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صحافة اإلسماعيلية
محافظ اإلسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك األراضي لواضعي اليد الجادين
بإجمالي عدد عشرون عقدا منها  15عقد لألراضي الزراعية وخمسة عقود للمباني
بمساحة  108فدان و 8قيراط و 7أسهم بقيمة إجمالية نحو  8مليون و 711ألف جنيها
و 711مترا مربعا للمباني
ف ى إطىىار تنفيىىت توجيهىىات الىىرديا عبىىد الفتىىاا السيس ى والمهنىىدس ميىىمف مىىدبول ردىىيا مجلىىا
الىىواراب بشىىلن التعامىىح ب ىىح حسىىم مىىد ملىىف اسىىترداد
أراض الدولة وتنفيت خمىة الدولىة بشىلن الحفىاى على
الرقعة الزراعية وحمايىة أمىك الدولىة والتيىد ب ىح
حسم ألى صورة من صور التعديات والضىر بيىد مىن
حديد عل يد كح مىن يحىاوس سىل أ شىبر مىن أمىك
الدولة وفرض سيادة القانون واسىتعادة ييبىة الدولىة.
واسىىىت مات لتنفيىىىت إجىىىرابات وبىىىرامل ملىىىف اسىىىترداد
أراضىى الدولىىىة وتقنيىىىين أوضىىىا واضىىىعي اليىىىد علىىى
أراضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الدولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة..
قىىاا اللىىواب حمىىد عثمىىان محىىافظ اإلسىىماعيلية بتسىىليم
الدفعىىة الخامسىىة مىىن عقىىود التمليىىك لعىىدد مىىن واضىىعي
اليد الجادين التين قاموا بسداد مقدمات رسوا التثمىين
ألراضيهم بنسبة الـ  % 25من القيمة اإلجمالية لثمن
األرض الت ف حواتهم وذلك ف مؤتمر موسد عقده
المحافظ بحضور المهندس أحمد عياا نادى المحىافظ
والمهندس عبىد الزببى السى رتير العىاا للمحافظىة
و اللواب سامي عكا الس رتير العىاا المسىاعد واللىواب
عادس أنور مساعد مدير األمىن والمقىدا محمىد سىمير المستشىار العسى ر للمحافظىة والمستشىار جمىاس
عمار المستشار القانوني للمحافظة والمهندس جماس خلف مدير عاا حسا استيكا األراضي وسىعاد
حامىىد مىىدير عىىاا الشىىؤن القانونيىىة بالمحافظىىة وفريىىل العمىىح مىىن أعضىىاب اللجنىىة المختيىىة بىىالتثمين
والمعاينىىىىىىىىىىىىىىىات والفحىىىىىىىىىىىىىىىا وعىىىىىىىىىىىىىىىدد مىىىىىىىىىىىىىىىن القيىىىىىىىىىىىىىىىادات التنفيتيىىىىىىىىىىىىىىىة بالمحافظىىىىىىىىىىىىىىىة
وقد بلغ اجمال المساحات الت تم اتنتهىاب مىن تحريىر عقوديىا فى الدفعىة الخامسىة 15عقىدا بإجمىالي
مساحة  108فدان و 8قيراط و7سهم بقيمة مالية إجمالية قدريا  8مليون و 711ألف جنيهىا تىم سىداد
مقىىىىىىىىىىدمات رسىىىىىىىىىىوا التثمىىىىىىىىىىين لهىىىىىىىىىىا بنسىىىىىىىىىىبة الىىىىىىىىىىـ  %25مىىىىىىىىىىن قيمىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىن األرض.
كمىىا تىىم تسىىليم عىىدد خمسىىة عقىىود آخىىر لكراضى المبىىاني بإجمىىالي مسىىاحة قىىدريا  711متىىرا مربعىىا.
وخىىكس مراسىىم تسىىليم العقىىود للمنتفعىىين أكىىد المحىىافظ عل ى ضىىرورة اتلتىىزاا بالمهلىىة المحىىددة لجميىىد
واضع اليد التين تم إخماريم بإنهاب إجرابات الثمين وذلك لسرعة سىداد نسىبة الىـ  % 25المسىتحقة
عليهم للجنة المختية حت يتسن تسليمهم عقود التمليك ومىن يتخلىف عىن الميعىاد المحىدد سىو يىتم
اتخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاذ كافىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة اإلجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرابات القانونيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة معىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى .
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محافظ اإلسماعيلية يكرم الطالبة آية محمد محمود سليم بنت مركز التل الكبير
الحاصلة على المركز الثاني مكرر فى أوائل الثانوية العامة على مستوى
الجمهورية..

حرص اللواب حمد عثمان محافظ اإلسماعيلية عل استقباس المالبة آية محمد محمود سليم أبنة مركز
ومدينة التح ال بير من مدرسة التح ال بير الثانوية بنات والتي حيلت عل المركز الثاني م رر عل
مستوى الجمهورية بمجمو كل وقدره 5و 409درجة بالقسم العلمي علوا لتهنئتها بمناسبة التفوق
وكان المحافظ قد أستقبح آية بيحبة والديا الت يعمح رديسا لقسم التفتيش بالتلمينات اتجتماعية
بالتح ال بير ووالدتها المبيبة البيمرية بادرة الم البيمر بالتح ال بير وذلك ف حضور اللواب سامي
عكا الس رتير العاا المساعد للمحافظة و الدكتور خالد خلف قبيض وكيح واارة التربية والتعليم
بالمحافظة والمهندس محمد عبده مدير عاا األبنية التعليمية وعكب عثمان مدير إدارة التح ال بير
التعليمية .
وقد أيدى المحافظ در المحافظة للمالبة آية ويدية تتكارية بمناسبة التفوق كما أشاد بجهود أساتتتها
ووالديها التين سايموا ف تحقيل يتا النجاا
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محافظ اإلسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب ويناقش
اآلليات التنفيذية لخطة تغيير واستبدال المواسير "األسبستوس" بنطاق المحافظة
وتوابعها

