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  وبقاعة الس الـشعىب    ١٠/٢٠١٠ /٢٥ىف متام الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني  املوافق           

 الفـصل التـشريعي      مـن    وىف دور االنعقاد الثالث    ) ٢  (احمللى للمحافظة عقدت اجللسة رقم      
رئيس الس الشعىب احمللى حملافظة مشـال سـيناء ،           -شتيوى ساملان   سامل  / السابع برئاسة السيد  

مساعد وزيـر   /  والسيد للواء     - حمافظ مشال سيناء     -مراد مواىف   /وحبضور السيد اللواء الوزير     
 والـسادة اعـضاء اجلهـاز    والسادة اعضاء اموعة الربملانية مدير أمن مشال سيناء      - الداخلية  
ز والساده رؤساء االس احمللية للمراك    اء الس الشعىب احمللى للمحافظة      والسادة أعض التنفيذى  
 .واملدن   
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    :�*מ�אول�א��	�ش 
  مصطفى كامل العمــرى / السيد-٢          جاســر     ـامل يسرى جاسرس/السيد-١
            وده امحدمنسى ابراهيم جـ /السيد -٤               امل احلوصمسلم سلمى ســ/السيد-٣
 عبد العزيز حسني االشرمفايز/ 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              كرمي سليمان كرمي ابو شيته/ السيد -٩

 شريف على عبدالرمحن عامر/  السيد-١٢  حممد السيد سليمان على               / السيد-١١
    عادل حممد على زنـــاتى /السيد -١٤ مقبول حممد أمحد بكري                 /  السيد-١٣
  
 
 
 



 
 

    :�*מ��-�/�א��	�ش   

 فايق العبد محدان اخلليلى               /السيد -٢      حممد احلبيب الديــب        / السيد-١
               نور الدين عايش حالوه  /السيد -٤           أسامه إمساعيل أمحد ذكرى/ يد الس-٣
  زكى أمحد ابراهيم حممد العكاوى/السيد-٦                مد أمحد عيد األهتمحم/ لسيد ا-٥
       راهيمكاميلياكامل ادم  اب/السيدة -٨ح حسن سالم أمحد               ممدو/ السيد-٧
 عبدالشاىف أمحد سعيد الطنجري/  السيد-١٠ اسامه عبدالوهاب عبداهلادى عمار  /  السيد-٩
 
   

    :��א��	�ش������*מ��-�7

                حممد حسانني شعبان /السيد-٢كرمية أمحد عيد قيشاوى                   /السيد-١
 ـامل امين امجيعان ســـ/السيد-٤           ـمود صبيح ابراهيم صبيححم/ السيد-٣
 مد مفتاحمفتاح على حمــ/السيد-٦            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
 نسى                 سامى شاهني م/  السيد-١٣

    :���*מ�	א���8א��	�ش

 ـمدوائل  حممدسـليم اح/السيد-٢     مصطفى كامل حممد مصطفى االزرق/ السيد -١
  عبداهللا على حسن احلجاوى  / السيد-٤                   سونهاطمة نصارحممد حف/السيدة-٣
 مد مصطفى محدان مصطفى حم/ السيد -٦                 مدى فداوىحممدفتحى حـ/السيد-٥
 حسام توفيق حممد رفاعى/السيد-٨           ـمدحسـن صاحل ابراهيم حمـ/لسيدا -٧
 مسعد صاحل حممد حممود/  السيد-١٠            ـر الدين فخرالدين على فخ/السيد-٩

 عبدالفتاح محدان ساملان/  السيد-١٢تامر يونس عواد دسوقى              /  السيد-١١
 توفيق أمحد حممود احلجاوى/ السيد-١٤حممد مطر حسني عبداحلى            /  السيد -١٣
 
 



 

    :�*מ�א�,�:�زو�د     

  غامن بريك سالمه عوض/ السيد -٢          امحد سالمة ساملان الطريفى/ السيد-١
                                حممد ساملان سلمى هاىن / السيد-٤حممد ساملان حممد ساملان             /السيد -٣
 ابرهيم محيدة محدان احلمايدة /السيد -٦فرج محاد سليمان ابورياش           /السيد -٥
 خالد سالمه سعيد حسني    /السيد-٨              حممد خضر حممد عمريه/ السيد-٧
  ساملسليمان زريعى حممد / السيد-١٠          حممود على سالمه رفاعى / السيد-٩

 أمحد سلمى عبدربه سيف/  السيد-١٢أمحد سامل حسن داود              /  السيد-١١
 ابراهيم سالمه نبهان اجلباىل/  السيد-١٣ 
 

 :�*מ�	�(((���4     

     سليمان سالم عواد البعريه      /السيد -٢                 سنمجيل حسن سالم حميـ/ السيد -١
 ـامل صبح لبادصبح سـ/السيد-٤ سامل مراحيل               اشتيوى سليمان /السيد -٣
 سامل سليمان سامل احللو   / السيد-٦حممد سليمان حممد الدباس                   / السيد -٥
 ابراهيم حمسن مربوك                / السيد-٨              مىن عبد القادر خليل الربامهة / ةالسيد-٧
 عبدالقادر سعيد احممد عيد/ السيد-١٠             عطى غامن سليم ابو حلوعبد امل/ السيد -٩

 خليل سويلم مسلم سويلم                /  السيد-١٢ابراهيم اسليم سليم عليان                /  السيد-١١
                جازى حسان عواد سعيد/  السيد-١٤صاحل سليمان مجعه اصياح                /  السيد-١٣ 

    :�*מ��$	�א���د  

 سعيد موسى صباح سامل/ السيد-٢                  ساملان مبارك نصار / السيد -١
         مصطفى عبد العزيز سليمان مرزوق/السيد-٤سالمه سليم مسلم اصبيح            / السيد-٣
 ش سامل عويش                  هاىن عيا/ السيد - ٦   فرحان ساملان فرحان غامن          / السيد-٥
             حسني سليم شريف جرير          / السيد-٧
                  
 
 
 
 



 ���:�*מ�	�-�2  

   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                 ن حممود سليمان سليمحس/ السيد -٧
 ليمان حسنليم على سـس/السيد-١٠                ـمد عياطعبداهللا عواد حمـ/السيد-٩

 سليمان حسني سليمان/  السيد-١٢                ليمان حممد رضوانعلى س/ السيد-١١
 سالم جحرود سليمان /  السيد-١٣ 
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 موسى اسليم صاحل   /يد الس-٢        حممد غامن سالمه سامل         / السيد -١
                 عبداهللا اسليم سامل جهامه /السيد-٤               املمد سامل سلمان سـحم/ السيد -٣
               سليم سامل سليم مسلم/  السيد-٦    عبداهللا قنديل بدوى محدان          /السيد-٥
 عيد عطية سالمة عطية / السيد -٨             وده خضراضحيان خضر ع/السيد-٧
 حممد درويش سويلم/  السيد-١٠            حممد حامد سامل حبريى     /السيد-٩

 نايف زايد عيد مسعد/  السيد-١٢صابرفرج اهللا مصلح                / السيد-١١
  
   :�*מ��;(((ل  

 ليمانسليمان حممد احممد س/ يد الس-٢           المة عوده جريد عويضهس/ السيد -١
 محدان حسني سامل محدان /د السي-٤حممد حسن خنالوى عبدالغىن         / السيد-٣
  عيد على سامل عليان /السيد-٦                 عيد مجعه سامل سليمان/ السيد-٥
  حممد سليمان سالمه عايد       / السيد -٨             امل حسني صباح حممدسـ /السيد-٧
 ملانحميسن فريج حميسن سا/  السيد-١٠سليمان عيد مصلح محد              / السيد-٩

 يمان محد             عادل محد سل/  السيد-١١
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 حممد جنيب/       السيد اللواء          مدير األمن– مساعد وزير الداخلية -١
                                السالمجابر حممد العرىب عبد/ رئيس مركز ومدينة العريش                      السيد  -٢
    سامح عيسى عبداهللا    / رئيس مركز ومدينة رفح                           السيد  – ٣ 
 هشام كمال عبد الرازق /  السيد      رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد              -٤ 
   محدان حممود حممد بكري /  السيد  رئيس مركز ومدينة خنل                            -٥
   هاشم بشري حــسني/          السيد  رئيس مركز ومدينة احلسنة                -٦ 
 الدسوقى أمحد حجاج      / مدير عام مديرية األوقاف                            الشيخ  – ٧
 ابراهيم امساعيل حسن / سيدمدير عام مديرية القوى العامله                      ال – ٨
 امل مقبلــعثمان س/   وكيل وزارة املديرية املالية                            السيد-٩

 حممد حسني موسى/ رئيس منطقة التأمينات األجتماعية                   السيد -١٠
  الوهاب الفقى حممود عبد/ مراقب عام التنمية والتوطني                      السيد  – ١١
 طلعت على احلريـرى/ مدير عام الرى باملساعيد                            السيد  -١٢
 صالح الدين على ابو العال   /  مدير عام مديرية املساحة                          السيد-١٣ 
 ـــىحممد أمحد مرس/  وكيل وزارة الزراعــة                          السيد-١٤ 
 اجلنيدى حممدعبدالسميع  /رئيس األدارة املركزية للمنطقة األزهرية           الشيخ-١٥ 

 محدى سليمان احلجاوى     /   مدير عام شئون االس                            السيد-١٦
 حممد حسني حسن خليل  / مدير عام مديرية التموين                           السيد -١٧ 

 ربيع عامر الشريف  / رئيس قطاع توزيع كهربة القناه                    السيد -١٨
 نوال حممد سامل  /   مدير فرع الس القومى للسكان                 السيدة-١٩
 عبداهلادى حممد خليل/  مدير منطقة تعمري مشال سيناء                      السيد-٢٠
    مدحت صاحل حممود/ بئر العبد                       السيدرئيس مركز ومدينة  -٢١
        سناء جلبانـــه  /  الس القومى للطفوله واألمومه                    السيدة -٢٢
 هاىن حممد حلمـــى/  مدير عام هيئة كهربة الريـف                      السيد- ٢٣
 عباس ابراهيم مرسـى/                      السيد  مدير مديرية الطرق والنقل     -٢٤
 فؤاد يوسف سعد./  مدير عام الطـب البيطرى                            السيد د-٢٥
 حممود ابوالقاسم عبداللطيف اجلندى /   مدير عام مديرية األسكان واملرافق                السيد-٢٦

 صابر عطية مشاىل    / لتعليمية               السيد مدير عام اهليئة العامة لالبنية ا-٢٧



 حممود حسن ساملان  /      السيد    اهليئة العامه حلماية الشواطىء                -٢٨ 
 حممد خطاب عليوه خطاب/ مدير عام منطقة تليفونات مشال سيناء                السيد -٢٩
 يوسف سليمان عبداهللا/                   السيد  مدير عام مديرية التربية والتعليم   -٣٠
 سامل مصطفى سامل/  ممثل وزارة السياحة                                    السيد-٣١
 حممد الفار / مدير عام مشروع احملاجر باحملافظة                     السيد -٣٢
   حمسن عبالعظيم الكسار/   السيدمدير عام بنك التنمية واألئتمان الزراعى             -٣٣
 سامى ســعد/     السيد    مدير عام إدارة األتصال                         -٣٤
 ابو سريع عبداحلميد مصطفى/   السيد  وكيل الوزارة مدير مديرية التنظيم واألدارة        -٣٥
 أمحد قدرى شعيشع/ يد  وكيل وزارة األعالم القناه وسيناء                    الس-٣٦
 عزت عبداخلالق النجار / مدير عام مأمورية الضرائب العقارية                    السيد -٣٧
 عبدالرمحن امحد حممود./    السيد د     مدير معهد حبوث صحة احليوان                 -٣٨
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        مصطفى غنني غامن احلوص          رئيس الس الشعىب احمللى ملركز العريش/  السيد – ١
                                عبداحلميد عثمان محدان ابوعتله   رئيس الس الشعىب احمللى ملدينة العريش / السيد – ٢
 يس الس الشعىب احمللى ملركز الشيخ زويد        اقطيفان سليمان سلمى               رئ/  السيد – ٣
    سليمان عوده سليم                    رئيس الس الشعىب احمللى ملركز رفح / السيد – ٤
 حسن احممد سليمان                   رئيس الس الشعىب احمللى ملركز خنل  / السيد -٥
           رئيس الس الشعىب احمللى ملدينة بئرالعبدسامل سلمى صباح خملى        /  السيد-٦
       عيد حسني ساملان                       رئيس الس الشعىب احمللى ملدينة احلسنة/  السيد-٧
  

��:�א�*-د��א.�-<�א����و.��א��	��-���و�د��0	��ن
  عضو جملس الشورى        عطية احممد سليمان /  السيد األستاذ - ١

  :و�د��0	��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
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     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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مدير عام التضامن    -االستاذ حممود ابو اد حممود      /اعتذر السادة اعضاء اجلهاز التنفيذى السيد       

حممـد جنيـب    / الصحيه السيد   مدير عام الشئون     - الدكتور عاطف عافيه    /االجتماعى والسيد   
 الرقابه عـن     عام  مدير –حسن عبد الوهاب    /مدير عام هيئة تعليم الكبار والسيد        - عبد العليم   

ات الواردات احنا حناخد موافقه من حضارتكم على تفويض هيئة املكتب بتوزيع اللجان             ردالصا
  موافقة   -  النوعيه

Iא	ذא".��א�"�IKא

  وא����  :   א�*�د�	$�س�א����س
ن اجنازات لدورة مالسادة اعضاء الس تعودنا ىف بدايه الدورة نسمع بيان السيد الوزير احملافظ 

 خري وعمل ومناقشه صرحية بدون اى  دورةماضيه امل من اهللا عز وجل ان تكون هذه الدورة
السيد احملافظ نسمع بيان حساسيه بني اجلهازين الشعىب والتنفيذى الذى ما تتم حمافظتنا الكرمية 

 واجنازات احملافظة مث نفتح املناقشة للسادة اعضاء الس 
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األخوة األعزاء أعضاء اموعة الربملانية ورؤساء االس الشعبية علي كافة 

 .مستوياا 

 .السادة أعضاء الس الشعيب احمللي للمحافظة 

ــاء املـــــــدن  وقادة اجلهاز التنفيذي السادة رؤســـ
 .مبديريات اخلدمات واألجهزة املركزية 

 
الس الشعيب احمللي للمحافظة والـوكيلني       / يف البداية يطيب يل أن أتقدم خبالص التهنئة القلبية للسيد رئيس          

 .فيه خري وصاحل الوطن واملواطن  ونتمين لكم املزيد من العطاء ملا على الثقة الغالية الىت أوالها لكم األعضاء 
نواب الشعب باحملافظة على ماقدموه من جهد ومسانده        / وامسحوا ىل بأن اتقدم جبزيل الشكر والعرفان للساده       

رئـيس اجلمهوريـة والـسيد       /لوضع مطالب ابناء احملافظة ىف قائمة أولويات القياده السياسيه ممثله ىف السيد           



رئيس جملس الشورى وما تبع هذا من       / رئيس جملس الشعب والسيد   / والسيد رئيس جملس الوزراء    / الدكتور
 ٠قرارات  وإجنازات على أرض الواقع ومشروعات قيد التنفيذ 

 
سهام عز الدين جربيل إلعادة تعيينها      / عبد احلميد سلمى إلعادة إنتخابة  و السيده       /كما يطيب ىل نئة السيد    

ن املنافسات الشــــــــريفة بني السادة و الســيدات        لعضوية جملس الشورى كما أمتىن جولة م      
املرشحني لعضوية جملس الشــــــــعب القادمة مبا حيقق آمال و طموح أبناء احملافظـة و خدمـة                

 . املواطن
 يسرين أن  ىف الفصل التشريعى السابع  من دور إنعقاد الس الشعيب احمللى للمحافظة    الثالث بداية العام    و مع  

م حلضراتكم جبزيل الشكر والعرفان علي ما قدمتموه من جهد متميز يف جمال عملكم خالل املرحلة السابقة أتقد
تلبيـــــــــة إحتياجـات    لواليت إتسمت بالتعاون البناء بني األجهزة التنفيذية والشعبية باحملافظة          

  .املواطنــني
ركت األجهزة التنفيذية بفاعلية ىف جلان الـس        لقد تكاتفت اجلهود ملعايشة مشكلة اجلماهري وطموحاا وشا       

 ٠املختلفة سعياً للتخفيف عن املواطنني وتلبية احتياجام 
   

  ٣٠/٦/٢٠١٠ و حـىت     ١/٩/٢٠٠٩ ىف الفترة من     رئيسيةجلسة   ١٢وتأسيساً على ذلك فقد عقد الس       
 : أسفرت عن اآليت الثاىن  العادى جلسة عقدا اللجان الفرعية  ىف دور اإلنعقاد٦٧باإلضافة اىل 

باملشاركة الشعبية    قرار     ١٣٢هذا باالضافة اىل    و الباقي حتت الدراسة      ٢٢٨ قرار و توصية نفذ منها       ٣٠٦
 كما مت الرد على مجيع أسئلة وطلبات اإلحاطة اخلاصة بالسادة  االعضاء              و الباقى حتت الدراسة    ٧٩نفذ منها   

 .ة وطلب إحاطة   أسئل٤من خالل جلسات الس بإمجاىل 
 

                   

    فقد شهدت أرض مشال سيناء خالل العام املاضى حتقيق املزيد من اإلجنازات الىت نعتز  ـا مجيعـاً رغـم                     
اآلحداث الىت مرت  باحملافظه والىت متثلت ىف أزمة السيول اىل إجتاحت احملافظة و سببت العديد من اخلـسائر                   

تبع هذا من زيارات و لقاءات ميدانية للسادة املسئولني للتخفيف  من االزمه تـضمنت               البشرية و املادية وما     
رئـيس جملـس الـوزراء       / سوزان مبارك رئيس اهلالل االمحر املصرى وزيارة للسيد الدكتور        /زيارتني للسيده 

 .وزيارات متعدده للسادة الوزراء و املختصني
لسكم املوقر عن موقف سري أحداث  أزمة السيول و           بعرض تقرير شامل على جم     ٢٢/٢/٢٠١٠وقد قمنا ىف    

 .االجراءات الىت مت إختاذها لتخفيف معاناة املتضررين و خطة االعمار و الدروس املستفادة من االزمه
     وأجتازت احملافظه كل هذه الصعاب بفضل اهللا وتضافر  اجلهود وتعاون األجهزة الشعبية والتنفيذية علـى          

 . واملركزى وحتملنا مجيعاً هذه املسئولية  دون أن يشعر املواطن البسيط بأى تفريط ىف حقه املستويني احمللى 
     وإىن  على يقني  بأن هذه األزمات لن تثنينا عن عزميتنا واصرارنا ىف حتقيق معجزة البناء والتعمري  على هذه 

تثمارية  بل تعدت طموحاتنا ىف البحث       األرض  املباركه فلم نكتفى مبا خصص لنا من إعتمادات ىف اخلطه االس            



من مصادر متويل أضافية من الوزارات املركزية وشركاء مصر ىف التنمية من خـالل وزارة التعـاون الـدوىل       
 . والقطاع اخلاص ومنظمات اتمع املدىن 

 
 و املخطط تنفيذه خـالل      ٢٠١٠ / ٢٠٠٩أما عن أبرز املشروعات واإلجنازات الىت أمثرت عنها جهود التنمية خالل العام املايل              

 :فيسرين ان أحيط جملسكم املوقر ا وهى على النحو التاىل  ٢٠١١/  ٢٠١٠ املرحلة القادمة 

 
 ٢٠٠٩/٢٠١٠  املاىلأهـــــم اإلجنـــازات على مستوى  احملافظة عن العام: أوالً 

 

 االعتمـــــادات املاليـــــــــــة

 ٣٢٥,٥٩٦ لألجهزة احمللية واملركزية باحملافظـة         ٢٠٠٩/٢٠١٠ام املايل      بلغت االستثمارات املخططة للع   
 ٢عن خطة العام املاضـى منـها        % ٥٢ مليون جنية للخطة احمللية بزيادة قدرها        ٣١,٣٧٧مليون جنية منها    

 مليون  ٢,٢٥ – مليون جنية للكهرباء     ١٠,٠٤ – مليون جنية للطرق والنقل      ٩,٤(مليون جنية جهود ذاتية       
 مليون جنيـة لربنـامج تـدعيم     ٥,٩٨٧ – مليون جنية لألمن واالطفاء واملرور       ٣,٧ –تحسني البيئة   جنية ل 

عن خطة العـام    % ٦وقد تعدت األعمال املنفذة قيمة االعتمادات املخصصة بزيادة قدرها          ) الوحدات احمللية   
 مليون جنيـة  ٦,٦(ن جنية مليو١٥املاضى  نظراً للحصول على اعتمادات إضافية من اإلدارة احمللية تصل إىل       

كما أن نسبة التنفيذ العيين للكـثري مـن         )  مليون جنية لتدعيم قطاع الطرق       ٨,٤ –لتدعيم قطاع الكهرباء    
املشروعات قد تعدت قيمة االعتمادات واكتمال مشروعات كربى يف خطة هذا العـام وقـد بلـغ إمجـايل                   

 : ليون جنية ومن هذه االجنازات  م٣٢٧ مشروعاً بتكلفة إمجالية ٢٩٢املشروعات املنفذة  
 
 
 
 
 

•  
 

 :حتسني شبكة الطرق والنقل واالتصاالت 
 بـطول  إقليمية تقوية ورصف طرق     - إقليمية كم طرق    ٣٠ إنشاء - كم  طرق داخلية      ٥٤ إنشاء •

 . مليون جنية ٥٣,٦بتكلفة إمجالية   كم طرق رئيسية٣٦ توسعة وتقوية ورصف  - كم ١٤
 :الصرف الصحى  رفع كفاءة مياه الشرب و

 جتديـد املـبىن     و إحالل   - وحدة حتلية بكل من احلسنه و ابو عجيلة و جارى إنشاء أخرى بنخل             ٢ •
 حفر - تطوير حمطة صالح الدين برفح      - رمانه و رفح  وخزان أسيوط        يفدارى اخلاص بالشركة      اإل

  كـم  ١،٥ بوصه بطول    ٦ بالدهنية و خط     ٣ م ١٥٠ خزان   -خ زويد   يو تشغيل آبار جديدة بالش    
 . مليون جنية ٢٦,٩بتكلفة إمجالية 
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 :االتصاالت والربيد 
 ٧٢٠الفرعي بتكلفة إمجالية  إنشاء مكتب بريد الشيخ زويد       -تطوير مكتىب بريد الفواخرية والوفاق       •

 .ألف جنية 
 :حتسني وتوفري الطاقة الكهربائية  

ـ ٣٢ - وجتديد شبكات الكهرباء باملدن والقــرى       وإحاللـــم  يدعت • م شبكـات جهـد    ك
  - بـرج    ١٨ - حمـول    ٢٤  - هيكلـي  عمود   ٤٢ - كم شبكات جهد متوسط    ١٢ -منخفض
 -ا    .ف. ك ١٠٠-٣٠ ماكينة ديـزل  قـدرات خمتلفـة          ٩ - كشاف   ٣٠٠٠ - عمود   ٣٥٠٠
 - كهربة الطريق الدوىل ىف نطاق العريش و بئر العبد          -  بالشيخ زويد  الدويل إنارة الطريق    استكمال

