
في إطار دفع عجلة المشروعات وي إطار تطوير العشوائياتف
:التنموية 

مليون جنيه لصالح١٥٠البنك اللهلى المصري يتبرع ب 
مشروع التطوير الحضاري لغيط العنب

 بحضور السيد  محافظ الكسكندرية و القوات المسلحة المصرية و  ،٢٠١٥ أبريل ٩الكسكندرية 
اللواء محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية والبنك اللهلى المصري برئاكسة الكستاذ

 مليون جنيه لصالح١٥٠لهشام عكاشة رئيس البنك قام الجمع بتفقد المشروع في إطار التبرع بــ 
 ، وذلك للمسالهمة في كسرعة إنجاز تطوير العشوائيات مشروع التطويرالحضاري لغيط العنب

وإحل ل مناطق حضارية بدل منها .

وخل ل الجتماع أعرب محافظ الكسكندرية عن كسعادته بهذا العمل الذي يسالهم في الكسراع لدفع
 ، وذلك بإزالة المناطق العشوائية عجلة التنمية المصرية والذي يعد أولى الهتمامات الدولة

وإحل ل مجمعات كسكنية حضارية بدل منها ولكن بطريقة صحيحة تعويضية للمواطن المصري
الذي يستحق العيش بكرامة إنسانية تليق به ، متمنيا من الجميع المسالهمة في مثل تلك

المشروعات للنهوض بالدولة المصرية

يأتي لهذا المشروع ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية ، ويهدف إلى تطوير منطقة
 وحدة كسكنية كمرحلة أولى بالضافة إلى١٧٠٠ وذلك ببناء مجمع كسكني يتكون من غيط العنب

بناء مسجد ومستشفى وقسم شرطة ومركز تدريب مهني ومعهد تمريض للذكور ومبنى للورش
 تجاري ، كما كسيتم إنشاء مركز لخدمة لتشجيع المشروعات الصغيرة بالضافة إلى إنشاء مو ل

المواطنين من شهر عقاري وكسجل مدني ومكتب بريد وغيره

ويقع لهذا المشروع في منطقة من ألهم مناطق الكسكندرية حيث يتميز بوجود منطقة صناعية
كبرى بالضافة إلى وجود مجمع مدارس كسيتم تطويرلها أيضا كنموذج يحتذى به في تطوير

العشوائيات ، كما كسيعمل لهذا المشروع على إنشاء محور جديد غرب الكسكندرية ، مما يسالهم
بدوره في حل التكدس المروري من طريق قناة السويس المدخل الرئيسي للكسكندرية .



محافظ السكندرية وقائد المنطقة الشمالية يضعان حجر أساس تطوير
"غيط العنب"

 قام محافظ الكسكندرية يرافقه اللواء محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية2015 يونيو 2انه فى 
غيطومحافظ الكسكندرية السابق بوضع حجر الكساس لمشروع التطوير الحضرى لمنطقة 

..، وذلك فى إطار الهتمام الدولة للنهوض بالمستوى الحضارى لمحافظات الجمهوريةالعنب
ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع كسكنى حضارى للهالى منطقة غيط العنب على قطعة أرض

يرا كسكنييا بإجمالى17 فدان ويتكون المشروع من مجمع كسكنى عـبـارة عن 12.3مساحتها   عقا
 فريدا ويتم تخصيص وحدات للعما ل الخيرية من دار أيتام8160 وحــدة بقوة اكستيعابية 1632

وحضانة وجمعية لذوى الحتياجات الخاصة بالضافة إلى مكتب شهر عقارى ومكتب بريد
 كسرير ومجمع عيادات100ومكتب لدارة وصيانة المشروع، بالضافة إلى إنشاء مستشفى كسعة 

خارجية ووحدة غسيل كلوى ووحدة طوارئ واكستقبا ل وغرف عمليات ووحدات إفاقة ووحدة
 مترا مربعا812عناية مركزة ووحدة أشعة ووحدة تحاليل، كذلك يتم إنشاء مسجد كبير بمسطح 

كما يتم إنشاء كسوق.  فرد600 متر مربع يسع 600 فرد وكساحة خارجية بمسطح 800يسع 
يل تجارييا ومو ل تجارى، وإنشاء 58تجارى به   ورشة صناعية، وإنشاء مركز تدريب47 مح

مهنى وفصو ل تعليمية وورش إنتاج تعليمية ومكاتب الدارة وقاعة اجتماعات وغرف فنيين
جدير بالذكر أن لهذا المشروع تقوم بتنفيذه والشراف عليه القوات المسلحة ممثلة فى. وإداريين

