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 بالسويس السادات مدارس مجمع ومنطقة الغوري بشارع والرصف التطوير أعمال يتفقد صقر

 لسكرتيرا العظيم عبد طارق واللواء المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور يرافقه السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء قام .

 الرصف عمالأ تكون أن علي مؤكدا.  الشارع لتطوير تتم التي األعمال لتفقد الغوري لشارع تفقدية بجولة السويس لمحافظة العام

 استكمال علي مؤكدا. لذلك مطابقة غير أعمال اي وإعادة.  المحددة للمواصفات ومطابقة عالية بجودة الصحي الصرف وصيانة

 . بالشارع والتعديات االشغاالت ورفع العامة واالنارة األعمال

 وكلف . السادات مدارس مجمع بجوار مصر بشارع الرصف أعمال لمتابعة السادات مدينة ثم الترعة بمنطقة جولته المحافظ وتابع

 . المدارس مجمع بمنطقة الرصف أعمال من واالنتهاء بالسادات العامة والحديقة الصحي الصرف كفاءة ورفع بصيانة المحافظ

 إحياءب الصحي والصرف الشرب مياه محطات كفاءة ورفع صيانة أعمال تكثيف القادمة الفترة خالل سيتم انه علي صقر وأكد

 باإلضافة.  هاب تقدمنا التي المطالب علي موافقته بعد الوزراء مجلس رئيس مدبولي مصطفي الدكتور لتوجيهات تنفيذا السويس

 . رمضان من العاشر مياه خط من ٢و١ السالم بمدينتي شرب مياه خط توصيل إلي

 . لالباس السويس شعب لخدمة فترة منذ بدأنا التي والمرافق والخدمات التطوير أعمال في مستمرين اننا علي المحافظ وأكد

 مدير زهرة ومحمود الطرق عام مدير السيد ووجدي األربعين حي رئيس سراج ايهاب العميد من كال الجولة في المحافظ رافق

 والتطوير صفالر ألعمال المنفذة والشركات التنفيذية القيادات من ولفيف الهندسية الشعبة وممثل بالسويس القابضة الشركة عام

  

 سالسوي هيئة رئيس ربيع أسامة الفريق يستقبل صقر المجيد عبد اللواء

 رئيس عربي أسامة الفريق اليوم السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء استقبل

 ظةلمحاف العام السكرتير العظيم عبد طارق بحضوراللواء السويس قناة هيئة

 ئةالهي لرئيس زيارة أول في االشغال ادارة مدير شاكر احمد والمهندس السويس

 . الهيئة رئاسة منصب توليه بعد

 محافظات بنطاق المحوري السويس قناة دورهيئة حول نقاش دار اللقاء وفي

 عاونالت الي باالضافة ، المحافظات بهذه تقام التي والمشروعات وسيناء القناة

 رضأ علي المجاالت من العديد في القناة وهيئة السويس محافظة بين المستمر

 ومياه الصحي الصرف مشاكل جميع النهاء الالزم التمويل وإتاحة ، السويس

 يرتطو من الثانية المرحلة انهاء أعمال الستكمال باالضافة ، بالسويس الشرب

 بالتعاون السويس محافظة لتطوير أخري موضوعات وعدة ، الجديد الكورنيش

 السويس قناة هيئة مع

 ربيع أسامة الفريق للسيد الشكر السويس محافظ قدم اللقاء نهاية وفي

 . السويس لشعب سيادته من محدود الال الدعم علي السويس قناة رئيسهيئة

 

 

 



 

 

  

 االربعين وميدان واليسر والسالم اكتوبروالمميز 42 بمدن السويس لمحافظ ميدانية جولة
 العظيم عبد طارق واللواء المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور يرافقه السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء قام

 شوارعب والمرافق الخدمات لمتابعة تفقدية بجولة المساعد العام السكرتير سعداوي خالد واالستاذ للمحافظة العام السكرتير
 ودهان المنطقة وتطوير أكتوبر 42 شارع نظافة على مؤكدا   فيصل بحي والمميز أكتوبر 42 بمنطقة بدأها بالمحافظة األحياء
 طريق يربط الذي للشارع سريعة دراسة بعمل المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور المحافظ وكلف.العامة واإلنارة األرصفة

 علي والوقوف أكتوبر 42 المتقدمة للصناعات السويس ومدرسة السكنية المدينة بنهاية أكتوبر 42 بمنطقة السويس مصر
 بازدواج وكلف ، فيصل بحي 1 بالسالم الخدمة طريق بتفقد جولته المحافظ وتابع. والصيانة للتطوير الشارع احتياجات
 ومبارك األمل مدن لخدمة فيصل بحي أكتوبر 42 و المميز منطقة عند السويس مصر طريق تقاطع حتى الشارع

 بعمل المحافظ وكلف ، للمدينة الداخلي والموقف 4 السالم منطقة صقر تفقد كما.أكتوبر 42 و والمميز 3 ومستقبل4و1
 بحي 4 السالم بمدينة والموقف الفضاء األرض الستخدام السبل وأفضل الداخلي بالموقف المحيطة للمنطقة عاجلة دراسة
 . احد بمدينة اليسر يربط الذي الطريق كفاءة رفع بسرعة واشار وأحد اليسر مدينة المحافظ تفقد كما.  عتاقة
 بعيناألر وحي الطوارئ فريق على مشيرا ، األربعين بحي اإلسعاف ميدان السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء وتفقد
 طويرت انجاز تم ما علي المحافظة السويس أهالي المحافظ وناشد.بالمنطقة ومخلفات تراكمات أي ورفع الميدان نظافة سرعة