 املشروع  استكمال -  إنارة طريق دوران التنك برفح     -ليو بالعريش مرحلة ثانية    يو ٢٣تطوير شارع   
ع بتكلفة إمجالية    جتمع البد   -  التمد - قرى بالوسط ىف كل من الكنتال      ٣ إلنارة القرى بإنارة     القومي
 .  مليون جنية ٣٢,٦

 اإلسكان
 وحدة سـكنية  ١٠٠ -عمارة حبى املساعيد )١٣( استكمال أعمال تأهيل - مرتل بدوى بنخل     ١٥ •

 . مليون جنية ٢٥,٩ بتكلفة إمجالية  قرية منوذجية مبدينة احلسنة-لألسر األوىل بالرعاية 

 وحده بيت ريفـي مبراكـز       ٣٢٠٠ –وحده ضمن مشروع ابين بيتك       ) ٢٠١٥(جارى العمل يف     •
 .احملافظة 

 
 

لوزير احملافظ عن التعامل مـع      ا/ أسفرت الزيارات امليدانية و اللقاءات اجلماهريية الىت جيريها السيد           •
 ٢٨ وقد ثبتت أحقية      شكوى كيدية    ٧٣ منها   عن العام املاضي   % ١٨قدرها     بزيادة   شكوى   ٢٦١٦
 باإلضافة اىل ما يـتم التعامـل معـه مـن قـضايا              من أصحاب الشكاوي وإزالة أسباب الشكوى     % 

للسادة ومشكـــــالت ــــم املواطنني ىف اللقــــاءات الدوريـــــــــة       
 .رؤســــــــاء املــدن ومديري املديريات

 :وفيما يلي ابرز مشروعــــات اخلدمـــة املقدمـــة للمواطنني
 :التعليم العام واألزهرى  

مدرسـة  / مدرسة ابتدائى ١/ مدرسة تعليم اساسى  ٢/  فصل واحد  ٢(  مدرسة جديدة   ) ٦ (نشاء  إ •
مدرسة تعليم ١/ مدرسة تعليم اساسى ١/  جتريىب مدرسة١(مدرسة    ) ٤( إحالل كلى لعدد     -) ثانوية  
)  مدرسة ثانوية    ٢/  مدرسة ثانوية صناعية   ١(مدرسة  ) ٣( رفع كفاءة    -)   مدرسة ثانوية    ١/ابتدائى

 مدرسة إعدادية ١/  مدرسة ابتدائية٢(مدرسة ) ٣( توسعة وتعلية - إحالل جزئى ملدرسة ابتدائية  -
 .  مليون جنية ٣٦,٩٨ بتكلفة إمجالية )

 -ثانوى باجلفجافة   / إعدادى/ ثانوى بالعريش وجارى إنشاء معهد إبتدائى     /   معهد إعدادى   ٢إنشاء   •
 . مليون جنية ١٣,٢ بتكلفة إمجالية معاهد أزهرية بالعريش ورفح وبئر العبد) ٤(ترميم 
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 األوقاف
   .مليون جنية٣,٥العباسي بتكلفة إمجالية  إحالل وجتديد مسجد -مساجد جديدة )٤( إنشاء  •

 :الصحة  
 األمومة إحالل وحدة رعاية     -مراكز حضرية بكل من املساعيد والفواخرية وأبو خويطر         ) ٣(تطوير   •

 استكمال  -وحدات صحية باخلروبة والقريعة ومدينة بئر العبد        )٣( إحالل   -والطفولة بالشيخ زويد    
عريش وبئر العبـد    وحدة صحية مبراكز الشيخ زويد وال     ) ١٤( تطوير    -إنشاء وحدة صحية بالتمد     

 .مليون جنية ٣٢,٥ بتكلفة إمجالية نقطة طبية بكل من صدر احليطان وعني طويبة) ٢( إنشاء -ورفح 

 :الشباب والرياضة  
ملعب مفتوح /  الشيخ زويد - القريعة - أبو الفيتة -مراكز شباب بكل من بئر العبد ) ٤(استكمال  •

 إحالل وجتديد ملعب نـادى النجمـة        -اكتوبر   ٦استكمال صالة نشاط مبركز شباب      /  باملقضبة  
 . مليون جنية١,٤بتكلفة  سور مركز شباب رفح  -  الرياضى

  ثقافة- زراعة- متوين-املرافق واخلدمات 
 إحالل وجتديد مكتبة أبو طويلة وجتهيز مكتبة العبور بالعريش          - معصرة زيتون    - خطوط   ٨ آيلخمبز   •

 مركز خدمـة للمـواطنني      -وحدة حملية بالتمد  /  خنل   -د بئر جري  - دور مناسبات بأبو لفيته      ٣ -
 تطوير وتوسعة أدارة متوين و مركـز التكـوين    - ةإلكترونية باحملافظ و بوابة العريشمبجلس مدينة  

 مبىن مبديرية الزراعة و رفع كفاءة مبىن فـض          استكمال - و الوحدة االجتماعية بالشيخ زويد     املهين
 جتميـل حـدائق   - سو حول مقابر جملس مدينة خنل   -رة االجتماعية  إنشاء وحدة املاسو   -املنازعات  

 مليون  ١٣,٧ بتكلفة    أثاثات و جتهيزات مكتبية    - يارة دوبل كابينة  ـــــــــ س ٢ -خنل
 .جنية
 األمن واإلطفاء

 تفتيش  نقطيت استكمال إنشاء    - إنشاء نقطة إطفاء القسيمة      - إطفاء خنل واحلسنة     وحديتاستكمال   •
 توريد جتهيزات ومعـدات     - بدء األعمال إلنشاء مقر جديد للحماية املدنية         -النتيلة  أمنية بالتمد و  
  .  مليون جنية٥ بتكلفة أمجالية مرورية وإطفاء

 البيئة
 - صندوق قمامـة     ٣٢٠ -جرار باملقطورة   ) ١٠ (-نقل  ) ٤/٣( سيارة   ٤ - طن   ٢٠سيارة نقل    •

 . ببئر العبد الغريب  تطوير امليدان- تطوير حديقة املاحل بالعريش -لودر 

 التضامن االجتماعى
 ٣٥٠مت تنفيذ مشروعات توسعات مركز تكوين مهىن الشيخ زويــد بإعتماد مــاىل وقــدره  •

 ) . م ٢٠١٠ / ٢٠٠٩خطة ( ألف جنيه ومت إستالمه إبتدائياًً 
 ٣٠/٦/٢٠١٠ و حىت ١/٧/٢٠٠٩بلغ إمجاىل قيمة املعاشات الضمانية و املساعدات للمواطنني من   •

 عـاملني   - دفعة و احدة   - مساعدات شهرية  -  معاش طفل   -معاشات ضمانية (  مليون جنية    ١٢,٨
 . أسرة١١٤٢٩إستفاد منها ) سابقني 



IIII              مليـون   ٧,٤بلغ إمجاىل املنصرف على املتضررين من السيول من خالل مديرية التضامن االجتماعى 
ـ  ) ٥٠٠( أســــرة ،  كما مت صرف عدد         ١٩١٢جنيه لعدد      -ة مـواد غــذائية      كرتون
 . بطانية  ) ٢٢٢١( عــدد 

 ألف جنيـه    ٧٩٦مت صرف مساعدات مادية وعينية للمتضررين من ظاهرة التصحر واجلفاف مببلغ             •
 . أسرة ٢٠١٥٥لعدد 

ملتضررى السيول تضمنت مـواد     ) إعانة عربان ( جنية من موازنة الباب الثاين      مليون ١,٢تقدمي مبلغ    •
 .عينية غذائية وغري غذائية 

مت تعويض املضارين من  السيول من خالل الدعم احلكومى و منظمات اتمع املدىن املمثل ىف اهلالل                  •
 :االمحر املصرى والقطاع اخلاص و اجلهود الذاتية لالفراد على النحو التاىل

 
 -: معونات عاجلة الحتواء االزمة -

 طن معلبات   ١٨كرتونة مواد غذائية متنوعة و     ٣٩٠٠ طن باالضافة اىل     ٣٠٠   حيث توزيع مواد غذائية بإمجاىل      
 .ومواد غذائية 

 شـنطة  ٤٨٠ – خيمـة  ٢٢ – مرتبـه  ١٠٧٠ – بطانية ١٧٩٣٥أما املواد العينية الىت مت توزيعها فقد مت توزيع      
 . تليفزيون ٢٠٠ –غسالة ٤٨ – بوتاجاز ٤٥٠ – ثالجة ٣٠٠ – قطعة مالبس ٤١٤٤ –مالبس 

 ٦( ألف جنيه حلـاالت الوفـاة        ٤٥,٣ ألف جنيه باالضافة اىل      ٨٥٦,٦ فقد بلغت    أما املساعدات النقدية العاجلة   
 ).حاالت 

 -: تعويضات آجلة -
 . مليون جنيه تعويض املضارين بأماكن االعاشة لاليار الكامل واجلزئى والتصدع وازالة العشش وأثاث ١,١٧٨
 . مليون جنيه تعويض الورش واحملالت والباكيات والسيارات ٢,٦٤٥
 . مليون جنيه تعويض تلف مزروعات وشبكات رى ١٠,٨
 .رأس أغنام ) ٢١٥٩( مليون جنيه تعويضات ١,٧
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 مليون جنيه منـها     ١٢٨,٨٠٤بلغ إمجاىل القروض واملنح املقدمة من الصندوق االجتماعي للتنمية           •
 . فرصة عمل دائمة ٨١٥ مليون جنية  يف العام املاضي وفرت ١٩,٢٩٤

مادات املخصصة عن طريق اإلدارة العامة للمياه اجلوفية التابعة لوزارة املوارد املائية            بلغت مجلة اإلعت   •
/ لـصان / عريف الناقة   /  كل من اجلايفة   يفبئر  ) ٨(جتهيز   مليون جنيه حيث مت      ٢٧,٧والري مبلغ   

 كل مـن أبـو      يفبئر  ) ١٥( استكمال أعمال حفر     -اخلفجة  /خنل/ ضيقة احلالل / اجلفجافة/ املنبطح
/ شعرية  / النتيله/ الكنتال/ الربث/ اجلفجافة/ املغارة/ الربقة/ اخلتمية/ املويلح/ الغرقدة/ املغفر/ يرةصو

 .  خنل / اخلفجة/ السالم

)  طن من البحرية     ٥٤١٠  - طن من البحر     ١٥٢٦(  طن   ٦٩٣٦بلغ اإلنتاج السنوي من األمساك       •
. 

  ماليني األمتار املكعبة مـن التربـة   -ن  مليون ط١,٣  ملح خام - ٣ ألف م٥٠بلغ إنتاج الرخام    •
 .الزلطية واحلجر اجلريي والرمال لتلبية إحتياجات املشروعات القومية 

بلغت كمية املواد اخلام واملصنعة املصدرة عن طريق ميناء العريش البحري خالل العام املاضي حوايل                •
 . سفينة ٣٤٢ مليون طن بعدد ١,٣

 - سائــــح   ٤٢٥٠١وا احملافظة فــي العام املاضـي      بلغ عــــدد السائحني الذين زار     •
 .ألف ليلة  ) ١٤٧(  أمضوا 

 ألف طـن    ١٨٥  - ألف طن بساتني     ٢٩٢بلغ متوسط حجم اإلنتاج الزراعي والسمكي السنوي         •
ـ ٧  - ألف طن حماصيل حقلية      ٣٢  -خضر    والبحـر  ل آالف طن أمساك فاخرة من حبرية الربد وي

 . مليون جنيه ٩٠٠بأمجايل % ٨٠يسوق منها خارج احملافظة 

 
    



�

 إجنازات أضافية: ًثانيا
 تضاف اىل رصيد التنمية بشمال سيناء

 

  

 

 ٢٠١٠ / ٢٠٠٩مشروعات وإجنازات إضافية مل تكن خمططة نفذت يف خطة  
 ٢٠١١ / ٢٠١٠وجارى إستكماهلا  يف خطة  

 
 مليون جنية  وجارى متابعة اإلتاحة من ٣٤,٢مشروعات ممولة من خالل وزارة التعاون الدويل مببلغ        •

 :وزارة املالية لتنفيذها 
سيارة إنقاذ  / سيارة مفرقعات   / سيارة إطفاء   (  مليون جنيه لصاحل معدات احلماية املدنية        ٦,٤       
 مليون جنيه إلنشاء جممع لتنمية      ٥  - مليون جنيه لترقيق املنطقة الصناعية احلرفية باملساعيد         ٨ –) 

 -ة الصناعية ببئر العبد        مليون جنية لتمويل البنية األساسية باملنطق      ٢,٨  -وإنتاج وتصنيع النخيل    
 . بئر بوســـط سيناء ٢٠ مليون جنيه الستكمال حفر ١٢

مليون جنيه من وزارة التعـــاون الدولــــى لشـــــراء معـدات تـدوال          ) ٣,٩( •
 ) . خيمه ١٠٠٠ – جليدر زاحف –  لودر كبري - كالرك  ٢(املعونات 

معدات وجتهيزات  للتعامـل مـع االزمـات         مليون جنيه من وزارة التعاون الدوىل لشراء         ) ٥,٥( •
والطوارىء  ومت خماطبة القوات املسلحة لوضع املواصفات والطرح والبت نيابه عن احملافظة لـسابق               

 . اخلربة 

 ) .الفصل الواحد(  مدرسة صديقة للفتيات ١٠ مليون جنية من وزارة األسرة والسكان إلنشاء ١,٥ •

 
 . سيناء من وزارة التنمية احمللية  مليون جنية لصاحل تشغيل أبناء وسط١ •

 . آلف جنية من الس األعلى للشباب لتشغيل الشباب من أبناء وسط سيناء ٧٥٠توفري  •

قرى جديدة خبطوط جهد متوسط بطول      ) ٥(استكمال إنارة قرى وسط سيناء باجلهد املتوسط بإنارة          •
ى إنارة قرية بئر بـدا        جار  - ٢٠١٠ /  ٢٠٠٩مليون جنيه يف خطة      ) ٣٢( كم  وبتكلفه     ٢١٠

 مليون جنيه من اخلطة العاجلة لـوزارة الكهربـاء   ١٥,٥وبعض التوابع يف خطة العام احلايل بتكلفه        
 . والطاقة 

 
) ٧(كم باجلهد املتوسط واملنخفض بتكلفه      ) ٥٢(إنارة خط احلدود الدوليه جنوب منفذ رفح بطول          •

 .مليون جنيه بتمويل من القوات املسلحه 

ات وجتهيزات من وزارة شئون البيئة لدعم منظومة إدارة املخلفات باحملافظة بتكلفه تصل إىل توفري معد •
جرار ) ٥ (–طن  ) ٥(نقل محوله   ) ٤/٣(سيارة  ) ٢ (– طن   ٢٠سيارة قالب   (  مليون جنيه    ١,٧٥
 ) . صندوق بالستيك ٣٠٠ –مبقطورة 



لودر زاحف (ارة املخلفات بتوريد مليون جنيه من حصيلة بيع املشروعات اخلدمية لدعم قطاع إد) ٤( •
 ) . سيارة مجع وكنس القمامة – لودر كبري –سيارة بيك آب ٣ –

يوم  يبدأ تشغيله ىف ديسمرب      /٣ ألف م  ٦٠مبعدل ضخ يومى يصل إىل      ) خط التوطني (خط مياه جديد     •
 مم ويصل إىل التلـول ٨٠٠يبدأ من القنطرة  حىت جلبانة بقطر (  مليون جنيه   ٣٥٠ بتكلفة   ٢٠١٠
 ) . مم٦٠٠بقطر 

 مشروعات اضافيه من الشركه القابضه ملياه الشرب والصرف الصحى    •

IIII مليون جنيه لتغيري شبكة مياه العريش ١٤. 
IIII  رأس جرار لنقل املياه ٢٥  . 

IIII سيارة نقل املياه ٨ – ٦  . 

IIII  يوم /٣ ألف م١٠٠يوم إىل  /٣ ألف م٨٥زيادة ضخ مياه النيل من. 

IIII يوم  /٣ آالف م  ١٠العريش ورفح بقدرة    (لى ساحل احملافظة     حمطات لتحلية مياه البحر ع     ٣
 .يوم حملطة الشيخ زويد  /٣  آالف م٥  -للمحطة الواحدة  

IIII حمطات حتلية ىف كل من احلسنة وخنل وأبو عجيلة ٣ . 

 
 . مليون جنيه ١,٥املوافقة على تطوير مركز التكوين املهىن بالعريش بتكلفة  •

 األرض لزراعة القمح باملناطق الىت غمرا ميـاه الـسيول       جرار حلرث  ٥٦/ طن تقاوى قمح   ٥٠ ٧ •
 . ألف طن قمح ١٣وتعطى إنتاجاَ قدره 

 
 مليون جنيه من خالل صندوق دعم ٢٥وحدة سكنية إلسكان مبارك للشباب بدعم قدره ) ١٠٠٠( •

 .رئيس اجلمهورية / التمويل العقارى ىف إطار الربنامج  اإلنتخاىب للسيد 

 مليون جنيه دعم مـن وزارة       ٤,٥( مليون جنيه    ١٠األوىل بالرعاية بتكلفة    وحدة لألسر   )  ١٨٠( •
 ألـف جنيـه للوحـده     ٢٥بدعم قدره )  مليون جنيه من صندوق اإلسكان   ٥,٥اإلسكان والباقى   

 . وحده جديده ٢٠٠وجارى التعاقد على 

ـ  ١٠٩,٧وحدة ابىن بيتك بدعم نقدى للمواطنني قدره        ) ٢٠١٥ (-بيت ريفى     ) ٥٣٠٠( • ون  ملي
 .جنيه 

 
 برابخ ومعرب أيرلندى مبدينة العريش لربط شطرى املدينة         ٤مليون جنيه لوزارة النقل إلنشاء      ) ٢٩٥( •

 ٦كم وصـيانة    ) ٨٩(طريق بطول   ) ٧٢(وإنشاء  ومحاية الطرق الىت تضررت  من السيول بإمجاىل           
 .طرق رئيسية تابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى 

لعريش  وتكسيات لتأمني مدينة العريش من أخطار السيول بتكلفة تصل           أعمال تطهري جمرى وادى ا     •
 . مليون جنية  ٨٠اىل 

 الف جنية لدراسة محاية مدينة العريش مـن أخطـار           ١٥٠موافقة وزير التنمية احمللية على ختصيص        •
 .كم)١,٤(السيول ىف املنطقة جنوب شارع على بن أىب طالب  حىت الطريق الدائرى بطول 



 سد خرسـاىن صـغري      ٤٠٠ -٣٠٠وزير املوارد املائية والرى على انشاء       / سيد الدكتور   موافقة ال  •
 آبار سـطحية بـوادى      ١٠ آبار عميقة جديدة بنخل وحفر       ٤ وحفر   – سد سنوياً    ٤٠ ٣٠مبعدل  
 .االزارق 

 
 .طن سنوياَ دقيق إضاىف للمواليد اجلدد بشمال سيناء  ) ٥٥٠ ( •

مليون ) ٢٠(إمجاىل التكلفه   ( مايه شاطى العريش شرق غرناطه      مليون جنيه مرحله أوىل حل    ) ٤(توفري   •
 ) . كم ٢،٢جنيه بطول حواجز يصل اىل 

 
إعداد إستراتيجية للتنمية الشــاملة لساحل احملافظة ىف املنطقة ما بني مدينىت العريش و الشيخ زويد  •

 . من خالل اهليئه العامه للتخطيط العمراىن 

 شرق  – قرية جنمه سيناء     –شاطى الرواق   (  على كبار املستثمرين      طرح عدة مشروعات إستثمارية      •
 ) . أرض الكرنتينا –العريش 

موافقة وزارة اإلستثمار على إنشاء مشروع الصودا آش من خالل الشركة القابـضة للـصناعات                •
وىف ) فرص مؤقتة    ١٨٠٠ - فرص دائمة      ٤٠٠(  فرصة عمل جديدة     ٢٢٠٠الكيماوية الذى يوفر    

 .فقه الس االعلى للطاقة إنتظار موا

 
مليون جنيه  ) ٥٠(جارى التنسيق مع وزارة الدفاع إلنشاء  مركز إلدارة األزمات بتكلفه تصل اىل               •

 ) . وزارة التعاون الدوىل ( من خالل االمانه العامه لس الوزراء ومتويل شركاء مصر ىف التنمية 

 
بتمويل ) ورشة حداده   / ورشة جنارة   / مشغل  / بيت   ٤٨:املرحلة االوىل   ( قرية رائده مبدينة احلسنه      •

 ٥٠ مليون جنية وجارى انشاء املرحلة الثانية  بعـدد        ١٠من اهلالل االمحر املصرى بتكلفة تصل اىل        
 .بيت وجارى انشاء قرية اخرى مبدينة ختل 

 – اخلربة  - بغداد –قرية جديدة ىف كل من اجلفجافة  ) ٥( بدء العمل  مع القوات املسلحة إلنشاء  •
 .  حلفن -امليدان 

 ٦٠٠ – ٥٠٠( املشري القائد العام للقوات املسلحة على إنشاء قاعة مؤمترات تسع    / موافقة السيد    •
 . مليون جنية ٧على ارض  املغسلة بتكلفة تصل اىل ) كرسى   

 (سنة وحفر /  مليون طن ٥جارى العمل لبدأء تشغيل مصنع امسنت القوات املســــلحة بقدره  •
 .آبار ىف نطاق املشروع  ) ٧

 
آلف جنيـة    ) ١٠٠( ألف جنية لشراء سيارة دوبل كابينة  وأخرى صالون باإلضافة اىل             ) ٤٠٠(  •

 .لشراء أثاث من وزارة الدولة للتنمية احمللية 

 آالف أنبوبة بوتاجاز اسرائيلى اىل نوع مأمون من خالل شركة بتروجاس بتكلفـة امجاليـة       ٥تبديل   •
 .ليون جنية  م٨تصل اىل 



 ٢٠٠ جنية شـهريا اىل      ١٣وافقت وزارة التضامن االجتماعى على  رفع معاش جماهدى سيناء من             •
 . تأشريات حج جلمعية جماهدى سيناء ١٠   – جماهد ٧٥٨جنية بإمجاىل 

 من خالل شركة مصر للطريان       ٢٧/١٠/٢٠١٠العريش و العكس يوم     /افتتاح خط طريان القاهرة      •
 .كلفة الرحلة حتملتها وزارة التنمية احملليةمن ت% ٦٠بدعم قدرة 

/  برئاسة السيد الدكتور     ١٥/٩/٢٠١٠نتائج اجتماعات اللجنة العليا لتنمية سيناء اليت عقدت يوم           •
 .من السادة الوزراء وحمافظ مشال سيناء ) ٩(رئيس جملس الوزراء و

 .لوزراء رئيس جملس ا/ إنشاء جهاز وطين لتنمية سيناء برئاسة السيد الدكتور  �

على )  قرية   ٨٢(   مليون جنية من خارج خطة الدولة لرفع مستوى معيشة           ٨٢٠ختصيص   �
أنشطة اقتـصادية    ... وتضم  كل قرية     )  قرية سنوياً    ١٦ – ١٧مبعدل  (  سنوات   ٥مدار  

... أنشطة زراعية / صناعات حرفية     / مشغل  / بنية أساسية   / خدمات  /ذاتية  الستقرارها    
 .اخل 

 
 

 
 

حمافظي مشال وجنوب سيناء بالقاهرة يـوم     / وزير البترول والسيدين    / اجتماع السيد املهندس    نتائج   •
٢٠/٩/٢٠١٠.  