المنطقة الشمالية العسكرية والمحافظة بالتعاون مع البنك اللهلى المصرى وجمعية رجا ل العما ل
والغرفة التجارية المصرية وبعض الجامعات والشركات ومنظمات المجتمع المدنى، بهدف

 وتحقيق النهوض بالمستوى العمرانى والذى ينعكس بدوره علىغيط العنبتطوير منطقة 
المستوى الحضارى للمنطقة وتحقيق اتصالها بالطريق الدولى الساحلى لتخفيف الضغط المرورى

على محور قناة السويس وذلك عن طريق إنشاء مزلقان كسكة حديدية مرويرا بالمنطقة الصناعية
إلى الطريق الدولى الساحلى بما يعود بالفائدة على الشركات والمنطقة بتوفقير المجهود والوقت

.وانفتاحها خارج المدينة



" بالسكندريةغيط العنبوزير الصناعة يتفقد "

تفقد وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوكسطة، منير فخري عبد
 مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب بمدينة2015 يوليو 12يوم الحد الموافق  النور،

.الكسكندرية يرافقه قائد المنطقة الشمالية العسكرية، ورئيس الغرف التجارية

وقا ل عبد النور إنه في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وإحل ل مناطق حضارية بديل منها،
"، من خل ل بناء مجمع كسكني يتكون منغيط العنبفإن لهذا المشروع يهدف إلى تطوير منطقة "

 وحدة كسكنية كمرحلة أولى بالضافة إلى بناء مسجد، ومستشفى، وقسم شرطة، ومركز1700
.تدريب مهني، ومبنى للورش لتشجيع المشروعات الصغيرة بالضافة إلى إنشاء مو ل تجاري

وأشار إلى أنه كسيتم إنشاء مركز لخدمة المواطنين من شهر عقاري وكسجل مدني ومكتب بريد
وغيره إذ يتميز لهذا المشروع بوجوده بالقرب من إحدى المناطق الصناعية الكبرى بالضافة إلى

يضا كنموذج يحتذى به في تطوير العشوائيات .وجود مجمع مدارس كسيتم تطويرلها أي

 " ليواء أسر المساكن اليلةغيط العنبوزيرة التضامن تتفقد مشروع "
للسقوط



 المشروع2016 فبراير14تفقدت غادة والى وزيرة التضامن الجتماعى فى يوم الحد الموافق 
" بمرافقة اللواء أركان حرب محمد الزملوط رئيس المنطقة الشماليةغيط العنبالسكنى "

 فدانا ليواء12العسكرية الذى تنفذه القوات المسلحة بمحافظة الكسكندرية على مساحة 
 أكسرة من اللهالى المقيمين فى وحدات كسكنية آيلة للسقوط حيث يتضمن المشروع1632

كافة الخدمات، لفتة إلى أن وزارة التضامن والقوات المسلحة ورجا ل العما ل يتصدون
حاليا للعشوائيات من خل ل توفير وحدات كسكنية للمقيمين فى المناطق العشوائية وكذلك

. تطويرلها بعد إخلء السكان منها وإعطائهم وحدات كسكنية بديلة

وقالت غادة والى وزيرة التضامن الجتماعى، إن الوزارة كستتعاقد على شراء عمارة كسكنية من
" لنقل الكسر المقيمين حاليا فى وحدات كسكنية صدرت لها قراراتغيط العنبمشروع "

إزالة مثلما حدث للهالى منطقة شودس والتى تعرضت للنهيار فى أحداث السيو ل الخيرة،
وحدة كسكنية ونقلهم فى منطقة زاوية عبد 33وقامت وزارة التضامن الجتماعى بتوفير 

. القادر بحى العامرية وكذلك توفير الاثاث اللزم لهم



العشوائيات سكان * حصر

يؤكد المهندس محمد عبد الظالهر محافظ السكندرية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تركز
على اللهتمام بالمواطنين وتقديم الخدمات لهم، خاصة البسطاء، وأن نوفر لهم مساكن ملئمة مكتملة

الخدمات , ومن لهذا المنطلق أصدرت تعليمات للمسئولين المعنيين بالمحافظة بإجراء حصر شامل
للمناطق العشوائية، خاصة التى تمثل خطورة على حياة المواطنين، تمهيدا لنقلهم لمساكن آدمية، حيث

أن المحافظة تتبنى مشروعات سكنية للسر الولى بالرعاية التى تشمل الحالت الجتماعية، وذوى
 .الحتياجات الخاصة، ومصابى الثورة والخلء الدارى

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى الهتماماا خاصاا للمشروعات السكنية والخدمية، ولذلك
فإن السكندرية تشهد خل ل الفترة القليلة المقبلة تنفيذ العديد من المشروعات السكنية والخدمية التى

