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داخل النشره

االخبار االعالمية للمحافظة•

اسهامات وانجازات المركز •

مع القانون•

قرارات السيد المحافظ        •

والمكتبةنشاط التوثيق •
موضوع النشرة•

قطاعات االحصاء•

الميدانيةالمتابعة •



صقر يتفقد الكورنيش الجديد وممشي أهل
السويس في أول ايام عيد االضحى المبارك

المرورمديرالسويسمحافظصقرالمجيدعبداللواءكلف

عليواحدصفسياراتهمبوقوفللمواطنينبالسماح

مشددا.المواطنينعليللتسهيلاالتجاهينفيالجديدالكورنيش

تفقدخاللذلكجاءالمخالفةعنوالبعدبالقرارااللتزامعلي

ةومنطقوالممشيوالمحالتالجديدالكورنيشمنطقةالمحافظ

هللاعبدالدكتوربمرافقةببورتوفيقالسويسأهلممشي

رتيرالسكسعداويخالدواالستاذالسويسمحافظنائبرمضان

العامالسكرتيرالدينسراجايهابوالعميدللمحافظةالعام

.السويسحيوالنظافهالتجميلالمساعد

روادالسويسأبناءمعالتهانيالمحافظتبادلالجولةوفي

ومطالبهمسعيدةعيدإجازةلهممتمنياوالكورنيشالممشي

تميماوكلالجديدوالشاطئوالممشيالكورنيشعليبالحفاظ

القادمةلألجيالملكالنهإنشاؤه

أيومنعبأولاوالالقمامةرفععليالمحافظأكدالجولةوفي

وقوفعليوالتأكيد..والكورنيشالممشيعليعشوائيات

.لهاالمخصصةاألماكنفيالدراجات



ويسالسوأهاليواالمنيةالتنفيذيةوالقياداتصقر

حمزةبمسجداألضحىعيدصالةيؤدون

هللاعبدالدكتوريرافقهالسويسمحافظصقرالمجيدعبداللواءأدى

امالعالسكرتيرسعداوىخالدواالستاذالسويسمحافظنائبرمضان

عيدصالةالمساعدالعامالسكرتيرالدينسراجإيهابوالعميدللمحافظة

بحىالصباحبمدينةالمطلبعبدبنحمزةبمسجدالمبارك،األضحى

صالةأديكما.االحترازيةاإلجراءاتكافةبتطبيقااللتزاموسطفيصل،

نأممديرالداخليةوزيرمساعداأللفىمحمداللواءمنكالاالضحيعيد

ويسالسجامعةرئيسالشرقاوىالعظيمعبدالسيدوالدكتورالسويس

الشيخوالسعوديةالعربيةللملكةالعامالقنصلنائبالبرناوىوابراهيم

سرايامحسنوالعقيدالسويسفىاألوقافوزارةوكيلراضىماجد

سيدوالنائبعبيدجمالوالنائبالسويسلمحافظةالعسكريالمستشار

المديرياتومديرىاالحياءالنوابورؤساءمجلسعضواالكرماوي

وأهالياألوقافومديريةوالشعبيةواالمنيةالتنفيذيةوالقيادات

ماجدخاشارالشي"والتضحيةالفداء"بعنوانالعيدخطبةالسويسوفي

كانامأهمهاوالتضحية،الفداءمعانيمنالكثيرالعيدفيإناليراضى،

يلبإسماعتعالىهللارزقهحينالسالم،عليهإبراهيمالرحمنخليلمن

منامهيفالسالم،عليهرأىثمعتيًا،الكبرمنبلغأنبعدالسالم،عليه

هأبيعينقرةوأصبحالسعي،معهبلغأنبعدالوحيدولدهيذبحأنه

اءأبنمعاألضحىبعيدالتهانيالمحافظتبادلالصالة،وعقب.وسنده

تبادلواثناء.الجميععلىسعيًداعيًدايكونأنهللامنمتمنيًاالسويس،

صقرالمجيدعبدللواءالشكرالسويسمواطنيمنعددقدمالتهاني

ازةاإلجخاللللمواطنينالسوايسةشاطئافتتاحعليالسويسمحافظ

.ةالمحافظنطاقداخلشعبىشاطئبوجودالمدينةأهالىحلموتحقيق



فتتح صقر ي.. إلسعاد أبناء السويس في العيد 

دشاطئ السوايسة بمنطقة الكورنيش الجدي

شاطئالسويسمحافظ.صقرعبدالمجيداللواءأفتتح

ادإلسعالجديد،كورنيشمنطقةفيمتر700بطولالسواسية،

حىاألضعيدإجازةمعللمواطنينمتاحويكونالسويسأبناء

نائبانرمضعبدهللاالدكتوراالفتتاحفيالمحافظرافق.المبارك

دعيإيهابوالعميدالعامالسكرتيرسعداويوخالد،المحافظ

ةالمهندسمنكالاالفتتاححضرالمساعدكماالعامالسكرتير

األحياءورؤساءالسويسحيرئيسالغنيعبدفاتن

االشرافوفريقاإلسكانعاممديربصلاسامهوالمهندس

منوعدداإلسكانمديريةمنللشاطئاإلنشاءاتأعمالعلي

رماوىالكسيدوالنائبعبيدجمالوالنائبالتنفيذيةالقيادات

درويشوعادلالنوابمجلسأعضاءزهرانعفافوالنائب

االجتماعيوالناديوالشاليهاتالشواطئمشروععاممدير

افتتاحإنصقرعبدالمجيداللواءقال.المشروعومسئولي

الشهورخاللمتواصلجهدنتيجةجاءالعيد،قبلالشاطئ

الشاطئلتجهيزساعة18طوالالعملتكثيفمعالماضية،

عامسكمتنفالسويسأبناءإلسعاداألضحىعيدقبلوافتتاحه

والمحالتوالممشىالكورنيشمنطقةبجوارجديد

ضلتعويالعملفيجهدايدخرالأنهالمحافظوأضاف.الجديدة

الحربسنواتطوالعانوهعمااألبطالالسويسأهالي

نيةالسكبالمدنالخدماتمستوىتحسينعنفضالوالمقاومة،
واألحياءالجديدة

منويبدأمتر700مسافةيمتدالعامالشاطئأنوأوضح

