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 الرياضى السويس استاد يتفقدون وصقر وصبحى إسماعيل

 ةوالرياض الشباب وزير صبحى أشرف والدكتور واالستراتيجية، القومية للمشروعات الجمهورية رئيس مساعد إسماعيل شريف المهندس تفقد

 تضم والتي األفريقية األمم كأس بطولة فى الخامسة المجموعة يستقبل والذى الرياضى السويس استاد السويس محافظ صقر عبدالمجيد واللواء

 .1121 يوليو 21 الي يونيو 12 في البطولة مصر وتستضيف وانجوال وموريتانيا ومالي تونس منتخبات

 المالبس رتغيي لغرف تفقدية بجولة وقام باالستاد، تجرى التى التطوير آخرأعمال السويس ومحافظ والرياضة الشباب ووزير الرئيس مساعد تفقد

 وقاعة الزوار استقبال وقاعات الرئيسية والمقصورة الملعب أرضية تفقدوا كما. الكاف لتوجيهات طبقا تنفيذها والتأكيدعلى الحكام وغرف

 هللا عبد الدكتور من كال لالستاد زيارته في إسماعيل شريف المهندس رافق والتحكم المراقبة غرفة مشاهدة إلى باإلضافة الصحفية المؤتمرات

 محمد والكابتن السويس أمن مدير جاد محمد واللواء السويس لمحافظة العام السكرتير العظيم عبد طارق واللواء السويس محافظ نائب رمضان

 من وعدد والرياضة الشباب مديرية ومدير السويس مجموعة ورئيس النواب مجلس عضو متولي وطارق االفريقية االمم بطولة مدير فضل

 . والرياضة والشباب والتنفيذية واالمنية العسكرية والقيادات المعنية والجهات الكرة اتحاد أعضاء

 

 

  

 السويس بمحافظة الفنية الدبلومات مدارس امتحانات سير يتابع صقر

 لمتابعة السويس بحي الغريب بمنطقة بنات الصناعية السويس بمدرسة الفنية الدبلومات إمتحانات السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء تفقد
 مديرية مدير الشاعر وسلمي العام السكرتير العظيم عبد طارق واللواء المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور بمرافقة بالمدارس اللجان سير

 . المعلمين نقيب الحسن أبو ورمضان والتعليم التربية
 رؤساء علي والتأكيد ذلك بتسهيل والتعليم التربية مديرية مكلفا باالستراحات أو اللجان داخل سواء للمراقبين خدمات اي تقديم علي المحافظ أكد

 .  األحياء مستوي علي للجان خدمات أي بتقديم األحياء
 .  بالمبني تتم التي التطوير أعمال لمتابعة بالسويس المعلمين نقابة مبني ومرافقيه المحافظ تفقد كما
 والفندقي والتجاري الصناعي التعليم بمدارس وطالبة طالب 3107 الطلبة عدد ويبلغ مدرسة12 الفني التعليم مدارس لجان عدد عدد ان يذكر

 . الفني التعليم عام مدير الحاج ومحمد السويس حي رئيس فوزي محمود المهندس المحافظ رافق . السويس بمحافظة الزراعي
 

  



 

 

  

 :السيسي الرئيس لتكليفات تنفيذا  

 الخدمات وتحسين لتطويرالمرافق المحافظ مع المقترحة الخطط يستعرض الوزراء رئيس
 بالسويس

 صقر، المجيد عبد اللواء مع اجتماعا ، الوزراء، مجلس رئيس ، مدبولي مصطفى الدكتور عقد
 مستوى على وذلك المحافظة، لتطوير المقترحة التنموية الخطط الستعراض السويس؛ محافظ
 .المحلية التنمية وزير شعراوي، محمود اللواء بحضور وذلك بالمحافظة، الخدمية القطاعات جميع
 البدءب السيسي الفتاح عبد الرئيس من تكليفا   هناك أن الوزراء رئيس أكد االجتماع، مستهل وفي
 الخطط تشمل أن على وتنميتها، السويس محافظة لتطوير المشروعات، من عدد تنفيذ في