عقد اللواب حمد عثمان محافظ اإلسماعيلية اجتماعا بحضور كح من المهندس عبد
الزبب الس رتير العاا للمحافظة واللواب سامي عكا الس رتير العاا المساعد والمهندس
عبد الحميد عيمت رديا مجلا إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشر والير
اليحي ونادب المهندس محمد عبد السكا وذلك لمتابعة واستعراض الموقف التنفيت
لجميد مشروعات مياه الشر الت يجرى تنفيتيا بمختلف قماعات المحافظة وتوابعها
وبحث ومناقشة آية معوقات تعترض سبح تنفيتيا ومناقشة الحلوس والمقترحات لدفد
عجلة العمح بتلك المشروعات.
كما تناوس اتجتما استعراض ومناقشة اآلليات التنفيتية لخمة إحكس وتجديد مواسير
اتسبستوس القديمة الخاصة بشب ات مياه الشر بالمحافظة ووضد برنامل امني للتنفيت
بالتنسيل والتعاون التاا مد الهيئة القومية لمياه الشر والير اليحي وييئة قناة
السويا وكافة الجهات المعنية وخكس اتجتما أكد محافظ اإلسماعيلية عل حتمية
اإلسرا ف است ماس تنفيت جميد المشروعات وبتس أقي الجهود لتوصيح مياه الشر
النقية لجميد المناطل المحرومة باعتبار أن حل أصيح لجميد المواطنين.
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محافظ اإلسماعيلية يستعرض الموقف التنفيت لمشروعات جهاا تنمية المشروعات
اليغيرة والمتوسمة والمتنايية اليغر بالمحافظة و يؤكد عل حتمية تفعيح آليات
التوسد ف نشريا لتحقيل التنمية المستدامة
فىىىىىى إطىىىىىىار تنفيىىىىىىىت توجيهىىىىىىات الىىىىىىىرديا
عبىىىىىىىىد الفتىىىىىىىىاا السيسىىىىىىىى بشىىىىىىىىلن بىىىىىىىىتس
أقيىىىىىىى الجهىىىىىىىود مىىىىىىىن كافىىىىىىىة أجهىىىىىىىىزة
الدولىىىىىىىة للتوسىىىىىىىد فىىىىىىى نشىىىىىىىر وإقامىىىىىىىة
المشىىىىىىىىىروعات اليىىىىىىىىىغيرة والمتوسىىىىىىىىىمة
والمتناييىىىىىىىىىىة اليىىىىىىىىىىغر ودعىىىىىىىىىىم تلىىىىىىىىىىك
المشىىىىىىىىىىىىروعات وتشىىىىىىىىىىىىجيعها بهىىىىىىىىىىىىد
تحقيىىىىىىىىىىىل بنىىىىىىىىىىىاب وتنميىىىىىىىىىىىة اإلنسىىىىىىىىىىىان
الميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر .
عقىىىىىىد اللىىىىىىواب حمىىىىىىد عثمىىىىىىان محىىىىىىىافظ
اإلسىىىىىىىىىىىىىماعيلية اجتماعىىىىىىىىىىىىىا بحضىىىىىىىىىىىىىور
المهنىىىىىىدس عبىىىىىىد الزببىىىىىى السىىىىىى رتير
العىىىىىاا للمحافظىىىىىة ومحمىىىىىد عبىىىىىد الشىىىىىافي
دربىىىىىىاا المىىىىىىدير التنفيىىىىىىت لفىىىىىىر الجهىىىىىىاا التنفيىىىىىىت لىىىىىىدعم وتنميىىىىىىة المشىىىىىىروعات اليىىىىىىغيرة
والمتوسىىىىىىمة والمتناييىىىىىىة اليىىىىىىغر باتسىىىىىىماعيلية وذلىىىىىىك لبحىىىىىىث ومناقشىىىىىىة اآلليىىىىىىات التنفيتيىىىىىىة
واتجىىىىىىرابات التىىىىىى تتخىىىىىىتي ا كافىىىىىىة أجهىىىىىىزة المحافظىىىىىىة لىىىىىىدعم تلىىىىىىك المشىىىىىىروعات واسىىىىىىتعراض
ومتابعىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىا تىىىىىىىىىىم تنفيىىىىىىىىىىته مىىىىىىىىىىن مشىىىىىىىىىىروعات خىىىىىىىىىىكس السىىىىىىىىىىتة أشىىىىىىىىىىهر الماضىىىىىىىىىىية.
وخىىىىىىىكس المىىىىىىىؤتمر أشىىىىىىىاد محىىىىىىىافظ اإلسىىىىىىىماعيلية بجهىىىىىىىود الىىىىىىىدكتورة نيفىىىىىىىين جىىىىىىىامد الىىىىىىىرديا
التنفيىىىىىىت لجهىىىىىىاا تنميىىىىىىة ودعىىىىىىم المشىىىىىىروعات اليىىىىىىغيرة والمتوسىىىىىىمة والمتناييىىىىىىة اليىىىىىىغر
ومىىىىىا تبت لىىىىى مىىىىىن جهىىىىىود علىىىىى مسىىىىىتوى محافظىىىىىات ميىىىىىر كمىىىىىا أكىىىىىد علىىىىى جميىىىىىد المسىىىىىؤلين
بضىىىىىىرورة وحتميىىىىىىة تفعيىىىىىىح اآلليىىىىىىات التنفيتيىىىىىىة للتوسىىىىىىد فىىىىىى نشىىىىىىر المشىىىىىىروعات اليىىىىىىغيرة
والمتوسىىىىىىىمة والمتناييىىىىىىىة اليىىىىىىىغر ونشىىىىىىىر قافىىىىىىىة العمىىىىىىىح الحىىىىىىىر وتبسىىىىىىىي وتيسىىىىىىىير كافىىىىىىىة
اإلجىىىىىىرابات مىىىىىىد اآلخىىىىىىت فىىىىىى اتعتبىىىىىىار التركيىىىىىىز علىىىىىى الفئىىىىىىات األكثىىىىىىر احتياجىىىىىىا والفقىىىىىىراب
وخاصىىىىىة بىىىىىىالقرى والقماعىىىىىىات الريفيىىىىىىة وكىىىىىىتا التركيىىىىىىز علىىىىىى فئىىىىىىة شىىىىىىبا الخىىىىىىريجين وذلىىىىىىك
لمواجهىىىىىة ىىىىىىايرة البمالىىىىىة وخلىىىىىل المزيىىىىىد مىىىىىن فىىىىىرص العمىىىىىح مىىىىىد ت ثيىىىىىف حمىىىىىكت التوعيىىىىىة
الجماييريىىىىىىىة بليميىىىىىىىة يىىىىىىىتا الملىىىىىىىف الحيىىىىىىىو والتواصىىىىىىىح والتفاعىىىىىىىح مىىىىىىىد المىىىىىىىواطنين فىىىىىىى
أمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاكنهم.
ومىىىىىن جهتىىىىى أوضىىىىى محمىىىىىد عبىىىىىد الشىىىىىافي المىىىىىدير األقليمىىىىى لفىىىىىر الجهىىىىىاا بالمحافظىىىىىة أنىىىىى
تىىىىىم تمويىىىىىح ودعىىىىىم عىىىىىدد  1247مشىىىىىرو خىىىىىكس السىىىىىتة أشىىىىىهر الماضىىىىىية بإجمىىىىىالي قىىىىىروض
بلغىىىىىىىىت  36مليىىىىىىىىون و 250ألىىىىىىىىف جنيهىىىىىىىىا وعىىىىىىىىدد المسىىىىىىىىتفيدين منهىىىىىىىىا  1954مىىىىىىىىن أبنىىىىىىىىاب
المحافظة ومنها عدد  916مشروعا من المشروعات المتنايية اليغر
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محافظ اإلسماعيلية يوج بحتمية إطكق حملة م برة للنظافة العامة ورفد جميد تراكمات
القمامة والمخلفات بمختلف القماعات

عقد اللواب حمد عثمان اجتماعا بحضور وادح حمزة رديا مركز ومدينة اإلسماعيلية وعمرو الب ر
مستشار المحافظ للمتابعة وجميد رؤساب اإلحياب وذلىك لمتابعىة واسىتعراض الموقىف التنفيىت ألعمىاس
منظومة النظافىة العامىة وبحىث ومناقشىة كافىة المعوقىات التى تعتىرض سىبح تنفيىتيا ومناقشىة الحلىوس
والمقترحات واتحتياجات المملىو توفيريىا لىدفد عجلىة العمىح بالمنظومىة ورفىد مسىتوى األداب بهىا.
وخالل االجتماع أكد محافظ اإلسماعيلية على المضي قدما فى استكمال العمل بالعديد من الملاناذ تاذ
الصلة الوثيقة بالمواطني وم أبرزها تكثيف أعمنال النظافنة العامنة والتطنوير والتجمينل معكندا علنى
ضرورة تاعيل االهتمام بالشنوارع الارعينة والمنناطا تاذ الكثافنة السنكانية المرتاعنة وتكثينف أعمنال
صيانة وطالء األرصناة والبلندوراذ وأعمندة اإلننارة العامنة وكشنافاذ اإلضناءة من أجنل الحاناظ علنى
الوجننننننننننننننننننننننننن الجمنننننننننننننننننننننننننالي والحضنننننننننننننننننننننننننار لإلسنننننننننننننننننننننننننماعيلية.
مع األخت فى االعتبار تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لجميع المواقع والقطاعاذ ومتابعة نسب التناينت
أوال بأول وتاعيل التنسيقاذ والتواصل فيما بي كافة الجهاذ المعنية بالمنظومة وحصر أعداد العمالنة
الخاصننننة بالنظافننننة باألحينننناء ووضننننع ليننننة خاصننننة وحلننننول جتريننننة لسنننند العجننننز فننننى العمالننننة.
وأضاف المحافظ مشددا على االهتمام والتركيز فى التعامنل منع ملنف منظومنة النظافنة العامنة والعمنل
علننى الننتخل من جميننع بننعر وتجمعنناذ القمامننة والمخلانناذ وتاعيننل حمننالذ رفننع وإزالننة اإلشننالاالذ
مشننيرا الننى أ الاتننرة الحاليننة تتطلننب تحسنني ورفننع مسننتوى األداء داخننل جميننع الوحننداذ المحليننة
بمختلف مستوياتها حتى يشعر كل مواط على أرض المحافظة بالتاليير.
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محافظ اإلسماعيلية يسلم تأشيرات الحج وتذاكر السفر لعدد من أعضاء
بعثة حجاج الجمعيات األهلية لهذا العام

قىىىىاا اللىىىىواب حمىىىىد عثمىىىىان محىىىىافظ اإلسىىىىماعيلية يرافقىىىى المهنىىىىدس أحمىىىىد عيىىىىاا نادىىىى المحىىىىافظ
والمهنىىىىدس عبىىىىد الزببىىىى السىىىى رتير العىىىىاا للمحافظىىىىة ومهىىىىا الحفنىىىىاوى وكيىىىىح واارة التضىىىىامن
اتجتمىىىاعي بالمحافظىىىة وعىىىدد مىىىن القيىىىادات التنفيتيىىىة بتسىىىليم تلشىىىيرات الحىىىل وتىىىتاكر السىىىفر لعىىىدد
 10حجىىىىا مىىىىن أعضىىىىاب بعثىىىىة حجىىىىا الجمعيىىىىات األيليىىىىة التابعىىىىة لمديريىىىىة التضىىىىامن اتجتمىىىىاعي
بالمحافظىىىىىىىىىىة لهىىىىىىىىىىتا العىىىىىىىىىىاا والبىىىىىىىىىىالغ إجمىىىىىىىىىىالهم عىىىىىىىىىىدد  134حىىىىىىىىىىا وحاجىىىىىىىىىىة ..
وخىىىىىىكس مراسىىىىىىم تسىىىىىىليم المحىىىىىىافظ التلشىىىىىىيرات والتىىىىىىتاكر وجىىىىىىوااات السىىىىىىفر ألعضىىىىىىاب البعثىىىىىىة.
أكىىىد المحىىىافظ علىىى أنىىى سىىىو يىىىتم متابعىىىة البعثىىىة ب امىىىح أعضىىىادها والتواصىىىح معهىىىم طىىىواس فتىىىرة
الرحلىىىة واعتبىىىارا مىىىن لحظىىىة سىىىفريم ووصىىىولهم إلىىى األراضىىىي الحجاايىىىة حتىىى عىىىودتهم سىىىالمين
بىىىإذن تعىىىال متمنيىىىا للجميىىىد الحىىىل المبىىىرور والىىىتن المغفىىىور وسىىىادك الجميىىىد الىىىدعاب لميىىىر
وأيلها أن يحفظها دادما وأبدا
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محافظ اإلسماعيلية ييدر أمرا إداريا بضرورة التزاا جميد مدير المدارس
بمختلف المراحح التعليمية بعدا فرض اى مدرسي مختلف كح عاا