 .ستنعكس على المواطن البسيط ومحدودى الدخل والشباب
وأضاف أن المحافظة - بالتعاون مع رجا ل العما ل والغرفة التجارية - تنفذ مشروعاا فريداا من نوعه

التابعة لحى غرب فى إطار تنفيذ مشروعات قومية بتطوير المناطق العشوائية«غيط العنب» بمنطقة 
واستبدالها بمناطق حضارية، تشرف عليها القوات المسلحة ممثلة فى قيادة المنطقة الشمالية

مليون جنيه، تبرعات من رجا ل العما ل200العسكرية، بقيادة اللواء محمد الزملوط، بتكلفة مليار و
 .الشرفاء والبنك اللهلى دون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء مالية

12 أفدنة و3ولهذا المشروع تم البدء فيه خل ل العامين الماضيين ، والمشروع يقام على مساحة 
 وحدة سكنية ومبان إدارية وخدمية مختلفة، وتقرر1632قيراطاا، ويشمل مجمعاا سكنياا يحتوى على 

ربطه بالطريق الدولى الساحلى للقضاء على الختناقات المرورية بمحور قناة السويس بإنشاء مزلقان
سكة حديد يمر بمنطقة المنشية الصناعية بمحرم بك لخدمة سكان لهذه المناطق والمصانع والشركات

.الموجودة بالمنطقة
وقا ل إن لهذا المشروع سيكون نموذجاا يحتذى به فى تطوير المناطق العشوائية بالثغر  فالتخطيط على

ال تجارياا , وتقرر أيضاا تخصيص58أعلى مستوي، حيث ان به سوقا تجارية تحتوى على  ال ومو  مح
مقار للعما ل الخيرية بالمشروع تشمل داراا لليتام وجمعية لذوى الحتياجات الخاصة وحضانة

ومكتبين للبريد والشهر العقاري، واوضح انه سيقام مقر يتم تخصيصه للقيام بأعما ل الصيانة
 ورشة صناعية ومركز تدريب مهنيا وكذلك فصو ل تعليمية للحرف47للمشروع , وقد تم إنشاء 

.المتنوعة وورش انتاجية وقاعة للجتماعات والمناسبات المتنوعة 
سريراا ومجمعاا للعيادات الخارجية وسيتم تزويده باكفأ150وأضاف أن المشروع يضم مستشفى به 

الطباء من مختلف التخصصات بالضافة إلى وحدات للغسيل الكلوى والعناية المركزة والطوارئ
 متراا مربعا، وساحة812والستقبا ل والشعة والتحاليل، ويضم المشروع مسجداا كبيراا على مساحة 

 . متر600خارجية بمساحة 

 بغيط العنبعبد الظالهر يتفقد مشروع التطوير الحضاري 



تفقد المهندس محمد عبد الظالهر محافظ الكسكندرية  ويرافقه اللواء محمد  ، ٢٠١٦ يناير ١١في 
أحمد المخزنجي وكيل الرقابة الدارية الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية واللواء

وكيل وزارة الوقاف وأعضاء جمعية رجا ل العما ل بالكسكندرية والدكتور عبد الناصر نعيم
 وكساحة نادي القوات المسلحة بالمنطقة ، للوقوفلمنطقة غيط العنب مشروع التطوير الحضاري

النتهاء من أعما ل  وذلك في إطار خطة المحافظة والقوات المسلحة في تطوير على ما تم
الحضاري لها. المناطق العشوائية واكستبدالها بمناطق حضارية متطورة والنهوض بالمستوى

إلى أن لهذا المشروع لهو مشروع قومي متكامل ومثا ل لتطوير أشار عبد الظالهر  وخل ل الجولة
بالكسكندرية العشوائيات والذي كسيكون نموذجا يحتذى به في تطوير باقي المناطق العشوائية

والقوات المسلحة المصرية ولهو قائم بتبرعات وتعاون بين مختلف الجهات من المحافظة 



اللهلى المصري ويمثل تكاتف الجهود المصرية وجمعية رجا ل العما ل والمجتمع المدني والبنك
 

توفيرلها بالكامل ،  مليار جنيه تم٢/ ١الجدير بالذكر أن التكلفة الجمالية للمشروع تبلغ  من
يتم التجهيزات بعد ذلك لتسليمها  ، على أن٢٠١٦وكسيتم النتهاء من النشاءات نهاية إبريل 

حضاري للهالى منطقة غيط العنب على قطعة أرض لمستحقيها ، ويهدف إلى إنشاء مجمع كسكني
 عقار كسكني بإجمالى١٧المشروع من مجمع كسكني عبارة عن   فدان ، ويتكون١٢.٣مساحتها 