 ءاالرتقا في يُسهم بما بالمحافظة، المرافق كافة وتطوير الطرق، كفاءة رفع مشروعات المقترحة
 يالت المشروعات من العديد إقامة على المستثمرين وتشجيع للمواطنين، المقدمة الخدمات بجميع
 .المحافظة لشباب عمل فرص توفير إلى وتؤدي المحافظة، تخدم
 الخدمية المشروعات من عددا   السويس، محافظ صقر المجيد عبد اللواء استعرض جانبه، من

 للمواطنين المقدمة الخدمات بمستوى االرتقاء في تساهم والتي بالمحافظة القطاعات بمختلف
 ورفع الصحي والصرف الشرب مياه خطوط: القطاعات هذه وتشمل لتنفيذها، المقترحة والخطط
 .سبالسوي المناطق بعض في المرورية الكثافة لتخفيف إقامتها المقترح والكباري الطرق، كفاءة

 منطقة إلى المحافظة لتحويل المقترحة الخطط بعض لوجود أيضا ، االجتماع خالل المحافظ وتطّرق
 أبناء لخدمة الثقافية المنظومة لتطوير اقتراحها تم التي االستراتيجية عن فضال للسياحة، جاذبة

 من عدد   على االتفاق سيتم أنه مدبولي مصطفى الدكتور أكد االجتماع، ختام في.المحافظة
 لها، المعتمد االستراتيجي المخطط خالل من المحافظة، لتطوير الصدد هذا في المهمة المشروعات

 .المشروعات تلك تنفيذ في الفور على البدء ذلك إثر يتم أن على
 

 األزهر الجامع إفتتاح على عام ألف من أكثر بمرور تحتفل السويس
 تأسيس على هجري عام ألف من أكثر مرور بمناسبة احتفالية األحد، اليوم مساء األزهرية السويس لمنطقة المركزية اإلدارة نظمت
 عبد بحضوراللواء االزهرية بالمنطقة وذلك ،"عام ألف من أكثر في األزهر" عنوان تحت دينية أمسية خالل من ، الشريف األزهر الجامع
 الدكتورو السويس لمحافظة المساعد العام السكرتير سعداوي وخالد المحافظ نائب رمضان هللا والدكتورعبد السويس محافظ صقر المجيد
 . االزهرية السويس لمنطقة المركزية األدارة رئيس حمادي أحمد والدكتور بالسويس االوقاف وزارة وكيل عجمي محمد
 خليل الوهاب عبد للطالب وابتهاالت تواشيح ثم محروس محمد للشيخ الكريم القرآن بتالوة االحتفالية بدأت
 المصري الشعب ان اال طويلة سنوات مصر احتالل من بالرغم ، مصر في كبير تاريخي بدور قام الشريف االزهر ان علي المحافظ واكد
 معل ومنارة وجامعة جامع ولكنه فقط مبني ليس انه مؤكدا ، الشريف لالزهر يرجع والفضل واللغة والدين االسالم المحتل علم الذي هو
 امؤكد ، العمل واتقان والعمل بينهم والمودة الحب روح وبث التعاون السويس ابناء من صقر وطلب. كله العالم في بل مصر في ليس
 بيبةالح مصرنا بها تتم التي الوطنية الوحدة الي مشيرا ، مرة من اكثر الكريم القران في ذكرت التي مصر بلدنا علي الحفاظ اهمية علي
 .  المصري الشعب بين العالقة عمق علي تدل والتي االدارية بالعاصمة والكنيسة المسجد في نراها كما

 لألزهر التاريخي والدور عام، 2111 في األزهر عن األزهرية، السويس لمنطقة المركزية اإلدارة رئيس حمادي الدكتورأحمد وتحدث
 ومنارة وجامعة كجامع الكبير ودور الشريف األزهر عن وثائقي فيلم عرض تم بعدها العالم، في األزهر مكانة إلى باإلضافة الشريف،
 عثاتوالب العالم في االسالم كلمة اعالء في الشريف االزهر دور عن عجمي محمد الدكتور وتحدث. كله العالم في بل مصر في ليس اسالمية
 درع هريةاالز للمنطقة المركزية االدارة رئيس أهدي االحتفالية نهاية وفي. الوسطي المعتدل الدين لتعليم للدول ارسالها يتم التي والوفود
 حافظم نائب رمضان هللا عبد للدكتور االزهرية المنطقة درع ايضا اهدي كما ، السويس محافظ صقر المجيد عبد للواء هللا وكتاب المنطقة
 هاداتش بمنحهم السويس بمحافظة االزهرية المعاهد مستوي علي الكريم القران حفظة من عدد بتكريم والقيادات المحافظ وقام ، السويس