ويسالسكورنيشبدايةمعوينتهيالبحريةالصناعاتمدرسة

الشاطئطولزيادةالمحافظةأولىوتستهدفكمرحلةالجديد

اليومنظامشالية26عددالشاطئويضم.المقبلةالفترة

دادهوإماالنترلوكوتركيبباإلنارةالشاطئتجهيزالواحد،وتم

السياراتوصرحانتظاروساحةصحيصرفوشبكةالمياه

ومطعمالكافيهاتمنطقةتضمالثانيةالمرحلةأنالمحافظ
إداريومبنى



رمصاستقبل نقيب التمريض فى السويس محافظ

ر وعضو استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض بمص

.مجلس الشيوخ بحضور الدكتور اسماعيل الحفناوى مدير عام الصحة والسيدة مبارك نقيب تمريض السويس

ي مرت وفى اللقاء تم التأكيد على دور التمريض فى منظومة الصحة عبر سنوات طويلة واثناء الحروب واألزمات الت

.بها مصر

يروس وأشار المحافظ الي ان محافظة السويس تدعم بقوة مديرية الصحة لالرتقاء بالمستشفيات العامة ومواجهة ف

ه المبني كورونا والدعم بعدد من األجهزة الطبية في التخصصات النادرة منها جهاز القسطرة التداخلية الذي يتم تجهيز

.الخاص به حاليا لخدمة أهالي السويس والمحافظات المجاورة

حافظة وأكد المحافظ أهمية التعاون التام بين نقابة التمريض ومديرية الصحة لتخريج وتدريب كوادر التمريض بم

ين الصحى السويس لدعم منظومة الصحة على مستوى المستشفيات خالل الفترة المقبلة في ظل تطبيق مشروع التأم

.وع بهاالشامل على مستوى مصر ، بعد اختيار محافظة السويس ضمن محافظات المرحلة الثانية التي سيبدأ المشر

المراكز وأشار صقر الي ان العمل علي قدم وساق النجاز مشروعات التطوير بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية و

حي الشامل الطبية التي ستدخل منظومة التامين الصحي الشامل ، باالضافة الي الصرح الكبير مستشفي التامين الص

اكتوبر بحي فيصل لتكتمل المنظومة الطبية بوجود كلية الطب بجامعة24الف متر بمدينة 50الجديد علي مساحة 

.السويس والمستشفي الجامعي الذي ينشأ بحي عتاقة



ويسختام البرنامج التدريبي العملى والميدانى لمتدربي البرنامج الرئاسي بمحافظة الس

فعالياتتاختتم..المحافظنائبرمضانهللاعبدالدكتوروبمتابعةالسويسمحافظصقرالمجيدعبداللواءرعايةتحت

منسيأحمدالشهيدعةدف)الثالثةالدفعةضمنللقيادةالتنفيذيينلتأهيلالرئاسيالبرنامجلمتدربيالميدانيةالتدريبيةالدورة

معشهرينلمدةومعايشةإقامةبعدالدينحسامومحمدالغيطابومحمودوشريفالشوربجيحمديأحمدمنلكل(

تمراتوالمؤواالجتماعاتالميدانيةالجوالتمنالعديدالمتدربينخاللهاحضر..السويسبمحافظةالتنفيذيةالقيادات

.والندوات

والسياسياتةوإداروضعفىبفعاليةللمشاركةتأهيلهموبالشبابالسياسيةالقيادةتوليهالذىاالهتماماطارفىهذايأتي

رؤيةمعلتتوافقالوطنمستقبلبناءفىللمساهمةتؤهلهمالتىوالعمليةالعلميةاألساليببكافةدعمهموالقرارإتخاذ

...القرارنعوصواإلدارةالسياساتصنعفيالحديثةاألساليبوفهمالمستدامةالتنميةاستراتيجيةوتحقيق2030مصر

دفعةللقيادةيذيينالتنفلتأهيلللتدريبالوطنيةواألكاديميةالمحليةالتنميةوزارةبينالمشتركالتعاونبروتوكولاطاروفى

خاللينالمتدرباداءعليالسويسمحافظصقرالمجيدعبداللواءاثنيالدورةختامفيلقائهوفي..منسىأحمدالشهيد

لهمامتمني..والجوالتاالجتماعاتحضورهماثناءالحكوميةالمصالحووالمديرياتاالحياءدواوينداخلالتدريبفترة

الجديدةمصرلخدمةوأفكارهمطاقتهمكلوتقديمالعمليةحياتهمفيالتوفيق



:السويسمحافظ

..العيدبعديبدأوالتطويرالعمرانيللحيزالريفيبالقطاععامرقريةضمعلىالموافقة

عنيسالسومحافظصقرعبدالمجيداللواءأعلن..والخدماتالعامةالمرافقلتوصيلالمواطنينعلىتسهيالت

نطقةمإلىالقريةوجهسيغيرالذياألمرالسويس،لمدينةالعمرانيللحيزالريفيبالقطاععامرقريةضم

قدهعصحفيمؤتمرخاللصقراللواءوأوضح.الخدماتمستوىورفعبهاالمرافقجميعتطويربعدحضارية

تقنينملفيفاألكبرالنصيبلهكانالريفيالقطاعأنللمحافظةالعامبالديوانالرئيسيةالمؤتمراتبقاعةاليوم

هاليألخدماتتقديمفيالتنفيذيالجهازقيدالذياألمرالزراعية،واألراضيالدولةأراضيعلىالتعديحاالت

لىإالريفيالقطاعقرىلضمسنواتعدةمنذسعتالمحافظةأنوأضاف.العمرانيالحيزخارجكونهالقطاع،

القرى،بوالمرافقالخدماتلتطورماليةمواردبتخصيصالفرصةيتيحبماالسويس،لمدينةالعمرانيالحيز