للعاا الثاني عل التوالي ..أصدر اللواب حمد عثمان محافظ اإلسماعيلية أمرا إداريا
بضرورة التزاا جميد مدير المدارس بمختلف المراحح التعليمية بجميد مدارس
المحافظة وتوابعها بعدا فرض اى مدرسي مختلف عن كح عاا وعل أن يستفيد ول
األمر من المدة القانونية المحددة بثكث سنوات للسماا بتغيير الزى المدرسي
وكتا عدا قير شراب الزى عل محح معين وأن يسم للمال أن يرتدى اى مشاب للزى
المفروض للدخوس للمدرسة واتستفادة من العملية التعليمية وأت تخيا كح مدرسة
"لوجو" حت ت يضمر ول األمر لشراد وت لفتها بع ب اضاف عل األسرة وأن من
يخالف ذلك سيتعرض للجزاب القانوني
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 -1ميادر التلوث البيئي بالمحافظة
البـــــيان

صر

صحي

صر
صناعي

حضر/ريف

المــــواقـــــــــد الـمـضـــــارة

تعــداد
الســ ان
المضـــارين

نسبة الس ان
المضارين إل
إجمالي الس ان

مــكحـــــــــــظـات

حضر

األبرا خلف ديوان عاا المحافظة حي الث

500

%1

-

حضر

مدينة أبو صوير بجميد توابعها

29721

%100

حضر

عزبة ناصر والسبد عمارات ومساكن التوفيل بمدينة القنمرة شرق

6500

%22

ريف
ريف

عزبة علي عيد بقرية نفيشة بمركز اإلسماعيلية
منمقة ( ) 13 -11 -8 - 7بر بقرية الفردان بمركز اإلسماعيلية

12800
4400

%7.8
%2.7

ريف

مركز ابو صوير بجميد توابع

179584

%100

ريف
ريف
ريف

القرى التابعة لمركز التح ال بير
القرى التابعة لمركز فايد
قرية ابو طفيلة-قريت النير -قرية الرياا البياضية بمركز القنمرة بر

59151
106108
69075

%52
%76.9
%63.5

ريف

قرية التقدا – قرية جلبانة –قرية اإلبماس – قرية مركز القنمرة شرق

28791

%65

حضر

محمة الرفد الرديسية للير اليحي بابو عموة بمدينة اإلسماعيلية (يي
فيها الير اليناعي الخاص بالمنمقة الحرة والمنمقة اليناعية األول
والثانية ) حيث تي في سرابيوا

حضر

محمة معالجة الير اليحي بالمدينة الجديدة بالقنمرة شرق (
يي فيها الير اليناعي الخاص بالمنمقة اليناعية بالقنمرة
شرق )

22215

-

%100

-

جار إنشاب شب ة صر

صحي

وذلك تنخفاض الماقة التيميمية عن الماقة الفعلية
لمحمة المعالجة
ــــــ
ــــــ
جارى العمح بالمرحلة األول لمشرو الير اليحي
بمدين ابو صوير وقري السبد أبار شرقي وقري
الواصفي
جارى إنشاب شب صر صحي
ـــــ

يي الير اليناعي في محمات الير اليحي
بعد معالجت داخلياً في المياند ( يلزا كح ميند
بمعالجة خاصة ب ) مما يجعح المواقد المضارة يي
المناطل التي يي فيها الير
اليحي المختل بالير اليناعي
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صر
اراعي

ريف

محمة  31بالمك بقرية الجزيرة الخضراب بمركز التح ال بير

1200

يعد الضرر واقد عل جميد س ان محافظة
اإلسماعيلية حيث يي الير الزراعي في
مياه قناة السويا أو يعاد استخدام دون
معالجة في ر األراضي الزراعية مد األخت في
اإلعتبار أن يتم ص  4محمات معالجة صر
صحي في محمات صر الير الزراعي
حيث يمر مير الواد ومير أبو
جاموس للير الزراعي بهته القرى
حيث يمر مير الواد للير الزراعي
بهته القرى

ريف

شماس اإلسماعيلية

ريف

البكا بقرية الرياا (يي في قناة السويا ) بمركز ومدينة
القنمرة بر

جميد
الس ان
جميد
الس ان

ريف

المحسمة القديمة بمركز ومدينة القياصين الجديدة

23134

%100

52113

%31.9

95904

%45.8

9444

%12

ــــــ

800

%16

ــــــ

27392

%47

ــــــ

%3
%6

حضر

عزبة علي عيد والحلوس وأبوعموه التابعين لقرية نفيشة ومير
ترع الشجرة بقري الفردان بمركز اإلسماعيلية
قرية المحسمة الجديدة وقرية السبد آبار بربية وقرية السبد آبار
شرقية وقرية المنايف بمركز أبوصوير
مقل تجميد قمامة بميدان ميمف كامح بحي أوس بمدينة
اإلسماعيلية
مقل تجميد قمامة بمنمقة  11بر طريل اليالحية بقرية
الفردان بمركز اإلسماعيلية
مقل قمامة عمومي بشار العريش ومدفن صحي بالمدينة الجديدة
بمركز ومدينة القنمرة شرق

صر
مخلفات

حضر

المنمقة المحيمة بالمستشف المركز بمدينة التح ال بير

6000

مياند طو

حضر

عدد واحد ميند طو في عزبة أبوجريش بمدينة أبوصوير

4000

ريف
ريف

مقال
القمامة

%5

شركة الشما لإلنتا الزراعي ( تدوير
مخلفات اراعية إلنتا سماد عضو (
كومبست )

ريف
حضر
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%100
%100

تعتبر محرقة المخلفات المبية بالمسنشف
المركز بمدينة التح ال بير بير ممابقة
للمواصفات
يوجد الميند بالمنمقة الجبلية بعزبة
أبوجريش بالقر من ال تلة الس انية

9

ريف

عزبة عمية الناىر بقرية أبو عاشور بمركز التح ال بير

مياند
أسمنت
ميدر البيان  -:اإلدارة العامة لير

ت يوجد

7000

%33

ت يوجد

ت يوجد

اإلسماعيلية وإدارة اتستثمار بديوان عاا المحافظة والمراكز والمدن

** التعليل  -:يتض من البيان السابل ما يلتي -:

ـــــــــ
تاريخ البيان  -:يوليو 2019ا

أوتً  -:أن ميادر التلوث البيئي بمحافظة اإلسماعيلية تنحير في ( الير
ومياند المو )
انيا ً  -:أن المواقد المتضررة من الير اليحي تتمثح في المناطل المحرومة من وجود أو عدا است ماس شب ة الير اليحي بها ويبلغ إجمالي عدد
الس ان المتضرر في يته المواقد نحو (  )526351نسم ويي بالترتي من حيث عدد الس ان المتضرر كما يلي .....
 -1مركز ومدين أبوصوير بنسبة تبلغ  %42.1تقريبا ً من إجمالي عدد الس ان المتضرر من الير اليحي
 -2م مركز فايد بنسبة  %21.4تقريبا ً من إجمالي عدد الس ان المتضرر من الير اليحي
 -3مركز القنمرة بر بنسبة  %13.9تقريبا ً من إجمالي عدد الس ان المتضرر من الير اليحي
 -4مركز التح ال بير بنسبة  %11.9تقريبا ً من إجمالي عدد الس ان المتضرر من الير اليحي
 -5مركز القنمرة شرق بنسبة  %7.1تقريبا ً من إجمالي عدد الس ان المتضرر من الير اليحي
 -6وأخيرا مركز ومدين اإلسماعيلية بنسبة تبلغ  %3.6تقريبا ً من إجمالي عدد الس ان المتضرر من الير اليحي
الثا ً  -:أن المواقد المتضررة من الير اليناعي تتمثح في المناطل التي يي فيها الير اليحي المختل بالير اليناعي ويي تتمثح في
مواقد ص محمات الير اليحي لثكث محمات يم ....
 محمة الرفد الرديسية بلبوعموة بمدينة اإلسماعيلية ( يي فيها الير اليناعي الخاص بالمنمقة الحرة و المنمقة اليناعية األول و الثانية ) حيثتي في سرابيوا
 محمة معالجة الير اليحي بالمدينة الجديدة بالقنمرة شرق محمة  31بالمك بقرية الجزيرة الخضراب بمركز التح ال بير (حيث يوجد شركة الشما لإلنتا الزراعي ( تدوير مخلفات اراعية إلنتا سماد عضو (كومبست )
رابعا ً  -:المواقد المتضررة من الير الزراعي يي بالترتي حس عدد الس ان المتضرر ....
 -1شماس اإلسماعيلية
اليحي والير
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اليناعي والير