إنشاء شركة للخدمات البترولية والتعدينية ويكون مقرها الرئيسي مبدينة العريش وتقـدم  العديـد مـن                  �
 ) .اخل    ... توصيل الغاز /  نقل املعدات  /  خدمة منها حفر اآلبار   )   ١١(اخلدمات 

تأهيل أبناء سيناء من خالل دورات تدريبية تعقدها وزارة البترول إلحلاقهم بالشركة املذكورة مبا ال                �
 .من القوى البشرية املطلوبة % ٥٠يقل عن 

 . مليون جنيه ٨ آالف أنبوبة بوتاجاز  جديدة بتكلفة تصل إىل ٥املوافقة على استبدال  �

 .بل للشركة املذكورة وحدة سكنية باملقا) ٢٥(ختصيص  �

وعلى أعلى مستوى من اخلدمة     ) غاز  / بترول  (  حمطات خلدمة السيارات     ١٠املوافقة على إنشاء       �
. 

تكليف شركة اخلدمات البترولية والتعدينية على إدارة مشروع للنقل اجلماعي باحملافظة يتكون من              �
 .أتوبيس ) ٢٥(

 .لية جماناً لألسر الفقرية مليون جنيه لتوصيل خطوط الغاز املرت) ٢(ختصيص   �

 .اإلسراع بإاء التزامات مشروع فحم املغارة مع وزارة املالية إلعادة تشغيل املنجم  �

 .البحث عن مدى توافر خام النحاس مبحافظة مشال سيناء   �

  .١٤/١٠/٢٠١٠وزير املالية بالقاهرة يوم / نتائج اجتماع السيد الدكتور  •
  إلنشـــــــاء املرحلـة األوىل مـن        ٢٠١٠/٢٠١١  مليون جنية يف خطة    ١٧٠توفري   �

 .  مليون جنية للقرية الواحدة١٠القرى الرائدة مبعدل 



 مليون جنية إلنشاء السدود واخلزانات األرضية والبحريات الصناعية علـى جمـارى             ١٤٥توفري   �
 .الوديان وجمرى وادي العريش

  مليون جنية على النحو التايل ١٧فظة  بإمجايل توفري االعتمادات املالية الالزمة للقطاع الصحي باحملا �

o  مليون جنية ٨,٠أجهزة وجتهيزات ملستشفى العريش العام . 

o  مليون جنية ١,٢٥٠التعاقد مع ختصصات طبية حيوية . 

o  مليون جنية ٧,٥ وحدات صحية بوسط سيناء  ٥إنشاء . 

o  مليون جنية ٠,٢٥ صيدلية بوسط سيناء ٢جتهيز . 

مســــــتـشارين يف   (  ســـنوياً للتعاقد مع ختصصات  حرجـة          مليون جنية  ٢توفري   �
 )).اخل ...  زراعية – علمية – قانونية –هندسية ( ختصصات خمتلفة 

 مليون جنية من شركاء مصر يف التنمية مت املوافقة عليها من قبـل وزاريت التعـاون                 ١٢٩,٧إتاحة   �
 .الدويل ووزارة التنمية االقتصادية

 جنيـة   ٢٠٠٠ جنيـة شـهريا إىل       ٥٠٠شيخ  من    ) ١٤٧( حملافظة بامجاىل   رفع مرتبات مشايخ ا    �
 ).  وظيفة شاغرة لظروف الوفاة ٢٠ – وظيفة شيخ قائمة ١٢٧( شــــــهريا 

 .        وتوفري االعتماد الالزم للتأمني الصحي للمشايخ  لدى شركة  مصر للتأمني 
  مبعدل شهري    -جماهد  ) ٧٥٨( لعدد  مليون جنية سنوياً كمرتبات      ٤,٥٤٨ختصيص اعتماد قدرة     �

 .  جنية للمجاهد ٥٠٠قدرة 

تدبري موارد مناظرة حلصيلة اإليرادات احملـصــــلة مبعرفـة احملافظـة عـن العـام املـايل                  �
 . مليون جنية سنويا١٣٠ً و املوردة ملوازنة الدولة بإمجايل  ٢٠٠٩/٢٠١٠

النظـــــافة عن الفتـرة مـن       مليون جنية لتغطية نفقات عقد       ٨,٢٥٠ تدبري اعتماد قدرة     �
  .٣٠/٦/٢٠١١ و حىت ١/١/٢٠١١



 

املالمـــــــــح الرئيسية لتوجهات خطــــة  العـــــام املالـــــــي        : ثالثا
٢٠١٠/٢٠١١ 

 
   إستكماالً ملسرية العطاء الوطىن للنهوض باحملافظة ىف ظل الربامج الشاملة للحكومة واستمراراً  لـسياسات               

ء  قضية املواطنة  والدميقراطية وأنطالقاً من اخلطوات اهلامة الىت اختذا حكومة احلزب الـوطىن  احلزب ىف اعال  
رئيس اجلمهورية فقد / الدميقراطى من خالل  التشريعات ذات الصلة وتنفيذ تعهدات الربنامج االنتخاىب للسيد 

م الثاىن على التواىل من خالل دعم صالحياا   متكنت االس الشعبية احمللية هلذا العام من تطبيق الالمركزية للعا         
    . ىف توجيه عملية التنمية وما يرتبط ذا سياسياً ومالياً من ادارة عملية التنمية على املستوى احمللى 

 
  مليون جنية بزيادة قدرها     ٤٧٢,٠٩٥ م       ٢٠١٠/٢٠١١     بلغت مجلة االستثمارات املخططة للعام املاىل       

 العام املاىل املاضى موزعة على اخلطة االستثماريـة و خطط مديريات اخلـــدمات و              من اعتمادات % ٤٥
 : املديريات املركزية على النحو التاىل

 :اخلطة االستثمارية
 ٥  مليون جنية باالضافة اىل       ٣٤     بلغت املخصصات املالية للمحافظة من وزارة التنمية االقتصـــادية         

  . مليون جنية٣٩ إمجاىل خمصصات احملافظة حملافظة  ليصلمليون جنية متويل ذاتى من ا
     وىف اطار توجه الدولة حنو الالمركزية ومتشياً مع احلراك اجلارى ىف كافة أجهزة الدولة علـى املـستوى                  

 مليون جنية   ١٥,٣٠٨     على الربامج التالية     توزيع االستثمارات قطاعياً  الشعىب واحلزىب فقد أسفرت أعمال      
 مليون جنية لربنـامج حتـسني   ٢,٩٨١ – مليون جنية لربنامج الكهرباء ١٢,٦٢٣ –مج الطرق والنقل   لربنا

 مليون جنية لتدعيم احتياجات     ٤,٤٥٨   - مليون جنية لربنامج األمن واالطفاء واملرور        ٣,٦٣٠   -البيئة    
   . الوحدات احمللية 
زية ىف قطاع التنمية احمللية الصادر من وزارة التنميـة  التعليمات الواردة بدليل تطبيق الالمرك      وعلى ضوء  

 :احمللية وبالتعاون والتنسيق مع الس الشعىب احمللى فقد كانت نسب التوزيع كاآلتى 
 .للعاصمة % ١٠مشروعات مشتركة للمحافظة منها %  ٤٠
علـى  توزع بالتساوى   % ٥٠ –مشروعات مشتركة للمركز    % ٥٠( مشروعات للمراكز الستة    %  ٦٠

 ) .املدينة والقرى بنطاق املركز 
 

  مليون جنيه١١,٧ املشروعات املشتركة للمحافظة بامجاىل -١
  مليون جنيه٤,٥استكمال انارة الطريق الدوىل مببلغ  -

استكمال الطرق الترابية القريعة الشريفات بالعريش والرشايدة ابومسافر برفح وبئر جريـد مببلـغ                  -
  مليون جنيه ١,٥

  مليون جنيه ١,٥انشاء مبىن احلماية املدينة بشارع اسيوط مببلغ  استكمال  -



   مليون  جنيه ١,٥استكمال انشاء نقطىت التفتيش االمنية بالتمد والنتيلة مببلغ  -

  الف جنيه ٣٥٥استكمال توريد معدات و أجهزة للدفاع املدىن مبيلغ  -

 الف ٣٧٥مببلغ   و الشيخ زويد  سلندر جمهز للمرور ملدن خنل و رفح٤ موتوسيكالت ٣شراء عدد  -
 جنيه

  الف جنيه٨٠٠) مدارس اتمع + انشاء مدارس الفصل الواحد ( استكمال خطة  تنمية املراة  -

   الف جنيه ٣٧٠توريد اثاثات وجتهيزات للديوان العام مببلغ  -
 . الف جنيه٩٠٠برنامج حتسني البيئة  -
  مليون جنيه٣,٩ مشروعات العاصمة  -٢
  مليون جنيه١,٥  ش الفاتح من اكوا سيناء وحىت مدخل العريش الغرىب مببلغ تدعيم كهرباء -

 .  مليون جنيه٢,٤رصف طرق داخل املدينة وضواحيها   -

  الف جنيه٤٩٤ مشروعات مركز و مدينة العريش بامجاىل مبلغ -٣
 االم  البنك وجتمع أبو حسان باالعمدة والكـابالت وربطهـا بالقريـة          / تدعيم وانارة جتمع ال بكري     -

  رصف طرق داخليـة  -   عامود جهد منخفض كامل      ٢٥تدعيم قرية االطويل بعدد      -  السكاسكة
 .بقريىت السبيل و امليدان 

   مليون جنيه٥,٩٣١ مشروعات مركز و مدينة بئر العبد  بامجاىل مبلغ -٤
 اجلناين– املريح –مد و تدعيم شبكات انارة بقرى رمانة  -
 الـشيخ   - الـسادات      -  الشوحط    -  النجاح    - اقطية   - و قرى الروضة     استكمال و رصف طرق باملدينة     -

  قاطيـة   -  بالوظة  - جنيلة - أكتوبر ٦  -  التلول  -  االحرار  -  الشهداء  -  النصر   - الكرامة   -زايد  
. 

 .  رابعة-السالم– ام عقبة – جرار زراعي  باملشتمالت لقرى اخلربة ٤شراء  -

   مليون جنيه٤,٦٠٥رفح بامجاىل مبلغ  مشروعات مركز و مدينة -٥
 مد شبكة و حموالت و أعمدة مبشروع ابىن بيتك و طريق السادات أبو شنار  -

  حموالت و استكمال خط جهد متوسط باملدينة ٥شراء  -

 رصف طرق داخلية باملدينة  -

  جرار ٢توريد جهاز رفع و جرافة خلفية لعدد  -

 ات باملدينة صالة احتفاالت و مبىن ادارى لعقد االجتماع -

 مكاتب و ادوات كهربية و مفروشات  -

رصف طرق حبى اهلالل باملدينة و قرى ابو شنار و املطلة و صالح الدين و الطايرة و جنـع شـبانة و                     -
 احلسينات و الوفاق 

 .توريد جهاز حاسب آىل و طابعة ليزر و جهاز بروجكتور   -

 
 



   مليون جنيه٣,٦٨٣ مشروعات مركز و مدينة الشيخ زويد  بامجاىل مبلغ -٦
   اعمدة و كشافات بقرى الســــكادرة و اخلـروبة          -  شراء كشافات صوديوم النارة املدينة       -

 .و الزوارعة

 حمول و أعمدة بالقريعة -

 قرب عمري –الشالق –املقاطعة –رصف طرق بقرى ابو طويلة  -

 واج الطريق الدوىلصف الطريق من مدخل  ابو غيث اىل الطريق  الدوىل وربط كمني اخلروبة بازد -

 رصف الطريق السدرة من طريق اجلورة باالسفلت والتربة الزلطية وطبقة االساس -

 شراء لودر و سيارة قالب للنظافة  -

 ابو طويلة / الربيصات و طريق العكور / استكمال رصف طريق التومة  -

 .انشاء دار مناسبات لقرية ابو لفيتة  و مبىن للوحدة احمللية للظهري  -

 
   مليون جنيه٤,٧٦٨وعات مركز و مدينة احلسنة  بامجاىل مبلغ  مشر-٧
  وخط الغرقدة باجتاه –استكمال خط جهد متوسط بوادى العمرو  و املنجم و الغرقدة  وجتمع جرمى  -

 .بغداد 
 توريد كشافات وحمول للمدينة  -

 –أم شيحان   –دى  اجل-املليز–اجلفجافة  –بئر بدا   -القسيمة-املنبطح–توريد أعمدة انارة بقرى إقرية       -
 .أم قطف

 .حمول بتجمع الزهور بقرية  املقضبة  و قرية أم قطف -

  و املنبطـــح و القـســـــيمة و   ٦٤   توريد ماكينة كهرباء بقرية بغداد و املغارة و ك         - -
 .الربوك و املفارق 

 رفع كفاءة طرق داخلية ىف قرى بئر بدا و القسيمة و عيد اجلديرات و احلمة و الريسان  -

  أجهزة حاسب آىل ٤اء شر -

 شراء معدات نظافة  باملدينة و القرى  -

   مليون جنيه٣,٩١٧ مشروعات مركز و مدينة خنل  بامجاىل مبلغ -٨
 استكمال مد خط كهرباء جهد متوسط باملشتمالت بقرية الربوك -
 ك باملشتمالت وتوريد اعمـدة اتـارة جهـد مـنخفض         ٣٠٠توريد وتركيب حمول كهربائى قدرة       -

  ذو اللمبة املوفرةوكشافات
  النثيلة- بئر جريد-توريد وتركيب كشافات ذو اللمبة املوفرة  بقري صدر احليطان  -

 .رصف طريق الشياخة باملدينة و طرق داخلية بقرى بئر جريد و راس النقب و طريق الرواق -

 مولد بتجمع اجلراىف و بتجمع احلسيسة  -

 لربوكاستكمال خط جهد متوسط بتجمع احملاسنة و بقرية ا -



تركيب كشافات و أعمدة بقرى الكنتال و راس النقب و التمد و صدر احليطان و بئر جريد و النتيلة                    -
. 

 . و للمجلس الشعىب احمللى باملدينة -اخلفجة  –انشاء مقر للوحدة احمللية بقرى السالم  -

 .مدرسة اعدادى مبدينة خنل و بتجمع طويل احلامص و بتجمع البيضا بالكنتال  -

 وبل كابينة سيارة د -

 توريد اثاثات و معدات مكتبية  -

 استكمال سور مقابر املدينة  -

 دار مناسبات بقرية صدر احليطان  -

 مبىن مركز شباب بقرية بئر جريد -



 : أما عن املشروعات املخططة من قبل مديريات اخلدمات و املديريات املركزية فهى على النحو التاىل
 اهليئة العامة للطرق والكبارى 

 . مليون جنية ٨٧كم وبتكلفة ٣٦مال انشاء الطريق الدائرى اجلديد حول العريش بطول إستك •

 . مليون جنيه ) ٣٥(كم بتكلفه )٥٥(صدر احليطان بطول / إعادة تقوية طريق خنل  •

 إعادة ختطيط طريـق القنطـرة       – مليون جنيه    ١١رصف طرق القرية الرائدة بكل من احلسنة وخنل بتكلفة           •
 . مليون جنيه ٧لفة العريش بتك/ شرق 

معاجلة آثار السيول على الطرق الرئيسية واإلقليمية وصيانة عاجلة لطرق مشال سـيناء وختطـيط وتركيـب             •
 .صدر احليطان / عالمات إرشادية على طريق ممر متال 

  . برابخ ومعرب إيرلندى مبنطقة وادى العريش٤إنشاء  •

 املنافذ الربية و البحرية 
 . مليون جنيه ٢٢بحرى بتكلفة تطوير ميناء العريش ال •

 . مليون جنيه ١,٢إستكمال منفذ رفح الربى بتكلفة  •

 
 الربيد
 مكتب بريد بكل من قرية النجاح وفرعى الشيخ زويد ـ وجارى اختاذ  ٢استكمال عمليات انشاء  •

 .االجراءات الدراج مكتب بريد جديد بكل من التلول واملريح ببئر العبد  

 ءمنطقة تعمري  مشال سينا
 مرتل بدوى بوسط سيناء  و تـدعيم  عمـارات            ٥٠  اسكان بدوى وشعىب  بإمجاىل          :إسكان  بدوى      

 . مليون جنية ١٠املساعيد مبركز العريش بتكلفة 

 – مليون جنيـة  ٥ كم  بتكلفة     ٤ استكمال مدقات السيطرة االمنية بطول       :الطـــــــــرق  
النقب بطول / الكنتال/ إستكمال طريق القسيمة -ون جنية ملي٢إستكمال طريق أبو شلة ببئر العبد بتكلفة 

 كم بتكلفة   ١٢ساحل الربدويل بطول    /  إستكمال طريق النجاح     - مليون جنية    ١٩,٥ كم و تكلفة     ٢٣
 . مليون جنية٦

 . مليون جنية  ٣  استكمال شبكات وكابالت كهربائية جبميع مراكز احملافظة بتكلفة  :الكهربــــاء 
 االسكان 

 )  . برفح ٢ ببئر العبد ـ ٢ بالعريش ـ ٦(  عمارات أوىل بالرعاية  ١٠ء انشا •

 . عمارات أوىل بالرعاية حبى الزهور بالعريش ٤إستكمال انشاء  •

 – البيت الريفـى     –إبىن بيتك   ( رئيس اجلمهورية   / إستكمال مشروعات الربنامج اإلنتخاىب للسيد       •
 ).  اسكان االسر االوىل بالرعاية -ويل العقارى  صندوق التم-  البيوت البدوية –إسكان الشباب 

 
 
 

 



 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء
بلغت قيمة االستثمارات املخططة ملياه الشرب و الصرف الصحى من خالل اهليئة القومية مليـاه الـشرب و                  

 : مليون جنية على النحو التاىل٤٦,٧الصرف الصحى 

 ٣ إحالل و جتديد شبكات مياه الشرب بتكلفـة  - مليون جنية٢تكلفة حفر آبار و تطوير الروافع ب    •
 بئـر بالعريــش و الشيخ زويد ٣٦ - الف جنية ٥٠٠  وحدات حتلية مياه بتكلفة -مليون جنية 

 مليون ٣٠رفح و شبكة العريش بتكلفة /العريش/ خط  مياه القنطرة شرق-ورفح بتكلفة مليون جنية
 .جنية 

 إحالل و جتديد شبكات الصرف الصحى باحملافظة بتكلفة         - مليون جنية  ١,٢تكلفة  صرف صحى بئر العبد ب     •
 صرف صـحى    - مليون جنية  ٤ توسعات صرف صحى مشال سيناء و حمطة املعاجلة بتكلفة           - مليون جنية  ٣

  . مليون جنية٢رفح و الشيخ زويد بتكلفة 

 
 التربية و التعليم

 : مليون جنية على النحو التاىل ٢٦,٤يمية بلغت قيمة االعتمادات املخصصة لألبنية التعل •

 العريش االعدادية  (  مليون جنية ٦,٥مدرسـة بتكلفة  ) ٣(       ـ  إحالل جزئى لعدد 
الفــــاراىب    /فصل  ) ١٦( العريش الثانوية بنــات / فصـــل  )  ٣١)   (      بنات 

 الثــانوية           
  .)فصول ) ٦  (       املشـــــتركة بالشــيخ زويد

 احلسينات تعليم أســــــا سى   (  مليون جنية ٨,٤مدرسة  بتكلفة  ) ٣(توسعة لعدد      ـ 
           الرسـم تعلـيم أساسـى     ) /  فـصل    ٢٠( الشروق  االبتدائية ببئـر العبـد        / فصل   ) ١٤    (
 )  .فصل  ) ١١(

الدراوشــــــــة  ( يـة   مليـون جن ٣,٩مدرسة بتكلفة    ) ١(     ـ  إحالل كلى لعدد      
 االبتدائية 

 ) .فصل   ) ١١(         بالشيخ زويد 
ــــاسى ـاملراشدة تعليم أســ(  مليون جنية  ٧,٦مدرسة بتكلفة  ) ٣(    ـ  إنشاء جديد 

 )  .فصل  ) ١٤( العريش املتميزة / فصل  )  ١٤( العريش التجريبية / فصل  ) ١١( 

 .يلة ـ املريح ـ أم عقبة ـ قاطية   مدارس جمتمع بكل من جن٤انشاء  •

 مدرسة للفصل الواحد بكل من  جتمع احلصيىن بقرية امليدان ـ جتمـع   ٢استكمال عمليات انشاء  •
 .املعذر بقرية الطويل 

 .إستكمال انشاء مدرسة ابتدائى بتجمع خضاخص بقرية الكنتال   •

 األزهر الشريف 
 ٥٦٠  معهد العريش اجلديد إبتدائى بتكلفة –جنيه  ألف ٢٠٠إنشاء معهد الكرامة اإلبتدائى بتكلفة  •

 .ألف جنيه 



 . ألف جنيه ٧٦٠معهد ديىن بتكلفة  ) ٢( إنشاء  •

 الثقافة واإلعالم 
 .مليون جنيه ) ٣(مشروع االحالل والتجديد ملبىن قصر ثقافه العريش بتكلفه  •

 عن طريق اهليئة العامـه      الف جنيه الحالل وجتديد مكتبه ابو طويلة وتأثيث مكتبه العبور         )    ٦٥٠( •
 .لقصور الثقافه 

 . مليون جنيه ٣بدء العمل إلنشاء مركز إعالم بئر العبد بتكلفة  •

 
 

 مديرية األوقاف 

الكرامة ـ اجلناين ـ   ( مساجد بئر العبد ٣ـ  :  مسجد مبراكز احملافظة على النحو التاىل ١٣إنشاء  •
ـ مسجد بالقسيمة مركز ) لسعد ـ امليدان  شاليهات ا(  مسجد بالعريش ٢ـ )  اخللفاء الراشدين 

 ٤ــ  )  الشرطة ـ اهلـشة   (  مسجد بالشيخ زويد ٢ـ ) املسجد الكبري ( احلسنة وآخر بنخل 
 ) .اهلمالعة  ـ بالل بن رباح  ـ الطحونية ـ الفردوس االعلى ( مساجد برفح 

 . مليون جنيه ١,٥إحالل وجتديد املساجد املقامة  بتكلفة  •

  للثروة السمكيةاهليئة العامة

 . مليون جنيه ٢٠تطوير وتنمية املرافق الرئيسية  لتنمية الثروة السمكية مببلغ  •

 القوى العاملة
  الف جنية ٢١٠ الف جنية  ـ مقار املديريات بتكلفة ٤٠٠إستكمال انشاء مراكز التدريب بتكلفة  •

 الشئون الصحية 

 بئر العبد –خنل (  مستشفيات ٣ صيانة –  مليون جنيه٣١,٦ تطوير مستشفى العريش العام بتكلفة  •
 . ألف جنيه ٥٢١بتكلفة )  رفح –

وحدة صحية مبراكز احملافظة املختلفة حيث وصلت األعمال احلالية         ) ١١(استكمال إحالل وجتديد     •
 % .٧٠اىل نسبة 