 ديرياتالم ومديري األربعين حي رئيس سراج ايهاب والعميد السويس حي رئيس فوزي محمود وحضراالحتفالية. هللا كتاب وأهداهم تقدير
 وكيل دميال انطونيوس القمص حضراالحتفالية كما ، األزهرالشريف وأئمة األوقاف، مديرية ورجال االهلية والجمعيات التنفيذية والقيادات
 مرة الول للصالة وافتتح ، ميالدية 131 سنة الفاطمى هللا لدين المعز قائد الصقلى جوهر بناه ، راالزه الجامع ان يذكر السويس مطرانية

 الزهراء فاطمة للسيدة نسبة االسم بهذا االزهر الجامع اسم ،واطلق( هـجرية762 رمضان 3) ميالدية 131 سنة يونيه 12 الجمعة يوم

 . الفاطمية الدولة اسم اليها اتنسب اللى

 

 

  



 السويس كورنيش بمنطقة التطوير اعمال يتفقد صقر  

 العظيم عبد قطار واللواء السويس محافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور يرافقه اليوم السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء تفقد

 لتطويره تمت التي االعمال علي للوقوف الجديد السويس كورنيش المساعد العام السكرتير سعداوي وخالد للمحافظة العام السكرتير

 بالسويس جديدة مضيئة نقطة هذا ليصبح االعمال هذه من االنتهاء سرعة أهمية علي مؤكدا ، السويس لشعب جديد ممشي وانشاء

 . السويس لشعب جديدا متنفسا ويصبح

  السويس بحي بالخور القديم الكورنيش بمنطقة تتم التي التطوير االعمال ومرافقيه المحافظ تفقد كما

 السويس حي ورئيس الميداني الثالث بالجيش الهندسية الشعبة رئيس التطوير باعمال المعنية الجهات الجولة في المحافظ رافق

 . التطوير العمال المنفذة والشركات

  

 النموذجي المثلث سوق يتفقد السويس محافظ

 نائب نم مكونة لجنة تشكيل علي السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء أكد

 واألمن واإلسكان األسواق ومشروع للمحافظة العام والسكرتير المحافظ

 وتنشيط العمل سير وتفعيل وتطوير االرتقاء كيفية لمناقشة المعنية والجهات

 ةوالفاكه واللحوم الغذائية السلع لجميع السوق داخل والشراء البيع حركة

 .  واألسماك والخضروات

 ضوربح النموذجي المثلث لسوق صقر المجيد عبد اللواء زيارة خالل ذلك جاء

 تيرالسكر العظيم عبد طارق واللواء المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور

 والعميد بالمحافظة األسواق عام مدير دراز محمود والعميد للمحافظة العام

 .  فيصل حي رئيس إبراهيم وفاتن األربعين حي رئيس سراج إيهاب

 تهمطلبا إلي واستمع بالسوق والبائعين المحالت أصحاب المحافظ والتقي

 قةالمغل المحالت جميع فتح أهمية علي مشددا ، السوق داخل الحركة لتنشيط

 ةأهمي علي ومؤكدا ، المحالت أصحاب علي المتأخرة المستحقات جميع وسداد

 غيلوتش تفعيل أهمية إلي مشيرا ، الجادين غير البائعين من المحالت سحب

 . األسعار وضبط السلع كافة لتوفير المثلث سوق

 

 

 



  

 : التنمية مجال في:  أوال 

اسكان ) الثاني والموضوع( الطرق والنقل)  األول الموضوع متضمنة1121مايو شهر عن للمعلومات الشهرية النشرة إصدار 