الزراعي وصر

المخلفات ومقال القمامة

10

 -2قرية المحسمة الجديدة وقرية السبد آبار بربية وقرية السبد آبار شرقية وقرية المنايف بمركز أبوصوير
 -3عزبة علي عيد والحلوس و أبوعموه التابعين لقرية نفيشة بمركز اإلسماعيلية
 -4المحسمة القديمة بمركز ومدينة القياصين الجديدة
 -5البكا بقرية الرياا بمركز ومدينة القنمرة بر
خامسا ً  -:يوجد عدد (  ) 3مناطل عل مستوى المحافظة متضررين من مقال القمامة وبلغ إجمالي عدد الس ان المتضررين نحو (  ) 37636نسم
باإلضافة إل أماكن تجمعات متنا رة عل مستوى ا.ا التح ال بير وترتيبها كما يلي ....
 -1المدينة الجديدة بمركز ومدينة القنمرة شرق حيث نسبة الس ان المتضررين من إجمالي س ان المناطل المتضررة بلغت نحو  %72.8تقريبا ً
 -2ميدان ميمف كامح بحي أوس بمدينة اإلسماعيلية حيث نسبة الس ان المتضررين من إجمالي س ان المناطل المتضررة بلغت نحو  %25.1تقريبا ً
 -3منمقة  11بر طريل اليالحية بقرية الفردان بمركز اإلسماعيلية حيث نسبة الس ان المتضررين من إجمالي س ان المناطل المتضررة بلغت نحو
 %2.1تقريبا ً
سادسا ً  -:يوجد صر مخلفات طبية في المنمقة المحيمة بالمستشف المركز بمدينة التح ال بير حيث تعتبر محرقة المخلفات المبية بالمستشف المركز
بمدينة التح ال بير بير ممابقة للمواصفات.
سابعاً -:بلغ إجمالي عدد الس ان المتضرر من مياند المو عل مستوى المحافظة (  ) 11000نسمة ويم منحيرين في عزبة عمية الناىر بقرية أبو
عاشور بمركز التح ال بير حيث بلغت نسبة الس ان المتضرر  %63.6تقريبا ً من إجمالي المتضررين عل مستوى المحافظة وعزبة أبو جريش في ا.ا
أبوصوير حيث يقد بالقر من ال تلة الس انية وتبلغ نسبة الس ان المتضرر نحو  %36.4تقريبا ً من إجمالي المتضررين عل مستوى المحافظة .
امنا ً  -:ت توجد مياند أسمنت عل مستوى المحافظة

** التوصيات -:

 -1ضرورة عدا ص الير اليحي سواب معالل أا ت أو مختل بالير اليناعي أا ت أو مختل بالير الزراعي أا ت في بحيرة التمساا
أو البحيرات المرة أو قناة السويا لعدا التل ير سلبا ً عل الثروة السم ية وصحة المواطنين والحفاى عل مياه البحيرات
 -2عدا استخداا الير الزراعي في ر المحاصيح الزراعية أو الزراعات المستخدمة في اتستهك اآلدمي لعدا اإلضرار بيحة المواطنين
 -3مراعاة المواصفات القياسية اليحية العالمية في معالجة الير اليناعي والير اليحي
 -4إنشاب محمات معالجة للير الزراعي بالمقاييا اليحية العالمية
 -5إنشاب مقل عمومي رسمي ومدفن صحي بالمعايير القياسية ب ح مركز ومدينة عل مستوى المحافظة مد الييانة الدورية لهته المواقد والقضاب عل
ىايرة تعدد أماكن تجميد القمامة و حيريا في مواقد مناسبة
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 -2منشآت المحافظة عل البيئة بالمحافظة
المنشلة
مركز/حي

حدادل
عامة

عدد
المحميات
المبيعية

مقال قمامة و مدافن صحية

ا.ا
اإلسماعيلية

67

ت يوجد

 ( 4مقل عمومي بلبو بل  -ومقل تجميد
مخلفات بميدان ميمف كامح  -ومقل عمومي
بالمستقبح -ومدفن بلبو بل لمخلفات القمامة التي
ت ييل تدويريا حيث تدفن بالردا بال سبان
الرملية )  19 +أماكن تجميد عشوادية لنقح
المخلفات لميند التدوير

ت يوجد

ا.ا
أبوصوير

7

ت يوجد

يوجد أماكن تجمد عشوادية

ت يوجد

ا.ا فايد

13

محمات
رصد بيئي

مياند تدوير
القمامة

محمات معالجة صر

صحي

 ( 1بمنمقة أبو يعالل الير اليحي ب في
محمة المعالجة الرديسية
بل التابعة لقرية
بسرابيوا بمركز ومدينة فايد
الضبعية )

ت يوجد

 ( 1الغابة
الشجرية
بسرابيوا )

يوجد أماكن تجمد عشوادية

ت يوجد

ت يوجد

ا.ا التح
ال بير

18

ت يوجد

يوجد أماكن تجمد عشوادية

ت يوجد

ت يوجد

ا.ا القنمرة
بر

18

ت يوجد

 ( 3مقال عشوادية )

ت يوجد

ت يوجد

 (1محمة معالجة جار
إنشادها بقرية السبد آبار )
 ( 2محمة معالجة رديسية
بقرية سرابيوا ومحمة
معالجة بجوار نقمة شرطة
فنارة )
 ( 1محمة معالجة في مدينة
التح ال بير )
 ( 2محمة معالجة في قرية
أبوخليفة ومحمة معالجة في
البكا بقرية الرياا )

محمات معالجة
صر اراعي

ت يوجد

 (1محمة معالجة
متوقفة بروض
اليولي )
ت يوجد
ت يوجد
 ( 2محمة معالجة
في قرية البياضية
ومحمة معالجة
في قرية النير )
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ا.ا القنمرة
شرق

5

ا.ا
القياصين
الجديدة

15

ت يوجد

اإلجــمالي

143

1

ت يوجد

 1مقل عمومي ( بجنو شرق المدينة ) 1 +
مدفن صحي (بجنو شرق المدينة الجديدة )

ت يوجد

1مقل عشوادي ( يوجد بالدواويا بقرية السكا
)

ت يوجد

ت يوجد

 (8مقل قمامة )  ( 2 +مدفن صحي )  +أماكن
تجميد عشوادية

0

1

ميدر البيان  -:مديري الزراعة (إدارة التشجير والبيئة) والمراكز والمدن بدادرة المحافظة

ت يوجد

 ( 2محمة معالجة بنظاا
الحماية بجوار محمة الس ة
الحديد بالمدينة الجديدة و
محمة معالجة بيولوجية
بقرية التقدا ت تعمح )

ت يوجد

 ( 1محمة معالجة طريل
الدواويا )

ت يوجد

 ( 1 + 7محمة معالجة
جار انشاؤيا ) ( 1 +محمة
معالجة بيولوجية ت تعمح )

( 1 + 2محمة
مغلق )

