئة العامه حلماية الشواطىء         -٢٧ 



 ٥

 حمــــمود ابو اد حممود/  مدير عام مديرية التضامن اإلجتماعى        السيد-٢٨
 دى سليمان احلجاوى مح/ السيدمدير عام ادارة شئون االس                 -٢٩
 عاطف رمضــــان عافيه  /   مدير عام مديرية الصحة والسكان          السيد -٣٠
 ســـامى ســـــعد/    مدير عام إدارة األتصال                    السيد-٣١
 أمحد قدرى شــــعيشع/           السيدسينا والقناه  وكيل وزارة األعالم -٣٢
 عبدالرمحن امحد حمــمود./ ث صحة احليوان             السيد د مدير معهد حبو-٣٣
 شــــوقى عبداهللا عطية / ادارة الوعظ بشمال سيناء                  السيد -٣٤
 حمـــــمد خطاب عليوه/  مدير عام منطقة التليفونات                 السيد-٣٥ 

  اجلنيدى حممد عبد السميع/ سيد  وكيل منطقة مشال سيناء االزهرية           ال-٣٦

  - :و�د��3	��ن�	?+.<�א���.�س�א�-�����א��3�������	א$ز�و�א��دن�$ل��ن
  رفــــح   ركزرئيس الس الشعىب احمللى ملسليمان عوده سليم                 / السيد  – ١
 ى ملدينة خنــــلاشرف محدان سامل                     رئيس الس الشعىب احملل/ السيد -٨
     احلسنه           رئيس الس الشعىب احملــلى ملركز عيد حسني ساملان          / السيد -٩

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

  :و�د��3	��ن�א��.���א��.���وא�=����$ل��ن

 أمحد على حسن عودة           االمني العــــام                 / السيد  -١
  سامية عفيفى حسن            األمانة الفنيــــة/   السيدة-٢
   االمانة الفنيــــة توىل            ـكوثر حممد م/  السيدة-٣
 االمانة الفنيــــة رحاب امساعيل عبد الرمحن    /  السيدة -٤
 االمانة الفنيــــةنشوى امحد حممد               / يدة  الس– ٥

   : و�.מ��.�ط�.��2وא��	א����2��6א�$���و#	
     مركز املعلـــومات             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
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم                                          
 صدق اهللا العظيم" وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون"              
ا من مشال سـيناء       خالد مساعد مدير   /السيد اللواء / حب بالسيد الوزير احملافظ     يعا نر بإمسكم مج 
حممود شحاته مدير إدارة املرور والسادة رؤساء املـدن واجلهـاز           / أيضا بالسيد العميد    نرحب  

التنفيذى نرحب أيضا بالسادة رؤساء االس احمللية للمراكز واملدن ورجال الصحافة واالعـالم             
 مدير عام التموين للفقيد      /حممد حسني / يتقدم الس خبالص العزاء ألسرة املرحوم     مسكم أيضا   إب

ممـدوح سـالم    /الرمحة وألهله خالص العزاء أيضا يتقدم الس خبالص العزاء إىل السيد املهندس           
 والدته أيـضا    لوفاة/سليمان ابراهيم سليمان    / لوفاة عمه ويتقدم الس خبالص العزاء للمهندس        

وائل سليم لوفاة إبن عمهمـا      / واألستاذ   -الدين على   فخر  / الس خبالص العزاء للحاج    يتقدم
 عمـه يتقـدم الـس خبـالص العـزاء      كرم أبوشيته لوفاة/العزاء لألستاذالس خبالص يتقدم  



 ٧

 جناتـه   فسيح لوفاة جنله للفقداء الرمحة وندعو اهللا عز وجل أن يسكنهم             صبح صبح سامل /لألستاذ
إبراهيم حمسن مربوك عضو     /يتقدم الس خبالص التهنئة لألستاذ     وزويهم خالص العزاء     وألهليهم

 أمحد ابراهيم وحصوله على أمني عام إحتاد الطلبه على مستوى احملافظة وعـضو              الس لفوز جنله  
مجيعـا  االحتاد العام على مستوى اجلمهورية مربوك يا استاذ ابراهيم  أيضا يتقدم الس بـإمسكم           

القيام بأعمال األشراف بوظيفـة رئـيس       سامل على أمحد على لتوليه      /الص التهنئة للسيد اللواء   خب
سامل واحنا بنشكر السيد احملافظ على اهتمامه       /نياتنا لك التوفيق ياسيادة اللواء    مركز ومدينة خنل مت   

ـ       ك إن بالوسط وخنل وحضرتك من أحد القيادات اللى اتكلم عليها احملافظ بكل خري ربنـا يوفق
أمحد شعبان أمحد لتوليه القيـام      / شاء اهللا ىف املهمة كما يتقدم الس خبالص التهنئة للسيد األستاذ          

بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة حلني تعيني مدير عام عن طريق جلنة القيادات باحملافظة احنا             
احملافظـة فاحنـا     داخل   ديةبنطمع ىف سيادة احملافظ واحنا عارفني قدرته على توىل املناصب القيا          

أنا مش عاوز أتكلم ىف التموين ألىن أنا عرفـت          أمحد شعبان وطبعا    /  االستاذ سيادة احملافظ برتكى  
 .الكثري عنه إن شاء اهللا ىف اجللسة اجلاية هنتكلم ونبارك للى هيتوىل إن شاء اهللا متنياتنا له بالتوفيق 

باحملافظة متنياتنـا    مدير عام التأمينات اإلجتماعية      أمحد حممد إبراهيم كحوش لتوليه    /ىنء األستاذ 
ثل م وأنتم الس احمللى امل    لك بالتوفيق أنا بردو ىف حاجة تانية بإمسكم مجيعا أقدم الشكر والتقدير           

مراد مواىف على استـضافه اعـضاء       / للسيد اللواء    وأقدم شكرى وتقديرى     حملافظة مشال سيناء  
اء حمافظة مشال سيناء لواجب مأدبه عشاء فـسيادة احملافظـة ده    من ابن٦٠احلزب وتقريباً عدهم   

أن نقـدم   وكرمية لكن واجبنا أحنا أبناء سـيناء        مش جديد عليك الكرم انت من اصول عريقة         
الشكر والتقدير على اهتمامك كل احملافظات كانت هلا وفود ولكن الطـابع اللـى قـام بيـه                  

ىف القاهرة مبأدبه عشاء ألبناء حمافظة مشال       جممع احلزب   مراد مواىف ألعضاء    /اللواء احملافظ   /السيد
 مراد مواىف فلك منا كل الشكر والتقدير /سيناء ده بيدل على كرم وأصالة السيد اللواء
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 أن نبدأ جدول األعمال وعندنا جلنتني قبل أن نبدأ جدول األعمـال ىف              بعد إذن حضراتكم قبل   
 هتقوم بيه ىف توىل نظافة احملافظة العقد املربم بينـها           إستعراض سريع لشركة كريسريفس على اللى     

 ىف وقت سريع هتشوفوا إيه اللى هتقوم به الـشركة ىف خـالل    إن شاء اهللا١/٢وبني احملافظة ىف  
 .هذه الفترة 
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 فعال وبعدين كان عندى إمبـارح رئـيس جملـس اإلدارة            ١/١بالنسبة للنظافة إحنا إتفقنا يوم      
 هتوصل يـوم    فقوللى عربية بتعمل مبواصفات خاصة جاية من السعودية         ٣٠ ىف   والعضو املنتدب 

 مش هابدأ فقلنا مش مشكلة حتملناها كده ونكمل شهر ونبدأ أقوى وهنبدأ قدام حديقة                فأنا ١٠
مبارك هيتعمل ذى مابتعمل القوات املسلحة حاجة إمسها تفتيش حرب هتتفرجوا على أجزاء منـه       

بكل العاملني والنظام اللى هيشرحوا سيادة العقيد غري معمـول ىف أى            هتصطف  العربيات كلها   
لـة موضـعية أخـرى      العريش اىل نق  هننقل  ه قد إيه جمهود منظومة نظافة كاملة        حته هتحسوا إن  
 املوضوع حتدى   واحمترمة واخد وا أن هناك الشركة احلقيقية ناس       من أول شهر هتشعر   وهتحسوها  

على مستوى اجلمهورية إلن إتعرض من جهات أخرى جنيب ناس تانية أقل ىف الكفاءة وأصـريت             
ا تشوفوا التقرير اللى بيتقدم هتعرفوا إن املوضوع علمـى مـش            هتشوفوا مل وعلى هذه الشركة    

  .حنسيب احلكم بعد ماتشوفوا العرضموضوع شيل زبالة وانتهى ده موضوع علمى بدراسة 
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 رئيس جملس حملى/الشيخ سامل ساملان ـ  مراد مواىف حمافظ مشال سيناء /معاىل سيادة الوزير احملافظ
حمافظة السادة احلضور السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته كل عام وأنتم خبري امسحـوا ىل لبـضع                 

ىل اسرتكم املتحابة كما أرى وهذا شرف ىل على مدار ثالثة اشهر مضت وحنـن      إنضم  أن  أدقائق  
 البيئة حتركنا ىف  كريسرفس قطاع شئون    بصفتنا فريق البحث امليداىن لشركة      هنا ىف مدينة العريش     

ونسمع عبارات االمـل    كل شرب ىف مدينة العريش وكلما حتركنا كنا نرى بوضوح نظرة التفائل             
 عليكم سيادة معاىل الوزير اجلميع يقول وبعبارة املواطن البسيط احملافظ حيبىن العريش من              نعقدامل

حنـن شـركة    " جديـد وسوف يشرق غدا فجرا     " اليوم   جديد ومن هنا استلهمنا عنوانا لعرضنا     
 دورا معكم نساهم به  ىف غد افضل وفجرا جديد مشروع النظافة العامـة               سرفس سيكون لنا  كري

وتنفيذ شـركة كريسـرفس     ملدينة العريش حتت رعاية حمافظة مشال سيناء وجملس مدينة العريش           
 ..قطاع شئون البيئة 
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ـ                كانت س  ه العزيـز    يناء وستظل هى تلك البقعة املباركة الىت اقسم ا املوىل عز وجـل ىف كتاب
  مراحل تنفيذ املشروع مرحلة االعداد والتنفيذ وهى الفترة التحضرية الىت مازلنا فيها حىت األن
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 وهـى مرحلـة     ن شاء اهللا  لثة ىف انتهاء املشروع ا    مرحلة التخطيط والتنفيذ للعمليات املرحلة الثا     

 ١/٢/٢٠١١ ليبدأ العمـل أن شـاء اهللا ىف          ٧/١٠/٢٠١٠مت اسناد املشروع ىف      قدالتسليم ،   
 لتنفيذ عدة    يوم وهى الفترة املخصصة    ١١٣الفترة التحضرية اللى بنقول عليها دلوقىت هى        تصبح  

يارات توفري احلاويات   اجراءات كبريه امهها االنتهاء من جتهيز مرافق املشروع توفري املعدات والس          
املخصصة جبمع املخلفات واالدوات وتوفري املالبس والزى اخلاص للشركة تدريب الكوادر الفنية            

 .وكوادر السيطرة واالشراف جلب وتعيني العماله واستكمال النواحى االدارية اخلاصة م 
ـ  أاحنا دلوقىت بقى عندنا اربعة مرافق للشركة ىف مدينة العريش            و جـراج املعـدات   ول مرفق ه

 مت جتهيـز    -يطر جنوب حى الزهـور    و متر ىف منطقة ابو خ     ٢٠٠٠والورشة الفنية على مساحة     
الورشة وانشاء كل الورش الالزمة لعمل مركز خدمة متكامل لصيانه معدات الشركة دى بعـض    

 .ن ألصور ملراحل االنشاء حىت ا

��*I3و�املرفـق   كة على السادة احلضور    بعرض بعض الصور اخلاصة بالشر     ميد  قام السيد الع    :�
عملنا اثنني مبيت للعمـال ىف شـرق        ة   انطالق العمال  ةوهو مبيت العمال واحنا لسهول    ) ٢(رقم  

 . وسرعة ىف  جتميع العمالة ىف الصباح ةسهولاملدينة وىف غرب املدينة علشان يبقى ىف 
 قطاعات ىف غـرب      عامل وخيدم ثالثة   ١٨٠ويسع ل   ) ١(هو مبيت للعمال رقم     ) ٢(املرفق رقم   

 املدينة ودى بعض الصور ملراحل االنشاء
وهو موجود ىف شـرق املدينـة ىف منطقـة عـاطف            ) ٢(هو مبيت العمال رقم     ) ٣(املرفق رقم   

 ىف غرب املدينـة دورات   ١٨٠ عامل باالضافة ل     ١٢٠السادات حتديداً ويتكون من عنابر تسع       
ن املرفـق رقـم     ألمال مراحل التنفيذ حىت ا    على الع ة  مياه عموميه للعمال وغرفة اشراف للسيطر     

ىف منطقة متوسطة بالنـسبة للمدينـة       دارى للشركة ومت انتخابه ذو عنوان واضح        إلواملقر ا ) ٤(
 سـاعة   ٢٤املقر مبكتب للشكاوى على مدار       هذا   بشارع الكورنيش امام شرطة السياحة وزود       

د ايضا مكتب الشكاوى جبهـاز      لتلقى شكاوى املواطنني ختصيص تليفون ارضى وحممول مت تزوي        
طقم الـسيطره   أ مع املشرفني و   ىضرمربوط على شبكة الالسلكي اللى موجود على اال       لالسلكي  

نقل على  يمكتب الشكاوى بعد تلقى الشكوى بيبدأ يشتغل كغرفة سيطرة للعمليات على االرض             
 اءاته فوراً بأجرماللى بيقو طول ببالغ لالسلكى الشكوى ىف حينه اىل املدير التنفيذى 

وفرنا وسيله جنده سريعة اللى هو متوسكل ذو صندوق خلفى موجود مع كل قطاع علشان حل                
ىف الفته مضيئة امام شرطة السياحة عليها عنوان وتليفونـات           املشاكل واملواقف الطارئة السريعة   

 الشركة للشكاوى 
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فريق العمل للبحث امليداىن    بالنسبة للمعدات والسيارات احلقيقة احنا بنشتغل على منظومة ان           -
دد نوع املعدات واالدوات طبقا لتصميم ادوات العمل هى منظومـة         حبيدرس االرض كويس وبي   

ادارة الشركة تفاعال مـع  حتضعها برضة ىف نقطة مت دراسة االرض جيداً  هى صاحلة ملا  واملكان ده   
 اداء راقى للنظافة درست ايه       مستوى ه في ىاالهتمام الكبري لدوله واهتمام سيادة احملافظ ىف ان يبق        

ض النظر عن املعدات اللى موجوده ىف كراسة الشروط واحنا برضة شفنا            غ املشروع ب  هاللى حمتاج 
نا ىف كراسة الشروط بعض املعدات اللى هـى ليـست           فمطلوب للبلد من معدات واض    ايه اللى   

ه دى عمالقـة بتـشيل       متر للسيارة الواحد   ٢٢ ه سيارة مكبس سع   ٢بالقليله ىف التكلفة اضافنا     
اللى موجوده ىف    للمكنسه   ةصندوق وبتفرغه وبتكبس القمامة اضافنا مكنسه ثانية اضافية باالضاف        

 االدارة بتجهيـز  سة اليه مت اصدار تعليمات من جملسكراسة الشروط مكنسة اليه بقى عندنا مكن    
 املكوكيـه مت جتهيـز       متر مكعب اللى هى العربية الصغريه        ٦ عربية   ٣٠مجيع العربيات اللى هى     

 للمنظر احلضارى لعمليه نقـل      همجيع السيارات جبهاز لرفع احلاويات ودى لسرعة االخالء وبرض        
 الشروط وسيارة لورى قـالب خلدمـة        كراسةواخالء املخلفات باالضافة للمعدات املوجوده ىف       

عنـدنا  " ببيـك ا  "  سـيارة    ٢رفع خملفات املباىن والردش عندنا ثالثة لودر مقاسات خمتلفـة           
 ..متوسكالت النجده السريعة 
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 ٢٤٠ مكعب حاوية بالسـتك      ١,٥ع عندنا حاوية معدنية     روحويات الىت ختدم املش   لبالنسبة ل  -
ا  لتر ودى اضافة جيده حنـشرح مهمتـه        ٥٠ ة بالستك سع  ة متر سل  ١٢٠لتر حاويه بالستك    

عندنا العربه املزدوجه الدبل باكيت اللى هى بيقوم العامل برفع املخلفات فيها عنـدنا باراويطـه             
عجلة اماميه لرفع االتربه والرمال اسفل البلدورات باالضافة لالدوات املختلفة بالنـسبة            دنية  مع

كة ريتدى ذى موحد عليه شعار الـشر       ح – للعامل   لتجهيز مالبس العمال وهو الشكل اخلارجى     
 طقم صيفى علشان يتمكن من غسيل الطقم ويكون دائما          ٢شتوى و  طقم   ٢بيصرف لكل عامل    

 طاقيـه  ٢عندنا الطقم الواحد بيتكون من اثنني بدله قطعتني او افرول قطعة واحده      نظيف همظهر
جزمة معطف جلد للعمل اثناء االمطار علشان اليعوقه عن العمل اى شىء بالنـسبة للكـوادر                

حجم االعمال اللى بيتم خالل الفتـرة       ه  ئق او املشرف حيبقى ده مظهر اللبس بتاع       االخرى السا 
 مليون جنية كان احلقيقـة اسـتثمارات   ٢٢ للمشروع ده االن     تثمارضرية وصل حجم االس   حالت

 مت اضافة معدات استحدثت اضافة للى موجـود ىف كراسـة الـشروط              همليون جني ١,٨خمططة  
 حجم االسـتثمارات حنتنـاول سـريعاً حجـم          همليون جن  ٢٢ ليصبح الرقم    همليون جني ٣,٢
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 مليون وتأثريها ىف مدة املشروع البعد الثاىن التكلفة الفعليـة للعنـصر             ٢٢االستثمارات دى ال    

 ٢٢و هى تكلفة التـشغيل للمعـدات        البعد الثالث  ،    مش اجر العامل وخالص    ألةالبشرى املس 
ا حتبقى ازاى هناك تكليفات متنوعة اخـرى        وتكلفته املعدات طيب عملية التشغيل      همليون جني 

 مليون مقترنه باخلمس سنوات اللى      ٢٢حتبقى موجوده البعد االول اللى هو حجم االستثمار ال          
 مليـون ىف    ٢٢هو مده املشروع وده بيؤثر اقتصاديا ازاى ىف املشروع ذى ماحضراتكم عارفني             

 الف جنيـة شـهرياً   ٣٦٧ يوازى   مليون جنية مبا   ٤,٤مخس سنوات يبقى نصيب السنه الواحده       
من حجم عمل الشركة ذى مابيوضح الرسم       % ٢٥نبدأ وبيمثل    قبل ما % ٢٥الرقم ده بيمثل    

 جنية بيتمثـل    ٩٠٠ جنية اىل    ٧٥٠ عندى اجر العامل من      ةالبياىن العنصر البشرى بالنسبة للعمال    
 ه جني ٤٠حساب الشركة    انتقاالت العامل من مدينته اىل مدينة لعريش على          يةىف الزيادات السنو  

 لصاحل العامل فقط بنعمل له برضه       ه جنية ود  ٣٣٥تأمينات العامل الواحد نصيب العامل الواحد       
 ٢٠ جنية ىف اقامة ومبيبت ومفروشات للعامل بتـصل اىل      ٢١٠رعاية صحية ىف تغذية للعمل ب       

يـصل تكلفـة    عامـل ب ٣٥٠  جنية تكلفة العامل الواحد وبالتاىل عندنا ١٤٢٠جنية بتصل اىل  
 والـسائقني  – االشـراف والـسيطرة     –كوادر اخرى االدارة     الف جنية ىف     ٤٩٧العمالة فقط   
 الـف   ١٥٠ الف جنية امجاىل تكلفة الكوادر االخرى        ١٨تكلفة املهنني والفنني    ألف   ٦٠٠٠٠

من قيمة حجـم    % ٤٥ الف جنية يعىن بيمثل      ٦٤٧ بنضفهم لتكلفة العامل ليصبح االجور       هجني
 العماله 

 اقتصاديا احنا جبنا املعدات طيب تشغيلها طبقا لرحالت االخالء من املقلـب             :א���*د�א��.�*�����7
 شـهرى النـهارده      لتر ١٥٠٠ اىل   ١٢٠٠واىل املدينة السيارة معدل استهالكها ىف الوقود من         

 جنيـة شـهرى     ١٥٠٠ جنية معدل استهالك السيارة ىف الوقود حيوصـل          ١,١٠ر ب   السوال
 ٦٠ شـهور او     ٦قى كـل    بكاوتش واخلدمة الشاقة بتاعتنا تغري الكاوتش بي      بالنسبة الستهالك ال  

 ٢٠٠٠ جنية شهريا االصالحات اجلارية بتصل متوسـط         ٢٠٠٠الف كيلو وده بيكلفنا حواىل      
ا ىف بداية املشروع تبقى بسيطة لكن ىف اية املشروع بتبقى عالية لكـن ده               عجنية ىف الشهر وطب   

  جنيـة تكلفـة    ٧٥٠مة السرفيس بالنسبة للسيارات بيـصل اىل        الصيانه الدورية وخد  املتوسط  
قـى  ب جنيـة شـهرى بامجـاىل االسـطول اللـى عنـدنا بي            ٦٢٥٠السيارة الواحد بيصل اىل     

 االخرى املتنوعة انـا     التكليفات من حجم اعمال املشروع      ١٤,٧جنية ده بيشكل    ٢١٢,٥٠٠
ات مغ د –طى للكوادر االخرى    عندى ادارات واتصاالت ومالبس وادوات كهرباء ومياه تأمني من        