 (.المناطق العشوائية) الثالث والموضوع(  ومرافق

 .  مايوشهر  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 1121 مايوشهر  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 – صةالرخ رقم

 0 الوزراء مجلس معلومات مركز طلب علي بناء وذلك

 الندوات:  – اللقاءات -  االجتماعات:  ثانيا

 المعلومات بمركز اإلدارات مديري سادةوال 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 

 

 

 



  

 الجتماعيةا للرعاية صندوق وإنشاء سنوي ا، التضخم بنسبة زيادتها وربط المدنية، للمعاشات أدنى حدّ  وضع على القانون ينصّ 
 ناديقص بين المالي التشابك وفكّ  التأمينات، ألموال استثمارية آلية إنشاء يستهدف الجديد التشريع بأن وترّوج.ألصحابها
 ى،أعل عوائد تحقيق بغرض المعاشات، نظم ألرصدة مستقلة استثمارية سياسة وإقرار العامة، والخزانة االجتماعي التأمين

 .صادياالقت النموّ  وتنشيط دفع إطار في مزايا، من يوفره ما مستوى ورفع المعاشات، نظام اللتزامات الذاتي بالتمويل والسماح
 خمالتض بنسبة المعاشات زيادة وربط للمعاشات، أدنى حد وضع القانون، مشروع ويتضمن الحقيقي األجر على التأمينات
 يتضمن كما المعاشات، ألصحاب االجتماعية للرعاية صندوق وإنشاء للمواطنين، الحقيقي األجر على التأمينات وتقدير سنويًّا،
 ،1121 يونيو نهاية حتى جنيه مليار 142 بنحو التأمينات أموال إجمالي وتُقدر.التأمينات أموال استثمار آلية على االتفاق
 مشترك ألف 71 قدرها بزيادة مليون 13071 عليهم المؤمن عدد وبلغ والمعاشات، التأمينات هيئة إحصائيات ألحدث ووفق ا
 زمتعت الذي الموحد القانون إن قال المعاشات، ألصحاب العام االتحاد رئيس فرغلي، البدري قاسيه اجتماعية ضربات .جديد

ا المعاشات، أصحاب يفيد لن إصداره الحكومة  ادةم هناك أن فرغلي، وأضاف.قاسية اجتماعية ضربات لهم سيقدم أنه إلى مشير 
ا 14الـ بلوغها عند والدها معاش من االبنة بحرمان تتعلق بالقانون  المادة هذه أن مضيف ا عملها، أو زواجها عدم رغم عام 
 المرأة بين المساواة وهي اإلسالمية، الشريعة مع تتعارض وهمية شعارات تحت الدولية العمل منظمة وضعها على أصرت

 قانون بأن المعاشات، ألصحاب العام االتحاد رئيس وأفاد.2130 لسنة 31 قانون في الموجود الحقوق مع وتتنافى والرجل،
 سيتعرض الشكل وبهذا الخدمة، سنوات لك عن المعاش احتساب منها العيوب، بعض يشوبه الموحد االجتماعية التأمينات
 .فقط سنتين آخر عن فيه األجر متوسط يكون الذى الحالي القانون بخالف المعاش، لتخفيض المعاشات أصحاب
 غير تمنع مادة يتضمن القانون أن إلى المعاشات، ألصحاب العام االتحاد رئيس وأشارالخدمة أثناء والراتب المعاش حساب
 االشتراكات دفع في تكمن األعمال رجال بشأن أخرى كارثة عن فضال   المتوفى، والدها وراثة حق من المتزوجة وغير العاملة
 دتاعتم كما لديه، العاملين من عدد تسريح أو األجور، تخفيض إلى يضطرهم ما العامل؛ عليه يحصل الذى الدخل قيمة بحسب

 تالتأمينا قانون فى عمالقة وجود من الرغم على والخارج، الدولية العمل منظمات على القانون صياغة فى والى غادة الدكتورة
 االبنة حرمان يتضمن لم الجديد والمعاشات التأمينات قانون مشروع إن االجتماعي التضامن وزيرة والي، غادة قالت.بمصر
 بقوانين حاليا مقررة تأمينية حقوق أي يمس لم كذلك سنها، كان وأيا تعمل ال أو متزوجة غير أنها طالما والديها معاش من