شروعمغرارعلىالمرافقوجميعالخدماتفيتطويرأعمالستشهدالريفيبالقطاعاألكبرالقريةضموبعد

الريفيبالقطاعفدانألف25اختيارجرىأنهالمحافظأعلن.والصعيدالدلتافيتنفيذهيجريالذيكريمةحياة

سيالسيالفتاحعبدالرئيسمبادرةمشروعفيالسويسحصةتمثلوالتيفدانألف60مساحةإجماليمن

180بالسويسالمشروعيوفرأنالمستهدفومنالجمهورية،مستوىعلىفدانمليون2وزراعةالستصالح
.عملفرصةألف

حيطاعلقالعمرانيالتحويزإلجراءاإلسكانووزيرالوزراءرئيسمعومستمرجادبشكليسعىإنهصقروقال

انيةالعمرباألحوزةالخرائطالمحافظةقدمتذلكسبيلوفيالجناين،ومدينةمركزإلنشاءبالكامل،الجناين

لىعالموافقةخطابوصلالبشائرأولوكاناألمراألسكانوزيرالجزارعاصمالدكتوروتفهماإلسكانلوزارة

اصةالخالخرائطوضعفيقدمايمضيكانالتنفيذيالجهازأنصقروكشف.العمرانيللحيزعامرقريةضم

فيةمباشرالعملليبدأالوقتمنالكثيروفرماوهواإلسكان،لوزارةالخطاباتإرسالمعبالتزامنبالمرافق
.القراروصولفوربالفعلبدأتالشويناتأعمالأنإلىالفتااألضحى،عيدإجازةعقبالتطويرأعمال

ادةمومنمتهالكةالمغذيةالمياهخطوطانكشفتأعدادفترةخاللبالقريةالمرافقفحصأعمالأنواستطرد

جميعوسيجريالسرطان،مرضاإلصابةأسبابأحدكونهاتستخدمتعدلموالتيالصحيةغير"األستبيوس"
bbcمادةمنبالكاملمؤمنةشبكاتتركيبمعللمنازل،الممتدةالفرعيةأوالرئيسيةسواءالمياهخطوط

األمانرتوفوالتيأرضيةكابالتإلىالهوائيةالكهرباءالكهربائيالتيارخطوطتحويلسيجريكما.الصحية

والكهرباءحيالصوالصرفالمياهأعمالمناالنتهاءبعدللقريةفسيمتدالطبيعيللغازبالنسبةأماأكبر،بصورة

تضعهاتيالوالمحدداتللشروطوفقاسيكونللمنازلالطبيعيالغازمدأنإلىصقرولفت.التليفوناتوكابالت

ياهلمالقابضةالشركةمعالتواصلجرىكمااألول،المقامفياألمانعاملتضعوالتيالطبيعيالغازشركة

لسماحواالمواطنينبمراعاةوالتوجيهللمنازل،المياهخطوطتوصيلستتولىوالتيالصحيوالصرفالشرب

جميعنماالنتهاءعقبأنهالمحافظ،وعقب.بالقريةالمواطنينلظروفمراعاةبالتقسيطالتوصيلرسومبسداد

الحواريفياالنترلوكتركيبمعبالقرية،والفرعيةالرئيسيةللشوارعالرصفأعمالستبدأالمرافق،أعمال

للحيزتباعامستضالتيالقرىبكلتطبيقهسيتمالتطويرألعمالنموذجاستصبحعامرقريةأنمؤكداالضيقة،

فياألهاليمنيتلقونهامشكلةأيوعرضالمسؤولينمعبالتواصلاإلعالموسائلالمحافظوطالب.العمراني
.المواطنينعلىللتيسيرحلهاعلىللعملالريفيالقطاعقرى



محافظ السويس يتفقد امتحانات الثانوية العامة

بمدرسة العسكرية بنين

ويةالثانلجان،اليومالسويس،محافظصقر،عبدالمجيداللواءتفقد

اللغةمادةالمتحانالطالبأداءأثناءاالمتحاناتسيرلمتابعةالعامة

العسكريةةالثانويالسويسمدرسةلجانبتفقدبدأهاالتيالثانيةاألجنبية

ائبنرمضانعبدهللاالدكتورخاللهارافقهوالتيالسويسبحيبنين

السويسلمحافظةالعامالسكرتيرسعداويخالدواالستاذالمحافظ،

يالفولومحمود،المساعدالعامالسكرتيرالدينسراجايهابوالعميد

حةالصوزارةوكيلالحفناويوإسماعيلوالتعليمالتربيةوزارةوكيل

بالسويساإلسعافمرفقمديرطنطاويمحمدوالدكتور

ن،اللجارؤساءمناالمتحاناتسيرعلىالمحافظتفقدالجولةوأثناء

والوقائيةاالحترازيةواإلجراءاتالقراراتبكلااللتزامعلىمؤكدا

الوقايةأدواتوتوزيعلجنةكلوداخلللمدرسةالمستمروالتعقيم

الطلبةعلىوالمطهرات

...مدرسةكلفيالصحةمديريةممثلتواجدعليالمحافظأكدكما

ايالالستقبالعامالسويسبمستشفيقسمتجهيزتمأنهعليمؤكدا

نتشاراعليوالتأكيدالعامةالثانويةامتحاناتاثناءطارئةمرضيةحاالت

.اللجانأماماإلسعافسيارات

سواءاللجانورؤساءللمراقبينالتسهيالتكلتقديمعليالمحافظوأكد

.االستراحاتفيأواللجانفي

لجنة16بالسويسالعامةالثانويةامتحاناتلجانعددأنيذكر

عددلغويبالسويسمدارسمستوىعلىللمكفوفينلجنةمنهمامتحانات

وعدداالدبيبالشعبة14٩7منهموطالبةطالبا3٩11نحوالطالب

.العلميبالشعبةوطالبةطالب2414



صقر يشدد علي سرعة االنتهاء من جميع األعمال 

استعدادا الفتتاح شاطئ السوايسة

سرعةأهميةعليالسويسمحافظصقرالمجيدعبداللواءشدد

العامالشاطئبمشروعالخاصةالنهائيةاألعمالجميعمناالنتهاء
سالسويخليجعليالشاطئيةوالحديقة(السوايسةشاطئ)الجديد