 .الوطن صالح أجل من والعمل االستقرار أهمية علي مؤكدا ، والميادين بالشوارع وتجميل

 

  العسكرية البحرية المدرسة تطوير وأعمال تعليمي ومبنى جديدة مدرسة يفتتح صقر بالسويس دراسة يوم أول في
 السكرتير يمالعظ عبد طارق واللواء المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور يرافقه السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء افتتح
 السالم بمنطقة فصالا  ١1 تشمل والتي األساسي للتعليم الصباح جابر الشيخ مدرسة والتعليم التربية مديرية وقيادات للمحافظة العام

 .بالمدرسة الجمالية واللمسات الخضراء المسطحات أعمال باقي استكمال على المحافظ أكد كذلك ، فيصل بحي ١
 الجديد ليميالتع والمبنى للغات المتميزة الرسمية مشرفة فىمصط الدكتور بمدرسة التطوير أعمال والقيادات المحافظ افتتح كما

ا  فصالا  ٢2 يشمل الذي  أعمال لاستكما والتعليم التربية ومديرية األبنية هيئة على صقر مؤكدا ، فيصل بحي ١ السالم بمدينة دراسيا
 تسليم بسرعة المدارس مديري على المحافظ وأشار.الخضراء والمسطحات المدرسة داخل خماسي ملعب وعمل الفناء تطوير
 لعسكريةا البحرية للصناعات السويس لمدرسة صقر المجيد عبد اللواء وتابع. الدراسي العام بداية من للطالب المدرسية الكتب
 استفادة ةأهمي على علي مؤكدا ، بالمدرسة المتجددة الطاقة وحدة وتفقد ، بالمدرسة الصباح طابور وحضور الجديدة باألقسام جولته
 االنضباطو الصباح طابور حضور أهمية إلى السويس محافظ وأشار. الكهرباء لتوليد الشمسية الطاقة مشروع في الوحدة من الطلبة

 بمدارس دراسي يوم أول في صقر جولة إطار في هذا يأتي.مصر استقرار أجل من والعمل الوطن وحب واالنتماء القيم وغرس
 بطاح عالء والمهندس المعلمين نقيب الحسن أبو ورمضان والتعليم التربية عام مدير الشاعر سلمى بحضور السويس محافظة

 فيصل حي ئيسر إبراهيم فاتن السويسوالمهندسة حي رئيس االسكندراني احمد والعميد بالسويس التعليمية االبنية هيئة فرع مدير
 .والتنفيذية التعليمية والقيادات

 
 

 

 



  انونالكب لمنطقة الصحي الصرف وتوصيل األدبية طريق علي جديد عام شاطئ إقامة علي يوافق للسويس التنفيذي لمجلس
 هللا عبد ورالدكت وبحضور السويس صقرمحافظ المجيد عبد اللواء برئاسة اليوم جلسته السويس لمحافظة التنفيذي المجلس عقد

 لسالمج وأعضاء المديريات ومديري األحياء ورؤساء للمحافظة السكرتيرالعام العظيم عبد طارق واللواء المحافظ نائب رمضان
 بحي االدبية ةبمنطق البحرية للرياضات السويس نادي أرض تخصيص إعادة علي التنفيذي المجلس وافق االجتماع وفي. التنفيذي

 علي الكبانون شاطئ وتأهيل وصيانة تكريك علي المجلس وافق كما جديد كمتنفس السويس لشعب عام شاطئ لتصبح عتاقة
 لوضع وميةالحك والمصالح المديريات مع بالتنسيق األحياء رؤساء المحافظ كلف. للسوايسة اخر عام شاطئ ليصبح االدبية طريق

 .المحددة المناطق نطاق في المنزلي الجمع منظومة من واالستفادة القمامة لجمع جهة كل امام قمامة صندوق
 بالمعلمين االهتمامو التعليم بمنظومة واالرتقاء الجديد الدراسي العام الستقبال الجاد االستعداد والتعليم التربية مديرية المحافظ وطالب
 عملال النتظام األزهرية المعاهد على تفتيش لجان بعمل بالسويس األزهرية للمنطقة المركزية مديراإلدارة كلف كما. والطلبة
 لىع والمدارس بالمعاهد الدراسة وانتظام واالنتماء الوطن حب وغرس الطيبة السلوكيات وبث المفاهيم توضيح على والتأكيد
 طقةلمن الصحي الصرف توصيل مشروع انجاز بسرعة القابضة الشركة على صقر وأكد.بالسويس األزهرية المنطقة مستوى
 لمراقبينوا والهيئات الوزارات وممثلو المعنية الجهات جميع مؤتمرمع بعقد المالية المديرية المحافظ وكلف. عتاقة بحي الكبانون
 عرضهاو والمصالح الهيئات داخل المالي بالعمل لالرتقاء اقتراحات وعمل العمل في تواجههم التي المشاكل كل لمناقشة الماليين

 مع نسيقوالت بالشوارع مكشوفة تفتيش غرف أو بالوعات أي وجود عن واإلبالغ بالتوعية الحضور المحافظ وناشد.المحافظ على
ا  لتغطيتها القابضة والشركة األحياء  تفعيلب المعنية والجهات العمراني التخطيط على صقر وأشار. المواطنين أرواح على حفاظا
 صقر شدد أخرى ناحية من.٢0٢0 عام من يناير في به العمل ينتهي الذي البناء مخالفات بعض في التصالح بقانون العمل وتنشيط