تاريخ البيان  -:يوليو 2019ا

** التعليل  -:يتض من البيان السابل ما يلي -:
 أن منشآت المحافظة عل البيئة في محافظة اإلسماعيلية تتمثح في ....
أوتً - :الحدادل العامة حيث بلغ إجمالي الحدادل العامة ( تشمح المسمحات الخضراب ) عل مستوى المحافظة حت يوليو 2019ا ( )143حديقة عامة
ومسم أخضر حيث توجد أكبر نسبة في ا.ا اإلسماعيلية حيث بلغت نحو  %46.9تقريبا ً من إجمالي الحدادل والمسمحات الخضراب بالمحافظة بعدد
( )67حديقة ومسم أخضر م يلي كك من ا.ا التح ال بير و ا.ا القنمرة بر نسبة  %12.6تقريبا ً من إجمالي المحافظة بعدد (  )18مسم
أخضر ل ك منهما م ا.ا القياصين الجديدة بنسبة  %10.5تقريبا ً من إجمالي المحافظة بعدد ( )15مسم أخضر م ا.ا فايد بعدد ( )13مسم
أخضر بنسبة  %9تقريبا ً من إجمالي المحافظة م ا.ا أبوصوير بنسبة  %4.9تقريبا ً من إجمالي المحافظة بعدد ( )7مسم أخضر م أخيراً يلتي
ا.ا القنمرة شرق بنسبة  %3.5تقريبا ً من إجمالي المحافظة بعدد ( )5مسم أخضر .
انيا ً  -:يوجد عدد ( )1محمية طبيعية عل مستوى المحافظة ويي الغابة الشجرية بقرية سرابيوا بمركز فايد .
الثا ً  -:مقال القمامة والمدافن اليحية ويي تبلغ عدد ( )8مقل قمامة وعدد ( )2مدفن صحي ( مدفن صحي في المدينة الجديدة في ا.ا القنمرة شرق,
ومدفن بلبوبل لمخلفات القمامة التي ت ييل تدويريا حيث تدفن بالردا بال سبان الرملية) عل مستوى المحافظة وتوا مقال القمامة إل ....
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 عدد ( )2مقل قمامة عمومي في محافظة اإلسماعيلية باإلضافة إل عدد ( )1مقل تجميد مخلفات . عدد ( )3مقل قمامة عشوادي بمركز ومدينة القنمرة بر . عدد ( )1مقال قمامة عشوادية بمركز ومدينة القنمرة شرق . عدد ( )1مقال قمامة عشوادية بمركز ومدينة القياصين الجديدة . كما يوجد عدد ( )19أماكن تجمد عشوادية للقمامة في ا.ا اإلسماعيلية مد عدد من األماكن العشوادية المتنا رة عل مستوى مركز ومدينة التحال بير و ا.ا فايد و ا.ا أبو صوير .
رابعا ً  -:مياند تدوير القمامة حيث يوجد ميند تدوير للقمامة واحد في منمقة أبو بل التابعة لقرية الضبعية بمركز اإلسماعيلية ويو يعمح .
خامسا ً  -:محمات معالجة الير اليحي حيث يوجد عدد ( )9محمات معالجة صر صحي بمحافظة اإلسماعيلية وتوايعهم كما يلي ......
 عدد ( ) 2محمة معالجة في ا.ا فايد ويما محمة المعالجة الرديسية بسرابيوا ومحمة المعالجة بفناره بنسبة  %22.2تقريبا ً من إجمالي محماتمعالجة الير اليحي عل مستوى المحافظة .
 عدد ( )2محمة معالجة في ا.ا القنمرة بر يما محمة معالجة بلبو خليفة ومحمة معالجة بالرياا بنسبة  %22.2تقريبا ً من إجمالي محماتمعالجة الير اليحي عل مستوى المحافظة
 عدد ( ) 2محمة معالجة في ا.ا القنمرة شرق ويما محمة معالجة بنظاا الحماية بالمدينة الجديدة ومحمة معالجة بيولوجية بقرية التقدا ويي تتعمح بنسبة  %22.2تقريبا ً من إجمالي محمات معالجة الير اليحي عل مستوى المحافظة
 عدد ( )1محمة معالجة في مدينة التح ال بير بنسبة  %11.1تقريبا ً من إجمالي محمات معالجة الير اليحي عل مستوى المحافظة عدد ( )1محمة معالجة في ا.ا القياصين الجديدة في طريل الدواويا بنسبة  %11.1تقريبا ً من إجمالي محمات معالجة الير اليحي علمستوى المحافظة
 عدد ( )1محمة معالجة جار إنشاؤيا بقرية السبد آبار بمركز ومدينة أبوصوير بنسبة  %11.1تقريبا ً من إجمالي محمات معالجة الير اليحيعل مستوى المحافظة .
سادسا ً  -:محمات معالجة صر اراعي حيث ت يوجد إت عدد ( )3محمات عل مستوى المحافظة ويي منحيرة في اآلتي -:
 عدد ( )2محمة معالجة في قرية البياضية ومحمة معالجة في قرية النير بمركز القنمرة بر . عدد ( )1محمة معالجة في ا.ا أبوصوير ويي محمة معالجة صر اراعي مغلقة .سابعا ً  -:ت يوجد محمات رصد بيئي بمحافظة اإلسماعيلية .
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التوصيات -:
 -1إنشاب محمات معالجة للير الزراعي بالمقاييا اليحية العالمية .
 -2إنشاب مقل عمومي ب ح مركز ومدينة عل مستوى المحافظة مد الييانة الدورية لهته المواقد والقضاب عل ىايرة تعدد أماكن تجميد القمامة وحيريا
في مواقد مناسبة بعيدة عن ال تلة الس انية .
 -3إنشاب محمة رصد بيئي عل مستوى المحافظة أليميتها في ىح افتتاا قناة السويا الجديد و اتجاه التنمية اتقتيادية للمحافظة .
 -4تهيئة وتدري ال وادر الفنية الكامة للعمح في مجاس إدارة وتشغيح منظومة النظافة .
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 -3جمعيات و شركات النظافة بالمحافظة
جمعيات نظافة
البيان مركز/حي

عدد
الجمعيات

شركات نظافة
عدد العماس

عدد المعدات

ذكور إناث

جهود محليات
عدد العماس

عدد الشركات

عدد المعدات

عدد المعدات

ذكور

إناث

مركز ومدينة اإلسماعيلية

19

 103متنو

252

107

مركز ومدينة أبوصوير

3

 27متنو

41

0

مركز ومدينة فايد

5

 48متنو

20

3

مركز ومدينة التح ال بير

4

 102متنو

116

0

مركز ومدينة القنمرة بر

3

34متنو

32

7

مركز ومدينة القنمرة شرق

3

15متنو

66

17

مركز ومدينة القياصين
الجديدة

2

15متنو

40

0

اإلجــــــمالي

39

344

567

134

متــوقـــــــفة عن العـــمح

0

0

0

ت يـــوجــــــد

0

ميدر البيان  -:مديرية الشئون اإلجتماعية والمراكز والمدن
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0

0

0
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التعليل  -:يتض من البيان السابل ما يلي -:
 -1إجمالي عدد جمعيات النظافة عل مستوى المحافظة حت يوليو 2019ا بلغ (  ) 39جمعية وجميعها متوقفة عن العمح .
 -2قد تم اتنتهاب من تجربة منظومة النظافة المدعمة من واارة البيئة بتاريخ 30/3/2017ا مد اتستمرار في قياا الوحدات المحلية القريبة من ميند
التدوير في تجميد ونقح المخلفات لتدويريا في ميند أبوبل بعد فرايا للتلكد من صكحيتها للدخوس في الماكينات .
 -3توجد جهود محليات في منظومة النظافة عل مستوى المحافظة متمثلة في إمداد المراكز والمدن بالمعدات والعمالة الكامة للنظافة كما يلي -:
 يوجد في ا.ا اإلسماعيلية عدد ( )103معدة متنوعة بنسبة  %30تقريبا ً من إجمالي المعدات عل مستوى المحافظة وعدد ( )359عامح نظافة بنسبة %70.2تقريبا ً ذكور و %29.8تقريبا ً إناث ويو يلتي في المرتبة األول من حيث عدد المعدات وعدد العماس .
 يوجد في ا.ا التح ال بير عدد ( )102معدة متنوعة بنسبة  %29.6تقريبا ً من إجمالي المعدات عل مستوى المحافظة وعدد ( )116عامح جميعهم منالتكور ويو يلتي في المرتبة الثانية من حيث عدد المعدات وعدد العماس .
 يوجد في ا.ا فايد عدد ( )48معدة متنوعة بنسبة  %13.9تقريبا ً من إجمالي المعدات عل مستوى المحافظة وعدد ( )23عامح منهم بنسبة %87تقريبا ً ذكور و %13تقريبا ً من اإلناث ويو يلتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد المعدات والمرتبة السابعة من حيث عدد العاملين .
 يوجد في ا.ا القنمرة بر عدد ( )34معدة متنوعة بنسبة  %9.9تقريبا ً من إجمالي المعدات عل مستوى المحافظة وعدد ( )39عامح جميعهم منالتكور ويو يلتي في المرتبة الرابعة من حيث عدد المعدات والمرتبة السادسة من حيث عدد العاملين
 يوجد في ا.ا أبو صوير عدد ( )27معدة متنوعة بنسبة  %7.8تقريبا ً من إجمالي المعدات في المحافظة وعدد ( )41عامح جميعهم من التكور ويو يلتيفي المرتبة الخامسة من حيث عدد المعدات والمرتبة الرابعة من حيث عدد العاملين .
ً
 يوجد في ا.ا القنمرة شرق وكتلك ا.ا القياصين الجديدة عدد ( )15معدة متنوعة بنسبة  %4.4تقريبا ل ك منهما من إجمالي المعدات عل مستوىالمحافظة ويما يلتيان في المرتبة السادسة واألخيرة من حيث عدد المعدات بينما يلتي ا.ا القنمرة شرق في المرتبة الثالثة من حيث عدد العماس حيث بلغ
( )83عامح بنسبة  %79.5تقريبا ً من التكور و %20.5تقريبا ً من اإلناث بينما يلتي ا.ا القياصين الجديدة في المرتبة الخامسة من حيث عدد العماس
الت بلغ ( )40عامح بنسبة  %84تقريبا ً من التكور و %16تقريبا ً من اإلناث .
التوصيات -:
 -1ضرورة معالجة المشاكح التي أدت إل توقف عمح الجمعيات األيلية الخاصة بالنظافة والتنسيل بينها مد جهود المحليات عل مستوى المحافظة إليجاد
مشاركة فعالة في تموير منظومة النظافة .
 -2استخداا الوسادح والمعدات الحديثة في منظومة النظافة تختيار الوقت والجهد وتعظيم ال فابة .
 -3ضرورة توجي التوعية السلوكية للمواطنين والعاملين بالمياند والمستشفيات والجهات الح ومية والخدمية في التعامح مد المخلفات بلنواعها

17
نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

عدد يوليو 2019

نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

عدد يوليو 2019

 -1تعداد الس ان التقدير :

البيان  /المراكز

مركز اإلسماعيلية

ا.ا أبو صوير

مدينة التح ال بير

مركز القياصين

مركز القنمرة بر

مركز فايد

مركز القنمرة شرق

البيان

تعداد الس ان التقدير باإللف نسمة
ذكور

إناث

إجمالي

عدد اتسر

متوس عدد
أفراد األسرة

ريف

84111

79157

163268

32654

5

حضر

201072

191317

392389

98097

4

جملة

285183

270474

555657

130751

-

ريف

95462

85028

180490

36098

5

حضر

15556

14380

29936

7484

4

جملة

111018

99408

210426

43582

-

ريف

31280

29108

60388

12078

5

حضر

21813

21094

42907

10727

4

جملة

53093

50202

103295

22804

-

ريف

47962

43730

91692

18338

5

حضر

11367

10893

22260

5565

4

جملة

59329

54623

113952

23903

-

ريف

55342

52869

108211

28642

5

حضر

22702

20783

43485

10871

4

جملة

78044

73652

151696

32513

-

ريف

54750

51979

106729

21346

5

حضر

16326

15712

32038

8010

4

جملة

71076

67961

138767

29355

-

ريف

15099

13312

28411

5682

5

حضر

14673

14388

29061

7265

4

جملة

29772

27700

57472

12947

-

المصدر البيان  :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
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مقارن بي عدد التكور واالناث فى الريف والحضر

2019
300000
250000
200000
150000

إجمالى عدد الذكور حضر وريف

100000

إجمالى عدد االناث ريف حضر
50000
0

** التعليل  :من الجدوس السابل يتض أن -:
 اجمالى عدد السكان بدائرة المحافظة عام  2018هو  1331265نسمه اجمالى عدداألسر بدائرة المحافظة  295864أسرة ومتوسط عدد أفراد األسرة بالحضر  4أفراد
والريف  5أفراد وموزعين بنسبه  %52ذكور  %48،لإلناث وبنسبه  %44بالحضر ،
 %56بالريف.
 استأثر مركز ومدينه اإلسماعيلية بأكبر عدد من السكان حيث بلغ عددهم 555657نسمه بنسبه  %42من اجمالى عدد سكان واقل عدد من السكان كان بمركز ومدينه
القنطرة شرق حيث بلغ عددهم  57472نسمه بنسبه  %4.3من اجمالى عدد السكان .