 .جارى إسناد عملية إحالل كلى للوحدة الصحية بقاطية واحلسنة  •

 .حلضرى باملساعيد والفواخرية والوحدة الصحية بالكنتالالبدء ىف أعمال ترميم املركز ا •

 .جارى التجهيز إلستكمال إجراءات إنشاء وحدات صحية بكل من التمد واملطلة  •

 الشباب والرياضة
 . ألف جنيه ١٢٥ استكمال تطوير مقر املديرية بتكلفة –انشاء مركز تعليم خدمى  •

 – رابعة   – الوفاق   – رفح   – اجلورة   –العريش   – أكتوبر   ٦إستكمال أسوار ومباىن مبراكز شباب         •
 . ألف جنيه ٨٢٥احلسنة بتكلفة إمجالية 

 . ألف جنيه ٢٥٠ أم عقبة بتكلفة إمجالية – الشهداء – مالعب مبراكز شباب اخلربة ٣إستكمال  •



 مليون جنيه إلنشاء صـالة      ٤,٥: هذا باإلضافة إىل مشروعات ممولة مركزياً وهى على النحو التاىل            •
 مليون جنيه إلنشاء مراكز شـباب       ١,٧٦٥ – ألف جنيه إلستكمال أندية رياضية       ٢٠٠ –ه  مغطا

 .  مليون جنيه إلستكمال املدينة الشبابية ٥,٣١٢ –منوذجية 

 املوارد املائية والري  
 -:مليون جنيه على النحو التاىل  ) ٨٦,٧(بلغ إمجاىل قيمة االستثمارات املخططه 

 . الف جنية٧٦١,٩٧ار العريش و احملافظة بتكلفة توريد طلمبات و حمركات آلب •

 . مليون جنية١,٣ترميم سدى الروافعة و طلعة البدن بتكلفة  •

 . مليون جنية ١٨,٦أعمال احلماية رى و ادى العريش من املصب بتكلفة  •

 . مليون جنية ٥,٦أعمال احلماية رى و ادى العريش من شارع اجليش بتكلفة  •

 .  مليون جنية ٤,٤واجلفجافة بتكلفة  بئر  بالربث ٢حفر  •

 . مليون جنية ٥,٢ بئر  باخلفجة وخنل بتكلفة ٢حفل  •

 . مليون جنية ١١,٤ بئر بالكونتال و  إصرام  بتكلفة ٢حفر  •

 . مليون جنية ٩,٢ بئر بالغرقدة واملو يلح بتكلفة ٢حفر  •

 . مليون جنية ١٠,٩ بئر  باملنبطح وبئر بدا واملغارة بتكلفة ٣حفر  •

 . مليون جنية ١٠,٨بئر باملنبطح والصاحبة بتكلفة ٢ر حف •

 . مليون جنية ٨,٤ بئر باملنبطح واملغفر بتكلفة ٢حفر  •

 التضامن االجتماعي
 . الف جنية ١٥٠استكمال مركز التكوين املهىن بالشيخ زويد بتكلفة  •

 مديرية التموين و التجارة الداخلية
 .  ألف جنية  ٢١٠د و تأثيثة  بتكلفة استكمال إنشاء مبىن  إدارة متوين الشيخ زوي •

 

 :السادة احلضور 
 جلهودكم املخلصة وتعاونكم البناء      وافر   التقدير و االحترام         عن   أعرب     يسعدين ىف اخلتام أن     

 لالرتقاء  مبستوى معيشة املواطن و تعويـضة عـن           مع اجلهاز التنفيذي لتحقيق املزيد من النجاح      
 ىف إطار من الشفافية و املكاشفة و       ١٩٨٢ أبريل   ٢٥قبل التحرير ىف    سنوات احلرمان الىت عاشها     

 .التحمل الكامل للمسئولية مع االلتزام باحلقوق و الواجبات
 

حتية صادقة من القلب لكل ابناء مصر الشرفاء الذين حققوا معجزه البناء والتعمري علـى هـذه                 
 .البقعة الغالية من تراب مصر

 



 لباعث ضة مصر احلديثـة      بأمسى آيات الشكر والعرفان      مجيعاتقدم  ن  أن  هذا املقام  يسرىن ىف     و

 .يسدد على طريق اخلري خطاهونسأل اهللا ان   حممد حسىن مبارك/الرئيس البار 

 والسالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته ،،،
           
           

           
           

     
  :א�*�د�	$�س�א����س

قدم لسيادة معاىل الوزير كل تقـدير واحتـرام         عضاء الس وشعب سيناء وعامه ن     سادة ا بسم ال 
وحب لشخصك الكرمي وجلهدك املبذول ليل وار من اجل اسعاد ابناء هـذه احملافظـة سـيادة            
احملافظ الس الشعىب احمللى للمحافظة ومجيع االس الشعبية احملليه تكون ان شاء اهللا دائماً جبوار               

 الطاهرة سياده احملافظ انا ارجوا من السادة        التنميه واالستقرار على هذه االرض    من اجل   سيادتك  
اعضاء اجلهاز الشعىب واعضاء اجلهاز التنفيذى ىف هذه الفترة الىت كلنا نأمل ا ان يعـم االمـن                  

حـب  واالمان واالستقرار والتنميه على هذه االرض الطاهرة ان تكون العالقة بيننا دائماً عالقة              
وتقدير ىف طلبات االعضاء ىف التعامل معهم ىف تعامل االعضاء مع اجلهاز التنفيذى حبيث ال تكون                
حساسيه موجودة بني اعضاء الس التنفيذى والشعىب ىف طلباته وان تكون دورة حب واحتـرام          

م خالل االسئله من خالل طلبا    وتقدير من خالل مناقشه االعضاء من خالل طلبات االحاطه من           
لى محلوه التزكيه بأن يكون ممثل عـن        لملواطنيهم العضو نفسه ىف رقبته حبل من الساده املواطنني ا         

مـراد  / القسم فبكون معذور ان يتعاون مع اجلهاز التنفيذى وعلى رأس هذا اهلرم السيد اللواء               
ة ان شاء اهللا    مواىف الذى نكن له كل احترام وتقدير سياده احملافظ الس الشعىب احمللى للمحافظ            

. سنقف دائماً من حولك ومن خلفك وان شئت من امامك ىف تنميه واستقرار امن هذه احملافظـة   
  الس احملليه      لس انا بامسكم مجيعا بأهىن مجيع     الساده اعضاء اللمراكز واملـدن   اعضاء رؤساء ا 

س احمللـى ملركـز     مصطفى احلوص رئيس ال   / االستاذ   اخص   تزكينهم للمرة الثالثه و     مت الذى
و عتله رئيس الس احمللى ملدينة العريش والدكتور سامل رئـيس           بعبد احلميد ا  / العريش االستاذ   

رحب بكم والساده رؤساء االس احملليه واملراكز واملدن انا خبـص  نالس احمللى ملدينه بئر العبد    
الـساده  واالس احملليه للمراكز دول مت جناحهم لدورة االس الشعبيه السنه دى الساده رؤساء   

    مراد حممد موافىمراد حممد موافىمراد حممد موافىمراد حممد موافى/ / / / لواءلواءلواءلواء
       حمافظ مشال سيناء   حمافظ مشال سيناء   حمافظ مشال سيناء   حمافظ مشال سيناء

 



 وحده سكنيه لالوقاف مطلوب على الـساده رؤسـاء املـدن            ٣٠٠٠رؤساء املدن مطلوب ىف     
والساده رؤساء االس احملليه للمراكز واملدن ارسال برتعات االراضى كى نستفيد من هـذه ال               

ينه العريش كـذلك    تقل عن االسبوع القادم تكون عندى مجيع قرارات ختصيص من املراكز ومد           
م التربيـه   يوسف سليمان  مدير عا    /  وحده سكنيه لالوقاف االستاذ      ٣٠٠٠عشان نستفيد من    

طلوب وايه املتاح    فرصة عمل عايزين نعرف امىت التقدمي وأيه امل        ٥٠٠ه ىف   والتعليم انا سامعني ان   
 .خري ىف الس الشعىب احمللى  عشان تبقى بداية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم  :   �.-מ�א�"	���2وא�"���מ��د�	−���و*�M*���-ن/א�*�د
بأنقل حتيات االستاذ الدكتور امحد زكى بدر الذى تقابلت معه وزير التربيه والتعليم يوم اخلميس               
 ان شاء اهللا مرسالً من قبل السيد احملافظ مبقابلته ىف بعض الطلبات ملديرية التربية والتعلـيم وقـد      

 عامل خدمات معاونه وكان جبهد اللواء احملـافظ         ٢٠٠ رس امن    حا ٣٥٠وصل متويل وظائف    
م احملافظة  هلذا املوضوع على ان تقو    الشئ الذى جيب ان نذكرة ان وزير املاليه اعتمد مليون جنيه            

 ان شاء اهللا جارى العمل مع التنظيم واالدارة بوضـع اليـه          هبتدبري باقى املبلغ ىف الفترات القادم     
حراس االمن ال بد ان     ليه حمحده حبيث ان      عامل خدمات معاونه بآ    ٢٠٠ارس امن    ح ٣٥٠لتعيني  

بدل انتقال   بأخذ   نا  يها املدرسة والعامل كذلك االمر حىت اليطالب      يكونوا من نفس القرية الواقع ف     
او ينقل فيما بعد من مكان اىل مكان ىف خالل يومني ان شاء اهللا سيكون امام رئيس الس املوقر                   

بعد اعتمادهامن احملافظ على االليه وسيشاركىن ىف وضع هذه االليـه اـالس              مذكرة تفصيليه 
االستشاريه الىت شكلت من قبل من االس احملليه على مستوى مجيع االدارات كما وافق وزيـر                

 مدرسة وقد حدثت ان لدينا دفعة خـريج         ١٢٧ومتهيداً للتعيني مع    االتربية والتعليم على التعاقد     
ء العريش واملراكز االخرى بكليه التربية وسوف نعلن عن هذا املوضوع خـالل              من ابنا  ٢٠١٠

ديقة الفتـاه    على صرف مرتبات ميسرات ملدارس ص      ايام قليلة ان شاء اهللا كما وافق الوزير ايضاً        
الىت هلا مده طويله مل تصرف وكان ملعاىل احملافظ اتصال هاتفى بوزير التربيه والتعلـيم ىف هـذا                   

البـه ىف   اتوجه بالشكر لالخت سناء جلبانه الىت كان هلا حظ وافر ونصيب كبري باملط            الشأن وانا   
جى ىل ىف املديرية كل يوم ذا الشأن وتقدمي الطلبات خالل اسبوع            هذا املوضوع وميكن كانت تي    

من تارخيه سيتم تقدمي الطلبات مبديرية التربية والتعليم بعد ان يصل معاليك االليه والشروط الىت               
 نعتمدها من معاىل احملافظ س

   :	$�س�א����س/א�*�د
ان ابـدأ بـاب     قبل  و قردود حلضورة جلسه الس      ببامسكم مجيعاً ارحب بالسيد النائب عطيه ا      

املناقشه الساده اعضاء جملس حملى خنل انا بأشكرهم ملساعدم ىف حل مشكله امس وىل اقتـراح                



جنرى قرعة اليوم ىف الـس الـشعىب احمللـى          السيده سوزان مبارك لنخل     / عشان قرب زيارة    
 مجيع الطرفني والرضـا     ىللمحافظة عشان خنلص من توزيع البيوت ووصلنا اىل اتفاق امس ارض          

 من الـساعة    من اهللا الساده اعضاء خنل موافقني على اجراء القرعة ىف الس هنا نبدأ ان شاء اهللا               
 .  للحضور الجراء القرعة لكى ننتهى منها ٨

   :0*ن�א�و��	دو	د/��دא�*
بسم اهللا الرمحن الرحيم السيد رئيس الس معاىل الوزير احملافظ سياده اللواء مساعد مدير االمن               

ئرة ىف خنـل    السادة االعضاء نشكر سيادة احملافظ على جهدة الذى قام به خبصوص القرية الـدا             
ها كلـها حمتاجـه اىل       الن قرا   خنل ووسط سيناء بالكامل    منطقه فيما خيص    ونتمىن لسيادته املزيد  

سياده الريس هو فيما خيـص توزيـع     االسكان   تعمري وحمتاجني ان يكون عندنا طفرة ىف موضوع       
امبارح مع سيادتك انه توزيعه غري عادله ولكن نقبل باللى تفرضه علينا            املساكن احنا الكالم كله     

يه احنا بنطالب ان يكون ابناء      انت وسيادتك احملافظ الن ىف النهايه مش هتكون اول وال اخر قر           
خنل شرحيه وحده سواء ابناء وادى سواء قبائل ال يكون بيهم اى متيز ويكون كلهم سواء فيمـا                  

هم شرحية واحـدة حنـن ىف خنـل         خيص كل ما اقصدة وان ابناء مركز خنل وابناء مصر عموماً            
ل لرضاكم انتم ولـيس     لقبوته لسياده احملافظ انه التقسيم اين كان انه ا        ر قابلنا ما تصو   كحيوات

  القسمه بالنسبه سيادتك للقرعة ارجوا ان تؤجل لغداً حبيث خيطر الناس القبول لعدالة

��L�-)0��وא<�א��*�دא�ىل تعليق احلقيقة أنا اشتغلت ىف كذا قرية أنا حمدش سـاعدىن غـري               :א  
رف اكمـل    ان مكناش احنا النفوس حتبقى كويسة مابني وبني بعض مش حأع           هبتوع خنل بصراح  

حجم املشاكل اللى شفتها وده مش قابل ده وده نافرمن ده يامجاعة داحنا بنقول داحنا بنـتكلم                 
ايه ىف اية ماانـا  مكناش حنتألف هو كالم حلو ونسيج واحد وشعب واحد وقاعدين مع بعض ان     

اى  ىف التفاصيل عشان لو قلتها حتزعل واخلري اللى ج         عامل كده وفاحتها أنا مش عايز اخش       كنت
 ىف مدينة واحدة وشعب واحد وكلنا مع بعض مش عارفني نرضـى حـد وكلـه            كثيري امنا خنش  

اكن ثانية الأحد اى مشكلة انتم      بيقولك الانا ما أدخلش ده وده الكالم غري مقبول وبعدين ىف أم           
النفوس مع بعـض الن     ية ىف نفس املنطقة يامجاعة صفوا       اف أنا أنا ادخل أى قرى ثان      بتخلوىن أخ 

دل ما احنا    اخلري اللى جاى كثري وقرى كثرية وحترضى كثري ب         -ضوع ده بيتعبىن أنا شخصيا    املو
يـة   هنا يبقى اسرة واحده بأبىن القر      ت بأبىن القرية ومفيش حد غريب برضه كله       سيبنها زى ماج  

 عشرة متر واحده ست عاملة عواميد قلت هلم شـوفوا الـست دى              -لقيت على مسافة مخسه   
احنا بنقول بـنغري وبنطـور    قرية وفيه عشوائيات ها ماينفعش ان أنا أعمل   الست دى وانا حأوض   

وهناك وبنعمل لصاحل الناس أرض صحراء بنعمل بيت متأسس بأجهزته وابنائنا بنعمل هلم شغالنه              



الن على الطريق الدوىل ده اللى احنا بنقول عليه          حمل حندى الناس حمالت وكافيتريات       ١٦عامل  
 حاجه حمترمة واتفقنا    هفتريا تليق باحملافظة وبعدين يتعمل مسجد أربع مأذن       طريق دوىل معلهوش كا   

انه حنعمل معهدازهرى نقوم نفاجئ ان حد من االخوه كاتب ان الست سيناوية هيه طبعـا مـن            
 أنـا  ست سيناوية واحملافظ مش عاجبه بيتها وشاله انا طبعا هو–الصعيد بس كلهم والدنا لالثارة     

 حمـل   بعدين قايل هلا حديكى فله اللى هى اعوضك بسكن مؤسس حـديكى           بيىن وبينها حاجه و   
ملا أجى اقول ايه والبيت خملص وأجى اقول أن  البيت           امنا بقى   – احلل ده وحش     -تستدرزقى منه 

نا قايل ليهـا وكـان اربـع        ور ا ية وزراعه وبعدين يطلع البيت ومتس     مسكون والست عامله تنم   
هلا قلت   وبعدين انا بأسأل الست      – عشان يبقى اهو واقع      ىنوع تبىن ىف الليل غصب ع     عواميد ممن 

ـ      -يه الترالت حأديكى حمل قالت ىل بس هو احملل حينفع ادخل عل           -رزه هو انت عايزه تعملى غ
ـ   - اللى انا بأعمل للقرية    ه  تعملى ىل ترالت على الطريق امام القرية الرائد        ه  يقومـوا يكتبـوا اي

دانا من غريالمهبط وال حاجه انا مـش  –الرئيس مهبط اية رم علشان احملافظ عاوز يعمل مهبط ح   
ايديكم ىف  طوا  ناش على بناتنا وحتو      بنغري جمتمع يامجاعة احنا ان خمف      موافق على العشوائيات واحنا   

 ايه–ايدينا مش حينفع ورديت الرد  املناسب طيب ايه اهلدف 
لست ساكنه ودهنـاه بـاللون       مش عاجبىن بيت ا    اهلدف ان احنا اثارة راى عام اننا بأهد عشان        

االبيض وعامله زراعات وطلعت املذيعه قالت كالم سياده احملافظ مضبوط المـسكون والفيـة              
ـ     - يامجاعة انا باقول حرام انا ليس ىل مصلحة مع احد           –زراعات   ى عنـدى    انا قلت وكل الل

ملستفيد منـها   وقرى وبنعمل حاجة كويسه هوانا ا      لق جمتمع وبتجرى  سواسية يااما بنشجع اننا خن    
 يعمل مش   ى نسيب بقى عشوائيات واللى عايز يبىن      بناء البلد هنا هم املستفيدين منها يأاما بق        ا وال

 املوضوع مش كده بأقول حرام الن البلد حمتاجة اننا حنط ايدينا           –عارف اية واللى حاطط ترالت      
طقة انا بأقول انـا مـن        ىف املن   منكم لطول خدمىت   ىىف ايدين بعض واحنا بنقول وانا باعترب نفس       

 االسرة السيناوية بيكم 

   واحنا بنتشرف بيك ياسيادة الوزير احملافظ خالص حنأجل القرعة            :	$�س�א����(س��/א�*�د��
بكره الساعة عشرة ىف جملس حملى املركز ويتم التنبيه على مجيع املتقدمني اللى طلعـت أمسـائهم                 

عـشرة االسـتاذ   بكره الساعة يهما امس   بالكشف وحتبقى القرعة حسب النسب اللى اتفقنا عل       
الجراء القرعة العلنية   جملس حملى مدينة عليكم ابالغ مجيع املتقدمني        حسن واالستاذ اشرف رئيس     

لس احمللى بكرة الساعة العاشرة ىف داخل ا. 
 
 



���*מ�א���2א�	�0ن�א�	�0מ������:.ط���א�و��	د	/�א�*�د
 رئيس الس الشعىب احمللى     سامل/االخ العزيز االستاذ    "  احلمدهللا والصالة والسالم على رسول اهللا     

اء ان نوجه التحية والتقدير     ن احمللية وباسم شعب سي     ىل باسم السادة اعضاء االس الشعبية      امسح
احلقيقة ياريس انا النهارده جاى خمصوص حىت احضر هذه اجللسه ىف بيت الشعب لكـى اوجـه           

 زمالئى اعضاء االس الشعبية احمللية الـسيدات والـسادة          التحية باسم شعب سيناء ونيابة عن     
مراد مواىف هذا الرجـل     / رؤساء االس والنواب التحية العظيمة والتقدير اخلالص للسيد اللواء        

 سيناء انت قدرت شـعب      حملافظ حينما استطعت ان تقدر جماهدى     سيادة ا –الذى حقق املستحيل    
 االخ النائب عبداهللا جهامه وزمالئـه       -٩٥واب منذ دورة    سيناء بالكامل كانت رغبة السادة الن     

 كلنا ندعم هذا املطلب بالسادة      كان شغلهم الشاغل هو تقدير جماهدى سيناء وطوال هذه الفترة         
احملافظني السابقني لكن اشاء اهللا سبحانه وتعاىل ان تنال هذا الفخر وان تنال هذا القدر النه جتاوز                 

اقليم سيناء والقناه ان مجعية جماهدى سيناء تضم من بني ابنائها مـن              التقدير شعب سيناء بل مشل    
حمافظة السويس وامساعيلية وبورسعيد ومشال وجنوب سيناء فان تقدير سيادتك وعرض سيادتك            
على القيادة العليا لكى تقدر وتكرم ااهدين ىف سيناء هو تقدير لشعب سيناء البطوىل الذى نالوا                

تحامهم مع القوات املسلحة سـواء ىف حـرب السـترتاف او ىف             لرف ىف ا  ابناء سيناء هذا الش   
 هو  ى امنا التقدير   انه ليس القضبة ىف التقدير املاد       احملافظ  فتأكد ياسيادة  -انتصارات اكتوبر ايده  

ن ابناء سيناء يتعطشون اىل تقدير ااهدين فهذا القرار اجلرئ          ان سيادتك حبسك الوطىن ملست ا     
حلة التاريخ وسيذكر لك ابناء سيناء وااهدين هذا        يسجل لسيادتك و  سسيلعظيم  وهذا العمل ا  

العمل وهذا التقدير الذى حنن حقيقة ىف اشد االحتياج اليه قبل ان يكون التقدير مـادى ايـضا                  
 ياسيادة احملافظ تقدير سيادتك ملشايخ سيناء احنا كلنا كقيادات شعبية وبرملانية وحـزب وطـىن              

 ويقدر الشئ والخفى على سيادتك احنا كل اللـى قـدرناه            وعواقل بنسعى اىل ان حيترم الشئ     
بتؤثر نظرة سيادتك البناء سيناء واحلقيقة ان        جنية بكل الضغوط الىت استخدمناها    ٥٠٠عملنا هلم   

ت يك القدره على حتقيق احـالم وامنيـا       املشروعات الىت استعرضتها سيادتك االن تؤكد ان لد       
ناء امسح ىل ان اوجة الشكر والتقدير اىل الس احمللى برئاسة االخ سامل والذى حقيقـة                شعب سي 

اكد على ان شعب سيناء يقدر الرجل الذى يعمل من اجل سيناء وهو مانسعى اليه االن بقيادتـة                  
 القبلى بني ابناء سيناء ودعم سيادتك هلذا املـشروع          كرئيس للمجلس لتحقيق االمن واالستقرار    

كنا نطالب به وهو وجود حل عرىف حيقق االمان بني القبائل ممثله ىف رعاية سيادتك واالمن                الذى  
لوضع الية للتعامل بني مواطىن سيناء خاصة التوثيق ومانتج عن التوثيق من اشكاليات حنن نعـاىن                

افظ منها ايضا بأشكر سيادة احملافظ بأمسكم ىف مشكلة اجلفجافة الىت حقيقة لو التدخل سيادة احمل              



حلدثت هناك كارثة ومشكلة كبريه وذه املناسبه اوجة التقدير للسيد مدير أمن مشـال              شخيصا  
سيناء اللواء حممد جنيب الذى استجاب لرؤية السيد احملافظ حلل هذه املشكلة ايضا بأسم وسـط                
 سيناء حتديدا وانا بأشكر سيادتك على تدخلك احلقيقى ياسيادة الريس ىف حل مشكلة خنـل الن               