المحافظنائبرمضانهللاعبدالدكتورالجولةفيالمحافظرافق
للمحافظةالمساعدالسكرتيرالعامالدينسراجايهابوالعميد

هاءاالنتسرعةالمنفذةوالشركةالمعنيةالجهاتعليالمحافظواشار

ناءأبإلسعادالقادمةالقليلةالفترةخاللواالستعداداألعمالكافةمن

جوارب(السوايسةشاطئ)وهوجديداعامامتنفسابافتتاحالسويس

عليمؤكدا..الجديدةوالمحالتالجديدوالممشيالكورنيشمنطقة

عانيالذيالبطلالسويسشعبوصالحخدمةفينعملجميعاأننا
الحروبسنواتطوالمصرأجلمنوالكثيرالكثير

ايةبدمعوينتهيالبحريةالمدرسةمنيبدأالجديدالشاطئأنيذكر

للشاطئاالوليكمرحلةمتر700بطولالجديدالسويسكورنيش

وكلاالنترتركيبيتمكماالواحداليومبنظامشالية26عددويشمل

الصرفالصرفخطوطوعملالعامةاالنارةوتدعيمواألرصفة
الحيويةالمرافقوباقيوالمطعماالداريوالمبني

المؤديالشارعرصفأعمالمناالنتهاءعليسيادتهشددكما
اليهالوصولعمليةالشاطئروادعليللتسهيلالشاطئ

فوالصرالشربلمياهالقابضةالشركةعاممديرعليالمحافظواكد

التجاربوإجراءالمطرمياةصرفشبكةمنباالنتهاءالصحي
سرعةباقصيالمطلوبة

حيسرئيالغنيعبدفاتنالمهندسةمنكالالجولةفيالمحافظرافق

اهلميالقابضةالشركةفرعرئيسزهرةمحمودوالمهندسالسويس

دانحموشعبانبالسويسالقناةلمحافظاتالصحىوالصرفالشرب

ئوالشواطالشاليهاتمشروعومسئوليالسويسحيرئيسمساعد

حمديوأحمدبالحيالهندسيةاإلداراتمديرخالدمحمدوالمهندس

تيمورالدينحسامومحمدالغيطابومحمودوشريفالشوربجي

الثالثةلدفعةاضمنللقيادةالتنفيذيينلتأهيلالرئاسيالبرنامجمتدربي

المنفذةوالشركةالهندسيةوالشعبة(منسيأحمدالشهيددفعة)
.ألعمال



ية محافظ السويس يلتقي اللجنة العليا للشبكة الوطن

الموحدة لخدمات الطوارئ والسالمة العامة المتطورة

لشبكةلالعليااللجنة،السويسمحافظ،صقرالمجيدعبد/حأاللواءالتقي

فياليوم،المتطورةالعامةوالسالمةالطوارئلخدماتالموحدةالوطنية

كةللشباإلسترشادىالنموذجلتدشيناالستعداداتلمناقشةموسعمؤتمر

بالمحافظةالمتطورةالعامةوالسالمةالطوارئلخدماتالموحدةالوطنية

مدمحبكر/حأاللواءبحضورالسيدوذلك،الثانيةالمرحلةمحافظاتضمن

انرمضهللاعبدوالدكتور،المسلحةبالقواتاالشارةسالحمديرالبيومى

يدوالعم،للمحافظةالعامالسكرتيرسعداويخالدواالستاذالمحافظ،نائب

يةالصحالرعايةهيئةورئيسالمساعدالعامالسكرتيرالدينسراجايهاب

والكهرباءوزاراتممثليوالداخليةوزارةممثليواإلسعافهيئةورئيس

نظيملتالقوميالجهازوممثليلإلعالمالوطنيةوالهيئةاالتصاالتوالبترول

تمولاألالتنسيقيالمؤتمروخالل.االحياءمعنيةورؤساءوالجهاتاالتصاالت،

لموحدةاالوطنيةللشبكةاالسترشادىللنموذجالتنفيذىالموقفاستعراض

عملياتغرفتجهيزتتضمنحيث،العامةوالسالمةالطوارىءلخدمات

للطوارىءالوطنيةالشبكةبيناالستجابةفىالسرعةلتحقيقالمعنيةالجهات

البياناتوإتاحةالمعنية،الجهاتعملياتغرفوبينالعامةوالسالمة

واتخاذدعمفيالحديثةالتطبيقاتدورإبرازمعالحديثةواإلجراءات

اءاألعبترشيدالموحدةالوطنيةللشبكةالقومىالمشروعيهدفكما.القرار

زمنوتقليصالجريمة،معدالتوخفضاالستثماراتتدفقودعمالمالية

الوصولوحتىوالكوارثالحوادثمعالتعامللسرعةللحدثاالستجابة

ةاالسماعيليمحافظةالثانيةالمرحلةتتضمنوالتيالعالمية،للمعدالت

قيةوالشرسيناءشمالمحافظةالثالثةوالمرحلةسيناء،وجنوبوالسويس

لوطنيةاالشبكةاستيعابكيفيةشرحالمؤتمروتضمن.القناةإقليملتشمل

نهمبيوالتكاملالتعاونوتحقيقبالمحافظةالمعنيةالجهاتلجميعالموحدة

رةالسيطمركزانشاءخاللمناألزمةاحتواءوسرعةاالستجابةزمنلتقليل

مكانتحديدسيتمكماللمحافظة،العامةوالسالمةالطوارئلخدماتالموحد

،دقائق3خاللالحادثلمكانوالوصولدقيقةمنأقلخاللبالبالغالقائم
ونظام،CDالمطورالالسلكىمهامموزعمنظومةعلىلمنظومةوتشمل

،IVSالالسلكيةالذكيةالمراقبةومنظومة،VCالمرئيةالالسلكيةالمؤتمرات

للمريضالمبدئىالتقييمومنظومة،CADالمميكنةالبالغاتمتلقىومنظومة

ومنظومة،للمصابينالحيويةالقراءاتومنظومة،االسعافسياراتداخل
الشبكةخاللومن،AlIالطوارىءخدماتبرقمآلياالمتصلمكانتحديد

منيتحولمميكنالبالغأصبحالعامةوالسالمةالطوارىءلخدماتالوطنية

هووج.للجهاتالتخصصيةالعملياتغرفإلىبالمحافظةالوطنيةالشبكة

ظومةللمنالحيويةوالمرافقالخدميةالمديرياتمنعددبضمالسويسمحافظ

تجهيزةومتابعلجانبتشكيلالمحافظنائبرمضانهللاعبدالدكتورمكلفا..