قدر نـشوف نظـره     ن وبالتاىل احنا    ٨,٣ اىل     دى  ضرائب عامة بتصل حزمة التكاليف     حكومية
تكلفة اجور ىف   % ٤٥سريعة دلوقىت خمتلفة عن االول اللى هى بقى عندنا حجم االعمال ىف  فئة               
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ا تكلفـة تـشغيل     االستثمارات وتأثريها ىف البعد االقتصادى للمشروع ىف منه       حجم  % ٢٥فئة  
يبقى اذن املتوقع اذا مشينا ىف احلـدود دى حتبقـى       ٨,٣ىف منها تكاليف متنوعة     ١٤,٧معدات  

  .رحبيه متوقعة ان شاء اهللا استعرضنا املرحلة االوىل للمشروع% ٧
اللى هى مقبلني عليها ان شاء اهللا وهى مرحلة التخطيط والتنفيذ مدة املـشروع              ،  املرحله احلاليه   

 للمشروع ثالثة اشهر مها دول اللـى        أسيس ان شاء اهللا فترة ت     ١/٢ت بنبدأ فيهم من     مخس سنوا 
ـ انتم حتشوفوا فيهم او يعىن حتستحملونا فيهم لغاية ماتستقر املنظومه ونشوف اخلارج بتاع             ا ىف  ن

 الشوراع ورفع كفاءا من حيـث الرمـال   سيستأ االخر بعد رفع التراكمات خالل ثالثة اشهر    
املالمح الرئيسية للخطط احنا طبعا بنبىن خططنا على دراسـة          ،  بلدورات واالرصفه   اللى اسفل ال  

 االرض ودى بيتكـون عنـدنا    وحتليلها وبيانات ناجتة من املسح امليداىن ودراسة    لبيانات ودراسة 
دلوقىت عدة بدائل لتنفيذ وتصميم الشكل نفسة وبنختار التطبيق االمثل اللـى بيناسـب طبيعـة        

 : وتـشمل   باملشروع وهى احلدود اجلغرافية ملدينة العريش      العمل  نطاق   يعتهى بطب االحياء كل ح  
حى /حى الصفا   /وكرم ابو جنيله    /واخللفاء  / وال ايوب    / والفواخرية / وحى الزهور  /حى املساعيد 
 املنطقة  /وحى الريسة / وعاطف السادات    /والعبور  / اجليش   /حى الضاحية /وابو صقل   /السمران  

 معلومات عن السكان والـشرحية الـسكانية        / شاليهات السعد  /املدينة وشرقها الساحلية بوسط   
 ٢٧٥ الكثافة السكانية للمساحة الكليـه       ٢٠١٠ الف نسمة بتقدير     ١٤٨مفادها ان احنا عند     

 بنستفيد ان احنا بنشوف إحصاءات      ٢٠٧فرد على الكيلو املربع معدل الزيادة الثانوية للسكان         
لـف  أ ١٢٢,٥٠٠ بداية العقد عندنا     ٢٠١١بالناتج القومى للقمامة ىف     الزيادة السكانية مقارنه    

لـف نـسمة حينتجـوا      أ ١٦٩,٦٠٠ طن ىف اية العقد حيكون عندنا        ٧٦ بينتجوا يوميا    نسمة
 االعمال املطلوبه سريعا مجع واخالء القمامة املرتليه من اسفل العمـارات مجـع              –طن يومى   ٩٣

 الورش واملـصانع باملنطقـة      – ىء الشواط خلفاتواخالء مم واخالء قمامة احملالت التجارية مجع      
 طن مجع واخالء خملفات املستشفيات القمامه العاديـة   ١ جتمعات املباىن الردش اقل من       –احلرفيه  

 ونقلها ملقلب عمومى تفريغ مجيع احلاويـات اىل املقلـب    ةفقط وليس الطبيه رفع احليونات النافق     
 مدفن صحى بالتنسيق مع وزارة شئون البيئة الكـنس          هحيبقى في طويل ان شاء اهللا      العمومى بابو 

اليدوى من الشوارع الداخلية واحلانبيه والكنس االىل للشوارع الرئيـسية والطـرق الرئيـسية              
ى عندنا هيكل وظيفى ضخم علشان يقوم ذا العمل حـسب حجـم             رونظافة النصب التذركا  

 موظف األعمال متوزعـة علـى      ٤٤٧ىل   املشروع ا   عامل بيصل بكل عناصر    ٣٥٠العماله مش   
 األول قطاعات ـ القطاع  ٦ثالثة فترات يوميا حبيث احنا قسمنا مساحة األرض ىف العريش اىل 

األخضر وهو قطاع الضاحية والثالث هـو منطقـة    وهو قطاع الريسة والثاىن باللون      البىن اللونب
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اخلامس وسـط غـرب     لقطاع  اخلدمات الساحلية بوسط املدينة القطاع الرابع هو وسط شرق ا         
 والزهور لدراسة الكثافة السكانية أو التعداد السكاىن للقطاعات دى وده           والسادس هو املساعيد  

 نـسمة حـى     ٣١,٢٦٠ وسط املدينة    ٢٥,٢٤٧ الضاحية   ١٨,٦٣٣مسح ميداىن الريسة فيها     
 مالحظني وجـود    ٢٥,٦٧٢ املساعيد والزهور    ٢٦,٣٤٣  وسط اثنني فيه   ٢١,٢٨٥وسط فيه   

 ملا نزلنا جوه كل قطاع بدأنا نقسم القطاع من جوه ملساحات أصـغر              وت ىف التعداد السكاىن   تفا
تقسم اىل عدة قطاعات ذى القطاع األول مثـال حلـضراتكم           ي بيهم أو    علشان يعطينا التجانس  

 ٩,٣بعدما قسمناه اىل قطاعات من الداخل متجانسة تقريبا حبيث عدد السكان بتنتج ىف حـدود                
 قدرنا حنـصر عـدد      خصصناها القمامة قدرنا بعد ماوزعنا املربعات السكانية بعد ما        طن يوميا من  

السكان ونشوف عدد العمالة اللى بيخدم كل مربع كل عماله فني بالتحديد موجـود دراسـة                
 واملـشرفني    رؤساء قطاعـات   ٦للقطاعات السته اللى حضراتكم عرفتوها مدير العمليات حتتيه         

ت السكانية اللى عندى البدائل املتاحة لعملية التنفيذ حأشرح مثل بالنسبة           بتوعه طبقا لعدد املربعا   
بقا لألعمال املطلوبة وحنشرح البدائل املتاحة مع بعض ألن دراسـة املدينـة             طللمنظومة بتاعتنا   

وجدنا أن ىف احياء جديدة ذات ختطيط عمراىن األحياء دى حضراتكم عارفنها الريسة وضـاحية               
بيسهل لنا هذا الشكل أن احنا نـدخل        / حى املساعيد /  حى الزهور  / العبور  حى /والسالماجليش  

 متر حنقرب للمواطن نضع له صناديق املكايس حتقوم بتفريغهـا           ٢٢احلاويات الكبرية العمالقة    
 حى كـرم    /وغري منتظمة ذى أبو صقل حى الصفا       دمي الشوارع ضيقة بعض الشىء    قالتخطيط ال 
 نـضع    عموما ومنطقة عاطف السادات ما يـنفعش       / وسط البلد  /ن السمرا / الفواخرية /أبو جنيلة 

حاوية كبرية وعربيات كبرية وعربيات كبرية تدخل لكن اختارنا البديل املناسب اللى هى الـسله    
 متر مكعب تناسب هذا املكان نفس السستم حنوزع بـالقرب مـن   ٦ لتر والعربية ال ٢٤٠ال  

ودى  لتر اللى كنت اشارت هلا       ٥٠بأنتظام السله ال     هاغاملواطن احلاويات والعربيات حتيجى تفر    
وحنبدأ نلـزم  مبادرة من الشركة ان احنا حنوزع على مجيع احملالت واالماكن التجارية اهلامة دى  

ات مـن الـسلة اىل      وختلى هذه املخلف  احملل أن هو يضع خملفاته فيها لغاية ملا تيجى املعدة بتاعتنا            
املنطقة الصناعية بيتم اخالئها عـن طريـق توزيـع حاويـات               كذلك خملفات   العربية مباشرة ،    

والسيارات املكبس بتقوم برفعها خملفات الردش واملباىن عندنا مخس سيارات صغرية وعربية لودر             
 وبيقولوا ايه   ٢٤٠ خملفات املستشفيات بنعطيهم حاويات سعة       وقالب كبري ولوادر حسب سعتها    

األكياس ياس مسراء وليست    كخذ منهم املخلفات بتاعتهم ىف أ      علشان نروح نأ   امليعاد املناسب هلم  
 .احلمراء 
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قوم بعملية الشاطىء بعد انصراف املصيفني منه بالشوك        ن والشواطىء ىف الصيف ب    منطقة الساحل 
 وبتجمع ىف نقـاط      متر ١٢٠بيجمع كل املخلفات اللى على الرمال وبنضع التجميع ىف سالت           

العامل عنده ثالثـة    يات بتخليها بنفس اسلوب جهاز الرفع بتاعنا        جتميع ما بني الشاليهات والعرب    
 خالل اإلثنني ساعة األوىل واجبات األول داخل املربع مش على مستوى املدينة وده بيتم 

�..��6*�א�-وא	ع�א��	����وא�طو����א���6دא;ل�א��	��8א�وא�"�א��

ساقط أسفل العمارات بالنسبة     يدخل أكثر أسفل العمارات وبني املمرات وامل       :א�وא�*"�א��.�*�����7
 ونتمىن بعد كده يبقى     كنس آىل حننفذ عملية الكنس اآلىل     للكنس كل الشوارع اللى حيصلح هلا       

كنس آىل مش الشوارع الرئيسية بس ىف بداية انطالق املشروع ان شاء اهللا بنقوم حبملة اعالميـة             
 ملسني فعال أن املـواطن بيهـتم   س املواطن احناسحن اعالنية بمصاحبة ألنطالق املشروع مبطبوعة   

 مشكلة بشكل عشوائى ىف الشوارع حىت هنا املواطن ملا بيضع القمامة ىف             بالنظافة ىف مدن عندها   
الشوارع بيضعها وبيجمعها ىف أماكن اذن هو عنده الرغبة ده أن شـاء اهللا حيـساعدنا كـثري                  

تليفون بنقول فيها يا أبن بلـدى       املطبوعة حاقرئها لكم وان شاء اهللا بعد كده حيكون فيها رقم ال           
احسبها كويس تعاىل نفكر لينا النهاردة وأوالدنا بكره أنت عارف أن النظافة بتساوى الـصحة               

در على العمل نـرىب     نقجسم سليم وكمان عقل سليم يعىن نقدر نتعلم و        مش كده والصحة دى     
 مد ايدك معانـا     يالالتنمية   للنهضة وال  تناأوالدنا كويس يعىن ببساطة النظافة يا أبن بلدى هى سك         

 ىف ظهـر   �*�D.*�3#�8-*	$��$�	+*	�س�������.. نبىن مستقبل امجل مدينة ىف مصر العـريش         
 اىل الرسالة اجلميلة اللى احنا عايزين نوصلها له بنقـول           املطبوعة بعض العبارات بتحس املواطن    

ركة حتـرص  ادارة الـش  اخى املواطن العريش عامل النظافة يتحمل املشقة من أجل صحة أوالدنا         
عـايزين  على أن يكون العامل منوذج لإلجتهاد والعمل اجلاد ىف األخر حنن جئنا مـن اجلكـم                 

قدم نمجيع مطالب الناس ان شاء اهللا نكون موفقني ونقدر          ينفذ  الشكاوى تتصلوا بالشركة مباشرة     
 ..حاجة تفيد األجيال اجلاية بأذن اهللا مبعاونتكم شكرا والسالم عليكم ورمحة اهللا 

  شكرا لسيادتك تفضل سيادة احملافظ :	%�س�א����س/�+�دא

ـ ن الدراسة علمية مش فهلـوة وال جد       دى شركة املالحظ ا   : א��I�.3/א�+�د  أل كـالم    ةعن
صح احلقيقة امبارح كـان     املنطقة حمطوطة   معمول بدراسة كاملة ميدانية بعدد سكان واحتياجات        

لى كراسة شروط وبس ان احنا شايفني أنه         مش بندور ع    جملس اإلدارة موجود معانا بيقول     رئيس
 عامـل مهـا     ٣٠٠ االهتمام بالفرد احنا ىف العقد كنـا          مليون   ٣,٢هو حمتاجينه برتوده بس ىف      

 وبعدين بيعمل ايه بيعطى له مرتب وبيعطى له وجبة الصبح والظهر وبينظم له              ٤٠٠ ل   حيوصلوا
ه مش مظبوط لبسه اللى بينقـل        حيحط عامل النظافة شكل    عمله وله مكان االستحمام ألنه مش     
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املكنسه األلية اللى موجود مش موجودة ىف أى حتة تانية ىف اجلمهورية دى بتشيل عشرة               القمامة  
 ترمى بترمى ىف عربية ومبجـرد مـا         متر مكعب علشان مش كل ما تعمل هلا مترين عايزه تروح          

و طبـق شـهر واحـد       تتملى العشرة طن تروح ترمى وترجع تكمل أنا متأكد أن املوضوع ده ل            
 الشارع فأنا شخصيا    ثالثة أرباع    حيختلف احنا عندنا مشكلة ان حجم األتربة اخده          الشكل كله 

بيـة فهلـوه وجدعنـة      متفائل ان النظام معمول واى شىء على دراسة علمية نتائجها تكون إجيا           
 ..ماينفعش

�:�	%�س�א����س/א�+�د

ياسيادة احملافظ ىف باقى مـدن احملافظـة رفـح          إحنا بنشكر السيد احملافظ بأمسكم مجيعا وبنطمع        
من النظافـة واحنـا   والشيخ زويد واحلسنة وخنل وبئر العبد إنه يعىن ان شاء اهللا يكون له نصيب   

وعلى سـيادتك   متأكدين من قدرات سيادتك على جلب اخلري واملنفعة للمحافظة مش كثري عليه             
شركة كريسـرفس علـى العـرض اللـى         تعمم النظافة على مستوى مدن احملافظة وأنا بأشكر         
أن يكون اجلانب العملى خري بكثري مما رأيناه        استعرضوه قدام حضراتكم واطلب من اهللا عز وجل         

 نبدأ ىف جدول أعمال اجللسة االستاذ سليمان الغزال رئيس          ىف اجلانب النظرى وشكرا حلضراتكم    
 ..جلنة شئون االس 

�:+���.ن�א�Lزאل/א�+�د
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اللواء خالد مساعد مدير األمن اجلهاز د رئيس الس ـ السيد اللواء الوزير احملافظ السيد  السي
 ياريس ىف نقطة عايز اعلق عليها ىف املضبطة اللى فاتت احنا كنا             التنفيذى األخوة الزمالء األفاضل   

رسة اللى امام املطار وقلنا فيها توصيات والكـالم مـش موجـود ىف              عملنا التوصية بتاعت املد   
 ..بطة ياريس علشان الناس ماتعترضش علينا ضامل

 ىف جلسة ايه دى :	%�س�א����س/א�+�د
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ان هـو   امسها تعديل قرار التخصيص اللى عايزين نعمله االكادميية املصرية للعلوم والطري          التوصية  
لواضـعى  من امجاىل التعويض اللى حتأخذه احملافظة       % ٢٥ياريس احنا اتفقنا مع احملافظ مكتوب       

اليد ولكن احنا قلنا املنطقة اللى بني اجلمارك وبني املنطقة املخصصه الكادمييه الطـريان تكـون                
 ..للناس وتتخصص للناس الكالم ده مش موجود ياريس ىف املضبطة 
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 ا جدل كثري بصراحة وعدلنا فيها احنا بنقول فيههو عندنا التوصيه االول ياريس يعىن هية صار 
توصى  اللجنه لدى الس باملوافقة على تعديل املساحة الوارده بقرار التخصيص الصادر اللـى               

 لـصاحل احملافظـة     م٥٠٠×م١٠٠ بدال من    م٢٠٠×م٤٠٠ لتكون   ٢٠١٠ لسنة   ٧٠هو رقم   
مـن قيمـة بيـع      % ٢٥القامة االكادميية املصرية لعلوم الطريان مع تعويض واضعى اليد بنسبة           

  كان ياريس القرار –احملافظة الكادميية الطريان 

�−:	%�س�א����س�/�א�+�د�

 ٤٠لى فات بترك املساحة من املدرسة       عايز اوضح للسادة اعضاء الس احنا قرار التخصيص ال        
اللى فات حسب الكروكى بس بنعدلـه  التخصيص  متر احنا ملتزمني بقرار    ٥٠متر وشارع يعىن    

  دون املساس باالرض اللى جنوب املدرسة املعمارية ٢٠٠×٤٠٠، ٥٠٠-١٠٠من
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 للناس وبعدين ياريس االرض اللى فاضيه برضه تترخص للناس وتكون 
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 تربع واضعى اليد باالرض املخصصه للجمـارك        حينما احنا اتفقنا مع السيد الوزير احملافظ        الاو
كيلو لصاحل اجلمارك السيد سليمان     ×٥٠٠اللى بني االثنني ترفق لصاحل املواطنني اللى تربعوا باال          

 الغزال لتالوة التقرير 

�+���.ن�א�Lزאل/�א�+�د�

	�3��

�א�#�.ع������-%ون�א���.�س

�

سليمان ابـراهيم   / اجتمعت جلنة شئون االس برئاسة السيد      ١٥/١٢/٢٠١٠إنه يف يوم األربعاء املوافق      
 :الغزال ـ رئيس اللجنة وعضوية كل من

 ياسني على صاحل/  األستاذ -١

 مسعد صاحل عروج/األستاذ-٢
 مسلم سلمى احلوص/ األستاذ-٣
 ليلىمحدان حممود اخل/األستاذ-٤
 عبد الشاىف الطنجري/ األستاذ-٥



 ١٧

 صاحل محادة عبد الرمحن/األستاذ-٦
 بالل سويلم                  رئيس جملس حملى مركز احلسنه/األستاذ-٧

 :وبعد املناقشات املستفيضة للموضوعات املعروضة على اللجنة توصى اللجنة باأليت

��:�	$ز�א��	�ش:(و

م وذلك إلقامـة  ٢٠٠×م٢٠٠ة على ختصيص قطعة أرض مبساحة       توصى اللجنة لدى الس باملوافق     −١
 .مصطفى حممد مريشد / القرية الرائدة بقرية حلفن حسب الكروكى املرفق وإقرار تربع املواطن 

م وذلك إلقامـة    ١٠٠×م١٠٠توصى اللجنة لدى الس باملوافقة على ختصيص قطعة أرض مساحة            −٢
 ..أمحد مريشد عايد عياد / ى املرفق وإقرار املتربع مدرسة تعليم اساسى حبى الكرامة حسب الكروك

�:�	$ز��%	�א���د:�.��.

م ٢٠٠×م٢٠٠توصى اللجنة لدى الس باملوافقة على ختصيص قطعة أرض مـساحتها             −١
م وذلك إلنشاء نقطة سروح للصيادين على ساحل رمانة وذلـك           ٤٠٠٠مبساحة إمجالية   

يمان عامر حممد ، على حممد حممد ابـو         سل/حسب الكروكي املرفق وإقرار تربع املواطن       
 ..السعود وموافقة القوات املسلحة 

 ١٩٩٤لـسنة   ١١٠٠توصى اللجنة لدى الس باملوافقة على تعديل قرار التخصيص رقـم          -٢
واخلاص بإنشاء مالعب ومركز شباب بقرية الشوحط ليواكب الوضع احلقيقى لألرض ليكـون             

 .ملركز بئر العبد ومركز حملى قرية الشوحط  وذلك بعد موافقة الس احمللى ٢م٤٠٠
م وذلك  ٢٠٠×م٢٠٠توصى اللجنة لدى الس باملوافقة على ختصيص قطعة أرض مساحة           -٣

 .لبناء قرية منوذجية بقرية رابعة حسب الكروكى املرفق واقرار واضعى اليد 
لـسوق  توصى اللجنة لدى الس على تعديل قرار التخصيص لقطعـة األرض الكائنـة با              -٤

م إلقامة مدرسة ثانوية بقرية بالوظة وذلك حسب الكروكى         ٥٠×م٤٠التجارى والبالغ مساحتها    
 .املرفق وموافقة الس احمللى لقرية بالوظة ونظرا حلاجة القرية اىل املدرسة 

م مكـان النتظـار     ٢٠×م٢٠توصى اللجنة لدى الس على ختصيص قطعة أرض مبـساحة           -٥
 .الصحية بقرية بالوظة وذلك حسب الكروكى املرفق السيارات جبوار الوحدة 

م داخـل احليـز     ٢٢٠×م١٨٠توصى اللجنة لدى الس على ختصيص قطعة أرض مبساحة          -٦
 .العمراىن للقرية لبناء القرية النموذجية باخلربة حسب الرسم الكروكى وإقرار املتربع 

��	$ز�א�-�:�زو�د:�.��.

م ١٠٠×م١٠٠لى ختصيص قطعة أرض مـساحة       توصى اللجنة لدى الس باملوافقة ع      −١
وذلك إلنشاء مركز اإلغاثة واإليواء بتجمع احلسينات التابع لقرية القريعة واألرض تربع            

 ..سالمة سامل بريك /املواطن
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�:�	$ز�א�1�+3:	א��.