ى ماقال السيد احملافظ احنا اذا ما قدرناش حنل مـشكله بـني      مشكلة خنل ستؤدى اىل خالف وز     
 ٠قبلتني ىف مركز واحد وبأحىي سيادتك على تأكيدك على التعاون بني االس الشعبية

قول لسيادة احملافظ لو كان هناك تعاون بني رئيس مدينة خنل واالس الشعبية احمللية مل               وانا عايز ا  
يكن هناك مشكلة جيب ان تتعاون القيادات الشعبية والسادة رؤساء املدن هلـا مثرهـا الطيـب                 
ونتأجها احملمودة وانا بأحيكم واؤكد ان نواب الشورى حتديدا مع السيد رئيس جملـس حملـى                

  وشكرا  .  احملافظة الجياد الية حلل املشكالت بني القبائل وكل سنة وحضراتكم طيبني

لسيد رئيس الس حنـن      باعت عتاب    االستاذ حممد حبريى  - شكرا :����(س�	$(�س�א��/�א�*�د
اوىل من غرينا ىف تطبيق القوانني وخاصة قانون منع التدخني  ىف االماكن العامة حيث يضر ضرراُ                 

 ٠مىن رجاء منع التدخني ىف القاعةكبرياُ لغري املدخنني ده هو قانون لكن ىف نفس الوقت اعتربوه 
م رجـال    السيد النائب عطية ابو قردود ىف التعاون وبأشكر رؤساء املدن كله           وبأوكد على كالم  

القوات املسلحه على التعاون الصادق اما بالنسبه ملوضوع االمن وامان جلسنا مع السيد احملافظ              
  هذه االرضيق علىع قيادت امنية وشعبية ىف موضوع عايزين نعمل حاجة للحد من التوثمو
لسيادة احملافظ ىف جلب االستثمار والتنمية على هذه االرض والـدور االول             املناخ املناسب    يئ

واالخري لنا ابناء الصحراء ومشال سيناء عامة اوىل منا ومنكم ان انتم تساعدونا ملنع التوثيق قبـل                 
  الدكتور حسام ٠اجللسة القادمة حنكون وصلنا حلد ان شاء اهللا

  الرحيم نرمح    بسم اهللا ال: 0*-מ�	�-.//�א�*�د
البداية بنجى سيادة احملافظ على البيان اللى تاله والعمليه مش مستحمله شكر بعد سيادة النائب               

فيها برضه كدور للمجلس    عطية شكر بأسم الس كله ولكن ىف بعض امللحوظات اللى حنتكلم            
هدى سيناء  ى احملافظ على اللى قدمه ا     ريه احنا بنح  احمللى اللى طرح بعض املشاكل وحاجات كث      

ويشرفىن ان اكون احد ابناء ااهدين ولكن بننتظر من الس احمللى وسيادة احملافظ تكـرمي ادىب                
وحأعطى مثال واحد بس اليعقل ان يكرم االستاذ اللواء حممد اليماىن او الرئيس جلمعية ااهدين               

ناء الطالق امسة علـى     واحد ااهدين ورئيس الس الشعىب احمللى السابق ان تكرمة جنوب سي          
اهم الشوارع والتكرمة مشال سيناء تكرم ابن من ابنائها واحد اعظم ااهدين بنطلب التكـرمي               

 على الكوبرى من تعنت     دثاحملافظ الزال موضوع الكوبرى وماحي    سيادة  .    االدىب للمجاهدين   
اجتمـاع ىف الغرفـة     ىف استخدام السلطة مع التجارة املوضوع ده بيؤرق اجلميع وهناك كان ىف             



التجارية للتجار والناس بتأن وعايزين حل لكن اللى بيحصل رغم وحد وزير الداخلية بتخفيـف               
 بشعة والتجاركلهم ممكـن يوصـلو اـم         هتتصاعد بطريق جراءات االانه الزال االجراءات     اال

 ٠مايقدروش جييبوا بضايع من القاهرة ىف حني ان الناس الثانية سكتهم سهلة
 احملافظ مشروعات التقسيم ملا الناس بتقدم هلا بيـشترطو امللكيـة وعقـد موثـق وىف                 ياسيادة

ـ        عايزين حل ل   امللكيةبيشترطوا انك تكون باىن علشان     ول لموضوع ده الن ىف مناطق كثريه مقف
فيها التراخيص والعشوائيات بتبدأفيها وحترجع بعد سنة وسنتني نتكلم عن العشوائيات وتطويرها            

نا ىف ايدينا ىن املوضوعات دى كلها وتطلع التراخيص الوادى واللى بيحصل فية             ىف حني ان اح   
 لكن مش عارفني اية اللى حيحـصل        داُيادة احملافظ لغاية دلوقىت احنا شايفني شغل كويس ج        ياس
سر الوادى الكبارى طرق تنقفل احنا طالبني ياريس من الرى يبعت لنا خمطط رى الـوادى                 ج

 ياريت لو اتعمل    ٣،    ٢،    ١ نقول هلم ىف     اني يبقى علشان حىت الناس ملا تسألن      والكبارى حتعمل ف  
دى هلـم يطلـق علـى     ااهدين وده يبقى تكرمي ابثالثة اربعة كبارى تطلق امسائهم بأمساء بعض      

الكبارى اسم احد ااهدين جمرى الوادى هناك بعض الناس زرعت زراعات مومسيه احنا ساعات              
ن احنا بنرجوا من سيادتك اللى يزرع زراعة مومسيه مفيش اشـجار ومفـيش              نقول ده ممنوع لك   

مباىن الناس زرعت زراعات مومسيه طماطم وفلفل احنا بنقول ده ممنوع لكن احنا بنرجـو مـن                 
سيادتك اللى يزرع زراعة مومسيه خنليه يزرع طماطم حيل لنا مشكله بشرط انه ميضى اقرار بعدم                

و الزرع وبعدين ما تزرعوش تـاىن        نفسه قال ل    احملافظ ا جيى سيادة  عويض ىف حاله السيل مل    طلب ت 
فأحنا بنقول ما يطلبوش بالتعويض احنا بنقول لسيادتك بس موضوع الضرائب العقاريه الـسيد              
احملافظ هو ممثل لرئيس اجلمهوريه وبالتاىل فهو ممثل لوزير املاليه اللى اصدر قرارات ان ىف تشكيل                

اللى اشترك فيها ىف كل قسم اثنني من اعضاء الس فال يعقل ابداً ان انا               جلان الفحص والتعقيم    
ود اعضاء الس ىف جلان الفحص والتقيم وبنطلب من سياده احملافظ مراجعـة كافـه               جاجتاهل و 

م اللى متت اليومني اللى فاتو النه هو ممثل لرئيس اجلمهوريه مسعنا ان يـوم               ياعمال الفحص والتقي  
دم ىف احتفال بتوقيع عقد خبصوص خط الطريان احنا كنا عايزين نعرف من سـياده               االربعاء القا 

 يا ريـس    א���ط�2א�;�(	���   - احملافظ ايه اللى حيحصل يوم االربعاء وايه مواعيده واالسعار          
شحني احنا بنحى   املوقف السياسى احنا مقبلني على انتخابات جملس الشعب وهناك اختيارات ملر          

ى ما ورد ومسعناه ان اعلن حياده الكامل ما بني كافه املرشحني وبنطلب من باقى                احملافظ عل  سيادة
القيادات ىف سيناء او ىف مشال سيناء ان تعلن حيادها الكامل وال تتدخل تدخل مباشـر بتفـضيل     

 االستاذ يوسف زى ما قام وقال على اللى حصل مع الوزير تردد             א���ط�2א�;�(	���مرشح اخر   



او بدون قصد اساء البناء سيناء يا ريت نسمع         قصد  تماعات الراجل ب  حد االج ىف الشارع ان ىف ا    
 توضيح ملا حدث ىف مدرسه السيده زينب ىف بدايه العام الدراسى 

  نسمع سياده الوزير احملافظ –شكراً        :	$�س�א����س/�א�*�د�

 : א���L�-0/��א��وא<א�*�د
ش تبع حمـافظىت تبـع       لصوتك الن لالسف م    بالنسبه لكوبرى السالم انا شخصياً بأضم صوتى      

 اللواء خالد موجود معانا وهو       الشكوى اىل مجيع املستويات سيادة     حمافظة االمساعليه وانا وصلت   
ن جاءت شكوى من الغرفه التجاريه وشكوى من نـاس          دوب الداخليه يا ريت املوضوع ده أل      من

 اللواء  ه ينتهى بشكل ما يا ريت سيادة       ان كثريين وانا معاكم ىف نفس املوضوع الن املوضوع امتىن        
تريح كل الناس الىت تعرب من هذا املكان ماذا يتم    خالد يرفع هذا للسيد وزير الداخليه لوضع نظم         

 لعمل احلمايات   – وزارة النقل    –ىف وادى العريش ىف وزارتني معنيتني بالوادى حاليا وزارة الرى           
كامله وحدد فيها وادى العريش وشاف مـا        دراسات  الكافيه وعندهم معهد املوارد املائية عملت       

هى احلمايه املناسبه الىت يتم تنفيذها على جانىب وادى العريش باالضافة لوزارة النقل الـا عـن                 
ج حبيث ان حيبقى ىف على طريق اجلـيش         وحتنشئ ثالثة كبارى او ثالثه برام     طريق هيئة الكبارى    

اتح اللى حيبقى على االرض مباشرة بيـتم ده بيـتم           وطريق الدائرى اجلديد باالضافة لطريق الف     
بالتنسيق ما بني الوزارتني حبيث انه بيدى املداخل واملخارج وبيعطى له املناسيب اللى بيشتغل عليه               
كان ىف الدراسه االوىل لوادى العريش ام اخذو حلد طريق على بن اىب طالب او بعديه كمـان                  

 الدراسه االوىل انا طلبت ان الدراسه تكون حلد الطريق           متر وكانت دى   ٤٠٠جنوبه حواىل   يعترب  
 ١٥٠ من عشره والدراسه دفعتها وزارة التنميـه احملليـه           ٤الدائرى القدمي ونزود حواىل كيلو و     

بقى الف جنيه ولسه كليه اهلندسه بتعمل هذه الدراسه علشان تتعمل احلاجه مرة واحده وننساها               
 ىف القصه دى وحيتم استكماهلا الن املوضـوع ده انـا            جيى سيل ميجيش سيل وال نوجع دماغنا      

 انا جيت من حـواىل      –على السيد رئيس الوزراء وبالتنسيق مع وزير النقل ووزير الرى           عرضته  
 يوم انا قلت ان الناس بتشتغل الن العمل ىف وادى العريش بعد االجراءات الروتنيـه ثالثـة      ٢٠

 فالوقت متأخر انـا     ١٥/٨نها دى بدأ العمل     شهور وفتح سعرى وفتح والقصص اللى انتم عرف       
 فأنـا   –شخصياً خايف انه جيى سيل وتبقى مشكله طبعاً حنكرر نفس القصة ووجع القلـب ال                

مريت من وراء مصانع درغام وجيت حىت قالوا ىل ده طريق غرز قلت هلم ما انا عـايز العربيـه                    
عد كل اللى احنا عملناه     نغرز ودخلت مشيت حلد ما دخلت ىف وادى العريش لالسف وجدت ب           

ده بعض الناس حطت ىف وسط الوادى عملت عشش وحطوا معيز وخرفان وقعدت ليه ؟ عشان                
ختـش تـاىن ومـش      جيى السيل ويقولك تعويض واحملافظة وما خدناش وعملوا فينا وحطوا فينا            



ه قلت   حرام عليكم والناس تقولك حرام عليكم احملافظة املفتري        –حيقولك بقى عشه يقولك بيىت      
 وجـدت   –بيقول عليها االخ حسام      نيجى للزراعات اللى     ---مفيش بىن ادم يقعد ىف الوادى       

 جنيه راح عامل السد بالعرض ما هو        ٤٠-٣٠مل له شويه طماطم وخيار ب       ان واحد عشان يع   
بقى على حسب دماغه هو يهمه ايه حيمى شويه الباذجنان والفلفل اللى عاملهم وتتحـرق البلـد                 

على شويه الفلفل والبتـاع     بالدوزر بالعرض بقى أنا عشان اخلى باىل على          بالعرض   وراح عامل 
اللى عاملهم اضيع البلد تاىن ويعمل ىل سد قلت تتشال وقلت مفيش وال وردة حتتزرع ىف وادى                 

 بـأقول  –العريش يعىن هو خالص كله ساب الدنيا دى كلها وعايز ىف وادى العـريش يـزرع               
اعات او مباىن كفانا ما حدث ىف داخل وادى العريش وبعدين انت اللى             وبأكرر ال يسمح بأى زر    

هيه بس تسمح مسموح واحد ا ستثىن واحد حتبقى تالقـى           حتسيب له صباعك حيأكل زراعك      
ويبقى الوادى مسدود فانتم تساعدوىن انه      –ه لعادا القدمية     دخلنا ترجع رمي   – تك   – تك   –تك  

� ٢٧د جمهود كبري جدا أول رحلة حتبدأيوم االربعـاء          بع  – 	0���א�ط�(	אن��  " "3=�ق�"−
 مساءاُ احنا عملناهـا بتـدعيم       ٥دة الساعة    والعود ٣حتطلع التوقيت احلاىل من القاهرة الساعة       

ونصف مليون جنية حبيث ان الرحلة زى ماقلت مثنها         ١حبواىل  %٦٠من مثن التذكرة ال     % ٦٠
والزم يأخذحقه اتعملت واتبعتت لينا     –والر   االف د  ١٠الف جنية يعىن    ٥٥دى شركة مدىن مثنها     

 الدرجة السياحية درجات اللى حريكـب       –االسعار ىف درجة سياحية وىف درجة رجال االعمال         
 صف السياحية بس كلهم حيوصلوا مع بعـض فاالسـعار   عند الزيل غري اللى حريكب عند اول 

وال % ٥مثن بوملان غـريال   جنية يعىن   ٢٢٨اللى جاءت ىل اللى حيعقد على زيل الطيارة حيدفع          
 بتصل بالتتـابع     درجات ىف الدرجة االقتصادية    ٦ضريبة مبيعات وبعدين بتفضل فية      % ١٠ال  

 طن ذهاب وعـودة مـرة واحـده ىف          ٢٢٨كل ما بيقرب من الطيار كل ما بيزيد التكلفه فيه           
 ببقى حمتاج ان    االسبوع ليه هو انا قلت مرتني ىف االسبوع وانا قادر وال خليها مرتني ىف االسبوع              

 ٢٢٨ يـسأل     مليون السيد رئيس الس أ     ٣ىن ب    مليون و نصف يدعم    ١,٥ىن  عمانا بدال مد  
 حلد ما تصل اىل حـواىل       ٤٠٠ ىف   ٣٠٤ذهاب وعودة ويقول احملافظ ذهاب وعودة وبعدين ىف         

ج انا بأمـل ان احنـا       ٩٢٠ دى الدرجات ودرجه رجال االعمال ب        ٧٠٠ وشويه قرب    ٦٠٠
حـسن راتـب    / هيدفعها د  ٧٦ان من    تذكرة برضوا عش   ٢٠ده وبعدين اخذنا    نشجع املوضوع   

بصيت ىف شرم الشيخ هتجد التـذكرة بتـدفع حـواىل            دى االسعار لو   ٢٠ذه ب   تايركبو االس 
 رحله كلهم مليانني مفـيش وال       ١١ رحله بدون دعم و    ١١ج دلوقىت التذكرة وىف اليوم      ١٥٠٠

عليها اقبال وهجيب دعم وهخليها رحلتني حلد مـا         تذكرة موجودة احنا بنقول بدايه خنلى رحله        
  رحله بدون دعم بعد كده بالنسبه للطريان وشكراً ١١ نصل ان احنا خنليهم



	KL�א��O3��2*���א�I��	0ق���Iد�و�-���O�אن�"�ود��/�.��

 : �3ط=/�א�0وص/�א�*�د�
 الس سيادة اللواء    بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على اشرف املرسلني السيد رئيس          

الوزير احملافظ اوال يا سيادة الريس بالنسبه املوضوع السجن العمومى الس املوقر ضـد قـرار                
لكن انا بأقلك احنا لنا طبعاً بعض التحفظات على هذا القرار وهو اوال يا سيادة الريس املوقع ده                  

  ) .١(عمراىن لقريه امليدان ده رقم هو موجود ىف االمتداد ال
 فدان  ٢٠٠ وده يعادل    ٨٠٠×١٥٠ الرسم الكروكى يا ريس ىف خطـأ وهو انه مكتوب           – ٢

 فدان اذا جيب تعديل الرسم الكروكى وعرضه علينا حىت احنا نأخـذ القـرارات ىف                ٢٠وليس  
يأخذ قرار دون الرجوع للرسم الكروكى يا مجاعه الرسم الكروكى ىف           اجللسه القادمه اما الس     

 ٢٠ فدان وده يناقض الكالم اللى كان قاله اللى هـو            ٢٠٠ا يعادل حواىل     مب ٨٠٠ ىف    ١٥٠٠
ان نأخـذه  فدان اذاً جيب ان يكون هناك تعديل ىف الرسم الكروكى حىت لو كان هناك قرار جيب         

مأخذ اجلد امنا كده هناخدة سيادة الريس يقول انـه حـصل تعـديل ىف الرسـم الكروكـى                   
وكى بنطالب ىف قريه كمركز مدينه العريش احنـا          حسب التعديل ىف الرسم الكر     ٤٢٠×٢٠٠

م ٢٠٠نطالب ان يكون هناك امتداداً هلذا املكان وابعاد االمتداد العمراىن لقريه امليدان مبا يوازى               
  كيلو ده اللى احنا بنطالبه ٢يعىن 

فـدان  ٢٠م مبا يعادل ٤٢٠×م٢٠٠ احنا حيث املبدأ هنوافق على    :	$�س�א����(س��/א�*�د
 من حيث املبدأ موافق جملس حملى احملافظة وسيادتك نطلع لس حملى املركز بعدوا              وسيادك احنا 

وابعتو املوافقه اما احنا من حيث املبـدأ  بيتكوا   حسب   ١٥٠٠م او   ٢٠٠عن الكتله السكنيه ب     
 .موافقني على انشاء سجن عمومى شكراً استاذ مصطفى 

م احلمداهللا رب العاملني ىف بدايه هـذه         بسم اهللا الرمحن الرحي     :.�دא���2א�و��K-�(���2/�א�*�د
وىف احلقيقة ان هـذا الـشهر       الدورة نتمىن من اهللا سبحانه وتعاىل ان يوفقنا مجيعاً ملا حيبه ويرضاه             

ـ          م بالـشكر  دشهر مبارك ان شاء اهللا فهو شهر اكتوبر االنتصارات العظيمه فبهذه املناسـبه بنتق
ولكل رجال القوات املـسلحه ىف هـذا         مبارك   والتقدير لقائد مصر وزعيمها السيد حممد حسىن      

 استمعناه  وفيق من اهللا سبحانه وتعاىل سيادة الريس حقيقه بعد الشرح اللى            الوقت ونتمىن هلم الت   
من السيد احملافظ جند اننا مجيعاً نقف امام هذا الشرح وامام هذا الوطن وشكراً وىف احلقيقة يبقى                 

يكتمل على هذا التوىل عام لكن       احملافظة ومل    ر توىل فيه امو   سياده احملافظ ىف الوقت البسيط الذى     
كانت اجنازاته عظيمه طلبناها من عشرات السنني ال اتكلم على االعتمادات املاليـه وال اتكلـم                
على االجنازات الىت متت ىف هذه الشهور البسيطه ولكن هناك هنـاك اجنـازات معنويـه هـذه                  



شباب مشال سيناء وهو اعطاء ااهدين اجلرعة الكافيـه مـن         االجنازات املعنويه الىت كانت تدمر      
ختصيص خمتصات ماليه حيث انه صدر قرار السيد رئيس الس الشعىب بناء على العرض سـنه                

كثر من   جنيه ولكن حتقق ا    ٥٠٠ وابناء سيناء ااهدين وبيطلبوا هذا املبلغ ب         ٩٩ ومن سنه    ٩٩
راً على هذا االجناز وايضاً ان كون السيد احملافظ انتبـه           شك احملافظ    جنيه وانا بقول لسيادة    ٥٠٠
لنقطه مهمه جداً وهى نقطة ايضاً معنويه لشيوخ سيناء واذا كان شيخ او اثـنني او ثالثـه                  ايضاً  

 عـشرية   ن الشيخ هو عنوان عشرية وهو واجهـة       املشايخ ابداً ولك  مقصرين ال ينطبق على باقى      
من خالل شاى ومأكل ومشرب يكون الـشيخ         لضيوفه   ا الشيخ يكون عنده اكتفاء ذاتى     وحينم
ينتج وانا اعتقد ان السيد احملافظ اى شيخ بعد ان يأخذ خمصصاتة وميكنش مسيطر علـى                هيقدر  
حتاخدوا موقف ضده واطلب من سياده الـريس هـذه االجنـازات العظيمـه     وعائالته عشريته  

مجيعاً السيد الريس حسىن مبارك حينمـا       والكثرية واحنا بنتمىن من اهللا سبحانه وتعاىل ان يوفقنا          
 اجلمهوريـه علـى     ول ما دخل القوات العسكريه ورئاسة     جه البناء سيناء ا   وكان احملافظ وانا بأ   

ش جماملـة لـسيادة     املسلحة وده لالمانه م    القاعه اللى كنا متواجدين فيها احنا وضباط القوات       
القيادات العسكرية اللى مهازمالئه وجاء     احملافظ دخول القاعه ساب كل      ر سيادة   احملافظ أول مانو  

 واحد وجلس على التربيزه اللى كنا جالسني  فيها وملا سيادة الريس             صافحهم واحد سيناء  البناء  
 واحد وبعت لينا قائد اجليش الثاىن امليداىن كان كـالم الـريس زى              ٠٠اراد انه يصافحنا واحد   

  سـيادة  -زان مبارك مش عوزين الريس    و عوزين اه س   –مابيطلب االخ حسام انه عوزين الريس       
احملافظ بيقول اكدوا على زيارة الريس حملافظة مشال سيناء واكدت كل االخوه على زيارة الريس               

 البعد  قولش اكتفينا سيادة احملافظ بنطمح    العظيمة احنا بنطمح مابن    اىل مشال سيناء هذه االجنازات    
 تسري وان السفينة اللى انت بتقودهـا ىف هـذه            ان القافلة  متاما بعون اهللا  من هذا واحنا واضحني     

االمواج ستسري بأمان ايضا حل املشاكل والقضاء على املشاكل كل االمور حتمشى ىف االجتـاه               
 اكتوبر ىف االسبوع    بناء سيناء بيحتفلوا كل عام ىف     السليم انا ليه رجاء بسيط جدا سيادة احملافظ ا        
 ىف   وابناء سيناء عامـة    –ى البناء سيناء ااهدين     االول من شهر نوفمرب مبركز الصمود والتحد      

هلم حـىت    فرد على احملافظة ىف هذه االيام وبن      أعلم ىف زيارات بتتوافد   سيادتك وانا   احلسنة نرجوا   
مود والتحدى ىف احلسنة القرى اىل اتعاملـت         الزيارات واالحتفاالت ىف يوم الص     التنقطع سلسه 