تواءاحوسرعةالمتكاملةالسيطرةلتحقيقمستوىأعلىعلىالعملياتغرف

فتاحالعبدالرئيسرؤيةلتحقيقالجهودكافةبذلعلىمؤكدا،تطرأأزمةأي

ودةموجأزمةأيإلدارةاالستعدادأتمعلىلتكونالجمهورية،رئيسالسيسي

شاملالالصحىالتأمينمنظومةلنجاحرئيسىوداعم،"بمصرمحافظةأىفى
.القادمةالفترةخاللالرقميوالتحول



الم افتتاح مدرسة الشهيد نقيب مهندس فاضل س

باشا للغات بالسويس

مدأحواللواءعمادالسويسمحافظصقرالمجيدعبداللواءافتتح

هللابدعالدكتوريرافقهموالعسكرىالشعبىالدفاعقواتقائدزكى

رالعامالسكرتيسعداوىخالدواالستاذالسويسمحافظنائبرمضان

المساعدالعامالسكرتيرالدينسراجإيهابوالعميدللمحافظة

بمنطقةللغاتباشاسالمفاضلمهندسنقيبالشهيدمدرسة

الرسميةاللغاتمدرسةمنبدالاسمهااطالقبعدببورتوفيق

.سابقااالنجليزية

ويسالسجامعةرئيسالشرقاوىالسيدالدكتورحضراالفتتاحكما

سرايامحسنوالعقيداألمنمديرنائبالعطارباسمواللواء

يدسوالنائبعبيدجمالوالنائبللمحافظةالعسكريالمستشار

ومحمودالنوابمجلسأعضاءزهرانعفافوالنائبةالكرماوي

حىرئيسالغنىعبدوفاتنالتعليموالتربيةعاممديرالفولى

والتعليمالتربيةوقياداتالتنفيذيةوالقياداتالسويس

.لهتقديراً وتكريماعليهاالشهيداسمأطالقبعد

علىمؤكداً ،مصرعنالدفاعفىالشهداءدورعلىالمحافظأكد

تخليداً العامةوالمنشأتالمدارسعلىالشهداءأسماءنطلقاننا

 ً الوطنسبيلفىكبيرةتضحياتمنقدموهلماوتكريما



صقر يفتتح ممشي أهل السويس ويعلن عن قرب 

افتتاح الشاطئ العام الجديد

رمضان افتتح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور عبد هللا

سراج نائب المحافظ واالستاذ خالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب

رقابية الدين السكرتير العام المساعد ، والقيادات التنفيذية واألمنية وال

لقيادة ورؤساء األحياء ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين ل

متر، مساء اليوم الثالثاء، 1300على مساحة " أهل السويس"ممشى 
بمنطقة بورتوفيق بحي السويس

ويس كما حضر االفتتاح كل من المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي الس

اء النائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران اعض

مجلس النواب ومدير عام اإلسكان وقيادات مديرية اإلسكان والقيادات
.التنفيذية والشعبية

وأعلن المحافظ عن افتتاح الشاطئ العام الجديد الواقع على خليج 

متر قبل عيد األضحى 700السويس بمنطقة كورنيش الجديد بطول 
.المبارك الستمتاع المواطنين به خالل إجازة العيد

يبدأ من أول الكورنيش الجديد أمام " أهل السويس"يذكر أن ممشى 

ى السينما حتى شاليهات بورتوفيق، ويتكون من مضمار الدراجات عل

خليج السويس ومالهي وحديقة األطفال ومنطقة خدمات ومحالت جديدة 
.وساحة انتظار للسيارات

وأضاف محافظ السويس، خالل كلمته، أنه تم االنتهاء من الشاطئ 

شاليهات الموجود بمنطقة شاليهات بورتوفيق ألهالي السويس تستقبل ال

ر المواطنين من المحافظات القريبة من المحافظة لالستماع بمياه البح
.األحمر والمناظر الطبيعية الجميلة الموجودة بالمدينة

ية في وأشار اللواء عبد المجيد صقر إلى أن السويس شهدت الفترة الماض

ديقة افتتاح والتوسع ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والمنتزهات مثل ح

وحدائق منطقة السالم وحي فيصل وعدد من المناطق 2و1السواسية 

األخرى الموجودة باإلضافة إلي مشروعات الرصف والصرف الصحي 

علي مستوي االحياء وخط مياه السالم القادم من خط مياه العاشر من 
.2و1رمضان لمدينتي السالم 



:في مجال التنمية : أوال 

-:متضمنة 2021يوليوإصدار النشرة الشهرية للمعلومات عن شهر 

(  السكان والزيادة السكانيه) الموضوع األول 

(المشاركه السياسيه)الموضوع الثاني 

(.البيئه)الموضوع الثالث 

.شهريوليوإعداد المؤشرات والتعليقات الجدولية لنشرة -

.المكتبة بأعمال االستعارة والرد علي االستفسارات وتقديم خدمة معلوماتية للمترددين عليالقيام -
حاله دعم القرار-

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

ن شهر إعداد البيانات الخاصة بتراخيص المباني الصادرة من اإلدارات الهندسية باألحياء للمحافظة ع-
-:متضمنة األتي 2021يوليو 