 نوضما الحالية االجتماعي التأمين منظومة إصالح إلى يهدف الجديد القانون مشروع أن ”والي“ وزعمت.االجتماعية التأمينات
 قانون ارإلصد االنتظار دون سنويا تقرر التي للزيادة آلية ووضع المستقبلية، المعاشات قيم وتحسين لها، المالية االستدامة

 .الحالية القوانين بموجب مكتسبة حقوق أي من ينتقص ولم بشأنها سنوي
 :اعتراضات من يواجهه وما الجديد القانون مالمح بالتفصيل نرصد يلى وفيما الجديد القانون كوارث

 221 رقم الشامل االجتماعي التأمين نظام وقانون 2130 لسنة 31 رقم االجتماعي التأمين قانون الجديد، القانون يدمج –
 على االجتماعي التأمين وقانون 2130 لسنة 11 رقم المسلحة للقوات والمعاشات والتأمين التقاعد وقانون 2111 لسنة

 في المصريين للعاملين االجتماعي التأمين وقانون 2136 لسنة 211 رقم بالقانون الصادر حكمهم في ومن األعمال أصحاب
 .2131 لسنة 01 رقم بالقانون الصادر الخارج

 .المالية القدرة ضوء فى للمعاشات أدنى حد وضع –
 صحابأل المعيشة مستوى رفع فى يسهم مما التضخم، بمعدل السنوية زيادتها طريق عن المعاشات على التضخم أثر معالجة –

 .المعاشات
 ستقاللا ويحقق بينهما، المالية التشابكات فض إلى يؤدى بما للدولة، العامة والخزانة الهيئة بين العالقة تنظيم يستهدف –

 .العامة الخزانة عن النظام
 .والمعاشات االجتماعية التأمينات لنظام المالية االستدامة إلى الوصول –
 .المعاشات مجال فى الدولية للمعايير وفقا االجتماعية، التأمينات أموال الستثمار مستقل كيان إنشاء –
 .األساسى األجر وليس الوظيفى، أو الشامل لألجر وفق ا المعاش حساب سيجرى –
 .األمثل بالشكل المعاشات أموال استثمار عن مسئول كيان إنشاء على ينص –
 .والخاص العام والقطاعين بالحكومة العاملين فئات جميع الجديد القانون يخاطب –
 



  

 

 -: منوعضوية كل  مساعدلا العام تيرالسكر السيد برئاسه لجنه شكلت

 واالداره التنظيم مديريه مديرعام / السيد  

 واالداريه الماليه نئوالش مديرعام/  السيد 

 البشريه الموارد مدير / السيد 

 العمراني التخطيط عام مدير / السيد 

 المعلومات مركز مدير / السيد 

  المقدمه الخدمات وتحسين تطويرالى  يؤدي بما السويس محافظهل التنظيمي هيكلال ومراجعه بدراسه اللجنه هذه تختص 

 .يوما عشر خمس خالل والعرض اللجنه اعمال هعن تسفر بما مفصل تقرير اعداد يتم ان علي للمواطن

 التالي النحو علي لجنه تشكل :- 

 ( االسكان مديريه) ابراهيم احمد دعي/ المهندس السيد 

 كمال مصطفي مدحت / السيد 

 السيد محمد / السيد 

 باالحياء  الهندسيه االدارات مديري / السادة  

 االسكان بوزاره الفني التفتيش دارهإ نم عضو 

 دياب حمدي / السيد  

 هذهل الفنيه الحاله وبيان بالمحافظه االرثوذكسيه الطائفه ئسناك بشأن الواردة الملفات ودارسه بفحص اللجنه هذه وتختص

 . اللجنه مالاع عنه تسفر بما مفصل تقرير واعداد االستراتيجي المخطط طاتالشترا مطابقتها ومدي ئسناالك

 -: من كال وعضويه المساعد العام السكرتير/  السيد برئاسه لجنه تشكل

 واالداريه الماليه الشئون عام مدير / السيد  

 المجد ابو هدي/ السيدة 

 البيطري الطب مديريه عام مدير/  الدكتوره 

 الرحمن دعب مجدي / الدكتور 

 علي ينمالتأ رسوم نسبه بزيادة البيطري الطب مديرة هالسيد من المقدم رحتالمق ومراجعه بدراسه اللجنه هذة تختص

 . اللجنه اعمال عنه تسفر بما تقرير واعداد المذبوحات



  

 التزويد:

1 -المحتويات :

 0 

المجلة 
 النشرات المحلية: 

 . 
 