ننا ىف خنل معلش سيادة احملافظ مها برضه رجالك ومها رجال           سيادة احملافظ انا معاك وحقيقة اخوا     
 رضه سواء تياها اواحيوات او خنالوية او اخوان مها رجال فعـال           باوفياء مهما كان من كالم مها       
ليس لنخل ولكن لكل ابناء سيناء وهذه       متاما اا تكون قرية وقرية      لكن حقيقة القرية ومها يعلموا      

ـ       قرى اللى قبلها    القرى ختتلف متاما عن ال     رش ومـن كـل     وان هذه القرى كاملة متكامله من ف



التجهيزات املوجودة بل زاد ذلك على انه اى حد من مواطىن هذه القرية اومن سكان هذه القرية                 
الناس هجرا وأجتهت اىل الـشرقية واىل       حيكون له مصدر رزق ثابت مبا شفنا ىف القرى املاضية           

 لكن سيادة هذا    -لى الثروة احليوية وتركت هذه االطالل املوجودة      االمساعيلية من اجل احلفاظ ع    
عسكرى شديد قائد ىف احلرب واليوم تكـون        قائد  الفكر اجلديد احنا حمتاجني زى ماانت كنت        

عملية التنمية والتعمري على ارض مشال سيناء انا بأوكد متاما كل اخواننا ىف االس احمللية وكـل                 
تفى ذا لكن طبعا كالم كثريىف صدور سيناء سوف خيرج ىف لقـاءات              انا اك  ٠٠الشيوخ بسيناء   
 ٠ثانيه ان شاء اهللا

  :�	ج�א�و�	�-ش/�א�*�د
 السيد اللواء احملافظ السيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن مشـال             -رئيس الس /السيد
وهـى ذكـرى    ىف احلقيقة ياريس ان احنا ىف كل عام بتطل علينا ذكـرى عـاطرة اال                –سيناء  

الطيبة اتوجه بالشكر اىل صاحب الـضرية       انتصارات حرب اكتوبر ايدة ولعلى ىف هذه اللحظة         
اجلوية االوىل وهو اميانا منا باعتراف ابناء سيناء بعودة كل شعب اهله كذلك اتوجه بالـشكر اىل        

ء كـان ىف جمـال   السيد اللواء احملافظ على جهودة الفائقة من اجل رفعة وتنمية هذه احملافظة سوا            
البناء اوجمال االستقرار او جمال التنمية ىف احلقيقة ياسيادة الريس ان احنا ىف بداية الدورة بيبقـى                 

حلة املاضية من عمر الس احنا بنعمل       رعندنا محاس ويرد علينا السيد احملافظ مادار او اجنازات امل         
عليها سيادة الـرئيس     لميذ وحياسب حاجه امسها ملفات االجناز موجوده ىف التعليم تصاحب كل ت         

زات الىت  االشك ان االجنازات الىت اجنزت ىف عهد السيد اللواء احملافظ قد تكون افضل من االجن              
اجنزت ىف عصر الغري ولكن اذا كان من حقنا ان نشكر او واجب علينا ان نشكر فأيضا واجـب            

ان مل نقوهلا وايضا الخري فـيهم ان مل   كما قيل الخري فينا   تعلينا ان نقول امور التقصري الىت حدث      
يسمعوها  السيد احملافظ املواطن العادى اليهمة اكثر من الشئ الذى يلمسة بيده هل مشكلة املياه                
هى املشكلة الىت تشكل شاغل ابناء سيناء سيادة احملافظ ان حلم املواطن ىف الشيخ زويد واعلـم                 

 مره واكثر من اسـتغاثة ولكـن الجـدال          جيدا ان هذه املشكلة على مكتب سيادتك اكثر من        
 املواطن ان يفتح احلنفيـة      ل لقد اصبح حلم    ذلك هل هذه املشكله استعصت عن احل       والحماله ىف 

ة وانا مش القى     مياه وهذا على الواقع اين التنمي      ويشرب مياة اقسم باهللا احياء كاملة التوجد فيها       
 جنيـة  ١٢٠يروح يشترى عربية امليـاة ب     هل املواطن بعد غالء االسعار هذا      كوب مياه اشربه  

 ونقول له ىف مياه سيادة احملافظ هذه املشكلة ليست مشكلة ىف الشيخ زويد وتوابعها وايـضا ىف                
له من كربى املشاكل الـىت       املشكله االخرى الىت قد تعوق االجناز مشكلة املرور هذه املشك          رفح

 االف جنية خمالفـات    ٧االف جنية سيارة    ٥  املواطن هل يعقل ان سيارة ىف السنة جتيب        يعاىن منها 



انسان ط هو   ابشد بكل ضمري حى ان ترفع دفاتر املخالفه من العساكر انا مش بأخاف من الض              انا
خمالفه التقل عـن    ١٠٠صدر رحب لكن العسكرى انا مستعد اجيب        متنبة وفاهم وبيتعامل معى ب    

  ياسيادة احملافظ وشكرا االف جنية ماذا يفعل املواطن ىف ظل زيادة االعباء٥

 تفضل ياسيادة احملافظ  : 	$�س�א����س/�א�*�د

 الف متر دلـوقىت ىف      ٤٧ بالنسبة ملشكلة املياة احنا كان بيجى هنا العريش          :א��L�-0/�א�*�د��
ابو طويلة كلمتىن انا معنديش مياه انـا         الف متر انا جاءت ىل استغاثة من واحده ست من            ١١٥

ذت رئيس مرفق املياه من غري مااقول هلم ان انا رايح هلم لقيـت              اخذت رئيس جملس املدينة واخ    
وال مـش    نفس القرية يقولوا هلا عايزه مياه مستعجل          من عندها حق املشكله فني لالسف ىف اللى      

واحد مرضيوش  كأن كشف دكتور من نفس القرية طلبت من اهل القرية يقولوىل اسم             مستعجل  
يبة وبعدين انا اظبطهـا ازاى       مش ملرفق املياه بيضعها ىف ج      أخذ منهم فلوس  يبيعطوىن امسة الن هو     

  جنية سنيجنية وبيأخذ باخلم٣٠ او٢٢ر٥قول اسم واحد اخذ منك 

  جنية ١٢٠ يافندم و٢٢٠  :	$�س�א����س/�א�*�د�

 انت ساعدىن اعطيىن اسم واحد وانا اطرده فورا امنا جيى يقول ان مـش                :א���L�-)0/�א�(*�د���
لها ازاى املياه موجوده وبوفره وعمر مشـال    حب ما هو بيستغلك انا ا     بـحب اقطع عيش حد طي    

 وقلت له انت مش امـني روح        د واح  وكميه املياه دى امنا لو قطعت رقبة        ما شافت حجم   سيناء
 اقعد ىف بيتكمم مش حتتكرر وال واحد رضى يعطيىن اسم 

 هى تالحظ  وئقنيوىل على الساشركة املياه هى املراقبه األ    :�	$�س�א����س/א�*�د�

 " قسم برب العـزة   ا" لى مرفق املياه وقلت هلم حتذير       انا روحت راجع ع   :   א��L�-0/�א�*�د��
 مقدرش اعمل شئ انت مواطن ىف       ه حيكون دى ايته امنا انا لوحد      اللى حأمسكه وحيجى ىل امس    

 حأمـشيه مـش      انا نفس القرية وعرفت ان عبد املعني عبد املعطى ده بيستغلنا قوىل ده بيستغلنا            
 ه للمياه  العيب عليهم مها مش علينا بالنسحتتكرر تاىن

   تفضل يا اخ عبد اهللا   :	$�س�א����س/�א�*�د�

ـ    - بسم اهللا الرمحن الرحيم      :   .�د�א���2.وאد��/�א�*�د��  بتـتخلص ىف    دمشكله الشيخ زوي
نقطاع التيار الكهـرىب  االتى احنا قلنا ىف مشكله فيها ابار معطله ىف مشكله الكهرباء ظهرت يتم ا  

وقعدنا مع سيادة اللواء هشام وسعادتك شاهد على هذا الكالم وهذا صحيح والست مرضيتش              
 ترمبه موجودين حتركب بكرة او بعـد بكـرة          ٧٦تقول على هذا الشخص احنا سعادتك جبنا        

لـشهر  بئر حنعيد تشغيلهم تاىن ىف مـده ال تتجـاوز ا      ١٥د حتديداً ىف حدود     تباعاً ىف الشيخ زوي   
سعادتك وحيدخلوا للخدمه باالضافه ان ىف ظاهرة ىف منتهى الغرابه عندى ىف قائمـة االنتظـار                



 الرابع تبص تالقى العيله كلها حاجزه       – الثالث   – الثاىن   – الست يتحجز    – بيجى الراجل حيجز  
 ارخص متر مكعب مياه على مستوى مشال سيناء جبنيه ىف الشيخ زويد نقل من العربيه للمـواطن                

 لتضارب هذه االختصاصات وكان سيادة    عها حتت شجر الزيتون منعاً      اه يض املواطن بيأخذ هذه املي   
بيطبق هذا االجتاه ىف احلسنه قبل ما جيى عندنا بئر العبد حيددو كميات املياه اللـى                 مدحت   اللواء

 املواطنني دون   عايزا ىف العربيات وانا مستعد اسلمها ملندوب من جملس املدينه يتوىل توزيعها على            
 نـا عا الكالم وحددنا كميات امليـاه مج      االستغالل من طرف الشركة وحنن ملزمني بذلك قلنا هذ        

ميس اللى فات   اخلالناس اعضاء جملس حملى املركز واعضاء جملس حملى املدينه وقعدنا معاهم يوم             
شيخ زويد وحنل    العميد هشام وحندفع الكميات الكافيه القرى مبا فيها ال         سعادتك وقلت لسيادة  

 هذا الرتاع 

    :	$�س�א����س/�א�*�د�
مت حتديد الكالم ده ارجو االسبوع القادم جيى تقرير من جملس حملى ومدينة الشيخ زويد وجملـس                 

 املدينه ان املشكله انتهت تفضل 

 ١٠٠٠انا شخصياً اللى بيمشى ىف املمنوع خمالفتها ب         بالنسبه للمرور      �:א�����L�-)0/�א�(*�د���
 جنيه انا مريت على املرور وطلعت على نيابه املرور وشرحت           ٥٠٠٠ ب   ٣،٤ لو عمل له     جنيه

 جنيه ومكنش لـسه     ٣٠٠،٢٠٠كانت متراكمه كان الكل بيخلص ب       قبل كده سبب املشكله     
فيه احلاسب االلكتروىن ويبقى بيؤجل انا شخصياً وانا ماش وقفت عربيتني ماشني على الطريـق               

هـى  قدامه واحد منهم بعت له السواق هات رخصك قـال   واقف   وحترالدوىل عكس االجتاه    
جاءت على ماكله ماشى ممنوع يعىن اذن استباحة ان كله ميشى ىف املمنوع نصر اهللا عمل حادث                 

احد االعضاء وقال ىل ده ابن      اشى غلط واحد تاىن مسكته وكلمىن       وادشدش فيها بسبب واحد م    
 منه ماشى ىف املمنوع الناس بتستبيح اا تعمـل          اخىت قلت له حتتسلم عربيته وحنأخذ القصاص      

اللى هى عايزاه امنا لو له حق جنيبه له امنا كيف تستوى االمور الهاتوىل واحد ظلم مش دلـوقىت                   
ابعتوىل وقولوىل وانا حأحقق فيها موضوع العساكر كان زمان انتهى وانضم ىف نـشرة احلركـه                

� ضابط بوليس ١٧االخرية 

ان احنا منشى ىف اجتاه     سيادة احملافظ احنا مع القانون مش بنقول           �:س	$(�س�א����(���/�א�*�د��
املعاكس وال نأخذ خمالفات احنا بنقول ىف ظل هذا الغالء يعىن احنا بنقـول يتمـشى مـع روح                   
القانون فيما ال يضر الصاحل العام من حركة املرور احنا مش مع الناس اللى بتخـالف وال احنـا                   

�فوق القانون 

�



   :�א��L�-0/א�*�د�
ده غري الوالد الصغرية اللى بتسوق عربيات انا جاى داخل االستراحه بتاعىت باليل ولقيت عربيه               

ا ابـىن لقيتـه     يمرسيدس لقيت عيل صغري مش باين من العربيه دخل غلط قلت له ايه ده شوفه                
ـ           د سنه وسايق العربيه و    ١٤  ،١٣عنده   ده خل غلط برضه لسه ىف حادث من كام يوم واحد عن
ا املـصيبه هـو      سنه متوىف احنا بندلل عيالنا ونعطيهم العربيات ونقول هلم اطلعوا اتعلموا امن            ١٥

  أنا ا امن  حيظبط وانتم اللى حتظبطوه معانا     ه على اهله وعلى غرية املوضوع ان مكنش       النتيجه فادح 
 . ضد ان حد يظلم 

 مش عايزين نضر املخالفه   يا فندم احنا عايزين تضبط املرور بس            :א�*�د�	$(�س�א����(س����
 البلـد الـشوارع اللـى        حاجات الزم نتمشى فيها مع طبيعة       لو دفع خمالفة فوريه ىف     ١٥٠٠ام  

هذا املوضوع انـا    فيهاش عالمه ممنوع الدخول او اجتاه واحد وماسكها ضابط اعمل مذكرة ىف             
ـ         من العميد حممود التنبيه على الض      بأطلب ن ميـشوا بـروح     ابط ىف  توجيه من السيد مدير االم

اكر تتراجع ىف مراجـع     وانا حضرت ىف مكتب العميد حممود ان العس       القانون على قد ما يقدرو      
  للمخالفات يا ريت تبقوا تراجعوا العساكر حبده وشكراً خمصوص يوميا

�:*-�מ�א�0�و�/�א�*�د�
اعد مـدير   مـس السيد – السيد الوزير احملافظ – السيد رئيس الس –بسم اهللا الرمحن الرحيم     

حتيه طيبه انا حتكلم عن مركز رفح وخطوط عامه لضيق الوقت انت عارف سيادتك مركز               االمن  
كز احملافظة لظروف موقعة مركز رفح كمجلس مدينه بيخـدم  ارفح بيختلف عن اى مركز من مر  

قطاعات كثرية احنا مش بنشتغل على اخلطة االستثماريه بس احنا بنشتغل على قطـاع االمـن                
 بنشتغل على املنفذ بنشتغل مع قوات سالح احلدود وهذه كلها اعباء موجـودة عنـد                املركزى

اجلهاز التنفيذى ىف مركز ومدينه رفح دى نقطه الشى الواضح وامللحوظ جداً ىف نقطـه خطـرية       
جـذب  باالمن القومى وجيب دراستها من االن مركز رفح كان ىف السابق كان مركـز               وبتتعلق  

صبح طرد االن مركز طرد للناس اللى جايني من الوادى بل اكثر من كده ا          جلميع املواطنني اصبح    
 امثله كل ابناء رفح دلوقىت بيستثمر يا اما ىف الشيخ زويد او ىف قرب               البناء مركز رفح واعطى لك    

عمري او ىف الصاحليه او ىف العريش اصبح مركز طرد لظروف جيب دراستها وخاصه من الناحيـه                 
 ا من دلوقىت هذا يؤثر على االمن القومى ملصر حندخل ىف مشاكل رفح االمنيه وانا بأقوهل

دلوقىت ربنا فتح علينا مبشروع امسه مشروع الصرف الصحى بقى له اكثر من عشر سنوات لغايه                
ثانياً موضوع   - مش عارفني نقفله مره يشتغلوا شهر يشتغلوا شهرين وطول السنه مش بيشتغلوا             

ثانيه هى اعادة الشئ الصله طرق رفح سيادتك وال طريـق فيهـا             الصرف الصحى هو التبعيه ال    



سليم االالطريق الدوىل مدخل رفح الطرق الداخليه كلها متكسره بـسبب الـصرف الـصحى               
 الشئ الصله اهليئه القوميـه ملـشروع امليـاه          اً سيادتك احنا بني البنني واعادة     والتليفونات حالي 

 كالف اعادة الشئ الصله اللى هى هيئة التعمريوالصرف الصحى ىف مصر وكان قبله بيدفع ت
دلوقىت اصبحنا مش عارفني هى التعمري اللى بتدفع اعادة الشئ الصله والاهليئة القوميه ملـشروع               

  ٠ احنا عايزين خطة ملركز رفح بثوابت بتواريخ حمدده كل طرقنا تالفةالصرف الصحى
احية النظافة احنا ليس عندنا مـشروع       موضوع النظافة احنا بصراحة رفح عليها محل كبري من ن         

عربيات نظافة بيعملوا على رفع القمامة مش عملية نظافة سيادتك انت عارف            ٦نظافة احنا عندنا    
عندنا لودر اليصلح ده اتعدم واتكهن احنا ىف حاجه ماسه اىل لودر ىف مركز رفح لودر ده بيخدم                  

لطرق احنا بندفع رسوم نظافة على ايصال        بيخدم ا   بيخدم قطاعات االمن املركزى    –جملس املدينة   
الف جنية ىف الشهر اللى بيجمع رسوم النظافـة شـركة           ١٢ جنية يعملو كام حواىل      ٢الكهرباء  

الكهرباء بدل ماتوردو رسوم خدمات املركز بتوردو لصندوق خدمات احملافظة علشان حنل على             
للشئون املاليـة االسـتاذ     مذكره بتكتب لسيادتك روحوا     ١٠٠الفلوس دى نرجعها تاىن لرفح      

 الف جنية ىف احملافظة رسوم نظافة       ٩٠ على مااعتقد    مصطفى خبيت المفيش احنا لنا لغاية دلوقىت      
ه دى الكهرباء بدل مـاتورد الفلـوس اللـى          سيادتك احنا بنطلب بدل مانلف اللف     مل تصلنا لو    

 كتابة مذكرات بتحصلها ىف مركز رفح توردها لصندوق النظافه ىف مركز رفح علشان نوفر 
 مليـون جنيـة     ٤٥املستشفى قبل كده انا حضرت اجتماع ىف احلزب الوطىن اترصد لـه             : ثانيا

ر الصحة طلب من اعـضاء      النشاء مستشفى كامل متكامل وعلى مااعتقد كان طلب منا من مدي          
 مبلغ مرصود علشان يبدأ تنفيذ هذه املستشفى ىف رفح عايزين قاعده مع سيادتك              جملس الشعب 

 اجلهاز التنفيذى ىف رفح واعضاء الس احمللى ونضع خطه ثابتة ىف املركز التتغري مع 

اللى مبوظه الطرق والصرف عارفهااللى كل يوم يبلغوىن      ) ١( املشكله رقم     :א���L�-)0/�א�*�د
بأيار الطريق وناس من اللى موجودة تلحق بسرعة جتيب لودر وترمى علشان تقفل املوضـوع               

 اللى حيقدر يرصف لك طريق ويتهد دى املصيبه بتاعـت االنفـاق بالنـسبه               املشكله طيب مني  
الف بتوعك امنا عـايزهم ىف       ١٢للنظافة اى اجراءات ادارية انا موافق الن انا مش حستفاد بال          

 االجراء االدارى هوده اللى      مره فأنامش حستفيد بيهم لوشايف     احملافظة ده انا بأضع عليهم كذا     
كـز  ا انا هاوزع على املرى شركة النظافة  تخلنا حأحل املشكلة بقى باية ملا ب       ا حيسعدكم انا موافق  

 شركة النظافة جاية مبعداا كاملـه هخلـى         اما نشتغل لقيان   ىف املدن من املعدات اللى عندى تو      
احتياطى هنا علشان اى حاجه وباقى املعدات انا هاوزع رفح والشيخ زويد وبئر العبد وبقيـت                

نتهى مستشفى رفح لعضو    مكل واحد هيبقى عنده حد موضوع النظافه ده يبقى           ان   كز حبيث ااملر



م لكتغلهم امنا أنا بأوعدك ان انا هـا       ش يس د مليون وحم  ٤٥جملس شعب والحد دى فلوس جت       
وزير الصحه ووزير املالية ووزير التنمية االقتصادية عشان خنصص مبلغ بيتقال ان احنا هانعمـل               

ريش يقوله طاب    مليون ندا ملستشفى الع    ٣١حنط اولويات هنا خذ     كذا وكذا وبعدين ملا نيجى      
ىن علينا شوية مفروض امنا انا هادعم ان احنا نركز شوية علـى مستـشفى               رفح يقوله طاب است   

 العام كده متام

 بسم اهللا الرمحن الرحيم السيد رئيس املعاىل معاىل احملافظ مدير امن     :א�(*�د�*(���-ن�.(	אد������
ـ ده االخوة الزمالء الساده رؤساء اجلهاز التنفيذى سيادة احملافظ احنا بنوجه          مشال سيناء السا   ك ل

 سجل يعد ىف اجنـاز       سيناء وهذا  نوية واملادية على ااهدى   كل الشكر والتقدير على اللمسة املع     
احلـس االمـىن    ذا تقوية لدعم للروابط االمنية و     وا ىف فترة عز فيها العطاء وه      سيادتك الن اعط  

فاحنا اليسعنا باسم شعب سيناء ان لك شكرا على عطاءك وعلى تولياتك هذ ا االجناز               للمحافظة  
 ان اضـيفها بالنـسبة  ة احب يوعلى دور مشايخ مشال سيناء سيادة احملافظ ميكن ىف مشكله حقيق        

اخلروبه هناك الطريق املزدوج رفح والشيخ زويد جند يومياً السيارات املارة ىف االجتاه             انقطه مرور   
عهد اللواء شوشه تقـدمنا بطلـب رسـم          اكس وعلى مرئى من نقطه مرور اخلروبه ميكن ىف        املع

كروكى وصله بني الطريقني بني نقطه املرور والطريق الثاىن علشان حنط نقطه مرور امنيه الن احنا                
سياده احملافظ ليل ار جند السيارات احململه بالبضاعة واملهربه تسري ىف االجتاه املعـاكس وعلـى                
مرئى من نقطه مرور اخلروبه اراً وليالً وده يسبب حوادث ويا ريت سياده احملافظ املطلـب ده                 
تتبناه شخصياً الن بيعاىن منه قرى اخلروبه وقرى كثرية ىف الدوران ربط نقطـه مـرور اخلروبـه         

  الننـا بنـشوف   ىف احلوادثامنيه على اجلانب االخر لتالىفبالطريق املزدوج االخر ووضع نقطه   
 حممالت بضائع وكل املخالفني بيلف من طريق معاكس عشان ميعـديش            ترالت وعربيات مهربه  

 وشكراً. على نقطه اخلروبه 

 L�-0��د��א-�*:  
بالنسبه للمجاهدين انا بس عايز اقول حاجه ان ربنا بييسر االمور هتكون ىف حاجات ثانيه كمان                

 شاء اهللا بالنسبه لنقطه مرور اخلروبه والتهريب        للمجاهدين امنا انا مش هاعلن عنها لغايه ماتتم ان        
ده يبقى كده يا استاذ سليمان االقتصاد ماشى زى الفل ىف ربح معندكش مـشكله ده عنـصر                  

 جذب مش عنصر 

   :	$�س�א����س/א�*�د
 . نسمع تعليق على ما يقوله الدكتور يا ريت االستعجال ىف هذا املوضوع يد مسيادة الع