–نوع المبني –اسم طالب الرخصة –مهندسي المشروع –الموقع –تاريخ الرخصة –رقم الرخصة 
0عدد طوابق المبني وذلك بناء علي طلب مركز معلومات مجلس الوزراء 

:  الندوات–اللقاءات -االجتماعات  : ثانيا 
ركز مدير عام المركز والسادة مديري اإلدارات بموليد فؤاد / تم عقد االجتماع الشهري برئاسة األستاذ 

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

:تقييم نشرات المعلومات: ثالثا

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



حــيــــاة كريــــمـة

، على بناء "حياة كريمة"ال يقتصر عمل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير قرى الريف المصرى

ى عدة المساكن أو توصيالت مياه الشرب والصرف الصحى فحسب، حيث تعمل المبادرة األكبر من نوعها عل

.محاور أساسية لتنمية وتطوير القرى األكثر احتياًجا ورفع مستوى المعيشة بها

:ما يلىك" حياة كريمة"يوضح المحاور األساسية لعمل برنامج تطوير قرى الريف المصرى " اليوم السابع"

كريمسكن 

ياًجا، ومد ويتضمن هذا المحور رفع كفاءة المنازل، وبناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القرى األكثر احت

.وصالت مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل

بنية تحتية

.يشمل مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات اإلنتاجية في القرى

خدمات طبية

وافل طبية إطالق ق. يتمثل فى بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية

."وغيرها.. سماعات ونظارات وكراسي متحركة"وتقديم من خاللها خدمات صحية من أجهزة تعويضية 

دمات تعليميةخ

.بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية

.إنشاء فصول محو األمية

مكين اقتصادت

.تدريب وتشغيل من خالل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر

.مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل

تدخلات اجتماعية وتنمية إنسانية

ذوي يتضمن هذا المحور تدخالت اجتماعية تشمل بناء وتأهيل اإلنسان وتستهدف األسرة والطفل والمرأة و

يشمل الهمم وكبار السن ومبادرات توعوية، توفير سالت غذائية وتوزيعها ُمدَّعمة، زواج اليتيمات بما

األمهات تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، وتنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت

.في الدور اإلنتاجي وكسوة أطفال

تدخلات بيئية

.وغيرها.. كجمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها

https://www.youm7.com/story/2021/7/24/%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86-17-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-334-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5400407


2021لسنة 114قرار رقم 

صيدليات -: وهى1٩55لسنة 127قرر المحافظ غلق الصيدليات االيته الدارتها بالمخالفة للقانون رقم 

تدار بدون مدير مسئول

صيدليات تدار بدون صيدلى-

2021لسنة 108قرار رقم -

(أ)مادة -

قرر المحافظ ال يسمح بإقامه معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية وبالنسبة لمعارض-

السكنيةالسيارات القائمة أسفل المبانى السكنية فيمنع وقوف السيارات على االرصفة وامام المبانى

(ب)مادة --

0تخصيص ارض مجمع معارض السيارات ومناطق خدمة السيارات بالسويس-

2021لسنة 106قرار رقم -

م لصالح مديرية الصحة 1828تخصص قطعه ارض المقام عليها الوحدة الصحية بالشلوفة بمساحة -

والسكان

2021لسنة ( 103)قرار رقم -

(أ)مادة -

0االغالق الفورى لوحدات طب العائلة التابعه لجامعه قناة السويسوايقاف العمل بها-

(ب)مادة -

0ينم الغلق وايقاف العمل بهذه الوحدات لحين زوال المالحظات الواردة بتقرير اللجنة المشار اليها

2021لسنة ٩1قرار رقم -

دون قرر محافظ السويس الغلق االدارى لوحده القسطره لمستشفى قناة السويس وذلك الدارة المنشأة ب

0تلرخيص بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمه للعمل بالمستشفيات



دانييل كيفلس وليروى هود: الشفرة الوراثية لإلنسان             تأليف: اسم الكتاب 

–رين البيولوجيااا والطاب فاى القاارن الواحاد والعشاا–التحاديات أمااام التكنولوجياا والمعلوماتياة -:المحتوياات
0التأمين الصحى والتمييز الوظيفى وثورة علم الوراثة–القوة األجتماعية للمعلومات الوراثية 

الجهة التى تم البثمصدر البيانالموضوعات التى تم بثهام

إليها

صحة السويس تحصد المركز الثالث فى محو أمية المواطنين 1

المصرى اليوم

8-7-2021
مديرية الصحة

ة حمالت المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية مستمرة بتوجيهات وزاري2
المصرى اليوم

6-7-2021

مديرية التموين 

والتجارة

حى توافد أهالى السويس على فتح الملفات العائلية بمنظومة التأمين الص3

الشامل 
المصرى اليوم

6-7-2021

مديرية الشئون 

الصحية

منتظمة معاش وتأمين صحى تفاصيل برنامج الحماية االجتماعية للعمالة غير ال4

األهرام

27-7-2021

مديرية الشئون 

اإلجتماعية

قرية تشرب مياها نقية للمرة األولى 23" حياة كريمة "بفضل 5

األهرام

27-7-2021

يةمديرية الشئون اإلجتماع



العلمى أسسه وطرق كتابته البحث : عنوان الكتاب 

محمد مبارك                   محمد الصاوى 0:المؤلف

نبذة مختصرة عن محتويات الكتاب 

عرياف العلم وليد البحث وحركة العلم مساتمره نحاو األقتاراب مان الحقيقاة والعلام وإن لام يكان لاه ت

ركاان جامع والبحث تنقيب مستمر عن المعرفه بطريقه علميه فالعلم والدراساة هماا الاركن األول مان أ

فى مجاالت بناء الحضارة العلمية وأصبح للبحث تأثير بالغ فى مواجهه المشاكل وحلها لتحقيق النجاح
الحياه المختلفة    

سعت الدراسة وأولت الدول المتقدمه رعايه فائقة للبحث العلمى بأعتباره  الركيزه األساسيه للتقدم وإتن