م وذلك  ٢٠٠×م٢٠٠توصى اللجنة لدى الس باملوافقة على ختصيص قطعة أرض مساحة           -١
نافع سليمان بـن    /  بقرية املغفر حسب الكروكى املرفق وإقرار تربع املواطن        إلنشاء قرية منوذجية  

 .نافع 
م وذلك  ٢٠٠×م٢٠٠توصى اللجنة لدى الس باملوافقة على ختصيص قطعة أرض مساحة           -٢

سعيد سـليمان   / إلنشاء قرية منوذجية بقرية بئر بدا حسب الكروكى املرفق واقرار تربع املواطن           
 سالمة 

رئيس الوحدة احمللية ملركز ومدينة     /ة لدى السيد الوزير احملافظ بالتنبيه على السيد       توصى اللجن -٤
 توصيل  – صيانة شبكات    -احلسنه بتنفيذ مجيع التوصيات اخلدمية والىت جاءت باحملضر من نظافة         

 ..مياه شرب 

�:�	%�س�א����س�/�א�+�د�

�2�1��6#و�D.�0�����-%ون�א���.�س�א��وא��

��وא���:�א����س�

 - :	%�س�א����س/�+�د�א�
 �حممد فداوى رئيس جلنة التعليم اتفضل /  موافقة شكرا حلضراتكم االستاذ 

�:	%�س�א����س/�א�+�د

 أعـضاء    طلب يقدم بعد اذن حضراتكم ممضى من        يا أستاذ حممد فداوى عشان ىف      ىف بعد إذنك  
  . عضو أو أكثر٢٥جملس حملى رفح والشيخ زويد حواىل 

 اللى بتكلم فيه احملافظ امبارح اتكلم معايا فيه بالنسبة يافندم متقدم من              قد املوضوع كلى مترامى  
 رفح والشيخ خبصوص االنابيب اللى سلموها من فترة وطبعا مها بيعانوا من             جمموعة من األعضاء  

احملافظ تشوف لينا حل ىف املوضوع ده علشان خاطر طبعا رفـح            االنابيب الغاز وياريت ياسيادة     
 .ش نتأخر عنهم والشيخ منقدر

���I�.*3��*+�د�א�امنا لغاية أخر حاجة النهاردة الصبح كنت بتصل طبعا وزير البترول كله مع              :א
أالف انبوبة التوجه بتاع وزير البترول ان يدينا البـاقى بتكلفـة        ٥ احلزب دلوقىت امنا هو أستلمنا    

ـ   % ٥٠ ببالش امنا ب   بعافر أنه عايزيدهولنا  ولو موافقني أنا    % ٥٠ ب أول دفعـة    نبتـدى جني
 . ومعرفش هيا هتكون مثنها كام زى ما تكون  فيهمنغري٢٠٠٠

 أالف جمانا طلب ٥فظ اجتهد ىف الفترة األوىل وجابهو السيد احملا  : 	%*�س�א����*س���/א�*+�د�
 االخـر   ه جمانا وبعد احملاولة ىف     أالف ثانني برض   ٥ل انه عايز جييب     مرارا وتكرارا من وزير البترو    
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 رأيكم ايه أنا عايز امسع الكلمة من الشيخ زويد اتفضل يا أستاذ فرج انا               واقالوا نصف الثمن فأنت   
 .بقول الكلمة معاك اتفضل خد امليكرفون 

 االعضاء وان املطالبة ىف     بنكن االحترام جلميع األخوة    ياريس حىت اقل حاجة احنا       :אA+#.ذ�	ج
ا بنقول لسيادة احملافظ هـو      احملافظة انه مافيش فرق بني مركز رفح والشيخ زويد والعريش وطبع          

 مـشكلة يعـىن اصـبح االنابيـب               ىف يوم اجللسة الدامية عرضنا على سيادته ألنه دى         احنا كنا 
مواطن ياخـد امبوبـة     % ٥٠ متتغريش واملستودعات قفلت والنهاردة حطونا قدام االمر الواقع       

هينـشىء عنـدنا    صعب جدا يعـىن     % ٥٠ النهاردة ونقولو   ببالش ياريس ومواطن تاىن بيجى      
% ٢٥نطمع الكرم ياسيادة احملافظ أل يعىن يبقى فيه موازنة على األقل            % ٥٠مشكلة احنا يعىن    

ونقنع بيها املواطن سيادتك تسمح لينا األن بـأن احنـا حنـل             % ٢٥معقولة ولغاية ما حنط ال      
 سيادتك  نونقنع بيها املواط  % ٢٥ حنطاملشكلة ىف املستودعات ىف رفح والشيخ زويد ولغاية ما          

األنابيـب  غلـوا   تسمح لينا األن بأننا حنل املشكلة اللى ىف املستودعات ىف رفح والشيخ زويـد               
 .بتاعتهم 

���I�.*3��*+�د�א�حاجه بـبالش  خالص أنا فهمت يافرج هرد عليك انا لو عليا انا عايز كل        :  א
 . ببالش ألولنينيا ألف انبوبة كتر خريه هذا وهقولوا بقى وانتا اديتنا عطيتنا ٥الراجل عطانا 

 من صندوق اخلدمة من صندوق أى        يافندم يعىن سيادتك   فني يعىن دور احملافظة     :�אA+*#.ذ��*	ج���
 .حاجة كرمك كبري ياسيادة احملافظ الناس حتت خط الفقر واهللا واهللا الناس كفرانة 

�:	%�س�א����س/�א�+�د

 افظ دلوقىت سيادتك بس تأمر    سامى وياسيادة احمل  / تدخل يا استاذ فرج ياباش مهندس     ليا  طيب أنا   
األنابيب دى حلني حل املشكلة بس ومها هيقعدوا مع بعض يافنـدم ان             تعىب  بأن  مديرية التموين   

ىف كرم سيادتك بـس     واثقني    وا  واحنا برض % ٢٥،  % ٥٠ أن قدروا ال     قدروا حيلو املشكلة  
خالص ده اللى احنا عايزينوا     االنابيب دى لغاية ماتتحل املشكلة      تعىب  احنا عايزين مديرية التموين     

 .يه  على سيادتك احنا موافقني بأهنعرضدلوقىت وبعدين 

���I�.*3��*+�د�א�طيب أنا ممكن أدى فترة مساح لألنابيب دى بس أنا بتكلم على املبدأ مـا                  :א
 .احنا عايزين حنل 

   ىف املكتب يافندم وهاجنبلك احلل معانا ان شاء اهللاهاجنيلك :	%�س�א����س/א�+�د

  .مع بيه الناسمن احنا جنالشيخ باتفاق واعضاء جملس رفح    :א�+#.ذ��	ج

  ده على مجيع احملافظة  :�	%�س�א����س/�א�+�د
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املوضوع على االنابيب االسرائيلية كلها ، احنا بنتكلم على الكل يأستاذ سليمان ، احنا بنـتكلم                
دموا الطلب من الشيخ زويـد      على كل احملافظة مش على الشيخ زويد ورفح بس علشان اللى ق           

 .ورفح 
أحنا بنطمع ىف كرمك مره ثانيه أحنا عايزين فترة مساح          ياسياده احملافظ احنا بنقول ياسياده احملافظ       

األنابيب األسرائئيليه بفترة مساح وأحنا حنيجى لـسيادتك        اللى بتتعامل معامله    على مجيع احملافظة    
نسيبه كله برضوا لكن أحنا طمعني فأحنا عـايزين  ىف املكتب واللى مش حنقدر نأخذه كله مش ه  

شكراً سياتك نسمع   . نسمع فترة مساح  من سيادتك علشان خاطر نريح الناس ونريح املواطنني             
 سيادة احملافظ

���I�.*3��*+�د�א�ينطبق على الكل يعىن مبقولش بكلمش طبعا اللى بينطبق على     م  أنا  هندى ��:��א 
كـان   ده خالص مش هياخدتاىن، اللى هو        اد االنبوبه بوبه فص الالشيخ زويد والرفح اللى اخد ان     

 %٥٠قدم ومتخدش هندى مساح لغاية ماحنل ال

 ثالث شهور ياسيادة احملافظ     :	%�س�א����س�/א�+�د�

 شهرين     :א��I�.3/א�+�د

ثالث شهور ياسياده احملافظ بصوا ياحضرات انا مـش عـايز اى        :	%�س�א����*س��/א�+�د
  تبقى موجودهىحاجة اسرائيل

 خالص فتره مساح ثالث شهور على لسان السيد الوزير احملافظ فترة            :	%�س�א����س�/א�+�د��
 مساح ثالث شهور شكرا حلضراتكم 

 بداية اتوجه بالشكر والتقـدير ملعـاىل        -بسم اهللا الرمحن الرحيم        :���3*د�2*	وج����/א�+*#.ذ�
 ىف اجللسة الودية الـىت      همشال سيناء حقيق  السيد الوزير احملافظ ما يقوم وما يبذله من اجل شعب           

حضورها ىف داخل الس مع سيادة الوزير حتدثنا كثريا عن املعاناه الىت نعاىن منـها ىف كـوبرى                  
 ان يكـون هنـاك   فأحنا النهارده البدعذاب السالم مااصبحتش كوبرى السالم اصبح كوبرى ال      

 ٠عني حرامموقف م

  جاية ىف املوضوع ده ى اجللسه الللى ان هخصصح ياستاذ حممد امس:א�+�د	%�س�א����س

 تم  ارى البد ان يكون هناك موقف لو مسح  :א�+#.ذ���3د�2	وج

انا عارف ان املوضوع ده مهم يااستاذ حممد عـروج ان هخليهـا              : א�+�د�	%*�س�א����*س����
 ٠بس  ناه يااستاذ حممد عروج علشان ترتيباجللسه اللى جاي

 ذن سيادتك يافندم مشكورين جدا شكرا  بعد ا :א�+#.ذ���3د�2	وج
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  شكرا تفضل يااستاذ حممد فداوى :	%�س�א����س/א�+�د�

ئيس الس السيد اللواءاحملـافظ     السيد ر  - بسم اهللا الرمحن الرحيم       :א�+#.ذ���3*د��*دאو,����
 ذى االخوة واالخوات اعضاء الس    المن االخوة اعضاء اجلهاز التنفي    السيد اللواء مساعد مدير ا    

 الساده احلضور 
  -:اوال مدارس ادارة العريش توصى لدى الس باالتى : توصيات اللجنة 

خماطبه املسئولني بالتربيه والتعليم ملتابعه املوجهني وخاصه التوجيه املاىل واالدارى ملـدارس ادارة             
 االف جنية٥ه التقل عن مبلغ  بعض تسليم كل املدارس سلف للصيانالعريش وخاصه

�����א�#���מ#�	�	��

و�٨/١٢�6**#3.�**�D���**��א�#��**�מ��ز�**.	���**��ض��**دא	س�א��**	�ش�وא**Gدא	א�Dא�;**	,��**ن����

��−:�وא�������$و���1ن�$��Oن٢٢/١٢

 "ا رئيس        داوى           ــــمحمد ف-١
 "ا  عضو       فى األزرق            ــمصط-٢
 "ا  عضو م                 ـــــمحمد غان-٣
 "اعضو              ابو نيفه        محمد سليم-٤
 "اعضو   ر                   ـــــنبيل مط-٥
 "اعضو               ل سالم ـــ جمي– ٦
 عضواً               انــ جازى حس– ٧
 عضواً                 خالد عبد العاطى– ٨
 " فرج حماد سليمان                      عضوا-٩

 عضواً               موـــ منى بره– ١٠
P#�=�ذ�ز�א.Q��و�ن�א:−�

�−:&��I��D	��و�.��1��Cو(دא	,��.��د�	���و02.מ�א�د�ن�و���DI3א������א�6#/�א�+�د

 موظفا ١١٦ فصل وعدد موظفيها ١٨مدرسة مصطفى حقي االبتدائية عدد فصوهلا -١
 ١٩/٩/٢٠١٠ بتاريخ ٥٣٧٣٤٧٧ج بالشيك رقم ٥٠٠٠مت صرف مبلغا وقدره -٢
 حممد زيدان أمني خمزن وذلك لعمل صيانة باملدرسة / اسم السيدب
 -:اطلعت اللجنة على ما مت شراؤه من هذه السلفه ووجدت اآليت-٣
سـم  ٤٠×٢,٥ قرص خشب مقـاس      ٧٧مت االتفاق مع ورشه البيك إلعمال النجارة بعمل         -١
 ج ٣١٥٧ج بسعر امجاىل وقدره ٤١سم بدون دهان بسعر القرص الواحد ١٢٠×
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 قرص خـشيب بـدون      ٧ قرص خشيب مت تركيبهم على االدارج وحواىل         ٢١ جتد اللجنة اال   مل-٢
تركيب وعند السؤال عن باقي األقراص مل جند جوابا وقال املسئول عن الشراء انه مت ترجيع عدد                 

ج وكان ذلك مبعرفه    ٢٠٩١=ج    ٤١×٥١ قرص للنجار مرة أخرى واسترداد املبلغ وقيمته         ٥١
 -:ة من كال منجلنة الشراء املكون

 مصطفى عمر عمر -٣ سامى العبد العزازى -٢امحد على السيد -١
 قاعدة كرسـي دورة  ٨،  ميوله ٨،  صندوق طرد ٨قامت جلنة الشراء باملدرسة بشراء عدد    -٣

  ج ١٦٨٠مياه 
اتضح للجنة انه مل يتم تركيب اى شئ من هذه االصناف وظلت دورات املياه كما هي متـسخة                  

 ٠٠تراه موجودة ىف املخازن لترجيعها فيما بعدواألشياء املش
 ج وكل االشـياء     ١٠٤ر٥الحظت اللجنة انه مل يتم تركيب عدد اللمبات اليت مت شراؤها مببلغ             

 .املشتراه بدون إيصاالت 
درويش مدير املدرسة إىل اإلدارة او املديرية ألنه غري أمني على           / وترى اللجنة ضرورة نقل السيد    

  ومسكني مدرسني ذلك أهدار للمال العاممعه ايضا اللجنة املذكورة ويعترب صرفها واملبالغ الىت يتم

ياأستاذ حممد أنا ليا تعقيب على التوصية دى لو كانت املـستندات        : 	%*�س�א����*س���/א�+�د
كمجلس حملى بالنقل ده يتحول على الشئون القانونية والشئون         هنكتفى  املطلوبة معاك احنا مش     

 بنقل املـسئول مـن هـذا        بة يا حتوهلم مكان ما حتوهلم مش هنكتفى       هلم على النيا  القانونية يا حيو  
التالعب خالص يتحول على جلنة الشئون القانونية عند األستاذ يوسف وهيتحولوا على النيابـة              

  .العامة احنا توصيتنا كلها للسيد الوزير احملافظ وهو املسئول األول واألخري قدام الس

��:	���ل��ط/אA+#.ذ

لها ولألسف الشديد احلاج     اللى فاتت واللى قبلها واللى قب      أنه مت اصدار اكتر من قرار نقل السنه       
امبارح هنا من أحد النـاس املـسئولة ىف دهـر             ناس بيتصلوا بيه تليفونيا وقبلوه     حممد يعرف فيه  

 .الراجل ده ومحياه ومل يستطيع أى مسئول ىف الفترة اللى فاتت 

� أى حد بيتالعب باملال العام يانبيلحامىمافيش حد     �:	%�س�א����س/א�+�د

�I�.3��+�د�א�وبعدين بأكد على حاجة اللى يقوىل ده ليـه         ) تصفيق  ( الأحد فوق القانون    :  א
وهوأظن يعىن شوفتو عدة أمثلة مافيش حد بيتعني غصنب عىن وال ميشى غصنب عىن ده موضـوع                 

  .ى غلطان هيقام عليه احلد أيا كان اللهرواحد بدراعه مش بدهره معنديش دمنتهى وكل 
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�:��3د��دאو,/אA+#.ذ

خماطبة املسئولني بالتربية والتعليم وخاصة الذين يتبعون املدارس سرعة تسكني مدرسني جدد بدل             
من املدرسني الذين مل يتم تسكنهم على درجتهم املالية لعدم حضورهم ألستالم العمل مع مناشدة               

 عامل وحراس أمن حيث أن الذين يتم تعينـهم ال يكفـى   ٥٠٠ني عدد  يظ لتع السيد اللواء احملاف  
 ٢٠٠ أو   ١٠٠ الكل عاوزينه     وأحنا ٢٠٠٠ ورفح   ٢٠٠٠حلاجات املدارس الشديدة بئر العبد      

 إن أمكن    عامل وحراس ليلى   ٥٠٠فاعوزين من سيادتك ومع السيد وكيل الوزارة جنيب كمان          
 على مستوى الدولـة     نييوع ده ينفتح ىف بنود موضوع التع      دقيقة واحدة أنا طبعا أنا نفسى املوض      
 واحد دول دى طفرة مافيش حد ثاىن خدهم أمنا أحنـا            ٥٣٠بقى فيه قيود احلجم اللى جيبه ال        

 ٣٠٠٠ و ٢٠٠٠ موجود كانت بيبقى ىف كل مركز        أن احلجم الىت  هنسعى ده كويس أنا عارف      
هنسعى ان احنا جنيب تـاىن امنـا دى    دى بداية كويسة و    ٥٠٠ امنا اللى موجود      واحد ٥٠٠٠و

ثانيا إدارة مـدارس رفـح       - حممد   ياأستاذخطوة كويسة احلقيقة وماحدش تاىن أخذ هذه امليزة         
اح جديد ىف مدرسة رفح للتعليم األساسى مكـان دورات          ليمية توصى اللجنة الس بناء جن     تعال

 التالميـذ   تستعمل حىت ميكن استيعاب  أكثر من ثالث سنوات الاملياه القدمية واملتهالكة والىت هلا   
 طالب وهى مدرسة    ٨٠٠ املدينة ويبلغ تالميذها حواىل      ىف هذا احلى حيث أن املدرسة تقع وسط         

بالتربع ا ابتدائى وإعدادى ورياض أطفال بناء مدرسة اعدادية بقرية احلسينات حيث قام األهاىل             
م حيـث   ١٠٠بتدائية األصلية إال حواىل      اإل م والتبعد عن املدرسة     ٢٠٠٠بقطعة أرض مساحتها    

دادية بعيدة عن مكان أقامتـهم      أن طالب هذه القرية ىف املراحل االعدادية يذهبون اىل مدارس اع          
ـ            ن -٣ ا مدرسـة كـبرية         قل املدرسة الثانوية للبنني برفح مكان مدرسة التجارة الثانوية حيث أ

ـ   ري مكان    مع توف  ألعداد الطالب اللذين ىف املدرسة الثانوية     وتسع    ىف هـذه    هالدارة رفح التعليم
حيث أن املدرسة الثانوية للبنني تقع جبوار احلدود مع الطـرف األخـر نقـل               املدرسة أن أمكن    

 أن   األطراف اىل مدارس قريبة من املواصالت حيـث        املدرسات الالتى يعملن ىف مدارس مترامية     
ت وخاصة  االماكن بني املدرسا   تبادل   ة مع بعض املدرسات يعانون من الوصول اىل املدارس البعيد       

 ..ىف املدارس القريبة من املواصالت 
 ملدرسة امحد ابو سلمه الثانوية العـسكرية حيـث أن           مدارس الشيخ زويد متابعة املسئولني    : ثالثا

      خـري   للمدرسة حيث قام   مدير هذه املدرسة غري مهتم بالعملية التعليمية وال يقوم بواجبه كمدير          
 نـسمع  –  الحظت أى اعداد املدرسني الغائبون كبرية جدا     لو مسحتو مع  ن اللجنة نس  حيث ا قيام  

  اليتم توزيع االحتياطى بعد اذن حضراتكو بعد اذنك يـا اسـتاذ حممـد                .حىت خيلص توصياته    
ابعو توصيات اللجنة اللى ىف دماغة فكر ىف توصية معينـة يكتبـها   تالسادة األخوة األفاضل وانتو   
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ن ملا يأخذ الكلمه يعلق عليها التوصيه اللى عاوزها تفضل يااسـتاذ واليـتم توزيـع                قدامه علشا 
االحتياطى واغلب فصول املدرسة بدون مدرسني والطالب اغلبهم متواجدون ىف حوش املدرسـه         

ل منه وسيادتك مايرحش مدرسة تانية بعـد ذلـك          يني مدير بد  ومطلوب نقل مدير املدرسه وتع    
وجهـه للغـه   لشيخ زويد االبتدائية مل يزورها م مدرسه ا  - استاذ حممد   ك يا تاليروح باقول توصي  

 االجنليزية من أول العام ومل يتابع املدرسني اللذين يقدمون تدريس مادة اللغه واغلـب مـدارس               
الاىل مغلقه او الكمبيـوتر ـا       سه واغلب غرف احلاسب ا    ياحملافظه التعتنىي باحلاسب االىل وتدر    

 ىف اغلب املدارس وكذلك املكتبات صورة فقط        درسني للحاسب االىل  ل حبجة عدم وجود م    معط
اغلـب  ة من اجله و   أشنملايتم رص الكتب عليها دون ان يطلع عليها اى تلميذ والتؤدى العمل             

 هناك   ذلك االاذا كانت   سبات والتعقيم خزانات املياة غري صاحلةومليئه باالتربه والقازورات والتر      
 من العـالج سـرعة       اخلنازير والنعمل باملثل الذى يقول الوقايه خري       ل انفلونزا امراض متفشيه مث  

 حيث الحظت اللجنة اثناء زيارا هلذه املدرسه يوم         ال الثانوية للبنات  حماسبة املسئولني مبدرسة الرت   
 الساعة الواحدة ظهرا بأن الباب اخلارجى للمدرسة مفتوح على مصرعيه واليوجد احد             ٢٢/١٢

ؤاهلني ملاذا انتم هنا قالو منتظرين املدرسني العطائنـا دروس          لبات وعند س   الطا باملدرسة االعدادية 
رة املدرسة ىف مأمورية ىف االدارة وتركت توكيل للوكيل         يخصوصيه داخل املدرسه وعلمنا بأن مد     

يافندم تشديد شويه أحنـا زى كـده        والكنه ترك املدرسة دون ان يراعى الدقه ىف عمله معلش           
متابعـه املـسئولني الدارة      -احلسنة خالص ماشى تفضل     عليميه ماهى توصيات    مدارس إدارة الت  