 عبد للواءا أكد.التوجيهات هذه يخالف من محاسبة سيتم أنه محذراا  ، اتخاذها يتم قرارات أي تنفيذ بسرعة التنفيذية القيادات على
 الحضور في البصمة أجهزة نظام بتطبيق الحكومية والمصالح الخدمات ومديريات األحياء رؤساء على السويس صقرمحافظ المجيد

 امع مدير علي صقر وأكد.الحكومية والمصالح الدواوين داخل العمل وانضباط المواعيد في االلتزام على والتأكيد واالنصراف
 . الهوائية او االرضية المرافق بمسارات خريطة لعمل والخدمات بالمرافق الخاصة الجهات مع بالتنسيق المعلومات مركز

 

  

  رمضان من العاشر خط من بالسويس 4و1 السالم لمدينتي الشرب مياه لتوصيل زمني جدول

 العظيم دعب طارق واللواء المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور بحضور إجتماعا السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء عقد

 فوالصر الشرب لمياه القابضة الشركة ادارة مجلس رئيس عصمت الحميد عبد والمهندس السويس لمحافظة السكرتيرالعام

 خط من ٢و ١ السالم لمدينة الشرب مياه توصيل لتنفيذ زمني برنامج وتحديد االجراءات استكمال لمناقشة القناة لمدن الصحي

 تورالدك توجيهات علي بناء طويلة سنوات السالم مدينة أهالي منها عاني التي جذريا المياه مشكلة وحل رمضان من العاشر مياه

 شربال لمياه القومية الهيئة فرع رئيس المنعم عبد شكري المهندس اإلجتماع وحضر. الوزراء مجلس رئيس مدبولي مصطفي

 وعللمشر المنفذ اإلستشاري والمكتب القناة بمياه السويس قطاع رئيس زهرة محمود والمهندس بالسويس الصحي والصرف

 . الشرب ومياه الصحي الصرف وقيادات

 
  



 بالسويس للقمامة المنزلي الجمع منظومة متابعة  
 لعظيما عبد طارق واللواء المحافظ نائب رمضان هللا بحضورالدكتورعبد اجتماعا السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء عقد

 . السويس أحياء من المنزلي الجمع أعمال لمتابعة وجهازالنظافة األحياء ورؤساء للمحافظة العام السكرتير
 وتقريرعن لألحياء المنزلي الجمع خطة العام بالديوان والمتابعة الرقابة مدير الضوي وسام عرضت اإلجتماع بداية وفي

  األحياء مدن من عدد في المنظومة تطبيق من األول األسبوع في االداء ومستوي الخدمة
 مواإلعال االحياء رؤساء علي مؤكدا ، صباحا الثامنة حتي الفجر صالة بعد من المنزلي الجمع منظومة بدءعمل المحافظ وقرر

 . المحددة المواعيد في السكنية الشقق خارج القمامة أكياس بوضع المواطنين علي بالتنبيه
 تابعةوم مخلفات وجود عدم من للتأكد بالمدارس المحيطة المناطق علي للمرور لجان بتشكيل األحياء رؤساء المحافظ كلف كما

 .  النظافة منظومة النجاح واألدوات المعدات كافة وتوفير العامة، النظافة
 محالتهم امام قمامة صناديق بوضع المحالت اصحاب علي بالتنبيه االحياء رؤساء مع التنسيق العام السكرتير المحافظ وكلف

 ذلك يخالف لمن محاضر وعمل ، التجارية
 شئونوال العمراني والتخطيط والمتابعة والتخطيط والمشتريات العقود ومديري األحياء رؤساء مساعدي من كال حضراالجتماع

 . الطوارئ وفريق الفني والمكتب المعلومات ومركز واإلدارية والمالية القانونية
 

  

 الحياة نور مبادرة وفد يستقبل السويس محافظ
 نائب نرمضا عبدهللا الدكتور بحضور الحياة نور مبادرة وفد بمكتبه اليوم السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء التقي

 اتمسبب لمكافحة" الحياة نور"  مبادرة اطالق بدء لبحث مصر تحيا بصندوق المشروعات إدارة مدير سالم وشادي ، المحافظ
 الكشف فتستهد والتي والشرطة المسلحة القوات مع بالتعاون مصر تحيا صندوق قبل من تنفذ والتي اإلبصار وفقدان ضعف

 .  القادم أكتوبر من اعتبارا األبتدائية المدارس طلبة علي
 وتمريض رمد أطباء من بشري دعم من تحتاجه ما كل وتوفير للمبادرة الكامل الدعم تقديم علي المحافظ أكد اللقاء وفي

 . الصحة مديرية مع بالتعاون
 حي نطاق يف الريفي القطاع بمدارس بالبدء المبادرة علي القائمين مع بالتنسيق والتعليم التربية مديرية مدير صقر كلف