** التوصيـــــــات :
-

االهتمام بمراكز تنظيم األسرة ووسائل تنظيم األسرة ونشر الوعي عن طريق وسائل
األعالم المختلفة بأهمية تنظيم األسرة.
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 -2تمور أعداد الس ان حس الحالة التعليمية بالمحافظة
عدد الس ان عاا 2016
ذكور

البيان

عدد الس ان عاا 2017
ذكور

اناث

ذكور

اناث

اتجمال
حضر

اناث

اتجمال
ريف

حضر

حضر

ريف

اتجمال

حضر

ريف

ام

30126

37143

67269

26796

34103

60899

87902

117851

205753

يقرأ وي ت

11423

7595

19018

8106

30941

12047

52154

45779

97933

149810

140050

289860

146125

160542

306667

286917

245637

532554

اقح من

ريف

حضر

ريف

عدد الس ان عاا 2018

جامعي
جامعي

36027

28075

64102

36226

28196

الميدر البيان  :الجهاا المركز للتعبئة العامة واإلحياب والهيئة العامة لمحو أتمي
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64422

60051

50048

110099
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تطور اعداد السكا حسب الحال التعليمية
350000
300000
اجمالى عدد السكان عام 2016

250000

إجمالى عدد السكان عام 2017

200000
150000

إجمالى عددالسكان 2018

100000
50000
0
جامعى

اقل من جامعى

يقرأويكتب

امى

** التعليل  :نكحظ من الجدوس السابل أن :
 ارتفاع اجمالى عدد األميين بالعام الحالي حيث بلغ عددهم  205753امى استأثر فيها اإلناث بأعلى معدل بنسبه  %57من اجمالى أعداد األميين. تذبذب فى أعداد من يقرأ وبكتب بالزيادة والنقصان استأثر فيها عام  2017بأعلى معدل حيث بلغ عددهم  97933يقرأ ويكتب. ارتفاع اجمالى أعداد السكان ذوى المؤهالت األقل من الجامعي خالل سنوات المقارنة حيث بلغت األعداد ألعلى معدل لها عام  2018إلى  532554نسبهزيادة  %42مقارنه بالعام السابق  %46مقارنه بعام .2016
 ارتفاع اجمالى أعداد الجامعي خالل سنوات المقارنة استأثر فيها عام  2018بأعلى معدل حيث بلغت األعداد  110099جامعي واقل معدل كان عام 2016حيث بلغ بنسبه انخفاض  %42مقارنه بالعام الحالي .

** التوصيات :
 -تحفيز الخرجين وتأهيلهم للقيام بمحو أمية عدد من األمين واالهتمام بالتعليم األقل من الجامعي .
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-3تمور اعداد الس ان حس الحالة اتجتماعية :
عدد الس ان التقدير عاا 2016
البيان

ذكور

عدد الس ان التقدير عاا 2017
ذكور

انث

ذكور

انث

اجمال
حضر

ريف

حضر

ريف

عدد الس ان التقدير عاا 2018
انث

اجمال
حضر

ريف

حضر

ريف

اجمال
ريف

حضر

حضر

ريف

اعزب

113252

93725

206977

114924

62665

177589

114933

62667

177600

متزوج

193812

199171

392983

264144

263689

527833

269658

269213

538871

ارمل

5986

31234

37220

9734

36581

46315

9929

37312

47241

مطلق

1584

4323

5907

3978

7733

11711

4057

7887

11944

تاريخ البيان  :يوليـ 2019
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تطور أعداد السكا حسب الحالة االجتماعية
600000
500000
إجمالى عدد السكان2016

400000

إجمالى عدد السكان 2017

300000

إجمالى عدد السكان2018

200000
100000
0

مطلا

ارمل

متزوج

اعزب

** التعليل نكحظ من الجدوس السابل أن :
 تذبذب اجمالى أعداد السكان حسب الحالة االجتماعية من العذاب خالل سنوات المقارنة بالزيادة والنقصان حيث وصلت األعداد إلى أعلى معدل لها بعاام 2016حيث بلغ  206977أعزب يليه فى ذلك العام الحالي  2018حيث وصلت األعداد إلى .177600
 زيادة اجمالى أعداد السكان حسب الحالة االجتماعية ( متزوج – أرمل – منفصال باداةرة المحاف اة خاالل سانوات المقارناة حياث وصالت األعاداد إلاىأعلى معدل لها عام .2018

** التوصيات :


تاااااااااااااااااااااااااوفير فااااااااااااااااااااااااار

العمااااااااااااااااااااااااال لل اااااااااااااااااااااااااباب يجااااااااااااااااااااااااااد دخااااااااااااااااااااااااال مناساااااااااااااااااااااااااب لتكاااااااااااااااااااااااااوين أسااااااااااااااااااااااااارة
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 -4تمور معدس الزيادة المبيعية
ا

العاا

معدس المواليد
حضر

ريف اجمالى

معدس الوفيات
حضر ريف

معدس الزيادة ال لية
حضر

اجمالى

ريف

1

عام 2014

%33.8

%5.9

%27.9

2

عام 2015

%32.3

%6.3

%26

3

عام 2016

%30.3

%6.04

%24

4

عام 2017

%28.3

%5.8

%23

5

عام 2018

%28.2

%5.8

%22.4

مصدر البيان :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

اجمالى
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** التعليل نكحظ من الجدوس السابل أن :
استتتتتتأثر عتتتتتام  2014بتتتتتأعلى معتتتتتدل مواليتتتتتد حيتتتتتث بلتتتتتغ  %33.8فتتتتتى حتتتتتين استتتتتتأثر
العام الحالي بأقل معدل مواليد بنسبه  %28.2نسبه زيادة المواليد.
ثبات معدل الوفيات بالعام الحالي مقارنه بالعام السابق بنسبه .%5.8
انخفتتتتتاض معتتتتتدل الزيتتتتتادة الكليتتتتتة فتتتتتى هتتتتتذا العتتتتتام بنستتتتتبه تصتتتتتل  %.6مقارنتتتتته بالعتتتتتام
السابق حيث بلغت معدل الزيادة .%22.4
** التوصيات :
االهتمااااااام بصااااااحة المواليااااااد حاااااادي ي الااااااوالدة للحااااااد ماااااان الوفاااااااة وذلااااااك بت ااااااوير
مراكز رعيه األمومة وال فولة بجميع الوحدات الصحية والمست فيات.
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 -1جدوس اتنتخابات :
عدد الحاصلين عل

مركز/
ا

عدد المقيدين ف جداوس اتنتخابات

تعداد الس ان  18سن فلكثر

بماقة انتخا

مدين  /البيان
ح

ذكور

اناث

إجمال

ذكور

اناث

إجمال

ذكور اناث إجمال

محافظة
781527 385172 396355 831527 412702 418825

-

-

-

اإلسماعيلية
اجمال المحافظة 781527 385172 396355 831527 412702 418825
الميدر البيان  :إدارة شئون المجالا واإلحيابات المركزية

-

-

-
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** التعليل -:نكحظ من الجدوس السابل أن يوض :
 تعتتتتتداد الستتتتتكان فتتتتتى الفئتتتتتة متتتتتن  18ستتتتتنة فتتتتتأكثر وهتتتتتى الفئتتتتتة التتتتتتى لهتتتتتا حتتتتتق
االنتختتتتتتتتتتاب وهتتتتتتتتتتى اجمتتتتتتتتتتالى  831527بنستتتتتتتتتتبة  %50.3ذكتتتتتتتتتتور ونستتتتتتتتتتبة
 %49.7إنتتتتتتتاث وعتتتتتتتدد المقيتتتتتتتدين فتتتتتتتى جتتتتتتتداول االنتخابتتتتتتتات اجمتتتتتتتالى 781527
بنسبة  %50.7ذكور ونسبة  %49.3إناث .
 بلغت نسبة الناخبين  %94من اجمالى تعداد السكان  18سنة فأكثر .
 أمتتتتتا بالنستتتتتبة لعتتتتتدد الحاصتتتتتلين علتتتتتى البطاقتتتتتة االنتخابيتتتتتة فهتتتتتو ال يوجتتتتتد حيتتتتتث
انه يتم االنتخاب ببطاقة الرقم القومي.