 ١٥مدرسة مبارك االعدادية ا حواىل       -:احلسنة التعليمة ملدارسهم حيث الحظت اللجنة االتى        
مدرساً ومل جند اللجنة االمدرسا واحد هو حسن شوقى حممود صعيدى وباقى            ١٦طالبا وا حواىل    

 من الشهر وكذلك مدرسة     ١٣تنتهى ىف   ة والىت   م على اجازم املدني   حصوهلاملدرسون غياب بعد    
 ومل جتد اللجنة االه مدرسـني واملدرسـه    مدرسا ١٧مبارك األبتدائيه حيث أن عدد هذه املدرسة        

 االبتدائية من الناحية الشامليه والغربيـة       مطلوب بناء سور حول مدرسه الريسان     .  مياه  ليس ا   
 مطلـوب    مدرسة الصناعات الثانوية بغداد     - احليوانات الضارة والسارقات   نحلماية املدرسة م  

والتجارة لكى يستفيد خريج هذه االقـسام       واللحام  فتح أقسام جديدة ا مثل الكهرباء والبناء        
 ١٩٤علما بأن طالب هذه املدرسـة       بالقرية  بعد خترجهم ىف العمل ىف املصانع املوجودة واحمليطة         

   -ا طهـاه    هذه املدرسة من املسئولني جممع بغداد التعليم اليعمل واليوجد          بعة   متا طالبا مطلوب 
وحجرات النوم ا التصلح مما يتسبب ىف عدم انتظام هذه املدارس والذى يبلغ عددهم أكثر من                

 طالبا ىف   ٤٥ لنقل عدد    اتوبيس   طالب ثانوى عام وثانوى صنايع وإعدادى ومطلوب تدبري        ٢٠٠
  مكان إقامة من
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 جممع بغداد التعليمى ال يعمل وال يوجد به طهاه وحجرات النوم به ال تصلح مما يتسبب                 – ٤
 طالب ثانوى عام    ٢٠٠ىف عدم انتظام الطالب ىف هذه املدارس والذى يبلغ عددهم اكثر من             

 طالباً من قرية اجلفجافة اىل      ٤٥ مطلوب تدبري اتوبيس لنقل عدد       –وثانوى صناعى واعدادى    
 حىت يستطيع هؤالء التالميذ الوصول ملدارسهم ببغداد وكذلك االهتمام مبجمـع            قرية بغداد 

 . القسيمة التعليمى حيث ان الطباخني ال يقومون بعملهم حبجه ان رواتبهم ضعيفة 
مطلوب بناء سور حول مدرسة ام شيحان االبتدائية واالعداديه الن احلوادث تكثر بشدة             -٦

ريق العام السريع حييط باملدرستان ومطلوب نقل مدرسـة         اثناء خروج التالميذ حيث ان الط     
بغداد الثانويه مكان الفصل الواحد حيث ان هذه املدرسة مغلقة من حواىل سنتان علماً بـأن                

  طالب فقط ٤عدد التالميذ باملدرسة الثانويه 
الجـازة  وتوصى اللجنه لدى الس مبخاطبه السيد اللواء احملافظ واملسئولني عن التعليم بأن ا      

 منه الن فرق    ١٣ حىت   ١ منه بدال من ما هى عليه من         ١٥ ىف الشهر حىت     ١امليدانيه تبدأ يوم    
 هذه االيام ال يتم فيها حضور املدرسني من اجازام وتصبح خاليه من املدرسني 

توصى اللجنة لدى الس ان املدرسني الذين يعملون بإدارة احلسنه التعليميـة ىف املـدن               -
ن املواصالت المينحوا اجازة ميدانية ومتنح االجازة امليدانية للذين يعملون ىف مدارس            القريبة م 

 .بعيدة مترامية األطراف 
توصى اللجنة لدى الس بعدم السماح بعمل الزوج مع الزوجة ىف مدرسة واحـدة ممـا                -

ـ     :توصيات بئر العبد     .    املشاكل بني املدرسني واإلدارة    يسبب بعض  دى  توصى اللجنـة ل
 الغاء نظـام تـشكيل املقاعـد      : الس مبخاطبة السيد اللواء احملافظ ووكيل الوزارة باألتى       

بالفصول على شكل دوائر وجمموعات حيث يشكل خطورة على التالميذ بأنه البد من لـف               
  .رقبتهم حنو املدرس اثناء الشرح أو النقل من على السبورة

�:	%�س�א����س/�א�+�د

  أستاذ عبد احلميد  ؟ ية دى يا أستاذ حممد فداوىمني اللى اداك التوص

 :	%�س�א����س/א�+�د
  يا عبد احلميد ملا خيلص توصيات استىن  ٢طيب فسر ىل 

توصى اللجنة لدى الس بإخطار السيد الوزير احملافظ بالتفضل           :��3د��*دאو,��/אA+#.ذ
انويـة بـإدارة بئـر العبـد     باملوافقة على فصل مدرسة بالوظة الثانوية عن مدرسة رومانة الث 

واستصدار قرار بذلك إلمكان حصوهلم على الدفاتر املاليـة واإلداريـة وحتقيقـا للـسالم               
 .. حاليا هاإلجتماعى حيث أن مدرسة بالوظة الثانوية موجود
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مسار خـاص   توصى اللجنة لدى الس بالتنسيق مع السيد اللواء احملافظ على فتح فصل             -
 ٤وية الصناعية حيث ان الفصل موجود وحيث ان عدد طلبه بئر العبد             مبدرسة بئر العبد الثان   

قراها اىل العريش والعودة بشكل صعب جـداً        ومن بينهم فتاة يسافرون يوميا من بئر العبد         
 ويعرضون حيام اىل اخلطر وشكرا حلسن استماعكم 

فـضل   بشكر حضراتكم  اتفضل يااستاذ حممد فداوى اتا ان : 	%*�س�א����*س��/�א�*+�د���
جلنة التعليم جلنة مهمة ىف الس والتعليم كل بيت ىف احملافظة مشترك فيه             : قعد اوال   امكانك  

علـى  فالتوصيات دى بشكر اللجنه عليها وانا بطلب بامسكم مجيعا من السيد الوزير احملافظ              
 الشباب كل اللجان النوعيه للمجلس انـا عـايز          – الصحة   –مجيع اللجان التربية والتعليم     

دود لتوصيتها قبل اجللسة الثانية من التوصيات اللى بتيجى عشان خاطر الـس يكـون               ر
عارف ايه اللى حصل ضمن هذه التوصيات انا عايز ردود التوصـيات اللـى موجـوده ىف                 
اللجان قبل اجللسه الثانية حىت نقتنع باللجان واال ان احنا يعىن خالص اذا كان بنتكلم بـس               

تالعبني باملال العام احنا برده سيادة احملافظ طلب مهـم العـضاء            وتوصيات جملس وحتويل م   
 تفضلاستاذ ابراهيم عليان    -  الس عشان نتابع عملنا الرقاىب والشعىب 

  : א�	א&�מ�2��.ن/�+#.ذ��א
بسم اهللا الرمحن الرحيم السيد الفاضل رئيس الس ، السيد الوزير احملافظ الـسيد اللـواء                

 حقيقا  مجيعاً حقيقه  اجلهاز الشعىب السالم عليكم      – االمن ، اجلهاز التنفيذى      خالد نائب مدير  
 جيدا السيد الوزير احملافظ من جهد ىف دفع منظومة التنمية ودعم منظمومة             نثىنىف البدء حنن    

جلنة التعليم انا احب ياسيادة الريس ان اضيف توصيه عنـدنا           االستقرار بالنسبة فيما يتعلق با    
ة االرض خاليـه    يده وهذ د شبانه توجد مدرسة ابتدائية قدمية ومت انشاء مدرسة ج         ىف قرية جنع  

ما نسأل ىف وزارة التربية والتعليم ىف االدارة او ىف املديرية يقولـون ان              فارغة غري مؤهله حين   
هذه االرض خمصصه ملخازن االدارة حنن نطلب من التربية والتعليم اومن الس او من السيد               

افظ ختصيص قطعة االرض هذه اىل مدرسة ذات الفصل الواحد خاصه واننا عنـدنا        الوزير احمل 
 االخرى فيه مدرسة امسها     من التعليم ، التوصيه   تسربني  جمموعة كثرية من التالميذ الراسبني امل     

مدرسة ابو ركن مدرسة ابتدائية فيها مخس فصول هذه املدرسة منذ مخس سنواتاو يزيد وهى               
ميذ  ىف التربية والتعليم بتقول ان هذة املدرسة ايله للسقوط وال سالمة للتال            تقارير هيئة االبنيه  

  هذه املدرسة وانشاء مدرسة اخرى ىف ارض هذه املدرسة داخل هذه املدرسة نطلب ازالة

   : 	%�س�א����س/�א�+�د�
 ها  من االدارة اهلندسية تشوفاو تشكيل جلنة 



 ٢٧
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 اللجنة بان هذه املدرسة ايله للسقوط وال تنفع ان تكون من            فتت تشكيل جلنة وا   اعتقد انه مل  
 وتكون هذه التوصيه من داخل توصـيات         االطالق فنرجو ان يكون هذا االمر      مدرسة على 

 اللجنة شكراً االستاذ حممود صيح 
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 اللى احملافظ بدؤا من اولـه واحنـا         بسم اهللا الرمحن الرحيم اوال بنبدأ باحداث العام املاضى        

 ٣/١٠ عشرة على عشرة ىف مستوى االداء ىف العام االول سعادتك صدر قرار ىف               بنقوله اديه 
ء وبتاىل مـستوى االدا   اليك عام كامل داخل احملافظة       ف ٣/١ن شاء اهللا بعد اسبوع هيبقى       وا

ة واملستوى القـومى     اللى حدثت على مستوى احملافظ     رغم الظروف واالحداث الغري طبيعية    
 على مستوى االداء والترابط واملشاركة مع كل فئـات وقيـادات            فنهنئكواملستوى العاملى   

  يبقى مجيع اجلهاز التنفيذى ى ىف نقطتني مهمني جداً على اساس العام اللى مضفبلخصاتمع 

 ت ة يااستاذ حممود ىف اللجنة لو مسحىف اللجن      :	%�س�א����س/�א�+�د�
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ا ايه عشان دى اية عام وبداية عام عشان بس نقيم نفـسنا              ياسيادة الريس بس احن    حاضر

ى على املـستوى العـام      ونقيم قيادة احملافظة ونعظم االجيبيه اللى بتم ونقلل من السلبيات الل          
ستقبال عام جديد   ثنني اللى حدثوا ىف العام اللى بتحدث بنحتفل دلوقىت بوداعة وا          أل ا احلدثني  

مها احلدث االول والعظيم من االحداث الطبيعيه احملافظة عاشت حدث طبيعى ليس االنسان             
 ج عنها ى السيول اللى متت السيول كانت مربكه جدا نتدخل ىف وجوده ولكن ز

   : 	%�س�א����س/�א�+�د�
ب املكان  لجنة ياتسي ليااستاذ حممود احنا ىف جلنة تربية وتعليم بعد اذن حضرتك ياتتكلم ىف ا            

 لغريك احنا مش ىف السيول دلوقىت احنا ىف جلنة تربية وتعليم ىف زما يلك عايزين يتكلمو
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 املوضوعات اللجان والقضايا القوميـه واجـب         ىف حاضر التربية والتعليم املشاركة اتمعيه    

معيـه  تحة العامة قمـة املـشاركة ا  وطىن اخرها الدستور والقانون والعقيدة من اجل املصل      
سـها التعلـيم    يسيه الىت م الصاحل العام اال وهى علـى رأ         تتجسد ىف اخلدمات العامة والرئ    

والتعليم واجب وطىن وقومى البد من املشاركة امتعيه والريس  لـسه اول امبـارح اقـر             
ئة الربملانيه وكلف   ومية وكلف اهلي  كف احل لاللجنة دى ىف  خطابه من ضمن توصيات اللى يك         

القيادات الطبيعيه ىف اتمع فاملشاركة امتعيه للنهوض باهم هدف قومى اال وهو التعليم ،               
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 بعـض   اوالهزكـر . كل  لالتعليم داخل احملافظة هنا بيتم ىف امور بديهية وطبيعيه وواضحة ل          
ير مدرسـة    ىف مد  اخللل املوجود ىف التعليم ليس ىف سور مدرسة وليس        : لنقاط االساسية اوال  ا

ى تساهم امكانيـات     نقص عامل ال بد من املشاركة اتمعيه الفعليه لك         غري منتظم وليس ىف   
ليم املوارد البد   اسعادة الريس ال تفى حبل كل املشكالت الىت تعاىن منها التع          وموارد الدوله ي  
حمدش المور   الى مدرسة ىف اى مكان داخل احملافظة وقلت اجتماع اولياء ا           من مشاركة فعاله  

 القيادات اللى موجوده ىف الواقع احلاىل حاليا البـد ان تتـوىل             بريوح املدرسة وهذا سببه أن    
 سها التعليم  النهوض بالقضايا القومية وعلى رأحتمل املسئوليه واملشاركة امتعيه ىف

 شكرا ، شكرا ياستاذ حممود       : 	%�س�א����س/�א�+�د�
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 ر ، السيد احملافظ بامانه عايز ايه يبقة فية قاعده عريضه من كل القيادات  حاضر ياريسضحا

  شكرا يااستاذ حممود االستاذ عبد احلميد حممد سليم اتفضل    :	%�س�א����س/�א�+�د�
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 التوصية بتاعة لف رقبتـهم      بسم اهللا الرمحن الرحيم املنصه الكرميه السادة احلضور مجيعا اوال         

ل على نظام اجلوده اجلديد او ملف االجناز علـى          وس ، يتم تشكيل التالميذ داخل الفص      يريا
شكل حرف يو فسعادتك ختيل لو السبورة مكان معاليك وهنا تالميذ وهنا تالميذ اللى هنـا                

 ابناءنا التالميذ ياسيادة     رقبته اجتاه اليمني واللى هنا اجتاه اليسار فدى بتأثر ىف اعناق           الزم يلف 
الريس فاحنا عايزين نرجع لنظام التخت اللى هيا ايه صف واحد اوزقزاق ختته كده وختتـه                

 كده بعد اذن معاليك ده التوضيح 
نا لينا طلب نطمع ىف كرم معاليك وهـو مدرسـة           معاىل الوزير احملافظ اح    / املوضوع الثاىن 

 سعادتك احنا مش هنقول امشعنا ىف بعـض         ٦٧واىل   طالب باملنازل ح   ٦٠بالوظه الثانوية ا    
 طالب املدرسة موجوده والطلبـه      ٦٠ طالب احنا    ١١املدارس داخل احملافظة ىف القرى فيها       

العتماد املدرسة  رسوا ولكن ينقصها قرار معاليك مع السيد وكيل وزارة التربية والتعليم            دبي
ىل ناقص معمل وغرفة تطوير وحاسب آ      المكان صرف الدفاتر املاليه واالدارية سعادتك قالو      

 يـوم بـاجلهود     ١٥ممناهم ىف   ر فصول للتربية والتعليم من زمان من فترة طويله احنا           ٣كان  
 معاليك باعتماد مدرسـة     لغرف الناقصه فاحنا بنطمع ىف كرم     الذاتية واصبحوا صاحلني هلذه ا    

 بالوظه الثانوية 
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 وكيل وزارة التربية والتعليم على جمهـوده  الانسى ان اوجة الشكر للسيد    : لثاملوضوع الثا 
اهلـام   / همعنا ىف استقرار مدرسة بالوظه الثانوية كذلك كل الشكر والتقدير للسيده االستاذ           

 امساعيل مديرة ادارة بئر العبد لتعاوا معنا 
معاىل السيد الوزير مركز بئر العبد حيتاج الكثري انا شايف ان قلب سيادتك جامد علينا شوية                

 يعىن احنا عارفني    كل لقاء وكل مؤمتر وكل ندوه عشان      يعىن مش الزم نصوت لسعادتك ىف       
اننا ىف بال سعادتك وفكر سعادتك ولكن عايزين حنس حاجة ملموسة داخـل بئـر العبـد                 

دوا كل مركـز    ك ماشاء اهللا عليها منوذجية ت     وياريت شركة النظافة دى اللى شوفناها سعادت      
 يسية حىت لغاية ما نعمل شركة ئرجودهم اسبوع ىف الشهر كل مركز للشوارع الوىف خالل 

 طلبه فقط ىف املـسار  ٤معاىل السيد الوزير اطلب بعد اذن معاليك فتح فصل مسار خاص   -
هم فتاه بيجوا للعريش ويرجعوا احنا سعادتك كان هلم فـصل ىف            نبي اخلاص من بئر العبد من    

لصناعية نطمع سعادتك ان يفتحوا ليهم فصل واملدرسني كده كده          مدرسة بئر العبد الثانوية ا    
 موجودين يعلموهم هناك بدل السفر يومياً ومشقة السفر

ميـة  كراملوضوع االخري امتىن كرم معاليك لالستجابه ملطالبنا وكل الشكر والتقدير للمنصه ال           
  شكرا–والسادة احلضور 
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حممـد  / الء اوال الزم نـشكر الـسيد   مالسيد الوزير احملافظ االخوه الز    السيد رئيس الس    

فداوى على اللجنة اللى بذل جمهود كبري فيها وما اختارش اعضاء اللجنة حلضور اجللـسات               
عندنا مدرسـة ياسـيادة     اهللا يكرمة الدور الثاىن هنتكلم عن حاجاتني اثنني بالنسبة لبئر العبد            

ني املعهد حتـت التـرميم      يف خارج نطاق اخلدمة عندنا بقاله سنت      الوزير احملافظ االزهر الشر   
 سلموه ملقاول ملا كسر فية ادوه معهد تاىن ىف رفح مكافـأة وكـأن االزهـر                 نيلسنتني كام 

بيحارب ىف مشال سيناء بعد اكثر من سنه كمان تاىن سحبوا منه العمليه ومازالت حـىت االن                 
احملافظون ومفيش فائدة الحيـاه ملـن       ون الوزراء   رغم انا قدمنا املوضوع ده للسادة السابق      

 تنادى
ىف نفس املدرسة وهيا مدرسة رابعة خاصه بازالة مدرسة رابعـة الثانويـة اول              : اجلزء الثاىن   

 طالـب فيهـا     ١٦٠مدرسة ثانوية ىف مشال سيناء بعد التحرير وفيها من الطلبه مايقرب من             
 للمحافظة وكوادر بيخدموا املدرسة حاليـاً      ثانوى علمى وادىب وبسم مشاء اهللا بتخرج اوائل       
 اهلرش االعداية   ومت نقل الطلبه منها ملدرسة سامل     املدرسة صدر قرار منعرفش ازالة واال ترميم        

 طالب ىف الفصل حاله صعبه جدا لطالب ثانوى         ٦٠ و ٤٠سة طلبة مكدسني ب     داملدرسة مك 
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 عمليه التعليميـة بنطالـب    يعىن سهل هلم ال    ومفيش خدمات عندهم     ٠٠٠ال معمل وال وال     
 تتهد او تتزال تيجى على الطبيعة وتـشوف هـو سـلم ىف         بلجنة تانيةغري اللجنة اللى قالت    

 التالميـذ دا علـى      الدراسة ىف املدرسة خوفا على حياة     املدرسة ايل للسقوط خالص منعوا      
اللى بتزال  دماغنا لكن جلنة تيجى تكون حمايده وتقول املدرسة عايزة ايه مش عارفني املدارس              

 وا يرموا حجر اساس او اربع سنني الطلبه هيتشردوا شكرا ياريسأسنه اثنني علشان يبد
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بسم اهللا الرمحن الرحيم السيد رئيس الس سيادة اللواء حمافظ مشال سيناء السيد مدير امن               
افظة منذ ان توليتم سـيادتكم      ة جهد بذل على ارض هذه احمل      يبالنبايه سيادة الوزير الننكر ا    

قيادة هذه احملافظة ومن هذه اجلهود ايضاً كانت ىف جمال التربية والتعليم وكان اهلم االول هو                
سد العجز ىف هيئات التدريس ومت بالفعل هذا املطلب وميكن من احملافظات الرائـده علـى                

املتعاقـدين لكـن     مشال سيناء  نصيب وافر من املدرسـني          مستوى اجلمهورية كان نصيب   
سيادتك عندما مت التعاقد مع املدرسني هناك مدرسني مل يتسلموا العمل من ضـمن االعـداد                
الذين تقدموا للمحافظة هناك مدرسني مل يستلموا العمل اذن هنـاك بعـض الفراغـات ىف                
املدرسني والتزامام املاليه موجوده واملوزانات املاليه بتاعتهم موجوده نرجـو ان سـيادتك             
يكون هناك حصر العداد املدرسني الذين مل يستلموا العمل واملدرسني الذين تـسربوا بعـد               

 هتكون بداية لسد عجز ىف املدرسني وفتح باب لتعينات جديده البناء            استالمهم العمل وهذه  
 احملافظة 

سيادتك احنا بنشكر سيادتك على ماتقوم به من قرى رائدة ىف منطقة الوسط وشـىء               : ثانيا
ا وقرى بامانه متميزة احنا بتوع املدن نتمىن نسكن فيها فهذه القرى معمولـه خلدمـة                يسعدن
 من هذه القرى تكون استراحات للمدرسني       ناطق نرجو ان ختصص وحده او وحدتني      هذه امل 

ادم ىف هـذه    درس هيكون ق  ا الن امل  هناك مواصالت او اماكن مبيت او كذ      حىت النقول ليس    
   ان شاء اهللا للوسط ىف العمليه التعليمية وهيكون حافز ودافعاملنطقة 

ياسيادة الريس اللى هى انا شايف ىف التقرير ان املديرية او احملافظة التبخـل ىف               : ثالث نقطة   
اعداد املدارس بالثلث والثلث دى العداد املدارس من صيانه وترميمات وخالفة انا مبلومش             