 الستفادةا لتحقيق المحددة االيام في بالتواجد والطالب المدارس مديري علي والتأكيد ، األحياء وباقي االربعين حي ثم الجناين
 ليع احتياجا االكثر المناطق تستهدف الكبار علي للكشف مبادرة تنظيم ضرورة الي الحديث وتطرق المبادرة من المرجوة
 .  الخمسة األحياء مستوي
 علي الكشف استهدفت والتي السابقة الفترة خالل قوافل 2 تنظيم تم انه مصر تحيا بصندوق المشروعات إدارة مدير اضاف
 .  السويس بمحافظة بيضاء مياه عملية ١٢00 واجراء حالة 0000 علي الكشف وتم الكبار
 والرياضة والشباب االجتماعي والتضامن والصحة والتعليم التربية مديرية مديري من كال اللقاء حضر

  



 الجديد الدراسي العام الستقبال تستعد السويس محافظة  

 نائب رمضان هللا عبد الدكتور بحضور بالمحافظة المدارس بمديري موسع لقاء السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء عقد
 الحسن بوأ ورمضان والتعليم التربية مديرية مدير الشاعر وسلمي للمحافظة العام السكرتير العظيم عبد طارق واللواء المحافظ

 ٢0٢0/  ٢0١2 الجديد الدراسي العام لبدء االستعدادات أخر علي للوقوف األهلية الجمعيات اتحاد رئيس و المعلمين نقيب
 .دراسة يوم أول من التعليمية بالعملية باالهتمام التوجيهات وإصدار

 من كدوالتأ المدارس جميع علي بالمرور التعليمية اإلدارات مديري علي مؤكدا للحضور الشكر المحافظ قدم اللقاء بداية وفي
 المقاعد وفيرت استكمال خالل من السبل بكل التعليمية العملية تدعم سوف المحافظة وان الدراسية للعملية االحتياجات جميع توافر

 ورطاب في فقرة وتخصيص دراسي يوم أول من التدريس هيئة انتظام ضرورة لمدارسا مديري علي المحافظ وأكد. المدرسية
 . لديهم الوطني االنتماء روح وبث المدرسة علي الحفاظ علي الطلبة لحث الصباح
 شجاراأل وقص والحشائش اإلشغاالت ورفع بقيام المدارس مديري مع التنسيق التجميل ومدير األحياء رؤساء المحافظ وكلف
 لفنيةا بالحصص االهتمام الفني التعليم مدير علي صقر وأكد. البيطري والطب الزراعة مديرية مع بالتنسيق المدارس داخل

 والمباني سواراأل بحالة تقرير وعمل المدارس جميع علي المرور بالسويس التعليمية األبنية مديرهيئة المحافظ كلف اللقاء وخالل.
 . المدارس بعض داخل الحشائش علي للقضاء الالزمة المواد بتوفير الزراعة عام مدير كلف كما. المدرسية

 . موسي وعيون الريفي للقطاع نقل وسائل بتوفير الداخلي النقل مرفق مسئول علي المحافظ أكد اللقاء نهاية وفي
 المديريات ومديري األحياء ورؤساء للبترول النصر شركة إدارة مجلس رئيس هللا عبد محمد المهندس من كال اللقاء حضر
 . والتعليم التربية مديرية وقيادات المسلحة القوات وممثل

 

 

 

 

 

 بالسويس والرياضة الشباب لمديرية جدد وكالء اختيار

 ظيمالع عبد طارق واللواء المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور بحضور السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء التقى

 . اضةللري المديرية ووكيل للشباب والرياضة الشباب مديرية وكيل وظيفة لشغل بالمتقدمين للمحافظة العام السكرتير

 .للشباب المديرية وكيل وظيفة لشغل القيادات من 3 تقدم فيما للرياضة المديرية وكيل وظيفة لشغل قيادات 5 عدد تقدم وقد

 . بالمحافظة البشرية الموارد مدير علي وجماالت والرياضة الشباب مدير محمد سعيد من كالا  اللقاء حضر

 



 بالسويس الشامل األجتماعي التأهيل بمبني المتراكمة المياه مشكلة وحل لتطوير العمل تكثيف  

 وسيد قبةع خلف وهم المتطوعين بالسويس الصحي الصرف لمقاولي الشكروالتقدير السويس صقرمحافظ المجيد عبد اللواء قدم
 التأهيل بنيوتطويرم والعشوائيات الصحي والصرف الجوفية المياه تراكم مشكلة حل في المجتمعية لمشاركتهم عقيل وكرم شحاته

 عبد الدكتور قهراف والتي بالمبني تتم التي لالعمال المحافظ تفقد أثناء ذلك جاء. االربعين بحي المثلث بمدينة الشامل االجتماعي
 . ربعيناال حي رئيس سراج ايهاب والعميد للمحافظة المساعد العام السكرتير سعداوي خالد واالستاذ المحافظ نائب رمضان هللا

 عام منذ لثبالمث الشامل االجتماعي التأهيل بمني المنتشرة والعشوائيات الصحي والصرف الجوفية المياه تراكم مشكلة ان يذكر
 ان الي رامشي نهائيا، المشكلة والقضاءعلي االعمال تكثيف المتطوعين المقاولين علي المحافظ واكد. احد اليها يتطرق لم ١292
 زمنةالم البرك ردم أعمال من تم بما اسوة طويلة سنوات عليها مر التي المزمنة المشكالت يقتحم بالمحافظة التنفيذي الجهاز
 فهمي فتومر االهلية للجمعيات االقليمي االتحاد رئيس الحسن ابو رمضان الجولة في المحافظ رافق. فيصل بحي١ السالم بمدينة
 ويسالس قطاع رئيس زهرة ابو ومحمود بالسويس لالعاقة القومي المجلس رئيس الدكروني وعادل االجتماعي التضامن عام مدير
 لمرورا ومسئولي االربعين بحي الهندسية واالدارات والطرق االسكان ومديري القناة لمحافظات الصحي والصرف الشرب لمياه