بارهاا كثيرا فى مراحل الدراسات العليا وأصبحت طرق البحث موادا تدرس فى المعاهد والجامعات بإعت

لاى نتاائج أساس تكوين الباحث ولكل بحث الطرق الفنيه الخاصه به التى يساتخدمها الباحاث للوصاول ا

جهاد وعلى الباحث أن يعرفها جيداً وإذا تعلمها يكون ملام بأساس البحاث العلماى  وماايوفر مان وقات و
0عندما يكتب رسالته العلميه 

مياة وتوثياق وتهدف الكتابه العلميه إثراء المعرفة ونشر الثقافة العلمية وسد الثغرات فاى البحاوث العل
0الصالت العلمية بين العلماء وتبادل المعرفة واألنتشار على المستوى المحلى والدولى



أهال " ى ، ممشاافتتح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس و الدكتور عبد هللا رمضان نائاب المحاافظ
. متر، اليوم الثالثاء، بمنطقة بورتوفيق 1300بطول " السويس 

فاتن عبد بحضور خالد سعداوى السكرتير العام و العميد ايهاب حسن السكرتير العام المساعد و المهندسة

النائب أعضاء مجلس النواب النائبة عفاف زهران والنائب سيد الكرماوى والغنى رئيس حى السويس و

.القيادات التنفيذية و الشعبيةجمال عبيد و

جديد بطول وأعلن المحافظ عن افتتاح الشاطئ العام الجديد الواقع على خليج السويس بمنطقة كورنيش ال
.متر قبل عيد األضحى المبارك الستمتاع المواطنين خالل إجازة العيد700

تكون من حتي الشاليهات بمنطقة بورتوفيق، يمن أول الكورنيش الجديد"أهل السويس " يمتد ممشي 

مضااامار الااادراجات علاااى خلااايج الساااويس ومالهاااي وحديقاااة األطفاااال ومنطقاااة خااادمات ومحاااالت جديااادة 
.وساحةانتظار للسيارات 

وفياق خالل كلمته، أنه تم االنتهاء من الشاطئ الموجود بمنطقة شااليهات بورتوأضاف محافظ السويس،

ر للمااواطنين القااادمين ماان المحافظااات القريبااة ماان المحافظااة لالسااتمتاع بمياااه البحاار األحماار و المناااظ
.الطبيعية الجميلة الموجودة بالمدينة

ع  افتتاااح والتوسااع  ورفااوأشااار اللااواء عبااد المجيااد صااقر، إلااى أن السااويس شااهدت الفتاارة الماضااية

وحاادائق منطقااة 2و 1الكثياار ماان  المسااطحات  الخضااراء و المنتزهااات مثاال حديقااة السوايسااة كفاااءة 
.وعدد من المناطق األخرى الموجودة داخل احياء المحافظة الخمسةالسالم و حى فيصل



الموضوع االول•

الطبيعيةالسكان والزيادة طاع ق•

:تعداد السكان التقديري •

الحي

باأللف )تعداد السكان التقديري 

2021عام ( نسمة
عدد األسر

متوسط 

عدد أفراد 

األسرة

اإلجمالياناثذكور

السويس
44235425008673521684

4

االربعين
14476613909028385670964

4

فيصل
1005329659019712249281

4

عتاقة
40212386367884819712

4

الجناين
723836954514192835482

4

إجمالي المحافظة
402129386360788489197122

4

5/7/2021: تاريخ البيان اءواإلحصالجهاز المركزي للتعبئة العامة : مصدر البيان 



التعليق

حسب تقديرات % 2.4باستخدام معدل نمو سنوى2020تقدير عدد السكان  لسنةتم -1

.الجهاز المركزى للتعبئة العامه واالحصاء 

%4٩ونسبه اإلناث % 51الذكور لإلجمالي نسبه -2

من اجمالى عدد السكان يليه حي فيصل % 41حي األربعين  في الصدارة بنسبه يأتي -3

وأخيراً حي % 11وحى السويس بنسبه % 18ثم حي الجناين بنسبه % 25بنسبه 

،% 5عناقه بنسبه 

نسب توزيع عدد السكان بالمحافظة موزعا على االحياء

11% 

36% 25% 
10% 

18% 

 عدد السكان

 الجناين عتاقه فيصل االربعين السويس



:تطور اعداد السكان حسب الحالة التعليمية بالمحافظة 

البيان

عدد السكان التقديري

2018عام 

عدد السكان التقديري

201٩عام 

عدد السكان التقديري

2020عام 

اجماليانثىذكراجماليانثىذكراجماليانثىذكر

أمي

339775673690713361794895085129369174994986866

يقرأ ويكتب

345513261367164248892326548154253972374049136

أقل من جامعي

104781019420671156221319728819159411346629407

جامعي

284592538353842378673513272999386393584974488

.5/7/2021: تاريخ البيان .             الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: مصدر البيان 

:التعليق
نسمة  ،وارتفع عدد يقرأ 1737بمقدار 2019عدد األميين عن عام ارتفع  -1

عدد اقل من جامعى عن عام ارتفاع -2نسمة، 982بمقدار2019ويكتب عن عام 
نسمة ، 588بمقدار 2019

نسمة 1489بمقدار 2019اعداد الجامعيين عن عام ارتفاع  -3



:التوصيات 
يوصى المركز باالستمرار في بذل الجهد من أجل محو االميه حتى ال يصبح في السويس امى واحد. 1

يوصى المركز بزيادة االهتمام بالتعليم الفني من كافه النواحي العلمية أو التقنية حيث يالحظ ا. ن عدد 2
لزيادة االقبال على التعليم الجامعى. الجامعيين اكثر من عدد اقل  من جامعى 