 بسم اهللا الرمحن الرحيم السيد رئيس الس السيد اللواء الـوزير             :0(*ن�א�طو�(ل���/�א�*�د��
ر الـىت   بوم وانتم خبري مبناسبه اعياد الكت     االمن االخوة االعضاء كل عا    احملافظ السيد مساعد مدير     

رى وحنن ىف هـذا الوقـت نتحفـل بـأجواء           كانت مجله اعتراضيه كبرية ىف تاريخ الشعب املص       
ينا ا  ان هناك شئ من الثمار حان قطافه وكثري من االحالم الىت ناد           وا  ونفحات هذه االعياد ويبد   

 ىف الس احمللى احنا دلوقت بنعيشها من توصيل الغاز للبيوت من تشغيل مطار العريش من كميه               
.  الىت كانت عقده من العقد داخل حمافظة مشال سيناء احلمداهللا اللى وجدوا الطريق اىل احلل                 املياه

ينبع من وجود ادارة حقيقية او قرار سياسى بتعمري هذه احملافظـة مـا              افظ تعمري سيناء    سيادة احمل 
حدث ىف تنفيذ القرى النموذجيه خري دليل على ان هناك روح جديدة تسرى ىف صاحب القـرار                 
ىف القيادة السياسية والقيادة التنفيذية على مستوى الدوله ومستوى احملافظة سيادتك احنا ان شاء              

  هذا وندعوا اىل االسراع ىف تنفيذ القرى النموذجيه ويكون امتدادها امتداد افقى منكونش               اهللا  
جانب القرى املقامه عشان عايزين منلى سيناء بالبنيان ومنليها بالبشر وبرضوا باطلب لفته صغرية              

اك  احنا مسميات القرى جيب ان يكون هن       تكون نفس املسميات القائمة حاليا    املسميات القرى ال    
املصريه اللى ليهم دين ىف اعناقنا مجيعاً القاده الكبار الذين ضـحوا            تكرمي لقيادة القوات املسلحه     

 كـل   ه احملافظة جيب تكرمياً هلم تـسمية      بوقتهم وضحوا بأرواحهم هلم نصيب كبري ىف تاريخ هذ        
الن حمافظـات  القرى الىت تقام ىف حمافظة مشال سيناء بأمساء القادة العظام وامساء حمافظات مـصر           

ب تسميه هذه القرى مبسميات هذه احملافظـات سـيادتك          مجيعاً جي مصر هنا ليهم دين ىف اعناقنا       
برضوا عايزين نظرة ثانيه لتغيري الشكل العام ملدينه العريش طريق الفاتح سيادتك دلوقت ضـيق               

 توسيع طريـق    جداً وال يتسع للكثافة املروريه اللى بنشوفها سواء ىف الصيف او ىف الشتاء جيب             
اىل لكل اللى بيعدى البلد عشان برضوا يـشوفوا ان          مجالفاتح وبرضوا كمان عشان يدى شكل       

 العريش وسيناء 

    شكراً يا باش مهندس  :	$�س�א����س/�א�*�د

مساعد مدير امن مشال سيناء     /الوزير احملافظ السيد  /  السيد     السيد رئيس الس       :��0د�*-��-ن�א�(و�%(-�/�����/�א�*�د
 ياسيادة الرئيس هناك بعض     –احلضور مجيعاً املواضيع باختصار شديد فصول رياض االطفال انامسعت من وكيل الوزارة ان ىف عدد                

 اغلقت منذ اسبوعني وطردوا العيال حبجة عدم وجود مدرسني متخصصني او            للى فيها فصول رياض االطفال جمهزة     املدارس ا بعض  
 مع املوجه عام رياض االطفال قالتلى دى آخر حاجة عندى انا مقدرش اعملك حاجة فطبعا انـا                  مدرس متخصص انا طبعاً قعدت    

عندى بعض املدارس بصفىت رئيس جملس امناء ادارة الشيخ زويد ونائب رئيس جملس امناء احملافظة لفيت على الكثري من املـدارس           
اعيال امشوا بـل ملفـام       املدرسة قالت هلم ماجتوش تاىن ي      له اطفال واالب   مدرسة جمهزة بالكامل فصول رياض     ياسيادة الرئيس ىف  

مرضيتش تديهلهم بعدما دخلوا اكثر من ثالث اسابيع اذا كان ىف زى مابيقول استاذ يوسف ان ىف عدد هيتعينوا ان شاء اهللا دول                       



يتعينوا بعد اذن سيادتك اللى مهـا  شوا زى ماكانوا ماشني ىف االول على بال ماذو شهر وشهرين احنا دول يرجعوا مي     هيتعينوا هياخ 
  اللى بيقول عليهم السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ١٢٧

 الريس ىف توصية او تعليمات سيادة احملافظ كان خبصوص ترخيص االبار مل تنفذ حىت االن احنـا     א��و�وع�א��-�/��-*(�-د����
ني استخراج الرخصه مل تنفذ تعليمات سيادة احملافظ حىت تارخية بنروح للرى عايزين جواب للكهرباء المانع من توصيل الكهرباء حل

 ياريس هناك ىف بعض االبار ىف مركز الشيخ زويد امسها ابار التعمري هيا انشات عن طريق الـتعمري ىف مشـال             א��و�وع�א��-�(��7
تلمها واالبار معطلـة ومرميـه ىف       ت مش عايزه تس    الشركة القابضه شركة املياه ملاج     سيناء وكانت بتديرها شركة املقالون العرب     

هلا حل يعىن اجلهاز املركزى      القرى زى ماهيا دون استخدام رغم اا كلفت مئات االلوف حبجة ان العداد علية فلوس طب نشوف                
بيقول الفلوس دى الزم يدفعها املواطن الزم يدفعها اهل القرية دى ياسيادة احملافظ نشوفلها حل رغم اا بتحل مشكلة يعـىن                    

ها بري معطل والغزان    مبتستغلش جنب   الف ٥٠٠ الف و  ٤٠٠القرية انا عندى خزانات ىف قريه اخلروبه ىف العبيدات خزانات مكلفة            
  سنني منشغل البري ونضخ فية ونوفر ىف املياه ٣لسه مالوش عمرة 

لى مدارس الكـوثر يوميـاً ىف الفتـرة         اخر نقطة سيادتك ياريس النظافة ياريس ىف الشيخ زويد ىف الشارع العام فقط انا بلف ع               
 منظر اليليق وساعة ماتيجى النظافة      درسة الغزاىل التعليم االساسى ده    الصباحية بالقى اكوام القمامة وكمان بيختارو ليها ىف وش امل         

ليق مبكان زى حى    روحني وانا بعدى سيادتك ىف الفترة الصباحية يكاد يومياً بشوف منظر الي            والعيال م  ١٢ربية تشيلها الساعة    الع
 الكوثر شكراُ

  بالنسبة للنقطة بتاعت ترخيص االراضى انا بعت مذكره وبعت مذكرة تانية ولسه مكلم وزير الزراعة النه     :א���L�-)0/�א�(*�د���
هو وعدىن انه هيديىن التفويض للسلطة املختصه اىن انا ادى تصريح لالبار جمرد ماجييلى التفويض ده انا هدى كل النـاس اللـى                        

عندها االراضى بالنسبة للشيخ زويد ميكن حظها وافر اكثر من اى مكان اخر ىف النظافه انا بدفع للشيخ زويد شهرى مـن                       
 الف جنية عشان يعملوا النظافة املسئوليه بقى مسئوليه الس الشعىب ورئيس املدينة وكيف يعملوا النظافة ما انا مش هـدى                     ٤٠

ىن انا مش هدى فلوس وانا اللى هعمل النظافة فدى مسئوليتكم انتم اللى انتو ازاى تعملوا النظافة                 فلوس وانا اللى هعمل النظافة ال     
 نراقب السلوك اللى بيتم بيه النظافة ازاى فدى مشكلتكم انتم رياض االطفال يبقـى وكيـل او                 ٨ الساعة   ١٢تتشال الساعة   

 الوزارة 

 تعليمات بكره يااخ ابو هاىن ان اى انسان على عقد وله ميزانية حمدش  ان شاء اهللا هتصدر   :و#�ل�وزא	��א�"��(�מ���/�א�*�د��
 يعيني ىف رياض    ١٢٧ مبساندة اللواء احملافظ     ١٢٧ احنا حرصنا كنت ىف قمة التعب وانا يقابل الوزير اىن اجيب             ىيقدر يقوله امش  

لعقود للناس دول ودى بشرة خري البنائنا ميكـن ان  صر املده اللى هنعمل بيها ا    ارع مع التنظيم واالدارة اننا خنت     االطفال واحنا هنس  
رحت للدكتور عميد كليه التربية قاىل دى الدفعة لسة متخرجه السنه دى قلتله لو دعت الضرورة اىن ميبقاش لـيهم شـهادات                      

 باملزيد رغم انه    دك بالتقديرات احنا هيعينهم بسرعة ومازالنا نطالب وزير التعليم         عن  كشف بيهم معتمد ان دول خرجيني من       وتديىن
جبميع الطلبات اللى رحتلوبيها لباها للمحافظة وكان على اتصال دائم مع سيادة اللواء وانا موجود ىف مكتبه جوه ان شـاء اهللا     ىب  ل

كن مطمئنا مفيش حد هيبقا شغال وهنقوله امشى مفيش فصل هيبقا مفتوح ونقول للعيال روحوا على البيوت ريـاض االطفـال                     



 استئذان معاليـك    –م باداء العمل معها مدرس املرحلة االبتدائية حلني التعاقد وااء االجراءات مع رياض االطفال               يستطيع ان يقو  
ياسيادة رئيس الس عشان ارد على اخويا الدكتور حسام بشأن ماحدث ىف مدرسة السيدة زينب انا هقـول الخـواىن اعـضاء     

 مع احترامى وتقديرى للجميـع   املوجودين عندى هنا ىف اجللسه دىنيمجيع التنفيذيالس اننا قد اكون التنفيذى الذى خيتلف عن  
 لنفسى ىف يوم من االيـام اننـا         اجل بدوى من قبيله بدوية وال امسح       راجل فالح بفلح االرض راجل صعيدى من الصعيد ور         ان انا 

نا اغلط ىف اى انسان او خيـرج مـىن     ا  لنفسى ان  حاية ماوصلت ملدير مديرية وال امس     انزلق ىف مزلق انا راجل تربوى من مدرس لغ        
    على املدارس بقول يامجاعة عايزين يوم السبت يوم دراسى انا كان ليا             ا مديرة كانت جتلس قدامى انا مريت      لفظ خارج واملدرسة 

ءون ويكتبون وانا عايز    من ابنائى ىف التربية والتعليم ىف املرحلة االبتدائية اليقر        % ٤٠هدف وعرضته على رئس الس ان عندى        
اقضى على هذه االفه عشان ملعش ىف نتيجة واطلع النتيجة مزيفة ىف هذا  اليوم طلبنا ان يكون يوم السبت بداية العام الدراسـى                        

 التتخيلو كميه ماوصل اليـاىف التليفـون   زيع الكتب وان احنا نعدى اليوم دهاالوالد يروحوا املدارس والزمالء يرحوا املدارس لتو     
ولن اقول ايه اللى حصل شتم وسبب ومجيع ماتتخيلوه وهكذا رحت املدرسة عشان اقنع زميلى يامجاعة احنا عايزين نعمـل يـوم                      
السبت تقوية انا عندى مشروع جايبه من ادارة البساتني اال وهو اىن عايز اجيب الناس اللى منقولني من تانيـة اعـدادى لثالثـة                        

دروس اخلـصوصية اللـى انـا       فة ال آلثالثة ثانوى واعملهم جمموعات جمانية عشان اقضى على         اعدادى ومنقولني من تانية ثانوى      
اىل الثانوية العامة وبيقابلىن ىف الطريق تالميذ بسأهلم راحيني فـني  كجيهات  الدروس اخلصوصية ىف مشال سيناء تبدأ من ال فوجئت ان 

ريش تفوقت على املعادى اللى انا ساكن فيها قولتلهم يامجاعـة           راحيني دروس خصوصية وماهالىن ان قيمة الدرس اخلصوصى ىف الع         
الدرس اخلصوصى ليس له اثار مادية على االسرة وامنا الدرس اخلصوصى له اثار اخالقية الن انا خبترق بيوت الناس بطلـع علـى                   

اللى عندك ماانىت هتقوىل    مام  تك عشان ادى درس وعايز استعمل احل      عورات الناس جمرد دخولك بيىت افرض انا مدرس ودخلت بي         
لبيـت مـشى     الشىء ميكن ان نتغاضى عنه لو عملنا جمموعات قولتلهم ممكن صاحب ا            ضل يبقا انا دهست البيت اليست هذا      اتف

 ه او بنته هل انا امسح حلد يطلع على عوراتى اقسم باهللا العظيم ماحدث غري هذا شكراًموجود هيقدم التحية زوجت

م اهللا الرمحن الرحيم السيد رئيس الس السيد الوزير احملافظ السيد مساعد وزير الداخليه السادة       بس  :*���-ن�.(-�	��/�א�*�د
احلضور سيادة الوزير انا هتكلم ىف موضوع ىف عدد كبري من الطلبه ىف مدرسة سوزان مبارك هؤالء الطلبه من الصم والبكم حـىت                    

خلى او تغدية للطلبه وانا اتكلمت مع السيد وكيل الوزارة قاىل انا االخوه             هذه اللحظة مل يدخلوا املدارس حبجة ان مفيش مكان دا         
 بتوع التجار تأمروا علينا ىف موضوع التغذية وانامش عارف اعملهم ايه طيب ذنب الطلبه ايه 

نه يـدخل   وى نرجو ا  دمات وخد اوىل اعدادى او اوىل ثان       الطالب اللى خد تانية اعدادى او دخل نظام اخل          :א��و�(وع�א��(-�/���
 تانية اعدادى او ثانوى نظامى 

 وهو موضوع اننا اتبنينه موضوع مرسى رمانه واحلمد هللا املوضوع خلص ىف هيئة العمليات واتكلمـت مـع      :א��و�وع�א��-��7
الثروة السمكية واتفقت مع السيد رئيس الس اننا نقابل السيد رئيس الثروة السمكية ان عايزين دعم ماىل لبناء اسـوار و                    

 مبىن وعمل رصيف ونرجو من سيادتك دعم املوضوع سواء من احملافظة او من الثروة السمكية شكراً



 سـيناء اجلهـاز   السيد اللواء مساعد مدير امن مشـال   السيد رئيس الس السيد الوزير احملافظ       :��0د�א�و�.��(������/�א�*�د��
تسجل النقاط الىت  م مركز احلسنه بوسط سيناء النه موضوع مهـم             التنفيذى االخوه واالخوات السيد الوزير احملافظ ارجو ان         

جداً املوضوع االول ىف موضوع االبار ىف ابار معطلة منذ اربع شهور وعلى سبيل املثال بري الربور وبري ابو سيال ىف مركز احلـسنه             
د على مستوى احملافظة هو ونش واحد فاحنا        معطلة منذ اربع شهور وعندما خناطب السادة املسئولني الرد بيكون ان الونش املوجو            

م اىل ثالث مناطق ىف مجيع االدارات اخلدمية لسرعة اجناز العمل الصـالح االبـار               ن سيادتك ان منطقة وسط سيناء تقس      نطالب م 
 املوجوده 

وكان بـردوا  ة عندنا ىف مركز احلسنة   مركز احلسنه تسبب ىف خسائر فادح       انقطاع الكهرباء ىف   �-��(*������و�(وع�א��(-�/�����
 االفران تعطلت ملدة ثالث ايام 

 طالب موجود فيها ثالث مدرسني مدرسة املنجم ابتـدائى واعـدادى            ١٣٥ان مدرسة اجلدى فيها كثافة       : א��و�(وع�א��-�(���7
 مفيش فيها اال مدرسني اثنني بس

يب وال ممرض واليوجد حىت      اليوجد طب   اسرة وحضر تك عارف    ٤٠٠ من    ىف اجلدى سيادة الوزير احملافظ اكثر      �و�(وع�א�(����03
عامل فاحتة بقاهلا اكثر من شهر اليوجد فيها اى شىء حبجة عدم وجود تيار كهربائى وسيادة الوزير بالنسبة للعمالة املومسية بتاعت                     

 واحد على مامسعت ان جملس مدينة احلسنه رد الـشيك           ٧٠الكهرباء ىف مركز احلسنة اللى سيادتك جبت تصديق بيهم اللى مها            
 عامل اللى كـانوا     ٧٠عدد   سيادتك انت مشيت فيه وجبت تفويض ل       م رجعوا للكهرباء تاىن املوضوع ده     ىن اللى كان مقرر ليه    تا

ن وتشال املكان واحتط حموالت فالناس دى سيادتك عايزين الشيك يرجع تاىن يصرف من الكهرباء بدل جملس املدينةعلى املك

�S-���بنطالب بتوصيل املياه من العريش حىت احلسنه ومن االمساعيلية حىت بغـداد للمنطقـة          سيادة الوزير احملافظ احنا    �و�وع�א 
 اتوبيس ملركز احلـسنة     ٢ سيارة مياه جديده لتغطية القرى والتجمعات مع توفري عدد           ٢٠الصناعية مع تزويد مركز احلسنة بعدد       

دد من هنا قبل مايطلع ابناء مدينـة احلـسنه بيتـضرروا            واجلفجافة سيادة الوزير احملافظ االتوبيس املخصص لنخل بيكون ماىل الع         
 ىف مدرسة اجلفجافة حىت بغداد ١٩٠قل الطالب اللى مها عددهم فوق اىن يطلع من العريش حىت احلسنه ونوبيطالبوا اتوبيس ت

���	)�;�نا داخلني على الشتاء ح لودر الزالة الرمال الىت  تعوق حركة السري وا       ٢ سيادة الوزير احملافظ وهو توفري عدد        א��و�(وع�א

الستاذ حممد البحريى عشان مانقول ثالثة واحد تـوفري عـدد            ا א��ط�(!�א�;�(	���-التاىل تؤدى اىل حوادث     ب ف الطرق بتتسد 
اتوبيس الدارة احلسنة التعليمية لتنفيذ برنامج اعرف بلدك وللزيارات املتبادلة بني املدارس بغرض ان يتألف اتمع وينـدمج مـع                    

 لبعض بعضة ا

 بسم اهللا الرمحن الرحيم السيد رئيس الس السيد الوزير احملافظ السيد مساعد مدير امن مشـال               :ز#(/�א��#(-و+���/�א�*("-ذ�
سيناء السادة الزمالء اوال احنا طبعاً نشكر السيد احملافظ على اجلهد املبذول والتقرير وعلى كل االجنازات اللى متت وعلى القرى                    

ىء مشرف ويسعدنا مجيعاً طبعاً ده شرف لشمال سيناء وكل االجنازات اللى بتم على ايده واحنا متفاءلني خري                  النموذجية الن ده ش   
ان شاء اهللا طبعاً احنا عارفني ان سيادته من اول ماجه اصطدم مبشكلة السيول واجلهد كله مبذول ىف الوادى وماعلى شاكلته لكن                      

 تقريبا وانا بـسمع     ٤ كان تعديل بعض االرصفة ومل يتم الشىء اىل اصله من شهر              يوليو ٢٣عايزين نظره للعريش داخل البلد ش       



 الشارع اللى حليتنا ىف العريش مازال لسه حمفور هلذه اللحظـة مل يـتم   ٢٣ىف اسفلتات وكمية اسفلت ىف التقرير ولسه مازال ش          
يها زمايلى لكن انا بأكد ان العسكرى مـازال يـشيل     اللى فات واملرور واملخلفات طبعاً اتكلموا عل    ٤اعادته اىل اصله منذ شهر      

الوصوالت القمامة طبعاً وربنا حيلنا مشكالتنا انا ها قول تليغرافات على السريع وطبعاً زى ماوعد السيد الوزير احملافظ مـن اول                     
االنفجارات اللى ىف الشوارع    ماحضر واحنا كل يوم بنوعد الناس بنقوهلم ان شاء اهللا هتحل هذه املشكلة عن طريق شركة النظافة                    

سيادتك بالنسبة للبيع انا بالحظ كمية انفجارات غري عادية داخل مدينة العريش الشوارع كلها تقريباً فيها كميه ميـاه مهـدرة                     
ـ                       بشكل غري عادى وده شىء طبعاً مش طبيعى والزم يتم مالحظته النه ده اهدار للمال العام واهدار للمياه اللى احنا بنحافظ عل

مية معينه وخالص وقفوا على هذا       بسيطة وحىت هذه اللحظة جابوا ك       الغاز حضرتك حضرت كمية انابيب للتغيري      –نقطة امليه فيها    
املوضوع يعىن ىف كميات ضخمة مازالت موجوده متغريتش للناس االنابيب ىف شركة الغاز حىت هذه اللحظة يعىن وصلوا للعـريش           

 سيادتك اخـر موضـوع      – حواىل اشهر مل يتم ىف كميات كبريه للناس مازالت االنابيب موجوده              انبوبه منذ  ٢٨٠٠حواىل تقريباً   
البناء حىت نقضى على مشكلة العشوائيات اللى احنا كل يوم فيها وبنتكلم عنها الزم حتل سيادتك كل                   تراخيص –وهو التراخيص   

 التراخيص وتشتغل عشان حنل العشوائيات شكراً

���L�-)0��(*�د�א�نا حأرد على التلغرافات اللى جاءت ىل ده كان مطلب بقى له عشرات السنني واحلمدهللا جنحنا ان احنـا                   ا    :א
 بالنسبة خلـط    –جنيبه وطلع تصديق هيئة العمليات وانتهى شوفوا ايه الطلبات اللى انتم عوزينها املادية حبيث ان احنا ايه املطلوب                   

رية بغداد مليار   طفرة خط امليه اللى هو بيتكلم عليه ابو عنقه مرورا باجلفجاجة حلد ق            بو عنقه ىف    مليه اللى حصل ىف منطقة الوسط يا      ا
من االمساعيلية حلد اجلفجافة فأنـا لـو انـا           رن فية خط بتاع القوات املسلحة ما      ادرس دلوقىت احللول البديله ا     من عشرة انا ب    ٦و

 مليون انا بـأتكلم  ٦٥خذ خط يصل اىل احلسنه حيتكلف  مليون ومن بغداد حنأ٣٥اخذت منه وكملت حلد قرية بغداد حيتكلف        
 مليون فربضه ايه العملية عمليه فلوس فإحنا بندرسها موضوع  اعرف بلدك انا مدير التربية والتعليم عرض عليـة الن                     ١٠٠على  

ن تعرف ايـه اللـى      قل عشا داخل مشال سيناء ان الناس تروح تنت      انا عايز افوز ودى تكلفة حبيث ان احنا حنعمل اعرف بلدك ىف             
بيحصل ىف بلدها وعاملني رحالت اخرى من داخل مشال سيناء اىل احملافظات االخرى حبيث ان برضه التفكري ده موجـود وكـان       

 برضه باملناسبة انا طبعا انا باشكر وزير التربية والتعليم احلقيقة ماىف طلب مت تقدمية من مشـال                  –يوسف سليمان   / عرضه االستاذ   
شمال سيناء ىف كل حاجـة سـواء    آخر حبيث انه بيدى اسبقية اوىل ل       ملا هو وافق عليه وعطينا دعم مابيدهوش الى حد        سيناء  اال    