 التاريخ الجهة التي تم البث إليها مصدر البيان الموضوعات التي تم بثها م
 فكرى ميدان تطوير أعمال يتابع السويس محافظ 2

 زاهر
 الوفد           

 
 26/0/1121 مكتب األستثمار

 اليوم السابع اإلعدادية الشهادة امتحانات يتفقد السويس محافظ 1

 
 

 مديرية التربية والتعليم
 

26/0/1121 

 لتميزا بجائزة الفائز الطالب يستقبل التعليم وزير 7
 العالمية تالروبو بطولة فى

 االخبار

 
 1/0/1121 التربية والتعليم

 بمدينة التطوير أعمال يتابع السويس محافظ 4
 األربعين بحى المثلث

 األهرام
 

 21/0/1121 األستثمار مكتب

 اليوم السابع القمح حصاد موسم يفتتح السويس محافظ 0
 

 2/0/1121 مديرية الزراعة

 

 البث االنتقائى
 

 



 استمارة البيانات البليوجرافية  

     الكتابوان عن

  عدد الصفحات

  المؤلف

 التصنيف 

  المطبعة

 نبذة مختصرة عن محتويات الكتاب

 16 -  2112) ودسع آل تركي بن فيصل بن الرحمن عبد بن العزيز عبد بن فهدمن ان  الكتاب هذا مؤلف انطلق

 للقب اتخاذا   وأولهم السعودية العربية المملكة ملوك خامس ،(1110 أغسطس 2/  هـ 2416 اآلخرة جمادى

 أحمد بنت حصة األميرة زوجته من الذكور، العزيز عبد الملك أبناء من التاسع االبن هو. الشريفين الحرمين خادم

 الشقيق غير أخيه وفاة بعد م2111 يونيو 27 الموافق ـه 2411 شعبان 12 في الحكم مقاليد تولى. السديري

 حينها العهد ولي العزيز عبد بن هللا عبد تولى 2113 عام ومنذ ،2110 نوفمبر في بجلطة أصيب. خالد الملك

 .اليومية البالد شؤون معظم إدارة

 العراق وتهديد ،2111 معا في الكويت لدولة العراق احتالل أزمة أبرزها األحداث من الكثير حكمه فترة شهدت

 كوكذل السعودية، بها تأثرت أحداث من تبعها وما اإليرانية - العراقية الحرب وكذلك السعودية، األراضي بغزو

 اوأيض   والعراق، ألفغانستان المتحدة الواليات غزو من تبعها وما المتحدة الواليات في 1112 سبتمبر 22 أحداث

 .الشديد لالنخفاض السعودية الميزانية واضطرار طويلة سنوات النفط أسعار انخفاض

 

 

 

 

 



 موضوع النشرة  

 في ذكرى العاشر من رمضان.. يد تبني ويد تحمل السالح

يعد شهر رمضان شهر العبادات الذي أنزل فيه القرآن معجزة العرب والمسلمين التي تتحدى الفصحاء إلى يومنا هذا، بجانب إنه 

ا وحديث ا، وشهر المواقف الحاسمة التي بها تقدم المسلم ل ون وانتشر اإلسالم وتشكشهر الفتوحات والبطوالت واالنتصارات قديم 

التاريخ، وعلى الدرب سار المصريون في حرب العاشر من رمضان، مسجلين صفحة جديدة في سجل البطوالت والفتوحات 

فمن غزوة بدر ومعركة القادسية إلى حطين 1الكبيرة في التاريخ اإلسالمي والمصري الذي قدر هللا لها أن تكون في رمضان

رمضان، جاءت أيام ال ينسى التاريخ انتصاراتها في هذا الشهر الكريم، ففي العاشر من رمضان عام وعين جالوت والعاشر من 