، ويتم تخصيص وحدات للعما ل الخيرية من دار أيتام  فرد ٨١٦٠اكستيعابية   وحدة بقوة١٦٣٢
بريد وحضانة وجمعية لذوي الحتياجات الخاصة بالضافة إلى مكتب شهر عقاري ومكتب

كسرير ومجمع ١٥٠ومكتب لدارة وصيانة المشروع ، بالضافة إلى إنشاء مستشفى كسعة 
عمليات ووحدات إفاقة عيادات خارجية ووحدة غسيل كلوي ووحدة طوارئ واكستقبا ل وغرف

 متر٨١٢إنشاء مسجد كبير بمسطح  ووحدة عناية مركزة ووحدة أشعة ووحدة تحاليل كذلك يتم
 فرد ، كما يتم إنشاء٦٠٠متر مربع يسع  ٦٠٠ فرد وكساحة خارجية بمسطح ٨٠٠مربع يسع 

 ورشة صناعية ، وإنشاء مركز٤٧تجاري ، وإنشاء   محل تجاري ومو ل٥٨كسوق تجاري به 
وورش إنتاج تعليمية ومكاتب الدارة وقاعة اجتماعات وغرف تدريب مهني وفصو ل تعليمية

. فنيين وإداريين

بدوره  وتحقيق النهوض بالمستوى العمراني والذي ينعكسغيط العنبيهدف لتطوير منطقة  كما
لتخفيف الضغط على المستوى الحضاري للمنطقة وتحقيق اتصالها بالطريق الدولى الساحلى

حديدية مروريا بالمنطقة المروري على محور قناة السويس وذلك عن طريق إنشاء مزلقان كسكة
بالفائدة على الشركات والمنطقة بتوفير المجهود الصناعية إلى الطريق الدولى الساحلى بما يعود

المدينة. والوقت وانفتاحها خارج

 خل ل اليام القادمةلغيط العنبافتتاح مشروع التطوير الحضاري 



أعلن محافظ الكسكندرية محمد عبد الظالهر انتهاء الكستعدادات لفتتاح مشروع التطوير
 الذي تبلغ تكلفته نحو نصف مليار جنيه بالجهود الذاتية، خل لغيط العنبالحضاري لمنطقة 

.اليام المقبلة
وأكد محافظ الكسكندرية خل ل اجتماعه مع قائد المنطقة الشمالية العسكرية يوم السبت

    أن المشروع يعد من ألهم مشروعات الكسكان القومية المتميزة11/6/2016الموافق 
وتعاونت فيه المنطقة الشمالية العسكرية مع المحافظة ومنظمات المجتمع المدني وجميع

الجهات لتنفيذه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المناطق العشوائية
.واكستبدالها بمواقع كسكنية متطورة والنهوض بالمستوى الحضاري

 تم خل ل فترة وجيزة جدا تقدرلغيط العنبوأوضح المحافظ أن مشروع التطوير الحضاري 
بأقل من عامين وفق منظومة عمل متكاملة وتعاون يحتذى بين جميع الجهات مشيدا بالدور

المتميز للمنطقة الشمالية العسكرية في النجاز والدارة والشراف علي جميع المراحل
والتنسيق بين جميع الجهات والمتابعة المستمرة، بدءا من وضع حجر الكساس حتى النتهاء

.من البناء وفرش الوحدات السكنية بالاثاث والعمل علي تسليمها للمستحقين
وأكد أن المحافظة خصصت الرض اللزمة لقامة المشروع، ووصلت كافة المرافق إليها

وقدمت كل الدعم والتسهيلت اللزمة لعما ل الرفع المساحي وتشكيل لجان التعويضات
للمل ك وحصر السكان وإجراء البحوث الميدانية لهم وتحديد المستحقين، بالتعاون مع

.مديرية المن وجميع الجهزة الرقابية
وقا ل عبدالظالهر إن المشروع اكتمل بمسالهمة رجا ل أعما ل الكسكندرية والمجتمع المدني

.والبنك اللهلي المصري دون تحمل ميزانية الدولة أي أعباء مالية
تجدر الشارة إلى أن التكلفة الجمالية للمشروع تبلغ حوالي نصف مليار جنيه تم توفيرلها

بالكامل من تبرعات رجا ل أعما ل الكسكندرية ويهدف إلى إنشاء مجمع كسكني حضاري
 على قطعة أرض مساحتها نحو اثلاثه عشر فدانا تبرعت بهاغيط العنبللهالي منطقة 