 يوليو ٢٣ شارع –كانت ىف االبنية التعليمية سواء كان ىف الصيانه سواء ىف اى مطلب لنا احلقيقة كل مطالبنا بيتم تنفيذها 

 يوليو كان فية كهرباء وتعديل      ٢٣زكى بالنسبة لشارع    / احترامى لالستاذ   مع       :	$�س����س��د����א��	�ش���/�א�*�د��
وجوده فية ضـعفت    اساساً اخلدمة فية او املادة امل       يوليو ٢٣ االرصفة كلها رصفناها هو شارع       –الكهرباء عدنا الشىء الصلة كله      

ـ          فأنا هارفع خطاب تاىن بس ىف اخلطة بتاعىت لسة الشركة رسيت عليها اليومني د              – ول بس هيا ىف حتيتني بس حولني ميدان امل
 هم عشان نرفع كفائتها تاىن عدنا الشىء كله الصله تاىن شكراًاللى مها كنا وسعنا الطريق بتاعت

 بالنسبة ملوضوع النظافة احنا اتكلمنا فية وقلنا ان ىف شركة طبعاً عائد النظافة اللى بيطلع كالم فاضى                    :א���L�-)0/�א�(*�د���
 مليون وكل مااقعد ىف حته يقولوىل عملتوا ايه ياسيادة احملافظ ىف النظافة زى ماكون انا ماسك عـصا           ٢ر٦نا بنتكلم على    الف واح 



 بقا اننا نتضافر بقا عشان سلوك النظافة نفسه النـاس            مليون عشان النظافة اللى يهمىن     ١٦سحرية وجنحت اىن اجيب من الدوله       
وبترميها ىف توقيتان غري طبيعية ودى  انا بقول بقا ان كل املنظمات وكـل االهـاىل وكـل                   اللى بترمى القمامة ىف وسط الشارع       

املسئولني يتضافروا وانا ىف بعض الشيوخ ىف العريش جم قالوىل احنا خنشكل يوم واحنا هنساعد ىف موضوع النظافة لو كل الناس                     
بناء انا باعت لرئيس الوزارء علشان دى مش بتاعىت انه هـو            هلا شكل خمتلف تراخيص ال    بقى  هتتضافر اعتقد ان منظومة النظافة هي     

 مليون جنية من احملافظة فأنا حمتـاج        ٩٠ او   ٨٠تراخيص البناء هيخش مش اقل من        اىن اطلع تراخيص البناء الن انات      يديىن تصديق 
وبـه الن    االف انب  ٥وبه وزعت   نب الف ا  ٩اطلع التراخيص والفلوس دى تدخل احملافظة انابيب الغاز ودى اللى متت اللى اجتمعوا              

وبه وصدق وزير البتـرول علـى         االف انب  ٥الشيخ زويد ورفح اتوزع      بتوع العريش ماهو ىف      ٢٨٠٠مش العريش بس    
 مليون جابلى االنابيـب     ٨بقولوا ببالش مابقولوش ادفع يقولوا كلو ببالش فهو عطاىن          مطلب  التنا ملا اطلب    كالتنيني بس احنا مش   

وا كان تعرض عليابنص التكلفة ال انا جبيبها ببالش والناس مستعجله على              مليون تانيني ماهو برض    ٨ز كمان    عاي قولتلو انا 
 التنيني

ى مع الوزارء وكل الوزراء بيتمنوا      ني قدرات سيادتك انك بتتعامل ازا      سيادة احملافظ احنا كلنا عارف      :	$�س�א����(س��/�א�*�د��
 الرى موجود ياأستاذ انا اجتىن شكاوى عده من ابار متعطلـة ىف الوسـط ىف خنـل            –من سيادتك   رضاك وبنطمع برضوا ىف كثري      

واحلسنه اللى متعطل على مش عارف كهرباء يعىن حاجات كلها ماتستاهلش تتعطل املدة دى كلها انا عايز رد اقتنع بيه انا االول                      
تلك جوابات عليها ولغاية دلوقىت بيشتكوا عايز رد كده نتقنع بيـه             مواطن مبذكرة وببع   ع بيه القاعة انا كل يومني بيجيىن      عشان اقن 
 )اتفضل( الناس 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم هو ىف كان عندنا ابار معطلة على راسها اللى هو بئر ابو سياك وبئـر                 :و#�(ل�وزא	��א�(	+����/�א�(*�د���
نا معندناش املقدرة اننا نقدر نصطاد الكابالت واحملرك        الربور بئر الربور ده اللى هو كان اتعطل سقطت فية الكابالت واحملرك واح            

جى ترفع الكابالت واحملركات ولغاية دلوقىت الشركة ولغاية دلـوقىت الـشركة دى مـا               اىل وكالا لشركة متخصصه اا تي     فبالت
عـشان تيجـى   ر  طلع طينه وبرضوا وكالا لشركة متخصصة على اساس زى شـركة ادو      بالنسبه لبئر ابو سيال ده     –اشتغلتش  

ينهية باذن اهللا النهاردة لبئر     لفرقة هتشتغل فية النهاردة ودى ه     طهروا دول البئرين اللى دلوقىت متعطلني بالنسبه ىل بئر مشال فاجل ا           ت
 طلة غري البئرين اللى مها ابو سيال والربورله خلصناه فاحنا معندناش ابار متعاملنبطح خلصناه بئر ابو عقي

 اوال االبار دى مربوطة بكائن حى يعىن ملا تتعطل شهر الزتون بيصرف عليها مده يعىن ياريت لـو                 :س	$(�س�א����(���/�א�(*�د���
 حاجة استعصت عليك كلم السيد الوزير احملافظ مبذكرة احنا نكلمة عشان خاطر خنلص من املشاكل دى شكراً

احملافظ رئيس الس املوقر السيد مساعد مـدير          بسم اهللا الرمحن الرحيم ارحب بالسيد الوزير            :;��ل�א�;(	א��ن��/�א�*"-ذ��
 اوالنشكر السيد احملافظ على اهود املبذول ىف الشهور الىت مضت وشكر وتقـدير للـسيد وكيـل                  -االمن االجهزه التنفيذية      

 ياسيادة احملافظ ىف رفح     الوزارة الىت وافق على حتويل مدرسة جوز غامن اىل تعليم اساسى واىل رئيس الس احلاج سامل وبالنسبة لينا                 
 الطرق مل يتم     املوافقى على بعض   عض ويسار الشارع فتم املوافقة على ب       متر بناء ميني   ٥٠قبل ذلك وافق السيد احملافظ شوشة على        



شارع الذى مت املوافقة عليها نريد باقى الطرق يتم املوافقة عليها وعلـى حـد هلمـى              الاملوافقة عليها واسوة باخلمسني متر ىف       
  البناء فيها مره اخرى توفيقاخلمسني متر مت 

يص ىف عصر احملافظ منري شاش ىف قرار من املشايخ اللى مامعاه ترخيص بيجيب اقـرار مـشايخ                   بالنسبة لرفح ىف عندنا ترخ     :ثانيا
صـل كهربـاء    ويبىن بيت بيكون بيته اترخص ىف ناس وصلت كهرباء وىف ناس وصلت مياه وىف ناس ماوصلوش فاحنا اسوة باملو                  

يوصل ميه واللى موصل ميه يوصل كهرباء الن ىف ناس عندنا موصل كهرباء ومش قادر يوصل ميه وبالنسبة ياسيادة احملافظ عداد                     
  جنية علماً بان امليه بتيجى ىف االسبوع مرتني ساعة ونص ساعتني شكرا١٥٠٠ًاملياه وصل حلد مثنه 

يم احلضور الكرمي السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ياسيادة احملافظ اناكلمـت   بسم اهللا الرمحن الرح   :�0-د��*(��ل��/�א�*"-ذ��
مـن سـيادتك مواصـالت للطلبـه        سيادتك قبل كده على حى الكرامة احلى دة معندوش والحاجة حى الكرامة واالمل طلبت               

فـيش مواصـالت    مهور ىف اجللسة و   ني وسعادتك وعدتىن وقولتلى ان شاء اهللا هكلم قائد املرور وكان موجود من اربع ش              واملوظف
راحت هلم والعربية واحده توصلهم معندمهش ميه معندمهش والحاجة الناس دى  الناس دى عايشة كده اللـواء جـابر تفـضل                      
وعملهم كام عمود كهرباء نورهلم كام شارع الراجل ملا راح هلم وصلى معاهم اجلمعة ووصلهم كام عمود كهرباء امليـه احللـوة                      

 جى بيضربوا بعض عليها عربية واحده كل يومني اوثالثة وانا بسمع االستاذ عبداهللالعربية بتي
 يافندم عايزين مواصالت يوصلوا الطلبه واملوظفني شغلهم ومدارسهم يوصلوهم بالعبور بينهم وبني العبور مفيش اثـنني                - :٢منرة  

 ٠والطلبه  االوالد كليو فلوتكرمت سعادتك وموضوع ملح بعد اذنك توصلهم مواصالت
مينفعش معلم بيعلم طالب ثانوى جتارى يقولوا ياوالد البـهامي          " كاد املعلم ان يكون رسوالً      "  ياسيادة الريس ملايقولوا     :تاىن حاجه   
طـالعني  عـن نفـسهم      امساء وشتيمه قذرة ماتتفلش من مدرس كبري لطلبه ىف ثانوية طلبه حبوا يعربوا               ٠٠٠ ياوالد   ٠٠٠ياوالد  

خبمسة جنية عشان مش القيني مواصالت يروحوا  ومها طالعني مفيش عربيات الثانوى التجارى الريسة اللى شالوهم                 بيأخذو عربية   
من العريش ودوهم الريسة عربوا عن نفسهم وراحوا احملافظة قدموا مذكرة عند سيادة احملافظ وراحوا مديرية التربيـة والتعلـيم                    

ني من زرايب اخت مش عايز اقـول         زى املعيز دانتم جاي    وشتامي بيقولوهلم انتوا بتتربوا   قدموا مذكره اتبهدولوا دله من املدرسني       
مسيحية عشان ميقولوش تفرقة عنصرية شتمتهم شتيمة ومدرس حمترم مش هاقول عليه حمترم الن املدرسني حمتـرمني احنـا اللـى             

طالب راح مديرية التربية والتعليم وسـاب مـذكرة         فامهينه كده شتموهم شتيمة وقلو ادم عليهم وغيبوهم ثالث اربع ايام كل             
فلوينفع املعلم اللى كاد ان يكون رسوالً يعمل كده ىف ابناء شباب حمترمة ىف مدرسة الثانوى التجارى ىف الريسة نقلوهم من هنـا                       

يهم وبيفهموهم  نظام اخلمس سنوات ومها ثالث سنوات اتغيزوا من مدرسينهم اللى متعودين علهالببنني ودوهم كلهم الريس

 هات مذكره من اولياء االمور بالكالم اللى انت بتقولة باسم املدرس اللى قال الكالم ده  شكراً :	$�س�א����س/א�*�د

بسم اهللا الرمحن الرحيم السادة احلضور سيادة احملافظ ىف احد الزيارات حتدث بعض الوزراء عن           :�(3ط=/�א(�ز	ق���/�א�*"-ذ��
كان البعض عايز ياخدها سواء التعليم العاىل او الشباب والرياضية احنا سعادتك بنتمسك عارفينك غيور علـى                 املدينة الرياضية و  

  التربية والتعليم نة الرياضية حتت اشراف معاليك مباشرة مثكل قطعة على ارض احملافظة احنا بنتمسك ان تكون املدي



 شىء طيب ومجيل سيادتك عايزينها تبقا منطقة خضراء زى           القدمي وده  ش العام مت هدم املبىن     مستشفى العري   :א�0ز$���א��-��(���
 ينه وحديقة للمرضى ه داخل مستشفى العريش تبقا كلها جناملستشفى العسكرى مش عايزين كتل مباىن خراساني

�S	�;�فظ عايزين نقسم قـسم   قسم رابع العريش ياسيادة احملافظ من االقسام املهمله ىف الرصف واالنارة سيادة احملا :א��ز$���א
 حينيرابع اىل اكثر من حى الن كل يسمى حى الصفا من الكثافة ارجو من سيادتك تقسيمة اىل 

��S	�;ريى اللى سعادتك بذلت فية جمهود كبري مع السيد الوزير واحنا بنشكره علـى             عايز اتكلم فيها املركز اخل      :و�/��ز$���א
قدرات سعادتك و معاليك نرجو الدعم تاىن مرة للمركز اخلدمى ىف الريـسه خبدمـة               كل جمهودات التربية والتعليم واحنا عارفني       

التربية والتعليم معلش ياسيادة الريس السدود اللى سعادتك اتكلمت فيها وامهية امليه لالجيال القادمة امتىن سيادة احملافظ يبتـدى                   
 املشروع االول يهتم بيه بناء السدود حفاظاً على امليه شكراً

*�مصطفى بالنسبة لرصف الطريق    / احلضور الكرام بالنسبة لقسم رابع انا بأكد على كالم االستاذ               :�-ط����(3-	��/�"-ذ��Sא
مىن من سيادتك نظـره      كلها ياريس مفيش رصف للشوارع فنت      ياسيادة احملافظ لقسم رابع زيه زى االقسام التانية مفيش الشوارع         

 وحضرتك طيب وشكراً على اهودات  شكراًلقسم رابع زى االقسام الثانية كل سنه 

��Sذ-"*� حضرتك بيقول اخلري علـى قـدوم    رئيس الس سيادة احملافظ املثلبسم اهللا الرمحن الرحيم السيد  :��/��	%(وמ��/�א
رب على طـول    تك ما حضرت حملافظة مشال سيناء واخلري يعمل علينا ويا         قيقة ياسيادة احملافظ من يوم حضر     الواردين او اجلايني واحل   

 موصول حلضرتك خبصوص ختصيص الفني جنية مرتب للمشايخ علشان يكفل ليهم حياه كرمية لكن سيادة احملـافظ انـا                    روالشك
بيله والعيله بتاعتـه وان     ع هيبته ويبقا قادر على متثيل الق      بطالب حضرتك مبزيد من الدعم املعنوى للشيخ علشان يكون قدير وترج          

 د مبعايري تليق بان يكون كبري العيله يتم اختيار املشايخ اجلد

  ياسيادة احملافظ ىف احلقيقة حضرتك حتدثت عن القرى الرائده وانا بطالب حضرتك ميكن للمـره الرابعـة                    :א�0-�(��א��-��(����
 نظراً ملا يعانون من نفس الظروف الىت تعاىن منـها وسـط             ٢١ربث والكيلو   ص قرى رائده لرفح وخاصه بقريىت ال      بضرورة ختصي 

 سيناء

���S	)�;� ميكن زميلى سبفىن بالنسبة ملستشفى رفح حقيقة انا بقول حلضرتك اننا حمتاجني على السرعة بضرورة تـوفري               :א�0-�(��א
ختصصات مثل اجللدية واالنف واالذن واحلنجره والعيون بالنسبة للصيد كانوا املواطنني كتبوا حلضرتك مذكره واتعرضت علـى                 

امساعيل ومشاكل الصيادين ميكن انا مش هكلم فيها لكن املذكرة موجوده على مكتب حـضرتك          مكتبك عن طريق اللواء شريف      
 وخاصه ان الصيد ميثل مصدر زرق موعة من الناس 

 اتكلم عليها االستاذ يوسف مبناسبه التعيينات ياريت التعيينات تكون من اهل املكان حىت لو استثنينا الـشرط بـدل                    احلاجة اللى 
امت سيادة احملافظ قـال  ريه معلش ادوىن ثالث دقائق بس اهل مش مشكلة احلاجة القبل االخ٢٠٠٩ يبقى من ٢٠١٠مايكون خريج   

العضوات ىف الس احمللى للمحافظه يكونوا ىف التميثل ىف استقبال           اا قادمة احتمال االسبوع اجلاى ياريت بعد اذن حضرتك ان         
  اهلامن بعد ذان حضرتك ده مطلب ةالسيد



 اخلاصه باملرور انا مش هكلم فيها كثري ولكن انا هاقول سيادة احملافظ على حاجة شـفتها بعيـيىن بالنـسبة             :���א�;�(	��Sא�0-
تعدى لو حـق    ياسيادة احملافظ وقلم كل مامركب ب      ابو طويله ده على سبيل املثال معاه سجل          للعسكرى املوجود على نقطة السالم    
ى خمالفـات   ه بعد كده بيأخذ السجل ويروح يفرغ االرقام على الكمبيوتر ىف وحده رفح وبتيج             يلقطها بالرقم لو يلقط الرقم ويكتب     

 شكراً ينه ياسيادة احملافظ وخاصة انا مع تطبيق القانون على الناس ده الظلم بع

���L�-)0��متر وكان ىف قـرار اللـى هـو    ٥٠ بالنسبه لالخ خليل كان بيتكلم على موضوع تراخيص البناء و   :*(�-د��א 
 سيناء الا التطنبق زى     ذكرة ان تستثنا من هذا الشرط مشال      مبالغاء كل الكالم ده وانا قدمتله       وبعدين جه قرار من وزير الزراعة       

 الدلتا ودى من ضمن احلاجات اللى منتظر الرد عليها هيا وتراخيص االراضى من وزير الزراعة 

ىف وكيل وزارة التربية والتعليم انا خدتله ميعاد مـع سـيادة            ن  رياضية كا  كان بيتكلم على املدينة ال      :א�*"-ذ��3ط=/�א�ز	ق��
الوزير وكتبله كده ان املدينة الرياضيه حتت التصرف املباشر للسيد احملافظ وكل الدينا هناك زعالنه وواقفة على دماغهـا  الـم                      

 مليـون   ٣١ اللى مهـا     ر داخلة من ضمن التطوي    يقهده كده احتل مستفى العريش احلد     زعالنني ان دى تبقى تبع احملافظة فاملوضوع        
ونص ملستشفى العريش حيث اننا هدينا اللى كان بيخش مستشفى العريش السليم بيجيلو اكتئاب دلوقىت ادت وهتتعمل كـل                   

املنطقةدى  منطقة خضراء وداخلة من ضمن التطوير  كانت مىن برهوم بتتكلم عن الشيخ واختيار الشيخ طب انا قدمت الـس                     
ت حاجة واحده ان كل شيخ      ب وااهدين انا طل   ر اللى انا عملته للشيوخ والعواقل     احلد اللى انا عايزه ايه االمن واالمان انا ىف املؤمت         

يقدملى كشف بامساء الكبار املوجودين ىف القبيله اللى نرجعلهم ملنع التوثيق وىف حالة والنهاردة اخر ميعـادى معـاهم النـهاردة                     
 يوم مردش علية هجيبة واعتقلـه  ١٥اء حبيث ان لو جرمية هلا مطالبه بترجع للشيوخ العشرة او العدد اللى هوا حمدده           تيجيلى االمس 

 علشان ان هو    مش نافع العرىف والشيخ ماجبلوش حقة ولو اطبقت على واحد اخذ سجن             هيطبق على اللى ليه مطالبه مادام بقا       –
بالنـسبة للقـرى   حلظة  احنا اللى بنبوظ وبعدين نيجى ونقول هنحلها خالص على اخر تتكر تاىن امنا لالسف  سرقة باالكراه مش ه   

 الربث وقرى كثرية انا نفسى امسك عصاية سحرية كده وتبقى كلها قرى رائده امنا احنا بنعافر الن الفلوس بتأخذ                    ١٧الرائده ىف   
 فلوس كثريه جداً امنا معمول حساب الربث واماكن اخرى 

يارات بالنسبة للحضور طبعاً احنا دى بيقى هلا مراسم من رئاسة اجلمهورية يعىن على سبيل املثال اعـضاء جملـس                     لالخت :بالنسبة  
الشعب مش هيحضروا الم ىف مرحله انتخاب اعضاء جملس الشورى اللى هيحضروا رئيس الس الشعىب احمللى خيحضر رئيس                  

  حمدده كده التلغرافات خلصتاحلزب امني احلزب الوطىن هيحضر انا اقصد ان القاعة

بار ىف وادى العريش ومت يايرس احنا النتكرر ان هناك عمل ج       بسم اهللا الرمحن الرحيم انا مش هطول          :�(و	�.(-�ش���/�א�*("-ذ���
اغالف الشارع اللى بيودى للموقف واصبح شارعني شارع على بن اىب طالب وشارع الفاتح سيادة احملافظ هناك ىف وصله تـربط                 

الشغل لسه مطول    بن اىب طالب مابني شرق الوادى وغرب الوادى ىف تربه زلطيه مش مرصوفه والطريق لسه هيطول و                 شارع على 
لف السيارات ياريت تترصف لوحضرتك مشيت مره او مرتني هتالقى تاىن يوم مرصوفة ملا حد يقدم على عداد                  ىف الوادى فدى هت   

املواطن وعند التركيب بيجبها على حسابه ده اللـى بيحـصل ىف مرفـق امليـه                جديد بيدولوا فاتورة باملواسري وخالفة وبيدفعها       



اوالشركة امليه ولو بيكسروا الطريق عشان ىف انفجار بيسيبوا الطريق مكسور  اخر حاجة سيادة احملافظ انا بطالب وكلنا سيادتك                    
زارة يكون اجتماع احملافظني ىف العريش شكراًطالب سيادة رئيس الوكل مره بيجتمع ىف حمافظة ياريت تعارف ان جملس احملافطني 

���L�-)0��(*�د�א�وادى العريش وهو كده دانا اللى مأخر ملا نعمل اجناز يستحق جنيب الناس ونفـرجهم                اجيبهم افرجهم على   : א
 االقى نظافة وكله    جنيبهم جملس احملافظني انا ممكن اقوهلم الشهر اجلاى عندى انا مش هاجيب جملس احملافظني ورئيس الوزراء اال ملا                 

 زى الفل وعندنا مشاريع نفتاحتها 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم السيد الوزير احملافظ ىف استفسار بسيط بعد اذن حضرتك بالنسبة ملاتبقى من اعانات    :���(!�/�א�*("-ذ�
 السيول واللى حصل فيها سرقات مصريها ايه لو تتباع وتتحول اىل ماديات وتدخل ىف اى مشروع

 كان ىف فاضل شوية بوتاجازات وثالجات انا عطيتهم للقريتني اللى بيتعلموا ىف خنل واحلسنه قـدرت اننـا    :א���L�-)0/�א�*�د��
ـ        اخلى ناس متربعني ومنهم وزير التضامن ام هريفعوا التكلفة احلاجات ا            او ٢٠٠ام  للى عندى دى انا هخليها هتطلـع بك

ت اللى بعمل فيها االسكان وانا هديله كأىن بعتها حبيث بدل مـاتبقى متخزنـه               الف زى مايكون حيط شيك خيش عندى ىف احلاجا        
 يبقى خذ الفلوس دى ابىن فيها حلاجة تانية 

 ىف النهاية باسم حضراتكم مجيعاً نقدم الشكر والتقدير للسيد الوزير احملافظ والسادة اعضاء اجلهاز التنفيذى  :	$�س�א����س

�Tא	*�"�و,#����8א�	"�

 ��א��Aن�א��*-.د���������������������������������������������א��Aن�א��-מ��������

�)�0د�.�/�0*ن�.ود�/���0ود��3	��3-	��������������������������������)/�)

�

�	$�س�א����س

�*-�מ�,"�و+�*-��-ن/�)
 

 
         
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