ة املختصه او من املديرة اللى      تابعة اللى من االدار   املدرس او مدير املدرسة انا بلوم التوجيه وامل       
ا اجى اقـول انقـل مـدير         هذه االعمال فبتكون هذه الثلث ىف غري حملها وان         هى مابتابعش 

ل االكل واحد اخطأ حياسب وعندما حياسب وهـو ىف          مدرسة او انقل مدرس مش هو ده احل       
اك له  طريق الوسط عموما من   يادتك ايضا ان    ع لالخرين نرجوا س   سن وراد مقر عمله يكون اح   
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من السيارات كانت خمصصه لنقل املدرسني نرجوا ان هذه السيارات تكون ملتزمة ىف العمل              
 جنية بيـدفع    ٤الن املدرس بيقوم من العريش هنا بيدفع لالسف فوق االجره خلط السري من              

وخاصـه  نرجوا من السيارات املخصصه لنقل املدرسني ان تكون هلا مواعيد منتظمة             ج   ١٠
 منطقة خنل 

 تلميذ او موظف     ان يكون ىف منطقة الوسط مش معقوله       اخر حاجة هو التأمني الصحى نرجوا     
من منطقه الوسط جيى اىل املستشفى هنا للتأمني الصحى نرجوا ان يكون هناك عيادة للتأمني                

 الصحى ىف منطقه الوسط خدمة الهاىل هذه املنطقه وشكراً 
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�I�.3��+�د�א�انا بس عشان عندى لقاء ىف احلسنه ولقاء ىف خنل انـا بـس هـأعلق                  : א 
وبعدى السكرتري العام هيجى يكمل مكاىن هو طبعاً بالنسبة للتوصيات اللى اتقالت ىف التربية              
والتعليم عايزك تعرض على انا شخصياً الردود كامله لكل رد على كل نقطة من الـنقط دى      

ظر او املدرس الغري متواجد ده يتعرض على عشان يتاخذ اجراء حاسم ضد من              ان النا  وبأكد  
على وزير التربية     جممع بغداد وبقيت امعات انا عرضت      -  اجلزئية الثانيه - ال يقوم بعمله    

ـ   مليون قال يا ريت تدعمىن وتطلب من رئيس الوزر         ١٠والتعليم فمحتاجة حواىل     ت اء وبع
مور كلها فلوس واحنا ىف مواءمة ما بني االعمال الـا كلـها ىف              فعالً لو احنا بعت لكل اال     

النهايه فلوس اولويات امنا املوضوع احنا عارفينة طبعاً وكيـل وزارة التربيـه والتعلـيم ىف                
ليون عشان ندعم القطـاع بتـاع       ب من السيد رئيس الوزراء العشرة م      الصورة منه وانا طال   

بئر العبد على شـكل الفـصول الناحيـه         بالنسبة ل  هى موجودة برضوا الرد      امعات اللى 
التعليميه هلا ناحيه تربويه وهلا فلسفة ومبقاش املدرسني بالشكل التقليدى انه حيـط سـبورة               
ويرص الوالد ويقف والناس بصاله بالطريقة دى ابتدى كنواحى اخرى بيدرس انه طرابيزاته             

 لف مرة يعملوها حرف وع من التآبقى فيها نهو مير من وسطهم او مدرسه متر ىف وسطهم بي

U قى هلا هدف تربوى مش تعليمى فقط ماحنا االمور دى احنـا بنـسيبها   بجموعات بي فم
ليم له  عني يشوفوا ايه اللى ممكن بيعملوه الن الغرض ليس دفتر واحد حيفظ ويقول فالت             يللتربو

نيه اللى اتقالـت    النقطة الثا  -  نيفكر خمتلف شويه فأحنا نشوف نسيب املوضوع ده للتربوي        
ـ ن انا ميكن ملا قلت جمرد ما هتب       ة لالهتمام بالنظافة البناء املد    بالنسب دى منظومـة النظافـة     ت

املعدات اللى كنت جايبها هنوزع على املراكز و كل حاجة ما هو ماكنش فيه حاجة وال كان                 
ماشى فاحنا  ىف معدات وال كان ىف حد من الدولة بيدفع مليم هنا ىف النظافة وكانت املوضوع                

 مليون بنبتدى نوزع علـى      ٩ وجبنا معدات ب      مليون داخلني  ١٦قت عملنا للعريش و   دلو



 ٣٢

ـ  املراكز املشاكل مش هتتحل ىف يوم وحلظة فاحنا دى مشاكل مزمنه ومتراكمه وبنشوف             ا  هل
حلول امنا احللول امنا احللول ىف ادماغى وعارفني كيف نقوم ذه احللول زى ما قلنا بالنسبة                

 صحى ملنطقة الوسط مش ممكن    تأمني  عمل  تور عاطف نشوف الزم بت     الدك –ني الصحى   للتأم
انا اخلى طالب انه يأخذ كل املسافه دى علشان جيى ياخد له اسربينه او ياخدله املزيج املنفس           

رعة وبتاع كله ويروح عاطيهالـه ىف       زى ما كانوا بيعملوا زمان وهو ده للربد والزكام وللق         
منطقة الوسـط   خيدم   اشرب فأحنا عايزين يكون ىف مكان للتأمني الصحى          يه وبيقوله خد  كبا

 . كل سنه وانتم طيبني مبناسبة العام القادم 

��#	��8א���+�1����O0��د��+.��2و�3دش���-6א�	�س�

لسه ونرحب ىف البدايـه  بسم اهللا الرمحن الرحيم نستأنف اجل      : 	%�س�א����*س���/�א�+�د
سكرتري عام احملافظة يا مرحب بيك يا سيادة اللواء احنا بنـاقش            ء حممد الكيكى    بالسيد اللوا 

ىف جلنه التربية والتعليم وعشان نكمل اجراءات اللجنه وتوصياا اسـتاذ عبـداهللا قنـديل               
 واالستاذ فرج خبيت

 : �	ج�א�و�	�.ش/�א�+�د�
املـصرى  فلهم الدستور للمواطن بسم اهللا الرمحن الرحيم اوال يا ريس التعليم والصحة حق ك   

د والدوله ىف التعليم والصحة يعىن ال ينكرها اال كل جاحد وال ينظر اليها اال بعني قويه                 وجه
امن قومى شاءت االقدار اىن اصاحب جلنه التعليم ىف مركز           وبرضوا يا ريس بنقول ان التعليم     

الشيخ زويد ونرى على الطبيعة بعض السلبيات ليس املقصود هو كشف العورات ولكن هو              
الح ما ستطعنا فمن ضمن االشياء الىت رأيناها ىف مصاحبتنا للجنه مـشرفني الـصيانه ىف                اص

املدارس بالرغم  : املدارس وارجوا ان تتدرج من ضمن التوصيات مشرىف الصيانه ىف املدارس            
من ان فيها ميزانيات للصيانة اال ان االبواب قد ازيلت متاماً من االماكن بتاعتـها متامـاً ىف                  

دارس مش موجودة النوافذ غري موجودة االدراج تكتب عليها عبارات نابيه باالضافة            بعض امل 

 يـا   א��*+R��1א��.��*���1 -  دة مسئوليه الصيانه ىف املدرسة مفيش صيانه       اىل احلوائط وطبعاً  
ريس املتابعة انا بقول ان العمليه التعليميه ليها اركان االركان بتاعتها التلميذ وادارة ومنـهج   

ابعة انا اجد ان ىف بعض املواد العلميه ال تتابع مادة اللغة االجنليزيه الـىت ذهبنـا             ومدرس ومت 
اليها ىف بعض املدارس جند ان الزميله الىت تقوم بتدريس املادة اتينا بدفتر الزيـارات مل جنـد                  

 . موجهاً للغة االجنليزية زار هذه املدرسة اطالقاً اين االدارة واين املتابعة ىف ذلك 

 يا ريس مشكله ندب املدرسني من داخل اجلدول انا مش عارف احنا             ��1א��.��*���א��*-$�
وصلنا للعجز اننا اندب مدرس من مدرسة داخل اجلدول كيف يستطيع اوتينا له عمل عمله               
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انا بقول لو ندبته يومني كاملني ىف املدرسة ارحم من اىن اندبه من داخل اجلدول يبقا عنـدة                  
ة اخلروبه وعندة الثالثة والثانيه ىف مدرسـة االعتـدال ميـنفعش            الراة واخلامسه ىف مدرس   

����	*�;�ب بكل الضمائر احليه ان     الت بأهي  يا ريس اللى هو مشكله النقل ما ز        א��*-$��1א
 الظروف يا ريس سنجد ادارة الـشيخ      احنا لو استمرينا على مسلسالت النقل ومسلسالت        

واحلل وىف بعض الناس بيدعوا بعـض       رفح واحلسنه ما فيهاش مدرسني يا ريس طيب         زويد و 
االمراض او بعض املشاكل يعىن دلوقىت السيد االستاذ وكيـل وزارة التعلـيم يقـوىل ان ىف         
بيقولو كالم على البنات ىف الشيخ زويد انا طبعاً ضد الكالم هادا يا ريس احنا املدرسة اللى                 

 عربية بتروح بيهـا املدرسـة       ابتنتقل من العريش اىل الشيخ زويد لدرجة ان املواطنني بيوفرو         
 العريش فيها ما فيها واللـى       - بعدم نقل املدرسات اثناء العام الدارسى اىل العريش          توصيىت

 عايزة تتنقل نلغى عقدها ونعني واحد من الشيخ زويد 

�:���ل�+Oמ�/�א�+�د�

 مدرسـة   السيد رئيس الس السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته املرحلة االبتدائية بـروح اىل            
جتمع الزهور ايضاً اللى ىف مـؤخرة       ال تستوعب الكم اللى هى فيه        العني   املطله الن املدرسة    

القريه بريوح اىل مدرسة االعدادية اما الطالب اللى بيوصلوا للمرحلة االعداديـة فبريحـوا              
ة مفيش  املطله بالسيارات وبريوحوا الكوثر طلبنا هيئة االبنيه ببناء مدرسة اعداديه جديدة حبج           

 متر وعملنا بيها قرار ختصيص وراح ديوان عـام          ٥٥٧٥ارض قلنا ىف العام املاضى اشترينا       
دى ىف داخل املدرسة طب كيـف       ىن جناح اعدا  ام دلوقىت بيقولوا ال عايزين نب     احملافظة اال   

االعدادى هادا يبنوه ىف االرض اجلديدة واحنا مستعدين كمـواطنني  هتسع احنا بنقول جناح   
 عمدان صبه او نبىن عمدان صبه على حسابنا باجلهود الذاتية ونشترى شبكة ونعمل              نشترى

 هـادى   ه فتوصى اللجنه ببناء مدرسه اعداديه واللى هيبنوه ىف نفس املدرس          –هلا سور وبوابه    
احنا عايزين اجلناح هادا حيطوه ىف االرض اجلديدة واحنا بنسورة على حسابنا وكـل هـادا                

 اللى هى ىف مدرسة امحد ابو سلمى الثانويه هادى          ���ط*��א��.��*���1אموجود ىف التوصيات    
ه خالص الزجاج متكسر عبارات ال تليق بالتربية        يقة مفيش فيها اجزاء متابعة باملر     املدرسة حق 

 شكراً. والتعليم على احلائط املدرسة هذه بالذات احنا بنعدها اعداد قادة الثانويه العامة 

      :�3دאن�א�;���6/�א�+�د�
بسم اهللا الرمحن الرحيم فيما يتعلق باجلنه التعليم وجهدها املشكور والسلبيات اللى ظهـرت              

ىف احملافظة علـى الـرغم ان    التعليم برمتها    ت امام الس بيخليىن اسف لعملية     واللى اتعرض 
  التعليم على مستوى الدوله ميزانيه ضعيفة اال اا حني تصل اىل حمافظة مشال سـيناء               ميزانية
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حنن در الكم احملدود اللى جاى للتعليم واالهدار ده يأتى من جزئني اهم جزء فيه العمليـه                 
احنا عندنا متابعة وعنـدنا رقابـه        على الناحيه االدارية ىف التعليم       وانا بأعول كثريا  االدارية  

وعندنا تفتيش فىن وعندنا تفتيش ماىل وعندنا توجيه لكن لالسف انا ىف مالحظـىت لتقريـر                
للجنه بيأكد عندى انه مفيش اى توجيه او اى دور ملديرية التربية والتعلـيم وده بيخلـيىن                 ا

اشدد كثرياً على اداء االدارة التعليميه ومديرية التربية والتعليم من خالل العمل االدارى الن              
 شكراً . من العمليه التعليمية بيقع على الناحيه االدارية % ٧٥هو ىف عقيدتى ان 

 : �2د�א�=#.S/�א�+�د�
بسم اهللا الرمحن الرحيم السيد رئيس الس السيد اللواء حممد الكيكى سكرتري عام احملافظة              
نائباً عن السيد احملافظ السادة االعضاء السادة اعضاء اجلهاز التنفيذى انا بطلب اضافة بعض              

 التوصيات للجنه التعليم 
راشدة التابع لقرية السبيل حيث انه يوجد       رورة بناء مدرسة املراشد االبتدائيةىف جتمع امل      ض -١

 م١٠٠×م١٠٠هلا قرار ختصيص مبساحة 
مدرسـة امليـدان االبتدائيـة      ( ضرورة بناء اسوار املدارس االتيه التابعة الدارة العريش          -٢

 مدرسـة   – مدرسة جتمع الصاحلني االبتدائية مدرسة ابو حصني االبتدائيـة           –واالعداديه  
 . ) . الشريفات االبتدائية 

جتمع الصاحلني االبتدائية ومدرسة ابو حصيىن      ( ىل ملدرسىت   آضرورة توفري اجهزة حاسب      -٣
  .  )االبتدائية

ىل ملدارس الفصل الواحد لتعليم الفتيات حيـث ان مـادة           آضرورة توفري اجهزة حاسب      -٤
 ىل معطله عملياً ذه املدارس وشكراً آلاحلاسب ا

   :�وS/�א�+�د�
قيقة يا ريس لو نظرنا لشمال سيناء هنالقى ان املدارس ىف كل مكان             بسم اهللا الرمحن الرحيم ح    

والدولة بنت مدارس كثرية وهناك طفرة ىف املدارس ىف خنل ىف احلسنه ىف كل مكـان بنالقـى                  
بريجع سلبيات  مدارس جبميع النوعيات ولكن اذا كان هناك خلل ىف بعض املدارس او بعض ال             

 وحشني وال وكيل الوزارة     ادات وحشة وال كل االدارين    وا للناحيه االدارية مش كل القي     برض
رية طالع فيه وكيل الوزارة وطالع فيه       يبيس املد توخ زويد او  وحش انا شفت واحنا راحيني الشي     

وراحيني يتابعوا ىف بئر العبد واملناطق االخرى مفيش تقصري ولكن عـايزين تـدقيق ىف              املوجهني
رية تتابع معها احنا كنا زمان بنالحظ       ييه نرجو ان املد   مش على قد املسئول   ىف قيادات   القيادات  

 لو انا اخذت ىف كل ادارة مدرسـتني         ١٢مدارس بتطلع بدرى فكانت املتابعة تبدأ من الساعة         
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 كلوا هيعمل حسابه ان ىف متابعة وهيلتزم باملواعيد املدارس الثانويه بالذات يا             ١٢بعد الساعة   
القيش الصف الثاىن والثالث ابداً عشام ثانويـه عامـة           بن ١١ريس لو احنا رحنا بعد الساعة       

ها الـوزارة   ابتالقى الصف االول فقط طبعاً لو ىف تدقيق على الغياب ونسبة الغياب اللى حمدد             
   وا هيلتزم الطالب  برض
  : 2.�ش�O3و�/א�+�د

قاعدين صل العيال يعىن أقول لسيادتك على حاجة احنا رحنا مدرسة أبو سلمة والطالب ىف الف
 فبأرجوامن السيد وكيل الوزارة ٠٠ املياه مكسرين االدراج مكسرين التختفوق اخلزانات بتاعة

 ٠ وشكرا ١٢انه يكثف املتابعات بعد الساعه 

�:א�	א&�מ�א��3.�د�/א�+�د

 مـدير االمـن الـسادة       السيد رئيس الس الـسيد الـسكرتري املـساعد الـسيد نائـب            
 طبعاً احنا ىف الشيخ زويـد طبعـا   ٠٠وكماحملافظة أسعد اهللا مسأ   بالتنفيذى والشعىب   اعضاءاجلهاز

 ظـل ى املستوى االعلى بنحلـها براحـه ون       خنليها تصعد عل   دائما بنحب ماتظهرش مشاكلنا وال    
حممد فداوى اللى اظهر مشكلة ىف املدرسـه        / بنشكر السيد احنا   طبعا   ٠٠لوب امرنا ساكتني مغ 
 بالنسبة للمدرسة الثانوية مل يدرس فيها طالب        رة يعىن ىف مشاكل كثرية بس مش ظاه      ٠٠الثانوية  
حوش علـى    ايه السبب ان الطلبه مابري      ولكن لألسف مل نعرف     التخصصات علمني ىف مجيع  وا م 

نأمـل  –املدرسة بيضلوا ىف الشوارع واملدرسة فيها مدرسني بيأخذوا مرتبات حضور وانصراف            
 ٠٠االسباب التحقيق ىف هذا املوضوع ومعرفة

� عند املدرس والعند وىل االمرعىن املشكلة فني ي�����:	%�س�א����س�/�دא�+

�:א�	א&�מ�א��3.�د�/א�+�د�

 أما اليوم نشكر –ما اعرفش انا بأسأل الطلبه بيقولوا حمدش بريوح على املدارس ليه؟ مش عارف 
 ٠االستاذ حممد انه وضحها برضه

�T	ها طالبات كبار ىف السن ىف طلبه عندنا مدرسة التجارة والثانوى الصناعى في - ��٢
 ٠٠متخلفني املسجلني ىف املدارس وبيضلوا حاميني ىف الشوارع بيعاكسوا املدرسات والطالبات 
  قدمنا طلب للسيد وكيل الوزارة مشكور وقدم ملدير االمن ىف بداية العام وانتظمت العمليه

 د موجود معانا واء خالمدرسة اية الن السيد الل:       	%�س�א����س/א�+�د�

 ���٠א�	א&�מ�א��3.�د�/א�+�د�
 التجارة الثانوية والصنايع الثانوية والثانوية بنات بالكوثر دليل على ذلك ان املعلمات طلبوا النقل
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واحد وكيل الوزارة يعلم وقدم مشكور طلب ملدير االمن وفعال خف النظام ورجعوا ٨٠حواىل 
 ٠عام العيال تاىن مرة بدنا يشدد زى بداية ال

�م سيادة اللواء خالدسوف يتابعه        ��:	%�س�א����س/א�+�د�

�א�	א&�מ�א��3.�د�/א�+�د

 طالـب كثافـة     ٦٠٠ عندنا مدرسة بنيت اثناء االحتالل امسها مدرسة احلمايدة ا عدد            ٣منرة  
لطلبـة الزم   حممد شوشة فقـال دى التـستوعب ا       /صعبه زارها ىف يوم من االيام الوزير احملافظ         

 مدرسه جماورة جنب السور على سبيل التتعطل الدراسة واليروحـوا           صصوا ارض جنبها نبىن   خت
 خصصنا أرض تربع وطلع بيها قرار من سيادتكم مشكورين بالس            قمنا كيلو٤كيلو و ٣العيال  

ة االبنية اخذا وقدمنا للمديرية     يص ومجيع االجراءات والرسومات هيئ    رئيس الس قرار ختص    –
 ٠ هلا سنتني مل يتم بناء اى شئ وحىت االن

�االبنية التعليمية ملتابعة هذه املدرسة            :	%�س�א����س�/א�+�د�

�:ز�6$א��$.و,�/א�+�د

خالد مساعد مـدير االمـن      / السكرتري العام اللواء امحد الكيكى اللواء        –السيد رئيس الس    
فة طبعا شئ مفرح وبنشكر القائمني عليه       ة الزم اشكر منظومة النظا     طبعا منظوم  –السادة الزمالء   
 مش عشان كده انا   التعليمية  طبعا مبا انا راجل التربية والتعليم وداخل العمليه          –والسيد احملافظ   

بأقول الراجل وكيل الوزارة من الناس النشيطة فعال واللى مها داخل احلدث وطبعـا ىف بعـض                 
 والتعليم من املشاكل الدائمـة واليوميـة مـشاكل    احلاجات ىف التربية والتعليم الن الختلوالتربية 

ه  التربية والتعليم معرضه طلب    ٠٠ة  احلدث يومى غري اى مديريات او اعمال اخرى داخل احملافظ         
 االطراف وفيه احتكاكات ميكـن      واولياء امور وقصص ودراسة وحضور وانصراف يعىن مترامية       

 املنظومـة  ٠٠ من وىل االمـر  جمتمعيةركةلو مفيش مشا٠٠بعض الزمالء وهى املشاركة اتمعية   
 يعىن انا مثال مثال مـن       ٠٠ فاحنا مشكله ىف املوضوع ده داخل مشال سيناء          ٠٠حيصل فيها خلل  

االمثله ان وىل امر جاى يسأل عن ابنه ىف ابتدائى ممكن اطلع اشوف ابىن طلعت معاه واحد وجد                  
 ابنه غايب عن املدرسة مش يعىن منظومة صعبة جداً

�يعىن هيه عايزه تعاون بني اولياء االمور واملدرسني      ��:	%�س�א����س/א�+�د
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الزم يبقى فيه نوع من التعاون املشترك لكن انا ليه ملحوظة واحدة انا فية اتصال مباشر بيىن وبني                  
ثري ىف دماغة   السيد وكيل الوزارة بصراحة من الناس اللى هيه عندها فكر ونفسه ينفذ حاجات ك             

 رده ردرائع جدا وقال انا      هيه عملية استغالل االدارة لبعض القاعات ميكن اتكلمنا انا وهو وكان          
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 وهو اسـتغالل    ٠٠كل شرب داخل املدرسة للتلميذ انا عايزه للتلميذ وده رد كويس جدا وحمترم              
التعطيل ملـشاركة    وده بيعمل نوع من      بعض القاعات ىف املدارس الستخدامها لالدارات واملديرية      