المحافظة

ومثا ل للتعاون بين جميع ليصبح لهذا المشروع نموذج رائع يحتذي لتكاتف الجهود المصرية
 .أجهزة الدولة ومؤكسساتها لخدمة ألهالينا البسطاء



الشمالية العسكرية والعرفان للقوات المسلحة المصرية وقائد المنطقة قدم المحافظ الشكر  وقد
وجميع الشركات والشخاص العاملين والسيد مدير المن وكل من كسالهم في لهذا النجاز العظيم

عقد بالمحافظة بحضور اللواء محمد الزملوط قائد بالمشروع ، جاء ذلك خل ل الجتماع الذي تم
وممثلي جميع الجهات المشاركة في العمل لمناقشة انتهاء العما ل المنطقة الشمالية العسكرية

 .  تجهيز الوحدات السكنية وفرشها بالاثاث اكستعدادا لتسليمها لمستحقيها والبدء في

يذكر أن التكلفة الجمالية للمشروع تبلغ حوالي نصف مليار جنية تم توفيرلها بالكامل من تبرعات
رجا ل أعما ل الكسكندرية الشرفاء.

ضالمشروع إلى إنشاء مجمع كسكني حضاري للهالى منطقة غيط العنب على قطعة أر ويهدف 
كسكني مساحتها حوالي اثلاثه عشر فدان تبرعت بها المحافظة ، ويتكون المشروع من مجمع

ويتم تخصيص   فرد٨١٦٠ وحدة بقوة اكستيعابية ١٦٣٢ عمارة كسكنيه بإجمالى ١٧عبارة عن 
الحتياجات الخاصة بالضافة إلى وحدات للعما ل الخيرية من دار أيتام وحضانة وجمعية لذوي

وصيانة المشروع ، علوة على إنشاء مستشفى مكتب شهر عقاري ومكتب بريد ومكتب لدارة
ووحدة غسيل كلوي ووحدة طوارئ واكستقبا ل وغرف  كسرير ومجمع عيادات خارجية١٥٠كسعة 

عناية مركزة ووحدة أشعة ووحدة تحاليل ، كذلك يتم إنشاء مسجد عمليات ووحدات إفاقة ووحدة
٦٠٠ متر مربع يسع ٦٠٠ فرد وكساحة خارجيه بمسطح ٨٠٠متر مربع يسع  ٨١٢كبير بمسطح 

 ورشة صناعية٤٧ محل تجاري ومو ل تجاري  وإنشاء ٥٨يتم إنشاء كسوق تجاري به  فرد ، كما
وقاعة وإنشاءمركز تدريب مهني وفصو ل تعليمية وورش إنتاج تعليمية ومكاتب الدارة

  .اجتماعات وغرف فنيين وإداريين



جميعا وكما لهذا المشروع من أجل توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري كما نتمنالها يأتي

العنب وتحقيق النهوض أمر بها السيد الرئيس ، كما يهدف المشروع الي تطوير منطقة غيط

بدوره على المستوى الحضاري للمنطقة بالمستوى العمراني والجتماعي للسكان والذي ينعكس

بالطريق الدولى الساحلى عن طريق انشاء مزلقان علي لتحقيق اتصالها واعاده تخطيط الطرق 

الدولى الساحلى بمحور قناه المحموديه لخلق محور مروري جديد السكة الحديد لربط الطريق

الضغط المروري علي محور قناه السويس ويعود بالفائدة على المنطقة بالكامل يساعد في تقليل

.بعد ربطها بجميع المحاور داخل وخارج المدينة

 استعداداا لفتتاحهغيط العنبفرحات والزملوط يتفقدان مشروع 



تفقد اللواء الدكتور/ رضا فرحات محافظ الكسكندرية يرافقه اللواء / محمد الزملوط قائد المنطقة
الشمالية العسكرية واللواء ممدوح جودة رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية مشروع

التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب لمتابعة النتهاء من جميع العما ل اكستعداد لفتتاحه ،
والذي يأتي في إطار خطة المحافظة والقوات المسلحة في تطوير المناطق العشوائية وتحويلها

الى مناطق حضارية متطورة والنهوض بالمستوى الحضاري لها

وخل ل الجولة أشاد فرحات بالجهود المبذولة من كافة الجهات لقامة مثل لهذا المشروع العملق 
مشيرا إلى أن لهذا مشروع قومي متكامل ومثا ل لتطوير العشوائيات وكسيكون نموذجا يحتذى به
في تطوير باقي المناطق العشوائية بالكسكندرية ويمثل تكاتف الجهود المصرية ، وتفقد المجمع

السكني المتكامل بدءيا من المسجد والمستشفى بأقسامها المختلفة اثم مجمع الخدمات ومركز
التدريب المهني ومركز ذوي الحتياجات الخاصة والحديقة التعليمية وانتهاءيا بالوحدات السكنية.