، حدث االنتصار العظيم الذي يعتبره المؤرخون المعاصرون أول انتصار عسكري 2137هجرية / السادس من أكتوبر عام  2717

شفى هللا به صدور قوم مؤمنين، وأذهب غيظ قلوبهم، حيث للمسلمين والعرب في العصر الحديث على اليهود )إسرائيل(، الذي 

ا ماحي ا كبوة يونيو  ا مبهر  ا ما قام به الجيش من مقاومة بدأت 2163خاضت مصر معركة عظيمة حققت فيها انتصار  ، متوج 

ا، والتي قام خاللها أبطال القوات المسلحة 2142بحرب االستنزاف "في معركة رأس العش" التي استمرت  بأربعة آالف  يوم 

لقد أنهت حرب 1عملية، فأرست تلك الحرب األعمدة الرئيسية التي قام عليها االنتصار العظيم في العاشر من رمضان 411و

العاشر من رمضان أسطورة الجيش اإلسرائيلي الذي ال يُقهر، وكانت بداية االنكسار للعسكرية اإلسرائيلية، ومن ثم سيظل هذا 

ا على صدر كل  اليوم العظيم ـ العاشر من رمضان مصدر مجد وفخر يحيط بقامة العسكرية المصرية على مر التاريخ، ووسام 

يمثل العاشر من رمضان 1مسلم وعربي، وشفيع ا للشهداء األبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل الزود عن الوطن

ذي عبرت فيه القوات المسلحة بمصر وشعبها إلى العزة ال 2137ذكرى ألعظم انتصارات العسكرية المصرية العريقة في أكتوبر 

والكرامة، واليوم شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي شعب مصر وقواته المسلحة تلك الذكرى بافتتاح "محور روض الفرج" 

 نجازأكبر المشروعات القومية في مجال الطرق والنقل في مصر، وكوبري "تحيا مصر" أعرض كوبري ملجم في العالم، في إ

 1جديد ومبهر يؤكد للعالم أن أبناء مصر مازالت أيديهم واحدة تبنى والثانية تحمل السالح

ا هجري ا تمكنت القوات المصرية في تحطيم "خط بارليف" الذي كان جبال  من الرمال واألتربة، يمتد بطول قناة  43قبل  عام 

ا من بورسعيد شماال  وحتى الس261السويس في نحو ) ويس جنوب ا، ويتركز على الضفة الشرقية للقناة، هذا الجبل ( كيلومتر 

الترابي الذي طالما افتخرت به القيادة اإلسرائيلية لمناعته وشدته، كان أكبر العقبات التي واجهت القوات الحربية المصرية في 

، ألن هزيمته تعني سيادة خاض الجيش المصري البطل تلك المعركة، وهو يعلم أنها معركة مصير1عملية العبور واالنتصار

وعلى مدار سنوات الصراع مع إسرائيل حققت القوات البحرية بطوالت وانتصارات أسهمت في إعادة 1إسرائيل على المنطقة كلها

األمر الذي أعاد  2163الثقة والروح للمقاتل والشعب المصري ومن أبرز وأهم هذه البطوالت إغراق المدمرة إيالت عقب نكسة 

تحقيق النصر ورفع الروح المعنوية للجيش والشعب ولم يقتصر األمر على إغراق المدمرة إيالت فقد قامت القوات الثقة في 

وكانت القوات البحرية تنفذ ضربات 1البحرية بتنفيذ قائمة طويلة من العمليات حتى داخل المياه اإلسرائيلية وفي عمق موانئها

إال بتنفيذ عمليات جوية ضد اإلنسانية واالعتداء على األبرياء، فقام بضرب مدرسة  مؤلمة وموجعة للعدو، ولكنه ال يستطيع الرد

قامت بدورها في إطار العملية الهجومية من خالل أربع مجموعات  37بحر البقر ورغم أن القوات البحرية خالل حرب أكتوبر 

مجموعة قتال مستقلة للعمل بمنطقة باب قتال ضارية بمسرح البحر المتوسط، ومجموعتين للعمل بمسرح البحر األحمر، و