** التوصيات-:
 نوصتتتتتتتتى بزيتتتتتتتتادة الدعايتتتتتتتتة االنتخابيتتتتتتتتة لتشتتتتتتتتجي اإلفتتتتتتتتراد وأهميتتتتتتتتة عمليتتتتتتتتة
االنتخاب حتى تصل النسبة إلى أعلى من ذلك

 -2األحزا السياسية بالمحافظة:
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م

البيان

عدد المشتركين

اسم الحزب
ذكور

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

حز
حز
حز
حز
حز
حز
حز
حز
حز
حز
حز
حز
حز
حز

اناث

إجمالى

نسبة المشتركين فى
الحزب إلجمالى
المشتركين فى
األحزاب

نسبة مشاركة
المرأة إلجمالى
المشتركين

حماه وطن
الوفد
العربى للعدل والمساواه
مستقبل وطن
التحالف الشعبى االشتراكى
مصر بلدى
الشعب الديمقراطى
الشعب الجمهورى
التجم
جبهة التحرير القومية
المؤتمر
المصريين االحرار
قائمة حب مصر
إئتالف دعم مصر

الميدر البيان  :ادارة شئون الملبة واتتياس السياسي
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** التعليل-:من الجدوس السابل نكحظ ان -:
 -يوجد  14حزب على مستوى محافظة اإلسماعيلية وعدد المشتركين غير متوفر

** التوصيات :
 نوصى إدارة االتصال السياسي بتجمي المشتركين فى األحزاب السابقة

-3عدد المقاعد الت تشغلها المرأة ف المجالا الشعبية المحلية ومجلا الشع والشورى عن
عاا 2018
26
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ا

البند

1

جدول االنتخابات

األحزاب السياسية
بالمحافظة
( 2مقسمة على حسب
أسماء
األحزاب السياسية
في كل محافظة)

البيان

العدد

عدد المقاعد التى تشغلها المرأة فى مجلس الشعب

1

عدد المقاعد التى تشغلها المرأة فى مجلس الشورى

0

اجمالى المقاعد فى المجالس الشعبية المحلية
عدد المقاعد التى تشغلها المرأة فى
المجالس الشعبية المحلية

0

عدد أعضاء مجلس
الشعب
طبقا النتماءاتهم
الحزبية

0

اسم الحزب مستقل

1

ائتالف دعم مصر

3

قائمة حب مصر

2

حزب المؤتمر

1

حزب مستقبل وطنى

1

اجمالى

8

عدد أعضاء مجلسي
والشورى طبقا
النتماءاتهم الحزبية
الميدر البيان  :إدارة شئون الملبة واتتياس السياسي

0

0
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** التعليل عل البيان  :نكحظ من الجدوس السابل أن :
-

عدد المقاعد المرأة فى مجلس الشعب مقعد واحد تاب حزب قائمة حب مصر وهى
الدكتورة  /أمال رزق هللا ويوجد  7مقاعد رجال وهى فى حزب ائتالف دعم مصر ويم
(  -1اللواء  /أشرف عمارة  -2المستشار /عبد الفتاح عبدهللا  -3السيد /عصام سعد
منسي وواحد فى قائمة حب مصر وهو الدكتور  /سامي هاشم ن ويوجد واحد تاب حزب
المؤتمر وهو السيد  /أحمد شعيب ويوجد واحد تاب حزب مستقبل وطن وهم السيد  /أحمد
بدران البعلى) وهم على مستوى أرب دوائر على مستوى محافظة اإلسماعيلية وال يوجد
مجلس الشورى وال مجالس محلي
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التزويــــد **

**

تم تزويد المكتبة بما يلي -:
 نشرة مركز معلومات محافظة البحر األحمر عن شهر يونيه  2019م
 وردت نشرة معلومات مركز البحر األحمر .
 الجريددددددة الرودددددمية والويدددددارت الم دددددرية
األميرية .

ددددددرت مدددددن الهيردددددة العامدددددة للم دددددابت

 كتاب اإلح اءات الومكية الونوي اإل دار الوابت والعشرون .

نشرات المحافظات **

**

وردت نشرات المحافظات اآلتية -:
 كتاب اإلح اءات الومكية  -محافظة البحر األحمر – الجريدة الرومية والويارتالم رية .

دراسات وأبحاث

**

**

* اسم الدراسة  :التدريب االدارى وأهميته وأثرة على التنمية البشرية .
المؤلف :مديرية التنظيم واإلدارة .
تتناوس الدراسة:





مفهوم التدريب االدارى وعلى المستوى المحلى االدارى .
النظم الحديثة للتدريب وأثرة على التنمية البشرية .
تنظيم وتصميم البرامج التدريبية .
التدريب اإلداري وأهميته وأثرة على التنمية البشرية

**
* اسم الكتاب
* المؤلـــــف

كتاب الشهر **

 :اكس ا مال ). bible ) xml
31

ايليوت رستى هارولد .

يتناااول الكتاااب  :مقدمددة عددن  xmlوتعريفددات نددوا الموددتند ول ددات األنمددا وتقنيددات أضددافية
وت بيقات xml

**

قرأت لك

نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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اســـم الكتـــاب  :القاااانون رقااام  84ل 2002بإصااادار قاااانون اليمعياااات
والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية .
المؤلف  :أحالم مرسى على المحامية باالستئناف العالي وميلس الدولة
كريمة السيد إبراهيم  :المحامية بالنقض واإلدارية العليا
يتناول الكتاب تأويس الجمعيات وأغراض الجمعيات وحقويهدا والتزاماتهدا وأجهدزة الجمعيدة –
الجمعية العمومية – الجمعيات ذات النفت العام والمؤووات األهلية .
االتحددادات النوعيدددة واإليليميدددة واالتحدداد العدددام للجمعيدددات األهليددة و دددندو إعاندددة الجمعيدددات
والمؤووات والعقوبات .

موضوعات البث االنتقائي
الموضـــــــــــــوع

م

اليهة المرسل إليها

1

اكس ام ال ( ) xml

ادارة الحاسب االلى

2

قانون رقم  84ل2002

الشئون القانونية
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 صدر عدد يدياد مان النشارة الشاهرية للمعلوماات عان شهاـر يونياه  2019متضامنة
القطاعات اآلتياة  ( :قطااع االوقااف ق قطااع االطفااق ق قطااع اماالل الدولاه) هاذا إلاى
يانب األبواب الثابتة التى تتضمنها النشرة شهريا ً .
نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

عدد يوليو 2019

 تتولى إدارة النشر إعداد بعض األبواب الهامة بالنشرة الشهرية مثل ( مع القانون -
االيتماعااااااات واللقاااااااقات الخاصااااااة بالساااااايد المحااااااا – النشاااااااط األعالمااااااى
للسااايد المحاااا واساااتقبال سااايادته لضااايوف المحا اااة مااان كباااار رياااال الدولاااة
والمسائولين وتفقاد سايادته لمواقاع العماال المختلفاة بادائرة المحا اة باإلضاا ة إلااى
الموضوعات االختيارية).
 إعااداد الااردود علااى المكاتبااات الااواردة لاالدارة ماان مختلااف اليهااات والمساائولين
ومتخذي القرار .
 إعالن نتيية مسابقة النشرة الشهرية للمستوى األقل على مستوى المراكاز والمادن
واإلحياق والمديريات بعد تقيمها .

 إدخال قرارات السيد المحا

على الحاسب اآللى .

 إعداد البث اإلنتقائى وإرساله إلى اليهات المعنية .
 تسييل النشرات والدوريات والميالت والمراياع والمطبوعاات الاواردة للمكتباة اى
سيالتها الخاصة .
 إدخال الكتب والمرايع على الحاسب االلى على برنامج المكتبة .
 تدوين نشاط المكتبة ى النشرة الشهرية التى يصدرها المركز .
 استخراج القرارات التى تخص المحا ة من الوقائع المصرية واليريدة الرسمية .
 تقييم النشرات الواردة من المراكز والمدن .
 تحديث برنامج قرارات السيد المحا

.