والجدير بالذكر أن التكلفة الجمالية للمشروع تبلغ نصف مليار جنيه ، وتم إنشاء مجمع كسكني  
 فدان ، ويتكون المشروع١٢.٣حضاري للهالى منطقة غيط العنب على قطعة أرض مساحتها 

 فرد ،٨١٦٠ وحدة بقوة اكستيعابية ١٦٣٢ عقار كسكني بإجمالى ١٧من مجمع كسكني عبارة عن 
وتخصيص وحدات للعما ل الخيرية من دار أيتام وحضانة وجمعية لذوي الحتياجات الخاصة
بالضافة إلى مكتب شهر عقاري ومكتب بريد ومكتب لدارة وصيانة المشروع ، بالضافة إلى

كسرير ومجمع عيادات خارجية ووحدة غسيل كلوي ووحدة طوارئ ١٥٠إنشاء مستشفى كسعة 
واكستقبا ل وغرف عمليات ووحدات إفاقة ووحدة عناية مركزة ووحدة أشعة ووحدة تحاليل ،كذلك

 متر٦٠٠ فرد وكساحة خارجية بمسطح ٨٠٠ متر مربع يسع ٨١٢تم إنشاء مسجد كبير بمسطح 
 ورشة٤٧ محل تجاري ومو ل تجاري ، و٥٨ فرد ، وإنشاء كسوق تجاري به ٦٠٠مربع يسع 

صناعية ، ومركز تدريب مهني وفصو ل تعليمية وورش إنتاج تعليمية ومكاتب الدارة وقاعة
اجتماعات وغرف فنيين وإداريين كما يهدف لتطوير منطقة غيط العنب وتحقيق النهوض

بالمستوى العمراني والذي ينعكس بدوره على المستوى الحضاري للمنطقة وتحقيق اتصالها
بالطريق الدولى الساحلى لتخفيف الضغط المروري على محور قناة السويس وذلك عن طريق

إنشاء مزلقان كسكة حديدية مرورا بالمنطقة الصناعية إلى الطريق الدولى الساحلى بما يعود
بالفائدة على الشركات والمنطقة بتوفير المجهود والوقت وانفتاحها خارج المدينة.

الحضاري العنب غيط لمشروع التنفيذي للمجلس اجتماع او ل في يشارك السكندرية محافظ



للمجلس اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الكسكندرية صباح اليوم في الجتماع الو ل  شار ك-
، وذلك بحضور " ١التنفيذي لمشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب " بشاير الخير 

عاد ل التونسي مدير أمن الكسكندرية اللواء محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية واللواء
  .وجميع أعضاء المجلس التنفيذي للمشروع والدكتورة كسعاد الخولي نائب المحافظ

والدعم كلمته رحب المحافظ بجميع الحضور مقدما لهم الشكر على ما قدموه من جهد كبير وفي
به في تطوير كافة المناطق المقدم لنجاز لهذا المشروع العملق الذي يعد البداية لنموذج يحتذى

افتتاحه ركسميا بعد توليه المنصب لهو العشوائية ، وأعرب عن كسعادته بأن أو ل مشروع يتم
خير لكل ما لهو قادم وكستشهد الكسكندرية تقدما كبيرا مشروع بشاير الخير ، الذي كسيكون بشرة

 .في ظل تعاون كافة الجهات

دور رقابي المحافظ أن الدور الذي كسيقوم به المجلس التنفيذي في المرحلة القادمة لهو وأكد
ألهالي المنطقة ، وتحويل اجتماعي تنفيذي ودوره اللهم لهو العمل على تغيير مفالهيم وكسلوكيات

النتاج والحرفية عن طريق الورش النتاجية الطاقات السلبية إلى طاقة إيجابية قادرة على
بالمشروع ، وأشار أن متابعة واكستمرارية مراقبة المشروع المختلفة في مركز التدريب المهني

 .لهو اللهم في نجاحه

الموجودة الصعيد نفسه شدد على ضرورة الحفاظ على نظافة المشروع وصناديق القمامة على
وحراكسة مستمرة للعقارات ، من السرقة واللتزام بمواعيد إلقاء القمامة ، وضرورة تواجد أمن

ألهم ما يسالهم في اكستمرار نجاح المشروع مؤكدا على ألهمية الدور الرقابي للحي ، وأضاف أن
المبذو ل في إنشاء لهذا المشروع ، الذي يعد المرحلة الولى ، لهو اللتزام والحفاظ على الجهد