 . المتطوعين والمقاولين والمرافق
 
  

 السويس محافظ مع الوزراء رئيس السيد اجتماع إلي ايماء

 حلول إليجاد واالسكان البناء تعاونيات هيئة ورئيس السويس محافظ بين لقاء عقد تم فقد السويس محافظة لمشاكل حلول لبحث

 بالسويس التعاوني االسكان ومدن ٢و١ السالم مشكالت النهاء

 لبناءا لتعاونيات العامة الهيئة إدارة مجلس رئيس رزق حسام الدكتور اليوم السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء استقبل

 مناقشةل للمحافظة العام السكرتير العظيم عبد طارق واللواء السويس محافظ نائب رمضان هللا الدكتورعبد بحضور واإلسكان

 . السالم سكان لخدمة والمرافق بالخدمات االرتقاء وكيفية ٢و١ السالم مدينتي لمشروع المطلوبة والصيانة التطوير أعمال

 االستفادة على مشدداا  ، السالم لسكان كهرباء عدادات وتركيب بالكهرباء المتعلقة المشاكل حل أهمية على المحافظ أكد اللقاء وفي

 سكان من مواطن كل حق من إن إلى مشيراا  ، ٢ و ١ بالسالم والخدمات المرافق وصيانة تدعيم في الموجودة المخازن من

 .والخدمات المرافق بكل يتمتع أن السالم

 القيادات من المقدمة واالقتراحات٢و١ السالم بمدينتي والطرق الصحي والصرف الكهرباء مشاكل الهيئة ورئيس المحافظ وناقش

 خدمةل المحافظ من بتوجيهات السويس محافظة خالل من إنجاز من عمله تم ما وعرض والمرافق بالخدمات لالرتقاء التنفيذية

 .بالمدينتين التفتيش غرف من كبير عدد تغطية أو كهربائية كابالت تركيب أو رصف سواء المنطقة

 منها نياتالتعاو لهيئة التابعة بالسويس السكنية المدن سكان منها يعاني التي المشاكل األحياء رؤساء من ورزق صقر واستمع

 . الدرس وحوض شل ومساكن ٢ والسالم وسبيكو البحراألحمر تعاونيات

 لصالح القرارات التخاذ طرحها تم التي المشاكل لعرض المدن هذه اإلدارة مجلس مع تنسيقية لقاءات عقد علي الهيئة رئيس وأكد

 لحصر دانيةمي بجوالت للقيام المعنية والمديريات واالحياء واإلسكان البناء هيئة من لجان تشكيل على االتفاق وتم المدن سكان

 . يعةالطب على المدن هذه بمتطلبات تقرير وعمل شل ومساكن الدرس وحوض وسبيكو األحمر البحر تعاونيات بمدن المشاكل

  داج قصيرة زمنية فترة خالل للتنفيذ الزمنية الخطة لوضع 5/2/٢0١2 االثنين غدا من إعتبارا الطبيعة علي التقييم لجان وستبدأ

 ارةاإلد رئيس حسين وأحمد التعاونيات بهيئة للمشروعات المركزية اإلدارة رئيس تقي سيد المهندس من كال اللقاء حضر

 ومديري حياءاأل ورؤساء واإلسكان البناء لتعاونيات العامة للهيئة قيادات من المرافق والوفد بالهيئة العقارية للشئون المركزية

 ممثليو المعلومات ومركز الفني والمكتب واألمالك العمراني والتخطيط الصحي والصرف واإلسكان والطرق الكهرباء مديريات

 واإلسكان البناء لتعاونيات العامة للهيئة السويس فرع مكتب ومدير واإلسكان للبناء التعاونية االتحادية الجمعيات
 



 السويس تستعد الستقبال عيد األضحى المبارك ..محافظة   

اكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على رفع درجة االستعداد لجميع األجهزة التنفيذية والمديريات واألحياء الستقبال 

عيد األضحى المبارك ، مشددا علي فتح غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتلقى اى بالغات ترد واالستجابة لها والتنسيق مع 

 زة التنفيذية والمديريات .. غرف عمليات األحياء واألجه

جاء ذلك خالل اجتماع المحافظ لمناقشة استعداد الجهات واالجهزة التنفيذية الستقبال عيد االضحي المبارك بحضور الدكتور عبد 

ت اهللا رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة واللواء حسن ترك مساعد مدير االمن والقياد

 التنفيذية ورؤساء االحياء والمصالح الحكومية .

وأكد محافظ السويس على رفع درجة االستعداد بالمستشفيات وإلغاء االجازات لالطباء وطاقم التمريض واالسعاف ، وتحديد 

الدوية المطلوبة، ير كافة االورديات باالقسام الطبية لعناية االطفال واقسام الطوارئ والحوادث بالمستشفيات العامة والتاكيد على توف

مؤكداا على التنسيق بين اإلسعاف ومديرية الصحة والتأمين الصحى إلستقبال أى حوادث، مع عمل خطة النتشار سيارات االسعاف 

 بالطرق الرئيسية والميادين والشوارع وبجوارالحدائق العامة

تربط محافظة السويس مع محافظة جنوب سيناء وعلي طريق  وأشار صقر إلى أهمية تكثيف التواجد األمنى بالطرق الرئيسية التى

النفق ، وطريق السخنة وطريق مصر السويس و طريق السويس القطامية ، لتسهيل الحركة المرورية على هذه الطرق الستقبال 

س وميادين السوي المصطافين من المحافظات المجاورة لقضاء اجازة العيد بالسويس مؤكداا على ضرورة التواجد االمنى بشوارع

 وأماكن المتنزهات والحدائق العامة.