االوالد يعىن قاعات لالوالد لالنشطة للمدرسني لكل احلاجات دى طبعا انا اتكلمت معاه وهـو               
 ومشاركة  الرائع  مدرك هلذا املوضوع لكن انا بأؤكد على املوضوع ده مرة ثانية جبهده وجمهوده              

 داخـل   ىف عملية القاعات دى وهو حل اكثر من مشكلة ميكن فية مشكالت ثانيـة موجـودة               
للمديرية طبعا ده املفروض انـه      – يعىن لالدارة    ٠٠املدارس وهى استغالل القاعات لغري املدرسة     

                                                                 شكرا ٠للتلميذ معمول 

 :�.ط���/�א�+�د�
لـدينا  اانا شايفه كده ان     السيد نائب مدير االمن     –السيد السكرتري العام    –السيد رئيس الس    

سودة احلمدهللا لكن بالتعاون يعىن انا بأوصى بالتعاون جلنة التعليم مع جملس امناء كـل مدرسـة                 
السيد وكيل الوزارة قـائم     – مايشوفوا املدرسة مايشوفوا االصالحات      -ياريس فيها جملس امناء   

 فات يعىن هو بقى له اقل من         اللى  بيصلح بدوره واحنا الزم نشكره على الدور اللى هو بيقوم بيه         
  على السيد وكيل الوزارة بالطريقة دى الن التعاون نه بيصلح اللى فات فاحنا يعىن الجنورس

   :	%�س�א����س�/�א�+�د�
 اوضح جزئية اللى بيتكلم ىف التربيه والتعليم اليتكلم ىف شخص السيد وكيل الوزارة انا عايز

ل احترام وتقدير ولكن بيتكلموا االعضاء عن سري العملية له ك الس وكل اهاىل سيناء بيكنوا
 التعليمية ىف داخل احملافظة مع االحتفاظ بشخصية االستاذ يوسف انه بنقدره وحنترمه

�:$.���.�אدמ�/��א�+�د

علية افضل الصالة "بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على اشرف املرسلني سيدنا حممد 
 اهال وسهال بيك ىف الس الواء الكيكى حلضورة اجللسه معنا كرميه لسياده عا حتيةبط" والسالم

 ٠احمللى وحتية كرميه للمنصة الكرميه
ىل ىف املدارس زين تركيز عليه بتوافر احلاسب اآلىل احنا عو سيادة الريس بالنسبة للحاسب اآل

 جايب جمموع ونالقية  جناح وسقوط بالنسبة للطلبه الطالب بيكون النه مادةوتوافر مدرستني
   .دى نقطة مهمة واخد ملحق ىف احلاسب االىل طبعا

�ىل االهتمام باحلاسب اآل       �:	%�س�א����س/�א�+�د
 ��:$.����.�אدמ�/�א�+�د
بغداد ومجيع احملافظة احنا عوزين دخول اقـسام        بالنسبة ملدرسة الصناعات اللى هية ىف         -٢منره  

 مصانع وفيه رخام وفيه حديد وفيه امسنت        يكونش مثال ىف بغداد ىف    فظة يعىن م  جديدة تناسب احملا  
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واملركز مفهوش اى نوع من هذه الصناعات داخلها حىت يطلع الطالب اقدر انا اشغله واربطـه                
باملكان الن هو ابن املكان اوجب بفتح اقسام جديدة تناسب املنطقة اوصى بربط طالب الثـانوى        

 بس فقط على ميعـاد الورشـه الن الورشـه هيـة احلـضور               الصنايع باملدارس الن هو بريوح    
 نربطة حىت لو بالتدريب داخـل الورشـة         – بعد كده هو ىف الشارع       –واالنصراف بالنسبة له    

  يـرتبط  ع بـسيط  ن هو يعود عليه حىت لو شئ بسيط نف        املوجودة ىف املدارس يعمل شئ حبيث ا      
 وشكرا.   باملدرسة 

�:�$	���/א�+�د�

انا حأتكلم على احلاسب اآلىل رغم تـوفري املدرسـني          حب بالساده الضيوف    ارحب باملنصة وار  
 مغلقه مل تستعمل    ىل ورغم توفري االجهزة واحلجرات ولكن احلجرات مغلقة واالجهزة        احلاسب اآل 

 .  جناح ورسوب فعوزين االهتمام ذه املادة ولكنها هيه مادة

�:����6	&وמ/��א�+�د��

اللجنه اللى قيلت وانا كان ساعدىن احلظ وكنـت احـد اعـضاء    طبعاً انا بأؤكد على توصيات    
بية والتعليم احلمـد    اللجنه اخلاصه ىف رفح لكن فيه زى ما قالوا بعض الزمالء احلياه سودة ىف التر              

التربية والتعليم ولكن مش ورديه برضة وفيـه بعـض          اهللا االمور كويسه وفيه بعض اهود من        
 بـأى   الحظات ال نتجىن على اجلهاز التنفيذى بالتربية والتعلـيم او         املالحظات واحنا ملا بنقول امل    

 حضرتك كـان ورد ىف      ٠٠ع امامهم على الطرابيزة باملعوقات       وامنا بنحاول ان نض    ٠٠٠مكان  
التجارة انا بأوصى ان مدرسة التجارة      احد التوصيات يا ريس نقل مدرسة الثانويه بنني اىل مدرسه           

ض جهاز التعمري املوجودة جبـوار حـى        مدرسة بنني جديدة ىف ار    تفضل زى ما هيه ولكن انشاء       
  ٠٠٠النور 

 فيه مباىن قدمية او مقر قدمي ىف مدرسة عبـاس العقـاد االبتدائيـة او ىف      ٠٠ א�3.��1א��.��*��1
صادر هلا قرار من هيئة االبنيه التعليميه منذ فترة ولكن لالسف حىت االن مل              مدرسة رفح االساسية    

 بالنسبة للعجز ىف هيئة التدريس موجود يا ريس عجـز واحنـا             ٠٠٠ ازالتها   تزال نرجوا سرعة  
داخلني على امتحانات الترم االول فيه عجز ىف مدرسني الفصل ىف كذا مدرسـة ىف العلـوم ىف                  

ىل فالطلبه ما اخذهوش من اصله زى ما قالوا زميالتى رغم اا            الجنليزي ىف الدين اما احلاسب اآل     ا
 مادة جناح ورسوب 

 كان االسبوع اللى فات االمتحان او املقابله بتاعة العمال وبتاعة حراس االمن       א�3.�*��א��.��*����
نرجوا سرعة تعيني العمال الن احلقيقة ىف بعض املدارس منها بتعاىن من عدم نظافه لعدم وجـود                 

 خدمات معاونه 
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زين تبعت للمجلس الشروط اللى حيتم عليها       انا ىف نقطه دى بعد اذنك يا استاذ يوسف احنا عو          
 تعيني العمال وحراس االمن 

�−:����6	&وמ�/�א�+�د��

 احنا مش طماعني    ١/٢مبناسبة النظافة احنا اتعرض املشروع بتاع النظافة وحيبتدى ىف العريش ىف            
ري ده  يجى باملبلغ الكـب   بناها عاوزة كمان مخس سنني ملا ت      مش عوزين شركة نظافة الن احنا لو طل       

حباجة يا سيادة السكرتري    ولكن احنا عوزين بعض االجهزة او املعدات اللى هيه موجودة الن احنا             
 .  احنا بنعاىن من عدم وجود معدات النظافة – رفح حباجة اىل لودر ولورى –العام 

 ر وربنا سبحانة وتعاىل حىت االن مل يكرمنا بـاملط ١٢ يا ريس احنا ىف اخر شهر אA;�	�����.א�3
ال ئمة بأقول انتم مل تصلوا صالة االستسقاء حىت االن قـال            عشان كده انا كنت بأسال احد األ      

واهللا مش حنقدر نصلى اال ملا تيجى لنا تعليمات فياريت تدوهم تعليمات يصلوا صالة االستسقاء               
 صالة االستسقاء هو عاوز موافقة مـن مديريـة          ٠٠٠ قرب خيلص موسم الشتاء      أحناحبيث ان   

  . افاألوق

����	*�;�بأوصى على التأكيد علـى انـشاء        عبد احلميد    األستاذ بناء على زميلى طبعاً      א�3.�*��א
 شكراً . مدرسة بالوظه الثانويه 

�:;��ل�א�;	א��ن�/�א�+�د�

 اخـواىن   – التنفيذية   األجهزة – األمن باللواء الكيكى مساعد مدير      أرحب برئيس الس    أرحب
 .  الس احمللى أعضاء
مـن   ا وىف طالبـات بيجـو   متر٥٠ العامة بنني تبعد عن احلدود للثانويةادة الريس بالنسبة   يا سي 

 ٠٠٠ل حتـت الـدروج       الطالب بيناموا ىف الفص    أن لدرجة   – الثانوية ىف املدرسة    األخراجلانب  
  مدرسة كبرية – طالب ٢٤ التجارية فالثانوية

 الن الثانويه العامة    – مدرسة ثانويه عامة بنني      تروح ىف التجارة حلني بناء    بأوصى ان الثانويه العامة     
 امـا بالنـسبة     ٠٠٠ه  يه العامة بنني ويسع خمازن لالدار     التجاريه توجد فيها مبىن كبري يسع الثانو      

 متر فقط تبعد املدرسة للبنني فيه بعض اباء ما بيخليش ابنه يروح املدرسة بيقول لـه           ٥٠للحدود  
 . يه خد دروس وما تروحش املدرسة خايف عل

� شكراً ٠يعىن انت بتؤكد على توصيه اللجنه يا استاذ خليل     :	%�س�א����س/�א�+�د�

�

�
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حممد الكيكى وكيل   / بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني اوال امسحوا ىل ان ارحب سيادة اللواء              
 احلقيقة يا سـيادة     –دة احلضور    السكرتري العام حملافظة مشال سيناء وارحب بالسا       –اول الوزارة   

 احلقيقـة ان وكيـل      –ادة واذا كتم الشهادة فهو امث قلبه        هالريس البد ان االنسان ال يكتم الش      
 مدير التربية والتعليم على قدر ما استلم راجل بيؤدى مهمته على الوجه االكمل وانـا                –الوزارة  

جه القصور الولياء   قصور انا بأو  هناك فيه    اذا كان    ٠٠٠بصراحة مش شايف ان هناك فيه قصور        
 انا  – مدرس مش حينفع     ٥٠االمور الن املفروض الولد بدون وىل امر يتابعة لو جبت له كل يوم              

كل اللى بأوجهه للسيد يوسف ربنا يوفقك ىف عملك وااليام اجلايه سوف تكون صورة ورديـه                
 غري الصورة القامتة اللى احنا شفناها 

 حتيه  – طابور الصباح    – عوزين نرجع الصورة احللوة ملدارسنا       –والتعليم  انا بأطالب اسرة التربية     
 وفاطمـة   –  انا زمان من سبع سبع سنني كنت بأشوف مصطفى كامل             – ع   ٠ م   ٠ج  ٠العلم  

فون حتيا مجهوريه مصر العربية عوزين نرجع هذه الـروح اىل            الصبح ىف الطابور امليكر    –الزهراء  
 طابور الرياضة طابور التسخني للطالـب عـشان         – ابور الصباح نرجع كمان ط  املدارس بتاعتنا   

 واقامة مبـاراة رياضـية بـني        – نرجع طابور الرياضة ىف ايه كل اسبوع         –يكون ذهنه حاضر    
 .  دى احنا عوزينها سيادتك البد ان تعود مرة ثانيه ٠٠٠املدارس بعضها البعض 

ـ       اعادة صياغة التوصية اخلاصة مب     ٠٠٠ א�3.���א��.���1 اغتها يحاسبة املسئولني انا بأرى ان ص
  -:كاالتى  تكون

توصى اللجنه لدى الس خماطبة السيد الوزير احملافظ حملاسبة املتسببني ىف اهدار املـال العـام ىف             
 حـضور   – انا باملناسـبة دى      ٠٠ اذا حضر املاء بطل التيمم       –مدرسة كذا كذا انا ىف ىل كلمة        
ـ     ة ودى شهادة ان انا      سيادة اللواء الكيكى ودى امان     دير املـواطنني   بأبلغ سيادتك شـكر وتق

 عن حبك للبلد وحبك للناس      بتعرب جنوب العريش ووقفتك املمتازة اللى هيه        املتضررين من طريق  
 ولعلم سيادتك وسهولة لالخوة اى الول مرة ىف مشال سيناء           –دى وحبك ان اخلري بيجى للناس       

ان هذه االرض مسجله ومثبته ملكياً او وضـع يـد            الف جنيه سواء ك    ١٥٠ان يكون التعويض    
 . فاحلقيقة انا بأبلغك التحيه والتقدير وىف ايه كلمىت شكراً حلضراتكم 

�:	%�س�א����س�/�א�+�د�

انا بأشكر السيد اللواء الكيكى على استجابته جلميع طلبات الس احمللى والس احمللى فعـال               
 ٠٠٠ العام بيتعامل مع وكيل الوزارة السكرتري
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تعويـضات   عمر الس ما طلب حاجة واتأخر فيها والشكر واجب ىف            –واحنا بنشكره لالمانة    
 باالمانة كان له دور بارز يعىن مع طرق فيه ان احلق يوصل ملستحقيه              – املواطنني الطريق الدائرى  

عانـا منتـهى    باملبالغ اللى بنسمعهاوانا وكلت احلاج مسعد ىف التعامل مع اللجنه وكان يعـىن م             
 ٠٠٠الشفافيه فيها 
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 هذا الرجل اخللوق البـشوش      - السيد اللواء سكرتري عام احملافظ     –السيد االستاذ رئيس الس     
اللى ميكن مل تأتى فرصة ان نشكرة عن قرب وىف الوجه لكن احنا بنحييه هنا باسم اعضاء الس                  

 االخوة اعضاء اجلهاز التنفيـذى      –االخوة االعضاء   ه اجللسه   الس مجيعاً على تشريفه لنا ىف هذ      
كل عام وانتم خبري انا ال اطيل عليكم الن برضة ميكن السيد الرئيس سبقنا ان احنا هنا  دورنا ىف                    

 منظومـه   –الس مش النقد بس لكن باملفروض فيه حاجات اجيابية الزم كل واحد يأخذ حقه               
تج بني البيت وبني املدرس وبني الطالب لو وقعت فيهم اى حلقة            التعليم هيه منظومه مشتركة ومن    

نـاس  – احنا من هنا بنقول فيه مدارس منوذجيه ىف حمافظة مشال سيناء            ٠٠٠تسقط باقى احللقات    
 قمه االنـضباط وقمـة      ٠٠٠بيأدوا عملهم ىف خري وجه من ضمنهم مثال مدرسة الثانويه بنات            

 احنا هنا بنحييهـا     –امينة يونس   / سهم السيدة الفاضله    ى رأ  والتفاىن ىف اداء الواجب وعل     االداء
 الن ليها دور رائد ىف احلفاظ على بناتنا واخواتنا اللـى عنـدها ىف مدرسـة              –من الس احمللى    
 . جيب ان يقال ىف هذه الظروف  هيه ميكن مثل مشرف ىف احملافظة ٠٠٠الثانويه بنات 

د  الدور الرائد اللى قام بيه السي       الىت جيب ان تقال هو      سيادتك اضافه من احلاجات االجيابية     – ٢
ا الطفرات ىف التقدم والتنميه على ارض هـذه احملافظـة           واحملافظ والسادة املسئولني الم بيطور    

 احنا كنا هنا موضوع النظافة كنا بنطمع ان جنيب شركة زيادة مائه الف مخسني الف مائتني                 ٠٠٠
ة العـريش الن مـشكله      نيلقائمة على عمليه النظافة ىف مد     شركة ا ىف ال الف زيادة لتطوير االداء     

 والـشجاع   ء لكن القرار اجلـرىي    –النظافة ميكن كل حمافظات مجهورية مصر العربية بتعاىن منها          
لتحميل سيادة احملافظ انه يدى النظافة مبلغ كبري جداً يساوى قيمة العمل اللى حيـؤدى احنـا                 

 يـا سـيادة الـريس    – א�3.���א��.��*�1لنا قفذات ىف التفكري بنحييه هنا من الس وبنقدرة    
موضوع املنشأت التعليميه داخل احملافظة زى اجلامعات اخلاصة وكليه التربية الزم يكون هنـا ىف               

دعوة هلذة املنشأت عشان يدونا فكرة عن دورهم ىف خدمه اتمع املدىن            الس الس يكون فيه     
 كليه التربيـة جامعـة   – كليه الزراعة –ا ىف اخلدمه والتنميه بتاعتة  اللى مها عايشني فيه وشاركو    

 الزم املفروض هنا بيجوا ىف الس احمللى ونعرف منهم الـدور اللـى              – املعاهد اخلاصة    –سيناء  
 . ممكن يشاركوا فيه ىف تنميه احملافظة 



 ٤٢

وض نعـرف ايـه     سيادتك فيه برضة مطالب عامة للمحافظة هنا انشاء كليات خاصة برضة املفر           
اللى مت ىف هذا املوضوع الن طالبنا كليات تعدين كليه ثروة مسكيه عشان برضوا خنفـف اعبـاء                  

 رجـاء   א�3.�*��א��.��*���1 –خارج احملافظة   على السادة اولياء االمور ان اوالدهم بيطلعوا برة         
يه يعىن مالحظـة     احملافظة هنا ا   اخري بأرجوا السيد وكيل الوزارة برغم اجلهود اللى بيقوم بيها ىف          

 الشارع بتاع املدارس اللى هنا بيطلعوا كلهم ىف وقت واحد وبالذات الشباب             –شكيليه بسيطة   
تأخري خروج االوالد او البنات ولو حىت ربع ساعة         والبنات الكالم ده احنا بنرجوا انه املفروض        

بناتنا من اللى بيحـصل   ابنائنا و  ألن بيحصل حاجات أحنا النقبل بيها على       قبل او بعد هذا امليعاد    
 من عمليه التداخل وعمبيه اال زدحام ىف عمليه اخلروج والدخول يا ريس 

�:+.��6-.&�ن�/�א�+�د�

حتيه للمنصة الكرمية وطبعاً الشكر للسيد اللواء الكيكى مش جديد عليه النه العامـل الرئيـسى                
 حج مربور ان شـاء اهللا       ولهة اجتماعات وبنق  دملدينه العريش واحنا برضة رحنا له مرتني وكان عن        

وان شاء اهللا كل اللى بيعمله ىف ميزان حسناتة طبعاً برضة من يكتم الشهادة فأنه امث قلبه كما قال                   
مها جزئني وال اطيل املوضوع      ىف عجاله املوضوع     –ال اله اال اهللا حممد رسول اهللا        . القرأن الكرمي   

ثانويه العسكرية وكان ىف اجتماع جملس امنـاء        االول ان انا كنت بأمثل الس المناء مدرسة ال        
زور السيد وكيل   املدرستني الثانويه العسكرية والثانويه بنات وبعد ما خذنا قرراتنا وقالوا نروح ن           

ر سيادنه برضة قال ال انا اللى حـاجيلكوا         وعشان احدد ميعاد فهو مشك    ت بيه   الوزارة فأنا اتصل  
ثالث ساعات تقريباً ناقشنا فيها العديد من االمور اللـى          ىف املدرسة وقعدنا اكثر من ساعتني او        

باختصار انا بأقول هو كان سيادته مشكوراً برضة عايز يعمـل حـل             بتخص الثانويه العسكرية    
ملوضوع الدروس اخلصوصية بعمل يوم السبت طبعاًالس رفض والـبعض رفـض واملدرسـني              

ها تاىن لكن هو سيادته برضة وعد       يدعاصحاب املصاحل رفضوا قصة طويله وعريضة احنا مش حن        
وى اللى هيه بتعاىن كـثرياً ىف       نقال ان احنا الزم نشوف فرصة ازاى نقدر حىت على االقل ثالثة ثا            

املوضوع انه جيب جتربه او حاجة تساعد ىف املوضوع عشان اولياء االمور اللـى مـش قـادرين              
انا ادفع لكن ىف غريى مش قادر وبعدين        يدفعوا انا شخصياً بأدفع الفني جنيه شهرى انا قادر ان           

انا ابىن اقدر اصرف عليه واوديه جامعة خاصة لكن الثاىن مش قادر فأحنا برضة عوزين دى امانة                 
نـا  بنقول ان احنا هو سيادته جيد خمرج او طريقة حبيث ان يبقى فيه جمموعات تقويه احنا كنا واح                 

 –وات الدراسة من ابتدائى لغايه اجلامعـه  يل كان زميل ليه طول سن    صغار ميكن االخ حسن الطو    
 صباحاً بتلقى حصه اضافيه ىف مادة احنا مش قـادرين           ٧لغايه هندسة القاهرة كنا نروح الساعة       

 للساعة الثامنه دى مطلوبه حىت على       ٧,٣٠ او   ٧,١٥الساعة  فالساعة االضافيه من    حنصل فيها   
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قدر ىف موضوع التربية والتعليم وانـا بأشـكر         القل للثانويه العامة دى جزئية وانا بأكتفى ذا ال        
 . سيادته على انه متواجد بصفة دائمة ومستمرة لدى اجلميع 

 سيادة اللواء حممد انا طبعاً ميكن موضـوع ظـالل النخيـل والتـراخيص           א��و�وع�א��.��6
  طبعاً احنا من احد الناس اللى شـجعوا ان احملافظـة           –ها الناس ىف املوضوع     الوالضجه اللى عم  

 ص عشان ما يبقاش فيه لعبكـه وسـيادتك  والتخطيط العمراىن يكون ليها دور ىف اصدار التراخي     
املوضوع اللى لقيناها تعسر ىف     سية  دكنت رئيس مدينة وعارف الشغل ازاى ماشى ىف االدارة اهلن         