به كسيكتمل بإنشاء المرحلتين الثانية والثالثة ، لتكون الكسكندرية نموذج يحتذى لمشروع عملق
  . في تطوير العشوائيات على مستوى محافظات الجمهورية 



التطوير الجدير بالذكر أنه تقرر إنشاء مجلس تنفيذي للشراف الكامل على مشروع من

وعضوية اللواء محمد  " برئاكسة الدكتورة كسعاد الخولي١الحضاري لغيط العنب " بشاير الخير 

المنطقة الشمالية العسكرية ومساعد مدير البنداري كسكرتير عام المحافظة واللواء مساعد قائد

والصحة والتموين والتعليم والتضامن الجتماعي المن ومثلي كافة الجهات من الكسكان

والمياه والغاز والنقل العام وحي غرب والشئون القانونية والمالية والصرف الصحي والكهرباء

الوقاف الخيرية ، ويختص المجلس بإدارة المشروع والشراف على كافة النشطة وجمعية

المختلفة المقدمة والمشروعات المقامة فيه بما يكفل حسن إدارته ونجاحه واكستمرار الخدمات

  .للمشروع



" بالسكندريةالعنب غيط" مشروع  يفتتح الرئيس

أكد الرئيس أنه ل يوجد لدينا وقت لضاعته، مشيرا إلي أنه يتم كسر كافة قواعد البيروقراطية
 ألف وحدة كسكنية يتضمن مشروعا للمناطق170وأشار الرئيس أيضا إلي مشروع  لنجاز المهمة

الخضراء يمثل نموذجا للتعاون بين المجتمع وأجهزة الدولة. وأشار الرئيس إلي أن المشروع
 أكسرة، موضحا أنه لو قامت كل قيادة عسكرية في كل1600 وحدة لتغيير حياة 1600يضم 

 منز ل1500منطقة بمشروعات مع الدولة كستكون النتيجة أفضل وأشار الرئيس إلي أن لهنا ك 
وأشار إلي أن مصر بالكامل تتغير الن، إل أنه ل. بدوي يتم تنفيذلها في منطقة الضبعة أيضا

وقا ل الرئيس إن رجا ل يمكن عبور التحديات أو القضاء عليها خل ل كسنة أو اثلث أو أربع كسنوات
العما ل والبنو ك وضعوا يدلهم في يد الدولة، مختصا بالشكر لهشام عكاشة رئيس البنك اللهلي

المصري نظرا لمسالهمة البنك بنسبة كبيرة من التبرعات في مشروع بشائر الخير بمنطقة غيط
 لالعنب الذي تكلف مئات المليين إلي جانب مسالهمة القوات المسلحة ورجا ل العما

 أكسرة أي ما يقرب في1500وأوضح الرئيس أن ال لن يضيع أجر من أدخل الفرحة في قلوب  
 آلف مصري حياتهم تغيرت بالكامل، مشيرا إلي تجهيز الوحدات السكنية أيضا10المتوكسط من 

الهدف منه لهو أن يتناكسي المستفيدون من المشروع حياتهم الماضية، مشيرا إلي أن تضافر جهود
الجميع تهدف لتغيير واقع المصريين الذين يعانون من ظروف صعبة وأن المجتمع لن يتخلي



واقترح الرئيس التبرع بالعملت البسيطة التي تندرج تحت قيمة الجنيه خل ل المعاملت عنهم
البنكية اليومية لتخصيصها لصالح المشروعات الممااثلة من خل ل آلية محددة كسواء من خل ل
20صندوق تحيا مصر أو غيرلها من الليات، موضحا أن لهنا ك معاملت يومية لما يقرب من 

واكستشهد الرئيس بالية الكريمة وألف بين قلوبهم، مشيرا إلي أن ال.  مليون مصري30إلي 
وضع الزكاة كأحد أركان الكسلم موضحا أن لهدف الزكاة تماكسك المجتمع بهدف إدخا ل الفرحة

 طالب المصريين ببذ ل المزيد من العمل لتغيير الواقع كمافي قلوب من يعانون من ظروف صعبة
 .الحالي

  لمشالهدة فيديولهات  الفتتاح :