وطلب صقر من ادارة الشواطيء بالمحافظة االستعداد الستقبال المصطافين بالشاطئ العام وزيادة سيارات مرفق النقل الداخلي 

 بالمحافظة لنقل المصطافين للشاطئ وتوفير غطاسين وأمن للشواطيء العامة 

وين بتوفير اللحوم باسعار في متناول الجميع وتوفير السلع الغذائية للمواطنين قبل حلول عيد األضحى وكلف المحافظ مديرعام التم

المبارك، وتكثيف المرور على األسواق والمحالت للتأكيد على صالحية المنتجات الغذائية واللحوم بالتنسيق مع مديريات الصحة 

 واألسواق.والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين واالزمات 

وأكد المحافظ علي مديرعام الكهرباء بتوفير فرق للطوارئ والصيانة علي مدار الساعة واالستجابة الي بالغات متعلقة باعطال 

 وانقطاع التيار الكهربائي .

 ظواشار علي رئيس الشركة القابضة لفرع السويس للمياه والصرف الصحي التنسيق مع اشغال بورتوفيق وهندسة الري للحفا

 علي منسوب المياه بالترعة لسد احتياجات المواطنين من المياه اثناء اجازة العيد .

 ساحة الداء صالة عيد االضحي علي مستوي االحياء . 10وكلف المحافظ رؤساء االحياء بالتنسيق مديرية االوقاف بتجهيز 

ال بأوال وتفريغ صناديق القمامة في موعدها المحدد وكلف المحافظ فريق الطواري واالحياء والتجميل بنظافة الحدائق العامة أو

 .والتشديد علي منع ذبح االضاحي خارج المجزر االلي بالسويس ، مع فرض غرامات الفين جنية علي المخالفين .

 

  



 

  

 : التنمية مجال في:  أوال 

 ( محو االميه )  األول الموضوع متضمنة4112سبتمبرشهر عن للمعلومات الشهرية النشرة إصدار 

 (البترول والغاز الطبيعى ) الثاني والموضوع

 (.المعلومات والبرمجيات  ) الثالث والموضوع 

 .  سبتمبرشهر  لنشرة الجدولية والتعليقات المؤشرات إعداد -

 . المكتبة علي للمترددين معلوماتية خدمة وتقديم االستفسارات علي والرد االستعارة بأعمال القيام -

  المختلفة الجهات من الواردة والمكاتبات المحلية والتنمية التخطيط ووزارة الوزراء مجلس من الواردة الفاكسات علي الرد

 متضمنة 4112سبتمبرشهر  عن للمحافظة باألحياء الهندسية اإلدارات من الصادرة المباني بتراخيص الخاصة البيانات إعداد -

  -: األتي

 المبني طوابق عدد – المبني نوع – الرخصة طالب اسم – المشروع مهندسي – الموقع – الرخصة تاريخ – الرخصة رقم

 0 الوزراء مجلس معلومات مركز طلب علي بناء وذلك

 الندوات:  – اللقاءات -  االجتماعات:  ثانيا

 المعلومات بمركز اإلدارات مديري والسادة المركز عام مدير البالسى نعمان/  األستاذ برئاسة الشهري االجتماع عقد تم -

  هال المناسبة الحلول وإيجادا تعوقه التي والمشاكل العمل سير لمناقشة والمديريات األحياء معلومات مراكز مديري والسادة

 المعلومات: نشرات تقييم: ثالثا -

 األحياء من الواردة المعلومات نشرات بتقييم للمستويات المعلومات نشرات تقييم لجنة قامت 

 الفني : الدعم المتابعة: رابعا -

   ( أحياء – مديريات)  للمستويات المعلومات ومراكز لوحدات الفني والدعم الميدانية بالمتابعة المركز إدارات قامت 

 

 



 عات المستقبليةالتوق

 التوسع فى إنشاء مراكز تدريب 

 علوم الحاسب بأحياء المحافظة

 

 %4.2بمعدل النمو                نسمة 612717:       4112عدد السكان 

 عدد احياء المحافظة : خمس احياء

 المحافظة ككل ) بحى السويس ( يخدم               1عدد مراكز التدريب الفعلية : 

 

 الزيادة السكانية وفقا  لمعدل النمو

عدد 
 4141/4144 4141/4141 4112/4141 4112/4112 السكان/ الحى

 22142 26121 21111 23112 السويس

 421722 422216 462121 461771 االربعين

 414177 126212 123124 122712 فيصل

 21146 62142 66463 61274 عتاقة

 121226 124242 132121 131231 الجناين

 211473 621464 664646 612717 االجمالى
 12/2/4112تاريخ البيان :                        المحافظة مصدر البيان : إدارة االحصاء بمركز المعلومات

 

 االحتياجات حتى نهاية سنوات الخطة

 عدد مراكز التدريب المطلوب إنشائها سنوات الخطة
4112/4141 2 
4141/4141 2 
4141/4144 2 