0

1

    2018 2019 2020



(  سنة 65–سنة 15من سن ) تطور أعداد السكان حسب الحالة االجتماعية -3

البيان

عدد السكان التقديري

2018عام 

عدد السكان التقديري

201٩عام 

عدد السكان التقديري

2020عام 

اجماليأنثىذكراجماليأنثىذكراجماليأنثىذكر

أعزب
734425427112771382313522511345648399253317137309

متزوج
131022136219267240139120137960277080141958140774282732

أرمل
738024912322926970246113158171122511332225

مطلق
125336504903294260318973300261549156

منفصل
000000000
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التعليق

ارتفاع  عدد الذين لم يتزوجوا من عام . 2745بمقدار 2020إلى عام 12019

ارتفع عدد المتزوجين من عام . 5652بمقدار 2020إلى عام 22019

ارتقع عدد المطلقين من   عام . 183بمقدار 2020إلى عام 32019

:التوصيات 

لى رعاية األرامل االستمرار في تنفيذ البرامج المخططة من قبل مديريه التضامن االجتماعي والتي تعمل ع
والمطلقين



تطور معدل الزيادة الطبيعية . 1:

الطبيعيةمعدل الزيادة معدل الوفياتمعدل المواليدالعامم

%16.1%5%201821.1عام 1

%16.0%5.1%201921.0عام 2

%13.1%5.8%202018.٩عام 3

.5/7/2021: تاريخ البيان .             الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: مصدر البيان 

: التعليق 

الصحية معدالت المواليد  وانخفاض معدالت الوفيات  نتيجة تطوير و تحسين الخدماتارتفاع -1



:التوصيات

ضرورة بذل مزيد من الجهد في مجال التوعية في جميع الجهات المعنية 

ح المشاكل بالقضية السكانية للحث على استخدام وسائل تنظيم االسره مع توضي

االقتصادية التي تنبع من الزيادة السكانية 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

 معد  المواليد

 معدا الوفيات 

 معد  الزياده ال  يعي 



الموضوع الثاني

المشاركة السياسيةقطاع 

:جدول االنتخابات 

الحيم
سنة 18تعداد السكان 

فأكثر

عدد المقيدين في جداول 

االنتخابات

ة عدد الحاصلين على بطاق

انتخاب

391066367263672السويس1

127983183871183871االر عين2

88877121068121068فيص 3

355511176511765عتاق 4

639907007570075الجناين5

355507450451450451اإلجمالي

5/7/2021: تاريخ ال يان مديري  األمن              : مصدر ال يان 



س عدد المقاعد التي تشغلها المرأة في المجالس الشعبية المحلية ومجل

:الشعب والشورى

العددالبيانالبندم

1بعدد المقاعد التي تشغلها المرأة في مجلس الشعجدو  االنتخا ات1

0ىعدد المقاعد التي تشغلها المرأة في مجلس الشور

0اجمالي المقاعد في المجالس الشع ي  المحلي 

ع ي  عدد المقاعد التي تشغلها المرأة في المجالس الش

المحلي 

0

االحزاب السياسية 2

مقسمة ) بالمحافظة 

على حسب أسماء 

ي االحزاب السياسية ف

(كل محافظة

عدد اعضاء مجلس الشعب   قا

النتماءاتهم الحز ي 

1مؤتمر

1التجمع

1أخرى

1أخرى

1اخرى

عدد اعضاء مجلس الشورى طبقا النتماءاتهم 

الحزبية

0

5/7/2021: مديرية األمن                                               تاريخ البيان : مصدر البيان 



الثالثالموضوع 

البيئةقطاع 

: مصادر التلوث البيئي بالمحافظة 

المواقع المضارةالبيانم

تعداد السكان 

المضارين بااللف

ن نسبة السكان المضارينسمة

الى اجمالي السكان

اناثذكور

للصرف الصحىABBال يوجد تلوث لوجود محطه معالجه صرف صحي1

يةال يوجد تلوث لوجود محطة معالجه الصرف الصناعى بمنطقة األدبصرف صناعي2

صرف زراعي3
ال يوجد تلوث لوجود صرف زراعى داخل األراضى الزراعية يصرف

على القناة

مقالب قمام 4
ظومة ال يوجد تلوث لقيام جهاز التجميل والنظافة بالمحافظة بإدارة من

المخلفات الصلبةوادارة المدفن العمومى للمحافظة

اليوجد صرف مخلفات داخل المناطق السكانيةصرف مخلفات5

مصانع  وب6
اليوجد تلوث ويوجد مصانع طوب اسمنتى فقط بمنطقة عتاقة 

الصناعية وحاصلة على الموافقة البيئية

مصانع أسمنت7
ة ال يوجد ملوثات ويوجد مصانع اسمنت بمنطقة الصناعات الثقيل

وجميع مدافن 

اخرى8
لى شركات األسمنت مربوطة على الشبكة القومية وجميعها حاصلة ع

الموافقة البيئية

16/7/2021: تاريخ البيان .                      إدارة شئون البيئة بالمحافظة: مصدر البيان 



:منشات المحافظة على البيئة بالمحافظة 

الحيم

حدائق 

عدد المحميات عامة

الطبيعية

مقالب قمامة 

ومدافن صحية
محطات رصد بيئي

مصانع تدوير 

القمامة

محطات معالجة 

صرف صحي

محطات 

معالجة 

صرف 

زراعي

اليوجد25السويس1
عدد واحد مقلب 

5و للقمام   الكيل

 ريق السويس

اإلسماعيلي  

الصحراوي

عدد واحد مح   

لرصد الهواء 

  متحرك   النس 

  للمنا ق الصناعي

 ها ش ك  رصد 

 يئي

مصنع 1عدد 

 لتدوير القمام

عدد واحد مح   

مجمع  لمعالج  

الصرف الصحي 

(ABB)

اليــوجــــــد

اليوجد6االر عين2

اليوجد7فيص 3

اليوجد10عتاق 4

اليوجد4الجناين5

اجمالي 

المحافظة
52011110
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المحـــافظـــة

جهود محلياتشركات نظافةجمعيات نظافة

عدد المعدات
عدد عدد العما 

المعدات

عدد عدد العما 

المعدات

عدد العمال

اناثذكوراناثذكوراناثذكور

ـــ12153٩ــــــــــــــــــاجمالي المحافظة

:جمعيات وشركات النظافة بالمحافظة 
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