لحظة وصو ل الرئيس ليفتتح مشروع بشاير الخير

https://www.youtube.com/watch?v=Jtq8PRo9Jzc

كلمة السيد الرئيس خل ل الفتتاح

https://www.youtube.com/watch?v=FdV1Sm2NS6o

الرئيس يفتتح مشروع غيط العنب

https://www.youtube.com/watch?v=_8tOU34hMw4

الخير بشاير العنب «غيط عن تسجيلي فيلم عرض يشهد السيسي الرئيس »

https://www.youtube.com/watch?v=C9H0DlK1tEo

الشقق تمليك العنب» عقود «غيط أهالي ييسلم الرئيس

https://www.youtube.com/watch?v=ZrAeRAGmIWg

جنيه  مليار1.2 بتكلفة تطويرها " بعد1 الخير "بشاير مشروع يتفقد السيسي

https://www.youtube.com/watch?v=ZrAeRAGmIWg
https://www.youtube.com/watch?v=C9H0DlK1tEo
https://www.youtube.com/watch?v=_8tOU34hMw4
https://www.youtube.com/watch?v=FdV1Sm2NS6o
https://www.youtube.com/watch?v=Jtq8PRo9Jzc


https://www.youtube.com/watch?v=cnZzqJ5m5zE

https://www.youtube.com/watch?v=cnZzqJ5m5zE

	محافظ الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية يضعان حجر أساس تطوير "غيط العنب"
	وزير الصناعة يتفقد "غيط العنب" بالإسكندرية
	
	تفقدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى يوم الاحد الموافق 14 فبراير2016 المشروع السكنى "غيط العنب" بمرافقة اللواء أركان حرب محمد الزملوط رئيس المنطقة الشمالية العسكرية الذى تنفذه القوات المسلحة بمحافظة الإسكندرية على مساحة 12 فدانا لإيواء 1632 أسرة من الأهالى المقيمين فى وحدات سكنية آيلة للسقوط حيث يتضمن المشروع كافة الخدمات، لافتة إلى أن وزارة التضامن والقوات المسلحة ورجال الأعمال يتصدون حاليا للعشوائيات من خلال توفير وحدات سكنية للمقيمين فى المناطق العشوائية وكذلك تطويرها بعد إخلاء السكان منها وإعطائهم وحدات سكنية بديلة.
	وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة ستتعاقد على شراء عمارة سكنية من مشروع "غيط العنب" لنقل الأسر المقيمين حاليا فى وحدات سكنية صدرت لها قرارات إزالة مثلما حدث لأهالى منطقة شودس والتى تعرضت للانهيار فى أحداث السيول الأخيرة، وقامت وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير 33 وحدة سكنية ونقلهم فى منطقة زاوية عبد القادر بحى العامرية وكذلك توفير الأثاث اللازم لهم .
	أعلن محافظ الإسكندرية محمد عبد الظاهر انتهاء الاستعدادات لافتتاح مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب الذي تبلغ تكلفته نحو نصف مليار جنيه بالجهود الذاتية، خلال الأيام المقبلة. وأكد محافظ الإسكندرية خلال اجتماعه مع قائد المنطقة الشمالية العسكرية يوم السبت الموافق 11/6/2016 أن المشروع يعد من أهم مشروعات الإسكان القومية المتميزة وتعاونت فيه المنطقة الشمالية العسكرية مع المحافظة ومنظمات المجتمع المدني وجميع الجهات لتنفيذه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المناطق العشوائية واستبدالها بمواقع سكنية متطورة والنهوض بالمستوى الحضاري. وأوضح المحافظ أن مشروع التطوير الحضاري لغيط العنب تم خلال فترة وجيزة جدا تقدر بأقل من عامين وفق منظومة عمل متكاملة وتعاون يحتذى بين جميع الجهات مشيدا بالدور المتميز للمنطقة الشمالية العسكرية في الإنجاز والإدارة والإشراف علي جميع المراحل والتنسيق بين جميع الجهات والمتابعة المستمرة، بدءا من وضع حجر الاساس حتى الانتهاء من البناء وفرش الوحدات السكنية بالأثاث والعمل علي تسليمها للمستحقين. وأكد أن المحافظة خصصت الأرض اللازمة لإقامة المشروع، ووصلت كافة المرافق إليها وقدمت كل الدعم والتسهيلات اللازمة لأعمال الرفع المساحي وتشكيل لجان التعويضات للملاك وحصر السكان وإجراء البحوث الميدانية لهم وتحديد المستحقين، بالتعاون مع مديرية الأمن وجميع الأجهزة الرقابية. وقال عبدالظاهر إن المشروع اكتمل بمساهمة رجال أعمال الإسكندرية والمجتمع المدني والبنك الأهلي المصري دون تحمل ميزانية الدولة أي أعباء مالية. تجدر الإشارة إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي نصف مليار جنيه تم توفيرها بالكامل من تبرعات رجال أعمال الإسكندرية ويهدف إلى إنشاء مجمع سكني حضاري لأهالي منطقة غيط العنب على قطعة أرض مساحتها نحو ثلاثه عشر فدانا تبرعت بها المحافظة
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