 التعليق :

  يتم انشاء مراكز التدريب فى االحياء المحرومة من خدمة مراكز التدريب بحيث تكون اآلولوية للحى الذى

 عدد سكانه اكثر يليه االخر
 

 االحتياجات المطلوبة من  مراكز التدريب حسب اعداد السكان بالحى             

الواقع الفعلى من  السكانعدد  الحى
 مراكز التدريب

عدد مراكز التدريب 
 المطلوب إنشائها

 1 1 23112 السويس

 الدعمإدارة فريق عمل 

 أمل عدلى

 فاروق ماجد

 أمل عبد الظاهر



 1 1 461771 االربعين

 1 1 122712 فيصل

 1 1 61274 عتاقة

 1 1 131231 الجناين

 1 1 612717 االجمالى

 12/2/4112:تاريخ البيان   المحافظة مصدر البيان : إدارة االحصاء بمركز المعلومات

 

 -السياسات والمعدالت المطلوبة :

  انشاء مركز تدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات لكل من 

 حيث ان وجود مركز تدريب واحد حى الجناين  –حى فيصل  –حى عتاقة  –حى االربعين 

 الملحوظ حيث ان وجود مركز تدريب واحدا  ال يكفى االحتياحات المطلوبة مع التزايد السكانى
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السويس االربعين فيصل الجناين عتاقة

الواقع الفعلى من مراكز التدريب

الواقع الفعلى من مراكز التدريب



  

        عاصم محمد على 1اسم الكتاب : الهندسة الراثية وتطبيقاتها د التزويد:

 1السر فى قوانين الوراثه  -3الخليه فى الكائائنات الحيه  -4نشأ الهندسه الوراثية   -1  -: المحتويات

االرصاد الجوية   المجلة 

 النشرات المحلية: 

صوت  –حى عتاقة  –حى فيصل  –حى االربعين  –حى السويس  –نشرة بورسعيد  –السويس بلدى  –صوت االربعين 

 1راى الشباب السوايسة –الفرسان  –البداية المصرية  –سواسية  –الوعى  –اخبار السويس  –ابناء السويس  –القناة 

 
 م

 
 الموضوعات التي تم بثها

 
 مصدر البيان

 
 الجهة التي تم البث إليها

 
 
1 

 

 صيانة الحاسب اآللى

 
 مجلة
 األرصاد

 
بديوان عام المحافظة ومراكز  الحاسب اآللى  -

 معلومات األحياء

 
 
4 

 

 فرص واعده أمام المستثمرين اليابانييين

 فى مصر

 

 جريدة 
 

 األهرام
 

 
 بديوان عام المحافظةمكتب األستثمار  -

 

 
3 

 

 أنطالق المؤتمر العربى لصحة المرأة

 جريدة 
 

 األهرام
 

 
 مديرية الشئون الصحية -

2  
 وزارة المالية تدعم صناديق المعاشات

 

 جريدة 
 

 األهرام
 

 
 مديرية التضامن األجتماعى -

1  
 21وزارة المالية تدعم صناديق المعاشات ب 

 الخمسين عاما  المقبلةتريليون خالل 
 

 
 جريدة 
 األهرام

 
 التأمين والمعاشات -

 

 البث االنتقائى
 



 استمارة البيانات البليوجرافية   

     الكتابعنوان 

  عدد الصفحات

  المؤلف

 التصنيف 

 المطبعة

 نبذة مختصرة عن محتويات الكتاب

المرأه وسط أصيل من المجتمع تتأثر بكل مايلم بها حسنا  كان أو سيئا  وتذدهر أحوالها عندما يذدهر المجتمع 

يتحرك بسرعه غير مسبوقه ويواجه تحديات وتكونه ضعيفه فى مجتمع ضعيف والمرأه البديل عنها فى عالم 

متجدده تحترم تحرير كل أنسان والتحرر ليس الفوضى واألعتداء على حرية اآلخرين بل هو مصدر األتزان 

والثقة بالنفس وحرصة مصر على تحرير الطاقات البشرية بال تحيز أو تمييز والقضية لبست قضية أمرأة 

خطوات واسعة ونسعى معا  رجاال ونساء جنبا  ألى جنب فى إحساسا   ورجل وقد تحققت فى مصر تحرير المرأة

بالمسئوليه المشتركه واألهداف المتطابقه ونحن اليوم فى أحوج مانكون ألى تصحيح صورتنا فى العالم والبد 

أن يثبت المجتمع المصرى صاحب الحضارة األصيلة والتراث العتيد أنه ليس أقل تحضرا  وأحتراما  للمرأة 

رورة مشاركة المرأة فى تنميه ذات الكفاءه العاليه ألن المرأه اليوم لها دور كبير فى حماية السالم وصنع وض

السالم وللمرأه دور أساسى فى الحد من التحديات والمشاكل التى يواجهها عالم اليوم وتعانى منها مصر وقد 

س مسئوليتها بمعرفه وثقه وأتزان وأنها أصبحت المرأه على قدر من التعليم والصحه والثقافه والوعى تمار

ليست قضية مواجهه بين رجل وأمرأه أنها قضية مصر التى تعتز بشموخها وتؤمن بقدرات كل مواطن فيها  

أن األهداف التسعى الينا بل علينا 1وتسعى ألثراء مستقبل األجيال القادمة بعطاء كل فرد رجآل  كان أو أمرأه

