محافظ اإلسكندرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يتفقدان
مشروع بشائر الخير  ٢ومشروع بشائر الخير  ٣بمأوى
الصيادين
-------تفقد األستاذ الدكتور  /عبد العزٌز قنصوة محافظ اإلسكندرٌة برفقة اللواء أ ح  /على
عادل عشماوي قائد المنطقة الشمالٌة العسكرٌة مشروع بشائر الخير  ٢التطوٌر
الحضارى لمنطقة غٌط العنب  ،بحضور اللواء /محمد الشرٌف مدٌر أمن
اإلسكندرٌة  ،واللواء /عالء عبد هللا وكٌل هٌئة الرقابة اإلدارٌة  ،واللواء  /أحمد
العزازي رئٌس الشعبة الهندسٌة للمنطقة الشمالٌة العسكرٌة  ،وذلك للوقوف على
آخر المستجدات وأعمال التشطٌبات وفرش الوحدات السكنٌة ومتابعة سٌر األعمال
بالمشروع تمهٌداً إلفتتاحه  ،والذي ٌأتً فى إطار خطة الدولة لتطوٌر المناطق
العشوائٌة ودعم األسر األولى بالرعاٌة وتنفٌذاً لتوجٌهات السٌد الرئٌس عبد الفتاح
السٌسً رئٌس الجمهورٌة بتوفٌر حٌاة كرٌمة للمواطن المصري .

وخالل الجولة أشاد المحافظ بالمجهود المبذول من قبل الجمٌع  ،مؤكداً أن العمل
بالمدٌنة ٌسٌر على قدم وساق وبأقصى جهد ممكن من كافة الجهات المشاركة
بالمشروع لإلنتهاء منه وإفتتاحه فً الوقت المحدد ،موجها ً الشكر للمنطقة الشمالٌة
العسكرٌة على دورها المتمٌز فى إنجاز مشروع بشائر الخٌر بمراحله الثالثة
والتنسٌق بٌن جمٌع الجهات والمتابعة المستمرة ،وأوضح أن المحافظة تعكف على
إنهاء كافة مشروعات تطوٌر المناطق العشوائٌة والغٌر مخططة بها ،وإقامة
عقارات سكنٌة بدٌلة تلٌق بمواطنٌها .

وأضاف المحافظ أن مشروع مدٌنة بشائر الخٌر  ، ٢هو المرحلة الثانٌة إلستكمال
مشروع التطوٌر الحضاري لمنطقة غٌط العنب  ،والذي شملت فٌه المرحلة األولى
 ١٦٣٢وحدة سكنٌة  ،وتستهدف المرحلة الثانٌة إنشاء  ١٨بلوك وعمارة فردٌة ،
بإجمالً  ٣٧عمارة  ،تشمل  ١٨٦٩وحدة سكنٌة  ،عالوة على العدٌد من الخدمات
األخري والمحال والموالت التجارٌة بالدورٌن األرضً واألول  ،مشٌراً إلى أنه تم
.على
تجهٌز جمٌع الوحدات السكنٌة وتزوٌدها باألثاث وجمٌع األجهزة الالزمة
الصعٌد ذاته تفقد المحافظ والحضور فرع جهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة بمدٌنة
بشائر الخٌر  ، ٢والذي تم تزوٌده بكافة السلع الغذائٌة ومستلزمات وإحتٌاجات
المنزل لخدمة أهالً المدٌنة  ،كما تفقد الحضور فرع شركة اإلسكندرٌة للمجمعات
اإلستهالكٌة ببشائر الخٌر  ، ١ومبادرة اإلسكندرٌة تستاهل للتأكد من توافر كافة
السلع الغذائٌة وعرضها باألسعار المخفضة التً تم اإلتفاق علٌها  ،وشدد المحافظ
على ضرورة تواجد عدد مناسب من الموظفٌن بالفرع لتقدٌم أفضل الخدمات
للمواطنٌن بالمنطقة.

كما تفقد وا مشروع بشائر الخير  ٣بمنطقة مأوى الصٌادٌن فً القباري وذلك
لمتابعة سٌر األعمال بالمشروع  ،وٌعد المشروع من أكبر مراحل مشروعات بشائر
الخٌر .

والذي تم التوسع به لٌشمل ما ٌقرب من  ١١ألف وحدة سكنٌة بتلك المرحلة وٌتضمن
مجمع سكنً كامل به منطقة خدمٌة تضم منشأة تعلٌمٌة ومستشفى وعدد  ٢مسجد بمسطح
 ٨٠٠متر و ٤مساجد صغٌرة وكنٌسة بمسطح  ٨٠٠متر ومركز شباب وبنك ومكتب برٌد
ومنطقة أنشطة تجارٌة وإدارٌة وترفٌهٌة .

ٌأتً هذا المشروع سعٌا ً من الجمٌع لسرعة تطوٌر المناطق العشوائٌة وغٌر المخططة
بالمحافظة وإقامة عقارات سكنٌة بدٌلة تلٌق بقٌمة اإلنسان المصرى  ،مشٌراً إلى أن
تطوٌر المناطق الغٌر آمنة وداهمة الخطورة بحى غرب ٌأتً ضمن أولوٌات تطوٌر
العشوائٌات نظراً إلحتوائه العدد األكبر من المناطق العشوائٌة الغٌر آمنة والمهددة للحٌاة.