 ٢٥دينه العـريش  احملافظة وبقى فيه تكثيف ىف املوضوع انا بأقول ىف عجاله انا عملت ىف جملس م   
 املوضوع اخذ كله مش حتخلص ما ال يدرك كله ال يتـرك احنـا بنقـول                 سنه احنا بنقول اذا   

 شوارع رئيـسية واضـحة      – اكتوبر   ٦ شارع   – ٢٥ شارع   –الشوارع الرئيسية شارع الفاتح     
املعامل ما املانع اصدار هذه الترخيص فيها ما دام هيه واضحة لكن الداخلى يتأجل النه لسه عـايز             

 عاوز مرافق عايز كثري مث مشاريع التقـسيم اللـى كانـت             –طرق عاوز رصف    تسويات عاوز   
العمراىن والتنميه العمرانيـه     عام قابل ملوضوع التخطيط      ٢٠معتمدة ىف سنوات سابقة ىف خالل       

اللى حصل ىف التخطيط التفصيلى برضة تؤخذ ىف االعتبار وهـذه املـشروعات فيهـا بعـض                 
اضيع دى جزئياً بالش نظرة كبرية الن احنا عوزين حلـول           التحسينات ختلص يعىن ختلص من املو     

 شكراً   .ولو جزئية 

  :   ���ل��ط	/�א�+�د� 
كثافـة   االخوة االعضاء مدرسة مصطفى كامل االبتدائية طبعاً         – املنصه الكرمية    –رئيس الس   

ث ادوار يـا     يوسف يا ريت امكانيه بناء دور رابع هيه ثـال          / أ    سكانيه غري عادية واحنا بنتكلم    
 الستيعاب الكثافة السكانيه اللى ىف منطقة مصطفى كامل ريت دور رابع 

 بالنسبة للسبورات الضوئية يا استاذ يوسف الغالبيه العظمى من السبورات يا سيادة الريس              – ٢
اعادة دراسة وحتطها ىف احلسبان لتغطيه املـدارس بالـسبورات           عايزة   –الستعمال  اغري صاحلة   
 . ىف بعض السبورات تكتب عليها بالقلم الضوئية كان

بالنسبة ملدرسة عباس العقاد رسالة شكر لالخ مجال عمرو راجل بسم اهللا ماشاء اهللا مدرسة               : اوال
 يستقطعوا مـن  ى والدليل ام جايبني عامل على حسام الشخص  ٠٠منوذج فعال للتربية والتعليم   

ية سرعه توفري العماله بالنسبة ملدرسة عبـاس  مرتبام وبيوفراو راتب شهرى من مرتبام الشخص   
 يوسف كـان  وزان مبارك للمعاقني كلمت األستاذالعقاد احلاجه املهمة يااستاذ يوسف بالنسبة لس      

ق على  ومسعى اوخمتلف عقليا صعب جدا يرتلوا السائ      املعاق ذهىن ا  –عنده اتوبيس واحد للمعوقني     
 بتوفري اتوبيس خاص للمعاقيني تاىن باالضافة        بيته فياريت توصية   حأول الشارع مش حيعرف يرو    
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م كل سنة كـشف ىف      بة للمعاقني مسيعا اجلدد دول ليه      بالنس -لالتوبيس االول التوصية االخرية   
 االف جنية لالسف الشديد بتروح علـى        ٦ بورسعيد بتوفري مساعات والسماعه الواحدة بتتكلف     
بية والتعليم يتاخدوا كلهم العدد اللى بيتقدم ىف        اوالدنا فياريت يتعمل ربط بني اولياء االمور والتر       

سنة أوىل بالكامل اتوبيس وجممعني بورسعيد ويشرف عليهم احد املدرسني االكفاء يـسافرمعهم             
خسارة بتروح علينا كل سنة البنائنا هذه السماعات فاحنا بنرحب          –بورسعيد لتوفري السماعات    

        شكرا.بسيادة اللواء الكيكى ىف جملسنا 

 مـن الـشيطان    اعوذباهللا السميع العلـيم    :��#	����وא�#���מ���و$�ل�א�وزא	��א��/א�+�د

�احلمد هللا وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى  − �+מ�א���1א�	�3ن�א�	�3מ −الرجيم 

 بعد ٠٠اما 
 عـام   حممد الكيكـى سـكرتري    – رئيس الس املوقر السيد اللواء       –السيد االستاذاالخ العزيز    

  واالخ احلبيب احملافظة
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 االخوه االعضاء واالخوات اعضاء الس املوقر 

 #�	�****	������א�#���מ

����I�.3-�.ل�+��.<�

��د�	���א�#	����وא�#���מ�

��$#"�و$�ل�א�وزא	��

 الرد على تقرير جلنه التعليم بالس الشعىب احمللى للمحافظة 
 وزير احملافظ مراد حممد مواىف السيد اللواء ال

 ر ـسامل العكش رئيس الس املوق/ االستاذ 
 ر ــاالخوة واالخوات اعضاء الس املوق

اتقدم لكم مجيعاً بالتهنئة مبناسبة عيد رأس السنه اهلجرية وعيد رأس السنة امليالديـة داعيـاً اهللا                 
فظ مصرنا امنه مطمئنة حتت قيادة رئيسنا       سبحانة وتعاىل ان ميتعكم مبوفور الصحة والعافية وان حي        

 احملبوب الرئيس حممد حسىن مبارك 
 بالنسبة ملدرسة مصطفى حقى االبتدائية فقد مت تكليف التوجيه املـاىل واالدارى باملديريـة               – ١

بتشكيل جلنه ملراجعة كل ما يتعلق من امور ماليه وادارية وسوف تتخذ كافة االجراءات القانونيه               
مجيعاً انه ليس من بني العاملني بالتربية والتعليم ما         ا يسفر عنه تقرير اللجنه واؤكد لكم        بناء على م  



 ٤٥

هو فوق القانون وليس هناك عندى ما يسمى بأنه مسنود من اى شخصية ىف اى مكـان الكـل                   
 ومهما كان من يقـف وراء       ٠٠٠حياسب حسابأ بالدقة وجينبىن اهللا سبحانة وتعاىل واياكم الظلم          

 امام القانون ال يسرى اال القانون اى زميل 
  كذلك سوف تتخذ نفس االجراءات مبدرسة ملحقة املعلمني -٢
 اما بالنسبة ملدرسة عباس صاحل االبتدائية فان احلاصلني على اجازات بالنسبة لعدد العاملني              – ٣
ى ىف اضـيق    املدرسة نسبة ضئيلة وللعلم فقد منعنا االجازات للمدرسني ائياً اثناء الدراسـة ا            ب

فيه وىف كل االحوال وجود خمالفات ماليه       احلدود ولظروف قهرية يتم تقديرها مبنتهى الدقة والشفا       
ىف تسويه السلف ال ينفى ان هناك عمل جاد ذه املدارس تعليمياً وتربوياً يعىن ملا يبقـى عنـدى                  

نـا اخـذنا    مدرسة على مستوى حمافظة مشال سيناء وزعت عليهم سلف الول مرة الن اح          ٣٧٥
ـ سلف السنه دى الن فلوس هيئة االبنيه وزعت على التربية والتعليم ويبقى مـن بي                ٥ او   ٤ها  ن

مدارس فيها خمالفات هذا ليس مسوغ ان انا موافق على املخالفات دى ولكن الباقى عمل بكـل                 
 جد واجتهاد 

 غري راضى عن حالـة   اما بالنسبة ملدارس وسط سيناء بأدارتى احلسنة وخنل فأنا ال انكر انىن    – ٤
  -:التعليم ا ولكن دعوىن احدثكم بصراحة فأن اصالح التعليم ا يقوم على ثالثة حماور 

 ان هذه املناطق ال ينفع هلا اال اقامة جممعات تعليميه وذلك الن اعداد التالميذ               -: احملور االول    -
او لعدد التالميـذ ولكـن      ىف معظمها قليل وعدد املدرسني ىف اغلب املدارس يكون اكرب او مس           

 .ستواجهنا مشكله وهى انتقال التالميذ هلذه املدارس او اقامتهم ذه امعات 
 اعادة النظر ىف اقامة املدرسني ذه التجمعات واالنتقال منها واليها وبالنـسبة             -: احملور الثاىن    -

علمني ولكن تواجهنـا ىف     لنا ىف التربية والتعليم نستطيع توفري وجتهيز مستلزمات استراحات للم         
 . اغلب املناطق عدم وجود اماكن القامة املعلمني 

واحنا تقدمنا ملعاىل احملافظ ان خيصص لنا جزء من القرى اللى بتتعمل يبقى فيها استراحة او اثنني                 
 . للمدرسني 

ىف منطقة وسط اسبوعني واخـذ راحـة        التدريس  ل هيئات   م ان قرارع  -:احملور الثالث    -
بب ىف وجود عجز ىف هيئات التدريس وجعل العدد املطلوب هلذه املنـاطق             اسبوعني تس 

مضاعفاً ولذلك انىن اقترح ان تشكل جلنه من اعضاء جملسى الشعب والشورى واالس             
ة للتعليم ىف وسـط     ياحملليه واهل احلل والعقد هلذه املناطق لوضع احللول املناسبة والواقع         

 كل مشاكل التعليم ىف وسط هو ممثله ىف عزوف ابناء           وانىن ال اتنصل من املسئوليه ولكن     
سيناء عن العمل ىف منطقة وسط وال يعمل ا اال ابناء الصعيد وحمافظات الوجه البحرى               



 ٤٦

ان يقترح جملسكم املوقر ان يكون العمل ىف هذه املناطق قاصراً على ابنـاء              وانا ال اريد    
 عمل متوافرة ىف هذه املناطق ولكـن        وادى النيل الن هذا سيحرم ابناء احملافظة ىف فرض        

 لنبحث عن اليه ىف كيفية حل املشكله 
تنفذ سوف يتكلف وانا رفعتة للـسيد وزيـر    وعشان ي–احملافظ وانا عملت تقرير ملعاىل     -

 . التربية والتعليم 

 اما بالنسبة ملدارس ادارة رفح التعليميه فانة سوف ينظر ىف نقل مدرسة رفـح الثانويـة             – ٥
ا حيث مت تسليمها حبالـة ليـست        كان مدرسة التجارة الثانوية بعد اجراء الصيانة        للبنني م 
 .  وحنن نشكر معاىل احملافظ ىف اخالء املدرسة وتسليمها لنا جيدة
االساسى سيطرح ىف اخلطة للعام القـادم ان   اما بالنسبة لبناء جناح مبدرسة رفح للتعليم       – ٦

 شاء اهللا 
 اعدادية بقرية احلسينات وكذلك االمر للعام القادم ان شاء اهللا  بالنسبة لبناء مدرسة – ٧
  اما بالنسبة ملدارس ادارة الشيخ زويد التعليمية فسوف يتم متابعة مدرسة امحـد ابـو                 – ٨

ـ     ملـه  ومش بعسلمه الثانويه وسيعاد النظر ىف تغيري اهليكل االدارى ا اى مدير مدرسة ما يق
 .ه فاذا اثبت انه غري جاد فيحاسب  القانونياحنا بنحطة ىف الشئون

 . سيتم تكثيف املتابعة ملدرسىت الشيخ زويد األبتدائية والغزاىل الثانوية للبنات-٩
السيد رئيس الس االخوة االعضاء مع كل شكرى وتقديرى للجنه التعليم مبجلسكم املوقر             

 النـصف الفـارغ مـن       والىت اكن هلا كل تقدير واحترام اال انىن ارى اا مل تركز اى على             
الكوب وكنت امتىن ان تذكر ولو بعضاً من االجيابيات ىف مدارسنا وتعليمنا بـشمال سـيناء                

ضعها بني ايديكم لنعلم حجم ما مت اجنازة مبدارسنا سواء تعليمياً او ىف جمـال               اوالىت احب ان    
او حتـسني  االنشطة وحىت ال اضيع وقتكم ساركز على بعض النقاط الىت ال نريد ا الفخـر         

 :الصورة ولكن كما يقولون لغة االرقام ال تكذب والواقع يكذب او يصدق 
 انه مت تطبيق الالمركزيه ىف صيانه وبناء املدارس هذا العام علـى مـستوى               -:النقطه االوىل   

اجلمهورية والذى مت توزيع ميزانيات هيئة االبنيه للصيانة او انشاء املدارس تبعاً لعدد الطالب              
 مليون جنيه   ٩,٥فظة االمر الذى ترتب علية نقص خمصصات حمافظة مشال سيناء من            بكل حما 

 .  مليون ٦ مليون جنيه يعىن عجز ٣,٧٧١اىل 
ورغم ذلك فقد تدخل معاىل الوزير احملافظ لدى وزير التربية والتعليم لتوفري ثالثـة ماليـني                

 فصال مبدرسـة العـريش      ٣١ا من   مما جعلنا نقيم جناح   زيادة عن حصتنا    وستمائه الف جنيه    
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امحد عراىب التجريبيـة بـالعريش وكلكـم    االعدادية بنات والىت سوف حتل مشكله مدرسة        
 عارفني ان فيه مدرسة ازيلت من على الوجود خالص ومت توزيع الطلبه بتوعها على املدارس 

ال ولبـاه   وانىن اتوجه بالشكر اجلزيل ملعاىل الوزير الذى ما طلبنا منه اى دعم لشمال سيناء ا              
 . على الفور بعد اتصال معاىل الوزير احملافظ مبعاليه 

افتتاح مدارس جديدة مبناسـبة     مت   انه ىف اطار التوسع ىف عدد املدارس فقد          -:النقطة الثانيه   
 اكتوبر قام السيد احملافظ والقيادات الشعبية والتنفيذية بافتتاحـات          ٦االحتفال بانتصارات   

 -:املدارس التاليه 
 درسة حسني جاسر االبتدائية  م– ١
  مدرسة ابو حنيفة االبتدائية – ٢
  مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات – ٣

  -:وىف اطار انشاء مدارس جديدة وصيانه البعض االخر فقد مت 
  -: استالم مدارس جديدة -:اوال 

  -:مت استالم عدد من املدارس اجلديدة من هيئة االبنيه التعليمية وهى كالتاىل 
  مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بالعريش – ١
  مدرسة حسني جاسر للتعليم االساسى بالعريش – ٢
  مدرسة ابو حنيفة االبتدائية بالعريش – ٣
  مدرسة بئر العبد الثانويه بنات ببئر العبد – ٤
 بالشيخ زويد مدرسة الشيخ زويد التجربية – ٥
  برفحمدرسة الفاروق عمر للتعليم األساسى-٦
 :التوسعات:ثانيا
  فصول ببئر العبد٦توسع مبدرسة املريح اإلبتدائية بعدد -١
  فصول ببئر العبد١٠توسع مبدرسة السادات اإلبتدائية بعدد -٢
  فصول ببئر العبد٩توسع مبدرسة متعب هجرس اإلبتدائية بعدد -٣
 :جتهيز املدارس باالثاث:ثالثا
 منضدة ومت   ١٤٠٤ كرسى معدىن خشب وعدد      ١٤٠٤ مت توريد أثاث تعلم نشط بعدد        -١

األبنية كما مت توريد    توزيعها على املدارس باإلدارات التعليمية حسب احلاجة عن طريق هيئة           
 كرسى مت تصنيعهم عن طريق املدارس الـصناعية ومت          ٧٨٠ ترابيزة تعلم نشط و    ١٢٠عدد  

 .توزيعهم على املدارس مبختلف اإلدارات 
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 :ملدارسأعمال الصيانة با:رابعا
 جنيه لكل طالب لعمل الصيانة البسيطة عـن         ٤٠٩٧مت توزيع مبلغ لكل مدرسة بواقع       -١

 .طريق إدارة املدرسة وأشراف هيئة األبنية التعليمية 
 : مدارس وهى كالتاىل٦مت اختاذ اجراءات الطرح والترسية لعمل صيانة شاملة لعدد -٢
 مدرسة عباس صاحل اإلبتدائية بالعريش-١
 بنك سينا االبتدائية بالعريشمدرسة -٢
 مدرسة فاطمة الزهراء ع بنات بالعريش-٣
 مدرسة بئر العبد الصناعية ببئر العبد-٤
 مدرسة الشيخ زويد ع بنات بالشيخ زويد-٥
 مدرسة املاسورة اإلبتدائية برفح ومت اإلنتهاء من أعمال الصيانة ىف املوعد املطلوب-٦
 ئر العبد فور علمنا ا ىف أقامة أربعة فصول امدرسة أم عقبة ببكما مت حل مشكلة -٧

 :خامسا
مت توريد مستلزمات اخلطة االستثمارية من أجهزة وآالت وأثاث ومفروشات لزوم املـدارس             

 .ودواوين املديرية واإلدارات التعليمية واملطابع السرية 
 :النقطة الثالثة

راسى حىت ال تتأثر الدراسة بغيـاب       وقف أى برامج تدريبية للمدرسني أثناء العام الد       فقد مت   
 من املدرسني وقصر التدريب على أيام اجلمعة والسبت ولو كان هنـاك ضـرورة               عدد كبري 

 أال يزيد عدد املتدربني عن أثنني على أقصى تقـدير مـن             ملحة للتدريب ىف غري هذه االيام       
 أن أوضـح أن     ريـد املدرسة الواحدة حىت ىف التدريبات املركزية الىت جتـرى بـالوزارة وأ           

التدريبات األن جترى باإلدارات التعليمية وليس بالعريش ختفيفا على زمالئنـا مـن مـشقة               
للوقت وقد مت جتهيز مخس قاعات ىف هذا اخلـصوص بـاإلدارات            االنتقال للعريش وتوفريا    

املختلفة كما مت افتتاح قاعة للفيديو كونفرانس ببئر العبد وجارى االنتهاء من قاعـة أخـرى       
لو جهدا حىت جنهز    فتتاحها ولن نأ  ألشيخ زويد سيتم تزويدها باألجهزة واملستلزمات قريبا        بال

 .قاعة باحلسنه وخنل وقاعة أخرى بالعريش غري املوجودة باملديرية 
 :النقطة الرابعة

مت تفعيل إدارة التوجيه الفىن باملديرية واالدارات التعليمية املختلفة وذلك لزيارات املدارس ىف             
 سيارة  ٢عدد  + بأتوبيسني من الوزارة    الشأن مت تزويد املديرية     هذا  ف أرجاء احملافظة وىف     خمتل

دبل كابينة بغرض تفعيل الزيارات امليدانية للمدارس والقضاء على حجة أنه ال توجد وسائل              
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أنىن عندما جئت اىل مشال سيناء وجدت أن        مواصالت متوافرة لزيارة املدارس وأريد التأكيد       
يزرها متابع منذ أكثر من عشرة سـنوات وقـد مت وضـع خطـة     شرات املدارس مل هناك ع 

 موجه كل يوم عن طريق توافر األتوبيسني لزيـارة          ٥٢للزيارات التعليمية للمدارس خبروج     
الواحد للوقوف على مستوى تالميذنا ومدرسـينا ومعاجلـة جوانـب            مدرسة ىف اليوم     ٢٦

 من  ٦٥ وإدارة الشيخ زويد عدد      ١٠٦ وعددها   شالقصور وقد مت زيارة مجيع مدارس العري      
 ٤٥ وإدارة احلـسنه     ٨١ من أصل    ٧٠ وبئر العبد    ٥٦  من أصل  ٥٦ وإدارة رفح    ٧٢أصل  

 . مدرسة ٢٥ من أصل ٢٥ وإدارة خنل ٦٥من أصل 
 :النقطة اخلامسة

  واإلدارات التعليمية فقد مت ولتحسني االداء للمعلمني وقيادات املدارس
ر التعلم مببىن مستقل مالصق ملدرسة الشهيد عماد الدين أيوب الثانوية           إنشاء مركز مصاد  -أ

 :يتكون املركز من 
 مكتب لإلدارة)١
 قاعة التدريب)٢
 قاعة احلاسب االىل)٣
  الوسائل التعليميةةقاع)٤
 املكتبة)٥
 دورة مياه رجاىل)٦
 سيدايت وساديتدورة مياه )٧
 بوفيه)٨

 :ويهدف املركز إىل
 اسى عن طريق توفري مصادر تعلم ذات ارتباط باملنهجدعم املنهج الدر-١
 توفري التسهيالت الىت تساعد املعلم على إنتاج وسائل تعليمية بسيطة-٢
 .املعلمني ىف تبادل اخلربات والتعاون ىف تطوير املواد التعليمية وأساليب التدريسمساعدة -٣
 .إتاحة الفرصة للتعلم الذاتى -٤
 .الفردية تلبية احتياجات الفروق -٥
حتقيق التنمية املهنية جلميع العاملني باملديرية ومدارسها من خالل االستفادة مبصادر املعرفة            -٦

 املتنوعة باملركز
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دعم قدرات املعلمني من خالل دورات تدريبية متخصصة على اسـتراتيجيات الـتعلم             -٧
 .املختلفة 

  .لدى املعلم واملتعلممتنمية مهارات البحث واالكتشاف والتفكري وحل املشكالت -٨
 حمو األمية الكمبيوترية للعاملني بالتربية والتعليم-٩

 )icdl(الدولية لقيادة الكمبيوتر التأهيل للحصول على الرخصة -١٠
 توفري مراجع ومصادر معلومات تربوية للقائمني على العملية التعليمية-١١
 مكانات املتاحة باملركزتقدمي خدمات للمجتمع احمللى احمليط وذلك من خالل اإل-١٢
 برامج للتنمية املهنية املستدامة وتقـدمي بـرامج تنـشيطية            نتيجة إلنشاء املركز عمل    وكان

للقيادات الوسطى باملديرية واإلدارات التعليمية واملوجهني ومديرى املدارس وجارى اختـاذ           
البنـا باـان    بإذن اهللا لط  ) ICDL( كز مع اليونيسكو ملنح شهادة    اإلجراءات العتماد املر  