 1نحن أن نسعى أليها 

 



 موضوع النشرة  

قانون المرور الجديد وضع قيوداً على السائقين 
 الستخراج الرخص

سنة ميالدية بالنسبة للرخص الصادرة،  81التى تنص على أن أال يقل سن الطالب عن  54قانون المرور، المادة 

سنة ميالدية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض االستخدام  18بغرض االستخدام الخاص أو التدريب عليها، وعن 

ة للسائق وذلك من خالل فحص في مراكز معتمدة، من اإلدارة المهني أو التدريب عليها، ويجب توافر اللياقة الصحي

العامة للمرور للكشف عن تعاطيه للمواد المخدرة.و أضاف المصدر، أن سائق السيارة يجب أن يكون حاصالا على 

شهادة محو األمية على األقل، وعليه أن يجتاز دورة تدريبية في أساسيات القيادة اآلمنة في أحد مراكز تعليم 

قيادة المعتمدة، من اإلدارة العامة للمرور ،كما تحدد القواعد واالشتراطات الالزمة إلجراء االختبار الفني، في ال

القيادة وحاالت اإلعفاء منها وتكلفة مصاريف االستخراج.و استطرد المصدر، أن قانون المرور أقر نظام النقاط 

اعد المرور وآدابه، وتحدد إدارة المرور مدد نقاط الصالحية المرورية لذلك يجب اجتياز اختبار فني في القيادة وقو

)تطبيق نظام يمنح نقاط معينة لقائد السيارة تسحب منه مع كل مخالفة حتى تنتهي الرخصة(، ومدد سريانها 

والبيانات المثبتة بها، وعالمات تأمينها وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف لهاو أشار المصدر، إلى أن 

القانون ستحدث فى المادة الخامسة جواز سحب السيارة المحتجزة ، وجاء نصها " تولى إدارة المرور المختصة 

بمعرفتها، أو من خالل المحافظة المختصة رفع المركبات من األماكن الممنوع فيها االنتظار أو األماكن، التي من 

ركبات في مكان آمن لهذا الغرض، مع إخطار مالك شأنها إعاقة حركة المرور أو تعرضها للخطر، وتودع هذه الم

المركبة بمكان إيوائها، ويحدد المحافظ المختص قيمة تكاليف الرفع واإليواء، وفي حالة عدم استالم مالك المركبة 

أو المسئول عنها خالل سنة من تاريخ إعالنه تؤول ملكيتها إلى الدولة."وأوضح المصدر، أن المادة السادسة 

"يجوز للمحافظ المختص بناء على عرض مدير إدارة المرور تعديل وتنظيم مسارات ومواعيد سير نصت بأنه 

ا لتحقيق السيولة المرورية وأمان الطرق داخل  ا اتخاذ ما يراه الزما المركبات والمشاة عند الضرورة، وله أيضا

ر الخدمات المرورية المتواجدة بالمكان المحافظة، منعا لتكرار الزحام المرورى التى تسببه تلك المركبات، و يتم نش

 لسحب الكثافات.
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 3وحدات:     1مديريات :   4مراكز معلومات حي : 
 81المراكز التي تم المرور عليها :

 

 

 

 

  

مالحظات اإلدارة  نقاط الضعف نقاط القوة األنشطة التي تم متابعتها تاريخ المرور ـــم الموقعاس م

 العليا

الحكومة اإللكترونية  متابعة كافة أنشطة المركز 2/0 حي السويس 8

 قواعد البيانات

 تم اإلبالغ -

السجالت و قواعد  متابعة كافة أنشطة المركز 2/0 حي األربعين 1

 البيانات

 مع الشكر -

قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركز 2/9 حي فيصل 3

 السجالت الخطط

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية
 تم اإلبالغ

النشرة قواعد  متابعة كافة أنشطة المركز 2/١0 حي عتاقة 5

 البيانات السجالت

 مع الشكر -

قواعد النشرة  متابعة كافة أنشطة المركز ٢١/ 2 حى الجناين 4

 البيانات السجالت

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية
 تم اإلبالغ

التضامن االجتماعي  6

قطاع الشئون 

 االجتماعية

قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركز ٢5/2

السجالت تميز 

 النشرة والخطط

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية
 تم اإلبالغ

السجالت قواعد  المركز متابعة كافة أنشطة 2/٢5 الشئون الصحية 7

 البيانات

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية
 تم اإلبالغ

 الخطط السجالت متابعة كافة أنشطة المركز 2/٢2 الزراعة 1

 قواعد البيانات

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية
 تم اإلبالغ

قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركز 2/٢2 التربية والتعليم 9

 السجالتالخطط 

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية
 تم اإلبالغ

التحديث للقطاعات  متابعة كافة أنشطة المركز 2/11 القوي العاملة 81

السجالت قواعد  –

 البيانات

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية
 تم اإلبالغ

 الدعم األقل تقرير للمستويات الميداني الدعم متابعة

 المعلومات لمراكز الميداني

وحدات 

معلومات 

 المستوى األقل

الوحدات التى 

 أرسلت النشرة

 درجات التقييم %

 جيد جيد جدا   ممتاز

 

 ضعيف

 يوجدال      االربعين األحياء
  - - الجناين
    
     عتاقة
   - السويس
  - - فيصل

  - -  المديريات
 

 نشرات الوارده من االحياء والمديرياتالم يتقي

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