مجموعات مستقلة، تضم غواصات للعمل بالبحرين األبيض المتوسط واألحمر، ومجموعتي قتال مستقلتين تضمان  7المندب، و

زورق صواريخ  23قناصة غواصات و 21غواصة و 21فرقاطات و 7عناصر من قوات الصاعقة مسلحة بخمس مدمرات و

زورق إنزال، وعملت في أكثر من نصف مليون كيلو متر مربع في مياه البحرين  24كاسحة ألغام و 24زورق طوربيد و 71و

المتوسط واألحمر حيث أسهمت مجموعات القتال بكل ما تملكه من معاونة عمليات القوات البرية بالنيران وحماية جانبها، 

 1ير على الخطوط المواصالت البحرية اإلسرائيلية في البحرينواإلبرار البحري خلف خطوط القوات اإلسرائيلية على أجنابها والتأث

وكان الحصار البحري الذي فرضته القوات البحرية على باب المندب، وبالتالي حصار ميناء إيالت اإلسرائيلي على البحر األحمر 

ا لعمليات الحصار البحري غير التقليدية والمتعارف عليها في ا2134حتى فبراير عام   1لشكل المباشر القريب، نموذج 

( من حيث الشكل والمظهر، ولكنه اختلف من 2163لم يختلف الجندي المصري في حرب العاشر من رمضان عنه في حرب )

حيث الباطن والجوهر، فاإلنسان يقاد ويتغير من داخله ال من خارجه، وال يقود المسلمين شيء مثل إيمانهم بنصر هللا، وال 

بيله، فكانت "هللا أكبر" صيحة النصر، والتسابق على الشهادة الهدف، واالقتضاء بسيرة األبطال العظام يحركهم مثل الجهاد في س

والقدوة وهو ما خاطب قلبه ونفسه، وأوقدت جذوته، وحركت وبعثت عزيمته، وهنا لم يقف أمامه شيء، فصنع معجزة العبور، 

  1توكل، ومن هللا استمد العون فنصره وتخطى المستحيل، ألنه وقائده باسم هللا تحرك، وعلى هللا

 



 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

السويس
االربعين

فيصل
عتاقة

الجناين 

اطوال الطرق موزعة على االحياء



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

70%

18%

6% 6% 0%

بناء تعلية تعديل هدم ترميم



 

 

 

 



 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 



 3وحدات:     8مديريات :   5مراكز معلومات حي : 
 01المراكز التي تم المرور عليها :

 

 

 

 

  

مالحظات اإلدارة  نقاط الضعف نقاط القوة األنشطة التي تم متابعتها تاريخ المرور اســـم الموقع م

 العليا

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

 قواعد البيانات

 تم اإلبالغ -

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

 البيانات

 مع الشكر -

قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركز 0/0 حي فيصل 3

 السجالت الخطط

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية
 م اإلبالغت

النشرة قواعد  متابعة كافة أنشطة المركز 0/1 حي عتاقة 4

 البيانات السجالت

 مع الشكر -

النشرة قواعد  متابعة كافة أنشطة المركز 0/21 حى الجناين 5

 البيانات السجالت

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية
 تم اإلبالغ

التضامن االجتماعي  6

قطاع الشئون 

 االجتماعية

قواعد البيانات  ابعة كافة أنشطة المركزمت 0/20

السجالت تميز 

 النشرة والخطط

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية
 تم اإلبالغ

السجالت قواعد  متابعة كافة أنشطة المركز 11/0 الشئون الصحية 7

 البيانات

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية
 تم اإلبالغ

 خطط السجالتال متابعة كافة أنشطة المركز 16/0 الزراعة 8

 قواعد البيانات

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية
 تم اإلبالغ

قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركز 16/0 التربية والتعليم 9

 الخطط السجالت

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية
 تم اإلبالغ

التحديث للقطاعات  متابعة كافة أنشطة المركز 11/0 القوي العاملة 01

ت قواعد السجال –

 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

 ال يوجد     االربعين األحياء
  - - الجناين
    
     عتاقة
   - السويس
  - - فيصل

  - -  المديريات
 

 نشرات الوارده من االحياء والمديرياتالم يتقي

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