وألفراد اتمع احمللى بأجر رمزى وقد أعددنا له الئحة مالية للتنظيم العمل به وأود هنـا أن                 
 ٥أشكر لكل من ساهم ىف تزويد املركز باألجهزة واملستلزمات األستاذ الدكتور حسن راتب              

و حسام   سلمى مبربد للمياه وبعض األثاث والعض       لقاعات املركز العضو عبد احلميد     مكيفات
شاهني ببعض االثاث والعضو رمضان سرحان ببعض االثاث واملستلزمات وبرنـامج املعونـة      

رسى ووعدنا منـهم    ك٢٥ و  تربيزات ٦ داتا شو    ٢األمريكية بعشرة أجهزة كمبيوتر وعدد      
 زاخرة باملراجع والكتب والوسائل التعليمية الىت تصب ىف مصلحة ابنائنانا مبكتبة دبإمدا
على طـرق    دورة تدريبية للمدرسني واملوجهني أثناء االجازة الصيفية         ١٦عمل أكثر من    -ب

 واستراتيجيات التعليم والتدريس الفعال وقد قام املوجهون العموم جزاهم اهللا خرياً ا 
 مت االتفاق مع كلية التربية بالعريش لعمل برنامج لرفـع مـستوى مدرسـى املـدارس           -ج

 رس باللغه االجنبيه وذلك ىف اجازة نصف العام ان شاء اهللالتجريبيه وخاصة ىف املواد الىت تد
 مت وضع خطة جمدوله لعمل صف ثان من القيادات سواء باملديرية واالدارات التعليميـة               -د

واملدارس وقد حرصت على افساح اال البناء احملافظة جنبا اىل جنب مع اخوام من ابنـاء         
 منهم ادارات التعليم باحملافظة االن      ٥ارات حيث يقود    وادى النيل ىف املراكز سواء قيادة االد      

ت تعليمية فضال عن دفع عدد كبري منـهم للعمـل باالمتحانـات سـواء     ا ادار٦من اصل  
 التعليميـة   بالكنتروالت او مراكز توزيع االسئله او مراكز قياديه بديوان املديرية واالدارات          

ن االستاذ حممـد حامـد    وجيلس االوسطوقد حرصنا على ان تكون قيادات وسط من ابناء        
 حبرى الذى كلفناه وكيال لالدارة التعليمية وسط بقدر االمكان فاهل مكة اعلم بشعاا 
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بـديوان   ) ICD L( مت انشاء قاعة المتحانات الرخصه الدوليه لقيـادى الكمبيـوتر   –ه 
انكـم  و تتـذكرون    املديرية والىت ا قضينا ائيا على مشكلة امتحان احلصول عليها والىت ل           

 لشمال سيناء ووعدتكم حبل هـذه املـشكلة وبعـون اهللا            عرضتموها علينا عند بدء جميئى    
 وباتصال معاىل احملافظ بوزير االتصاالت مت حل املشكلة 

 جارى االن االتصال باجلهات املعنية المتام اجراءات انشاء امـع اخلـدمى التعليمـى               -و
 جنية من صندوق دعم املشروعات التعليميـة بـالوزارة     مليون ١٠بالريسه بتكلفه تزيد عن     

ويعترب هذا امع نقله تعليمية ستحقق طفرة ىف اخلدمات التعليمية باحملافظة حيث سـيتكون              
املبىن من بدروم ومخسة ادوار يتم عمل مطبعة االمتحانات به وقاعات للتـصحيح وقاعـات               

 وضيوف املديرية واملتابعني مـن الـوزارة        للكنترول وخمازن املديرية واستراحة لكبار الزوار     
  متر وموقعة بالريسه ٩ ر١٠٠وقاعة اجتماعات ومساحة املركز 

واصبحت تابعة للمديرية مباشـرة      مت استالم املدينة  الرياضيه ومت وضع الئحة لتشغيلها         -ى
 وحملافظة مشال سيناء

بح جاهزا للعمل واحلمد     مت اصالح واعداد اجلناح الفندقى مبدرسة العريش الفندقية واص         -ن
 ب فيه الطالب تدريبا عمليا هللا ليتدر

  مت انشاء ادارة للموهوبني الكتشاف اصحاب املواهب من ابناننا ورعايتهم -ل
ومت طبعا ختصيص االرض عن طريق الس املوقر  ومت عمـل رسـومات مل غـري احـضار                   

 االعتمادوينتهى هذا املوضوع
رواتبـهم   شهر مل يتـسلموا      ١٩رس صديقه الفتاه يقاهلم     جئت اىل مشال سيناء ووجدت مدا     

باملرة الم مل يكونوا قد سوا اوضاعهم القانونية قمت مع الزميله االخت سناء جلبانه بتوفيق               
اوضاعهم وذهبت اىل وزارة التربية والتعليم واحضرنا مرتبام العام املاضى والعام القادم ان             

 شاء اهللا 
قل  بأ زمات باملديريةواالدارات التعليمية ولدينا خطط ملواجهه اى ازمة        مت انشاء ادارة لال    -ص

 مت اعـداد    امس ىف حاله حدوث سيول القدر اهللا ك       اخلسائر ولدينا خطط بديله لتشغيل املدار     
 خطة للمساعده ىف ايواء الناس

 عامل خدمات معاونه    ٢٠٠ حارس امن و   ٣٥٠ وهى تزويد احملافظة بعدد      -:النقطة اخلامسة   
د مت االنتهاء من مقابلتهم ىف مراكزهم حىت النكلفهم مشقة احلضور للعـريش واريـد ان                وق

اطمئن جملسكم املوقر بان اختيار املرشحني للعمل سيكون مبنتهى الشفافية ولن يكون هنـاك              
جماال للمجاملة وال احملسوبية وال الوساطة وسيتم اختيار العمال وحراس االمن من نفس ابناء              
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اقع ا املدرسة واىن اريد ان اسجل شكرى وتقديرى ملعاىل الوزير اللـواء احملـافظ          القرية الو 
 مـن جملـس   علم جملسكم املوقر ان هناك قرارامراد مواىف جلهده الدؤوب ىف هذا الصدد ولي 

عاطف صدقى رمحة اهللا بعدم تعيني عمال خدمات معاونه بتاتا ولكن           / رئيس الوزراء الدكتور    
  حارس امن ٣٥٠ عامل ٢٠٠وعينا عامل افظ وجهده الدؤوب قات معاىل احملبعال

 مدرسة رياض   ١٢٧ معاىل الوزير امحد زكى بدر على التعاقد مع          كما مت احلصول على موافقة    
االطفال مت عمل مقابله لعدد مدرسة وهو العدد املتوافر االن وهو كل العدد املتقدم من مشال                

 خمتلف التخصصات ملدارس وسط سيناء باذن        مدرس ىف  ٤٥وجارى طلب التعاقد مع     سيناء  
 اهللا 

النقطة السادسة فاىن سأقدم لكم امثله على مدى ماحققة ابنائى بشمال سيناء سواء الطـالب   
او املعلمون ولكثرة عدد االومسة الىت حصلت عليها املديرية سواء على مستوى اجلمهورية او              

 ٢٠١٠ /٢٠٠٩لىت حصلت عليها املديرية     الوطن العرىب سأقدم حلضارتكم املراكز املتقدمة ا      
 -:وهى كالتاىل 
ىف اطار اهتمام وزارة التربية والتعليم املعلمني نظمت الوزارة مسابقة املعلـم        - أ

املثاىل حيث فازت االستاذة مىن عيادة سليمان بلقب املعلـم املثـاىل علـى              
 م املدرسة مبدرسة العريش     ٢٠١٠ /٢٠٠٩مستوى احملافظة للعام الدراسى     

لثانوية بنات وحضرت املقابلـه بـديون عـام الـوزارة يـوم الثالثـاء               ا
 م وتكرمي الـسيدة     ٥/١٠/٢٠١٠ م مث تكرميها يوم      ١٨/٥/٢٠١٠املوافق

 مديرة ادارة مدرسة العريش الثانوية بنات ىف ديوان عام الوزارة 
حصلت املديرية ىف مسابقة الفنون املسرحية على املركز االول على مستوى            -  ب

  اجلمهورية

حصلت املديرية ىف مـسابقة ىف االلقـاء علـى املركـز الثالـث لعـام                 -  ت
٢٠٠٩/٢٠١٠  

ىف االحتادات الطالبيه حصلت املديرية على املركز اخلامس علـى مـستوى             -  ث
 اجلمهورية 

املسابقات املتنوعة حصلت املديرية على املركز االول واملركز الثاىن واملركز           - ج
 ورية الثالث واملركز العاشر على مستوى اجلمه

ىف املسابقات البحثية حصلت املديرية على املركز السابع واملركـز العاشـر     - ح
 على مستوى اجلمهورية
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ىف معرض الصاحافة املدرسية لذوى االحتياجات اخلاصه حصلت املديريـة           - خ
 على املركز االول على مستوى اجلمهورية للعام الثالث على التواىل 

حممد جمدى حممد عبـد     / الطالب  ىف مسابقة النحو والتحدث بالفصحى فاز        - د
اهللا مدرسة رمانه االعدادية باملركز االول على مستوى اجلمهوريـة والعـامل          
العرىب كما حصل على املركز االول على مستوى اجلمهوريـة ىف املـسابقه             

 الدينية وحفظ القران الكرمي كامال 

ه ىف اجلوده واالعتماد التربوى فقد حصلت املدارس االتيـة علـى اجلـود             - ذ
 م٢٠١٠االعتماد التربوى 

مدرسة العريش الثانوية الصناعية بنات وهى اول مدرسة فنية حتصل علـى             - أ
االعتماد واجلوده على مستوى اجلمهوريه وقد زارنا وكيـل اول الـوزارة            
للتعليم الفىن منذ اسبوعني وقرر الوزير امحد زكى بدر صرف نصف شـهر             

 مكافاة للعاملني ا 
 نوية بناتمدرسة املساعيد الثا -  ب

 مدرسة بئر العبد االعدادية بنات  -  ت

ىف مسابقة املكتبات حصلت املديرية على املركز االول والرابع والـسادس            -  ث
 ن على مستوى اجلمهورية سوامليداليه الذهبيه للقارى االح

كما فازت املديرية باملركز الرابع على مستوى اجلمهورية ىف املعـسكرات            - ج
 املتميزة 

ري على املعلم املتميز على مستوى اجلمهورية من نقابه         كما فاز شخصنا الفق    - ح
 ودرع القيادات املتميزة من نقابه املعلمني وكنا قد         ٢٠٠٩/٢٠١٠املعلمني  

فزنا ىف مسابقة حفظ القران الكرمي بروايىت حفص وورش وهللا احلمد واملنه            
  ذلك احسبه لشمال سيناءن حصوىل علىوكنت اود اذكر ذلك ولك

انىن اردت فقط ان اضع امامكم صورة واقعية ملا عليه          لس املوقر   االخوه اعضاء ا  
تعليمنا ىف مشال سيناء ورغم انىن لست راضيا عنه كل الرضا ولكن اقول انىن لـن                
الو جهدا ىف مواصله العمل ليل ار مع زمالئى املعلمـني واملـديرين واملـوجهني               

 هذه االرض املباركةوالعزيزة على     واملتابعني ىف سبيل النهوض بالعملية التعليمية على      
 األبرار هذا مع قبول شكرى      قلوبنا مجيعان والىت قدمنا من اجل استردادها الشهداء       

ن اتواىن عن مطالبة معاىل الوزير بان يكون لـشمال           انىن اؤكد لكم انىن ل     وتقديرى
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وبعد هذه املسابقة سـأنطلق ىف مجيـع         سيناء نصيب من التعيينات ومن التعاقدات     
  عامل اخرين لسد العجز ىف مدراسنا ٢٠٠  و حارس امن٣٥٠حناء الحضار اال

 اسال اهللا سبحانه وتعاىل ان اكون عند حسن ظنكم وان اعمل لوجه اهللا سـبحانه              
  والسالم عليكم ورمحة اهللا٠٠٠كم وتعاىل واشكر لكم سعة صدور

   وكيل الوزارة                                                               
                                                              يوسف سليمان عبداهللا
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 الس بنقدم لك الشكر والتقدير يااستاذ يوسف واحنا املثل عندنا ان الرجل اجليـد               احنا باسم 
سيادتك تطلع كل اللـى      اللجنة جعلت     احنا فعال يعىن   ٠٠ مل يظهر االحينما تضيق عليه       واملمتاز

يوسف وبنشكر باسم الس احمللـى  /التقدير ياستاذ و احنا بنقدم لك كل الشكر       مامسعنا هوشىء 
يوسـف ىف   /ااسـتاذ فظة مشال سيناء واهتمامنا االخد ي      مبحا معاىل وزير التربيه والتعليلم الهتمامه    

للى موجودة بينها وبني قريـة رمانـه وده         طلب ياريت اعتماد مدرسة بالوظة الثانوية للمشاكل ا       
ـ              ة عـشان   موضوع يعىن انا بالتمسه ودخلت فيه باق احنا عوزين اعتماد مدرسة بالوظة الثانوي

 ٠نتهى اخلالف خاطر ي

�:�و+�U/�א�+�د

 ان شاء اهللا باذن اهللا تعتمد وانا أول ماجاب املشكله دى انا فصلت              وكيل وزارة التربية والتعليم   
 املدرستني 
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اونت معنا ىف أول حلظه لكن عوزين نعتمـدها ان شـاء            عاحنا بنشكر سيادتك النك انت فعال ت      

 لوله اى تعليق –نسمع لسيادة اللواء الكيكى    ٠اهللا

 بدون ميكرفون    :0.�/��3.د�/�א�+�د�
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 انا باعاىن ىف مشكله عندى ىف الـشوحط   احنا بنوصى ىف مدارس التعليم االساسى    يااستاذ يوسف 
 من الوزير بني االبنية التعليميـة        مدارس التعليم االساسى بيبقى قرار     -زى مابيقول االستاذ صاحل   

ومديرية التربية والتعليم حصل خلل ىف العمليه التعليمية بني االداريني ان ياريت مواضيع املدارس              
دى مشكله ىف الـشوحط حـىت ىف احلـصص وىف           تشوف ليها حل على مستوى احملافظة انا عن       

 ومني ميسك رئيس ومن ميسك وكيل االدارة
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هو انا حاقول سـيادتك علـى       :  و$�ل�وزא	��א�#	����وא�#���מ����−��و+��U/�א�+�د
نا عوزين نبحث عن الصاحل العام والنظرة املستقبلية انا بأمتىن ان كل مدارسـنا ىف               لو اح –حاجة  

متـر  ٤٠يااخوانا بتأخذ   ى وحتسألوىن ليه ؟ مدرسة التعليم االساسى        مشال سيناء تبقى تعليم اساس    
ـ ٥٠٠ ىف املدرسة راغعن كل فصل ف     ٣دى او املدرسـة   بيخليىن ملا اجى انشا مدرسة بيبقى عن

ـ    يت اتوسع ىف املدرسة فيما بعد مش حمتاج لقرار ختصيص يدوب          بمرات فراغ فلو ج    ة  بـس هيئ
 االبنية يتجى 

 :	%�س�א����س�/�א�+�د�
 متر والفيـه حاجـه      ٤٠  تعليم االساسى ىف مدرسة واحدة الىف      استاذ يوسف عملوا املدارس ال     يا

 مدرسة واحدة وعمولوها تعليم اساسى٠٠
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 واحنا حلينا بعض املشاكل ىف بعض املدارس ان احنا على سـبيل املثـال               هنا ىف االدارة   املشكلة
وكيـل  و واحد  يصبح هناك مدير   ٠٠ارة املدرسه بس     غامن واالخ خليل قاعد جنىب غيبنا اد       قوس

 معه واشراف للمدرسة من الصف االول االبتدائى حىت الصف السادس االبتدائى 

� ىف االعتبار سيادتكطها برضه      طيب ح:	%�س�א����س�/�א�+�د
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يم كل سنة وانتم طيبني مبناسبة العام اهلجرى املاضى والعام امليالدى القـادم             بسم اهللا الرمحن الرح   
انوب عن احملافظ أنا     ان انا طبعا انا مااقدرش       ٠٠بأشرف للمرة الثانية ويكون ىل الشرف       أنا   ٠٠

 اصال والقائد بتاعى    مراد مواىف النه هو استاذى    / عن سيادة اللواء   سنه عشان انوب     ٣٠٠قدامى  
ون عند حسن   عىن اتعلمت منكم ازاى اك    اتى انا بقى ىل عشر سنوات طاملا ي       جاى بني اخو  لكن انا   

 جاى انا نيابة عن احملافظ امنا انا جاى استمرار للتعليم منكم من طوال               يعىن مش  ٠٠ظنكم يعىن   
 ٠عند حسن الظن يعىن عشر سنوات بأتعلم منكم ازاى ان انا اكون مؤدى 

 بعا ىف تأكد اا حمل اعتبار انامش حأعلق عليها الن هيه حمل اعتبار ط           طبعا التوصيات بتاعتكم انا م    
 ياريت يكـون مـش ىف املطبعـه         وطبعا ده "تفكري سيادة احملافظ واللى انا بأطمئنكم عليه يعىن         

ة ان اللى ىف جعبه السيد الوزير احملافظ وانا اعلمه جيدا يعىن يفوق عشان تنفـذاللى ىف                 والحاج
 مشال سيناء يعىن انا مثال عايز معاى عشرة سكرتريعام ومثال مخـسة جهـاز               جعبة احملافظ لصاحل  

تنفيذى عشان نالحق على اللى انتم ماتعرفهوش اللى ىف جعبتة اللى هو لصاحل احملافظة وحتشوفوا               
باذن اهللا الكالم ده تباعا الن هو اليألواجهدوال تفكري سواء هو موجود حىت ىف اخلميس واجلمعه                

مرة عشان قابل الوزير الفالىن وقابل مني وكله لصاحل احملافظة وميكـن            ٢٠-١٥ال  بيتصل بيه مث  
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انتم شفتم اللى اتعرض الصبح بشكل مبسط كأحد احلاجات املقلقة للمحافظ من ساعة ماجـاء               
وهو كان ىف دماغة مشكلتني كيف تتم التنمية بدون نظافه وىف مكان مفيش فية او امليه كانـت                  

وكـل  ني لكن طبعا التعليم والصحة      ى حاجتني اساسيت   هو حاطط ايده ع    واعتقد يعىن ٠٠متعسرة  
 معـاه   لتنفيذى اليؤدى او يكون غري قادر على انه يكون مؤدى          الكالم ده هو طبعا ايه اليسمح     

 اللى  ٠٠ انا لست جمامل     -طبقا لرؤيته انا بأقول لكم مش من باب اامله ولكن من باب الواقع            
 وزى ماانتم شفتم الصبح منظومة النظافه اللى هو طبعا          ةافظ جتاه احملافظ  ىف جعبة سيادة الوزير احمل    

 ميكن التقرير اتعرض عليكم بشكل مبـسط احنـا   –صاحب اجلهد االكرب ىف التفكري والوصول    
 امبارح ملدة ميكن ساعتني لكن هو احنا اختصرناه عشان خاطر اجللسة بتاعتكم             طبعا اتعرض علينا  

وطبعاً % ١٠٠فذ  نهيه طبعا حتت  ٠٠فه انا بأقول اللى انتم ميكن شفتوها         ولكن منظومة النظا   ٠٠
معرفش سيادة احملافظ قال لكم وال أل قبل ماتبدأ الشركة بلغتنا أحنا كناس عسكريني حيتعمـل                

 الكالم مش موضوع كالم مش بنظام       –تفتيش حرب للشركة بكامل قوامها حبيث يعىن ايه آجى          
 حاجة أل بنظام الرجال احملترمني ىف مشال سيناء أنا بطمئنكم ليـست             ابو العرىب بتاع بورسعيد وال    

حلاح الـسيد   التصيات اللى أنا طبعاً مش حأخوض فيها ألن ماىف جعبة السيد الوزير احملافظ   وبا               
ا هو   يعىن على طول عامل لنا قلق فيم       ٠٠ا  ملوقر اللى هو طبعا مابيسبناش ىف حالن      رئيس جملسكم ا  

حل احملافظه فبأذن اهللا طبعا ذه املنظومة احلاح من السيد رئيس الس ملا هـو               لصاحل الس وصا  
صاحل احملافظة وفكر حمترم وراقى جدا القصى ماتتخيلوا من الرجل اللـى علـى راس اجلهـاز                 

ب العاجل يعىن املوضوع او الصورة حتتغري متاما وانا بأقول          ى وانا اعتقد بأذن اهللا ىف القري      التنفيذ
ضه كأحد التنفيذيني بعد احملافظ ان كل اجلهاز التنفيذى يعىن صدره مبنتهى الرحـب الى               لكم بر 

توصيات لكم سواء ىف داخل الس اوخارج الس بنتمىن لشمال سيناء كل التوفيق واا تظهر               
 ٠باملظهر املشرف اللى هية ممكن تكون عليه من زمان وبأذن اهللا ىف القريب العاجـل حتكـون                  

 .مكوبنشكر
 

 ���:	%�س�א����س/א�+�د�
 موافقة على توصيات جلنة التعليم ٠٠ احنا باملناسبة اوال ٠٠شكرا سيادة اللواء
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وم  والغذاء ىف قرية الشوحط ي     – لزفاف ابىن امين ان شاء اهللا        ١٠/١انا بأدعوكم ان شاء اهللا يوم       
والدعوة عامة جلميع احلضور وياريت اللى مش حاضر تبلغوه ىف النهاية انا            ٠٠االثنني ان شاء اهللا     

خالد مساعد مـدير    / بأقدم شكرى وتقديرى بامسكم مجيعا للسيد السكرتري العام والسيد اللواء         
 .االمن والسادة اجلهاز التنفيذى الشعىب 
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