33

 تحديث قطاعات النشرة الشاهريه وهاى ( قطااع الساكان والزياادة الطبيعياة ق المشااركة
السياسية ق قطاع البيئة )
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 عماال التقرياار الشااهري المطلااوب بموقااف الساالع اإلسااتراتييية والتموينيااة عاان الشااهر
السابق و قاا ً للنمااذج المر قاة منتصاف كال شاهر وذلال للارد علاى مكتاب األماين العاام
لوزارة التنمية المحلية .
 إرسال التقرير الشهري عن التعديات على أمالل الدولة واالراضى الزراعية ومخالفاات
البناق الى وزارة التنمية المحلية.
 إرسال التقرير الشهري عن انيازات المحا ة ى ميال الن ا ة والهدم والتعديات على
االراضى إلى وزارة التنمية المحلية .
 إرسال التقرير الشهري عن أهم انياازات المحا اة طاوال الشاهر إلاى مركاز معلوماات
رئاسة ميلس الوزراق
 يارى حصر األصول المؤيرة ومستحقات التأيير ى الد ع وذلل بالتعااون ماع الرقاباة
االداريه و وزارة التنمية المحلية .
 إرسااال تقرياار إلااى مركااز معلومااات رئاسااة ميلااس الااوزراق عاان اسااتعدادات المحا ااة
لموسم الحج .
 تقييم النشرات الشهرية لمراكز معلومات المدن واألحياق .
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محافظــــــة اتسماعيليـــــة
مديريــــــــة اليحـــــــــــة
ادارة الوقاد  /قسم اتبتية

بيان بالمنشآت الغتادية الت تم التوصية بإيقا تشغيلها أو بلقها اداريا خكس شهر يونيو 2019
ولم يتخت حيالها أى اجراب ادارى بشلن تنفيت التوصية
نو التوصية باتجراب
المملو
خمر
كليهما
رخي
دايم

ا

اسم المنشلة

المدير المسؤس

العنوان

رقم
الرخي

1

خيرات دمشق

ياسر احمد الجمال

شارع سكه الحديد – بجوار
الممر

اليوجد

√

2

مطعم الفنار

اسامه فهمى سعيد

طريق البالجات

اليوجد

√

3

ماركت مؤمن

مؤمن محمد السيد

اليوجد

√

عدم ترخيص – وجود دورة مياه داخل المنشاه

4

مخبز عباد الرحمن

مصطفى سيد محمود
سليمان

اليوجد

√

عدم ترخيص – وجود حمام داخل الفرن

5

كشرى هند

محمد سالم محمد

اليوجد

√

6

بيتزا عالء الدين

اليوجد

√

7

مخزن مواد غذائيه

اليوجد

√

8

مخزن شركه ايجيت
تريد

اليوجد

√

عالء بكرى عبد
الرحيم
محمد عبد الرحمن
ابراهيم
محمود توفيق عبد
العظيم

المرحله الخامسه بجوار
صيدليه الجمل
امتداد شارع المدارس –
شبين الكوم
ش الثالثينى بجوار السكه
الحديد
محالت نادى السكة الحديد
– بجوار الممر
 24اكتوبر ش ابو ذر
العقارى
 24اكتوبر ش ابو ذر
العقارى

سب الغلل
عدم ترخيص – وجود غرفة تفتيش
صرف صحى داخل المطعم
عدم ترخيص – وجود غرفة تفتيش ومواسير
صرف صحى امام الباب الخلفى للمطبخ

عدم ترخيص  -وجود غرفة تفتيش صرف صحى
داخل المطعم
عدم ترخيص –وجود غرفة تفتيش صرف صحى
امام المحل
عدم ترخيص – وجود مواسير صرف صحى
بالسقف
عدم ترخيص  -وجود حمام داخل المخزن
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9

ثالجة شركة القاهرة

محمد سليمان
ابوالمعاطى

10

جزارة الطيب

محمود محجوب احمد

11

جزارة اوالد القاسم
كافية فندق سوليتير
بالزا

عصام محمد قاسم
عبدالعليم فهمى احمد
منصور

13

االقصى ماركت

محمد عبداللطيف

14
15

مطبخ نادى الفيروز
جزارة شبيب

16

مخبر وحلواني آيات

شاكر السيد صالح
حسن نصر عبدالحليم
رضوان يوسف
رضوان

17

ماركت بينار

جمال سيد مصطفى

18

بي عصائر اسبرتاية

عصام محمد محمود
حسين

19

مطعم سندوتش

محمد عيد ابراهيم

20

ورشة حلويات الطيبين

السيد مرسى محمد

21

مطعم بيتزا لهاليبو

محمود حسن محمد

12

ارض الجمعيات
الشيخ زايد محالت المخبز
االلى
خلف مديرية الزراعة
عرايشية مصر – ش السكة
الحديد امام السلم االزرق
المرحلة الخامسة بجوار
صيدلية الجمل
طريق البالجات
ش التجارى الشيخ زايد
 96ش بنها ورضا –
عرايشية مصر
 96ش بنها ورضا –
عرايشية مصر
بجوار نفق جمال
عبدالناصر
ش متفرع من ش التحرير
– القنطرة غرب
بر ايمن ترعة اإلسماعيلية
امام كوبرى القصاصين
فايد الشارع الجديد

اليوجد

√

عدم ترخيص – وجود مواسير صرف صحى
اعلى باب الدخول

اليوجد

√

عدم ترخيص –وجود حمام داخل المحل

اليوجد

√

ال يوجد

√

عدم ترخيص – وجود حمام داخل المحل
عدم ترخيص – وجود شباك يفتح على منور بة
مواسير صرف صحى

2430
16
1163
878
2510
2902
4080

0

وجود حمام داخل المحل وغرفة تفتيش

√

وجود مبولة اعلى المحل
وجود مواسير صرف صحى باسفل المحل ( مكان
التجهيز )

√
√

وجود ماسورة صرف صحى بالمطعم
√

عدم ترخيص – وجود حمام داخل المحل
نقص شديد فى االشتراطات

√

8
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نقص شديد فى االشتراطات
وجود حمام داخل المحل

√
√
√

ال يوجد

اتجمال
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√

وجود دورة مياه داخل المنشاه

13

36

بيان بالمنشآت الغتادية الت تم التوصية بإيقا
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بلل أدارى

خمر دايم

كليهما

إجمالي

تم إخمار المجالا المحلية بالغلل اتدارى

8

13

21
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تقـــــريـــــر
خمة المتابعة والدعم الميدان

لمراكز ووحدات المعلومات

ودعم إتخاذ القرار بالمحافظة خكس شهر يونية  (2019نسبة )%10
تاريخ

م

إسم الموقع

1

مديرية اليحة

6/3

2

مديرية القوى العاملة

6/13

3

ا.ا القنمرة شرق

6/16

4

ا.ا القنمرة بر

6/20

المرور

األنشطة التى تم
متابعتها

نقاط الضعف

نقاط القوة

مالحظات

فى الموقع
 قاعدة البيانات اليدوية . قاعدة البيانات اآللية . مراجعة السجكت اإلداريةلكقساا .
 النشرات الربد سنوية -اإلصدارات .

 -قواعد البيانات اليدوية

نظر مد

واآللية .

ت يوجـــــــــــــــــــــــــد

 -العمال مدربة .

الش ر ،،

 -السجكت اتداري م تمل .

 تدري العاملين . قواعد البيانات اليدوية واآللية . السجكت اإلدارية . النشرة الشهرية للمعلومات . كفابة األجهزة اآللية . التدري . قواعد البيانات اليدوية . قواعد البيانات اآللية . النشرة الشهرية للمعلومات . السجكت اتدارية . التدري وكفابة العاملين . قواعد البيانات اليدوية واآللية .– السجكت اإلدارية .
 النشرة الربد سنوية . كفابة األجهزة والعاملينبالمركز .

5

مديرية التربية والتعليم

6/23

6

مدينة القياصين

6/27

 قواعد البيانات اليدويواآللي 0

ت يوجـــــــــــــــــــــــــــــد

 -العمال مدربة .

نظر مد
الش ر ،،

 كفابة األجهزة . قواعد البيانات اليدويةواآللية .

ت يوجـــــــــــــــــــــــــــــد

 -العمال مدربة .

نظر مد
الش ر ،،

 السجكت اتداري م تمل قواعد البيانات اليدويةواآللية م تملة .

ت يوجــــــــــــــــــــــــــــد

 اتجهزة تعمح ب فابة 0-

نظر مد
الش ر ،،

العمال مدربة .

 -قواعد البيانات اليدوية واآللية

 -قواعد البيانات اليدوية

 -السجكت اتدارية .

واتلية م تملة .

 -النشرة الشهرية للمعلومات .

 -التحديث اآلل للبيانات .

 -التدري وكفابة األجهزة .

-

 -قواعد البيانات اليدوية واآللية .

 -تحديث قواعد البيانات

 -التحديث .

اليدوية واآللية .

ت يوجــــــــــــــــــــد

نظر مد
الش ر ،،

نقا العمالة .

 -النشرة الشهرية للمعلومات .

 -اتنتظاا ف

 -السجكت اإلدارية 0

الشهرية .

اصدار النشرة

ت يوجــــــــــــــــــــــد

نظر مد
الش ر ،،

 -التدري وكفابة األجهزة .

يعتمــــد ،،
مدير عاا مركز المعلومات
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نمــــوذج إستطـــالع
الــــــرأى
من نشرة المعلومات الشهرية لمحافظة اإلسماعيلية عدد
شهر يولية  2019م
االســـــــــم .........................../الوظيفـــــــة /
.................................
(

ـــــــم
 -1يح تود اتستمرار ف امداد بنسخة من النشرة خكس الشهر نع
القادا
ال
)
 -2ما رأيك ف المؤشرات الجدولية والبيانات للقماعات الخدميـــة
)

(

 -3ما رأيك ف حالة دعم القرار او التوقعات المستقبليـة ان وجدات
كافيــــــــــة
 -4يـح تثل ف اكتماس ودقة وتحديــث البيانـات الــــواردة
 -5يـح ينــا عادــد من يــته النشــرة ومــا يــو ؟

مفيـ ــدة(

.........................................................................

مفيدة (

.........................................................................

 -6يـح تـود اضافة أى موضوعـات او أبـوا
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

)غير كافية (

)
)غ ير

)

نعــــــــــــم
)

(

ال

(
(

اخرى وما ي ؟ )
نعـــــــــــم
)

ال

(
(

)

(
نعــــــم
وساهم في تطوير نشرة المعلوماذ بالاكر والرأ ال والخبرة (وكل م )

لكل م عاو
تاضل وقام بملء هتا النموتج وإرسال إلينا 0
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