
محافظ اإلسكندرية يشهد افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس 

  بمنطقة غيط العنب٢الجمهىرية مشروع بشاير الخير 

 

شٙذ األسزبر اٌذوزٛس ػجذ اٌؼضيض لٕصٛح ِذبفظ اإلسىٕذسيخ افززبح اٌسيذ اٌشئيس ػجذ  

ٌزطٛيش اٌذضبسي  ٌضبٔيخ ِٓ ِششٚع ا شدٍخ ا اٌفزبح اٌسيسي سئيس اٌجّٙٛسيخ اٌّ

ٕطمخ غيظ اٌؼٕت ِششٚع ثشبيش اٌخيش  ظٙش اٌذضبسي، ٢ٌّ ٕطمخ ثبٌّ  ثؼذ رطٛيش اٌّ

ٕبطك اٌؼشٛائيخ في ٚدذاد سىٕيخ وبٍِخ  ٚسفغ وفبءرٙب السزمجبي ِئبد األسش ِٓ اٌّ

ٌٍّسزذميٓ ، ٚرٌه ثذضٛس ػذد ِٓ  فشٚشبد ٌزسٍيّٙب  ٌزجٙيضاد ِضٚدح ثبألصبس ٚاٌّ ا

صاسء، ٚليبداد ِذبفظخ اإلسىٕذسيخ ٚوجبس سجبي اٌذٌٚخ  . اٌٛ

 

ْ ِششٚع ثشبيش اٌخيش ٚ ٌضبٔيخ السزىّبي ِششٚع ٢ِٓ اٌجذيش ثبٌزوش أ شدٍخ ا  ٘ٛ اٌّ

ٕطمخ غيظ اٌؼٕت، ٚرضّٕذ إٔشبء  ٌّ ٜ ٌزطٛيش اٌذضبس  ثٍٛن ٚػّبسح فشديخ، ١٨ا

دذاد اٌسىٕيخ ٚرضٚيذ٘ب ١٨٦٩ ػّبسح، رشًّ ٣٧ثئجّبٌي   ٚدذح سىٕيخ، ٚجّيغ اٌٛ

ٌزجبسيخ،  شاوض ا ذبي ٚاٌّ ٓ ػذًدا ِٓ اٌّ ّّ ثبألصبس ٚجّيغ األجٙضح اٌالصِخ ، وزٌه يزض

ٕطمخ ٌٍشجبة ِٓ سىبْ اٌّ  .ٌزٛفيش فشص ػًّ 



 
 

ٌزي  وّب إسزؼشض األسزبر اٌذوزٛس ػجذ اٌؼضيض لٕصٛح ِذبفظ اإلسىٕذسيخ في وٍّزٗ ا

ششٚػبد خالي اٌخّس  اٌمب٘ب  ٔجزح ػٓ ِذبفظخ اإلسىٕذسيخ ٚأُ٘ االٔجبصاد ٚاٌّ

ضػُ  ششٚػبد اٌّ ذبفظخ ثجٙٛد اٌذىِٛخ ٚاٌذٌٚخ، ٚاٌّ ٌزي رّذ ثبٌّ سٕٛاد اٌسبثمخ ا

شــشٚػبد  ٘ــُ اٌّ ٘ـب ٚاٌجبسيخ ػٍي أسض اإلسىٕذسيـخ، ٚوزا أ االٔزٙبء ِٓ رٕفيز

ْ رؼــذاد اإلسـىـٕـذسيــخ ٚفـمـبً  ذـبفـظ أ ذبفظخ ، ٚأٚضخ اٌّ ٍفبد في ٔطـبق اٌّ ٚاٌّ

ٌيَٛ ٚصً إٌي ٥.٢ ٘ٛ ٢٠١٨ / 1ٌزؼذاد إدصبء   ٍِيْٛ ٔسّخ، ٥.٥ ٍِيْٛ ٔسّخ ٚا

 ْ ْ اٌجضء األغٍت ِٓ سىبْ اإلسىٕذسيخ يزشوض في ِٕطمخ اٌششق سغُ أ ِشيش إٌي ا

ْ اٌىضبفخ اٌسىبٔيخ  ب يسزٙذف إِزذاد اإلسىٕذسيخ ٔذٛ اٌغشة، ٚٔالدظ أ خطظ داّئ اٌّ

زٛاجذح في ِٕطمخ اٌغشة ألً ٔزيجخ ٌزشوض أغٍت اٌخذِبد في ِٕطمخ اٌششق ٚ٘زا  اٌّ

خطظ االسزشاريجي اٌزي رُ اػزّبدٖ في  ْ يىْٛ ٢٠١٨ِب رُ ِشاػبرٗ في اٌّ  ثذيش أ

ٌّٕٛ اٌسىبٔي يزجٗ إٌي ِب ٔسزٙذفٗ   ٌزّٕيخ ٚا . ِؼذالد ا

 
 



ٕفزح ِٕٚٙب؛ ِششٚػبد اٌطشق ٚاٌىجبسي ثؼذد  ششٚػبد اٌّ ذبفظ اٌّ  ٨ٚاسزؼشض اٌّ

ٌزٕميخ  ِششٚػبد ِٚششٚػبد اٌصشف اٌصذي ٚػٍي سأسٙب ِششٚع ِذطخ ا

اٌششليخ ِٚذطخ ِؼبٌجخ اٌصشف اٌصذي ِٚششٚػبد اإلسىبْ اٌخبصخ ثزطٛيش 

 ، ِٚششٚع إسىبْ ثشط اٌؼشة ٢ _ ١اٌؼشٛائيبد ِضً ِششٚػبد ثشبيش اٌخيش 

 أٌف ٚدذح سىٕيخ، ٕٚ٘بن ِششٚػبد ِزٕٛػخ اخشي ثيٓ ١٣ثٛدذاد رمذس ثـ 

ِششٚػبد خذِيخ ِٚششٚػبد في ِجبي اٌطبلخ ِٚششٚػبد في ِجبي اٌصذخ رّذ 

ششٚػبد  خالي اٌخّس سٕٛاد اٌسبثمخ ػٍي أسض اإلسىٕذسيخ ثئجّبٌي رىٍفخ رٍه اٌّ

ششٚػبد اٌجبسيخ دبٌيب ػٍي أسض ٣٩دٛاٌي  ذبفظ إٌي اٌّ  ٍِيبس جٕيخ ، ٚأشبس اٌّ

ٌزي يمزشة جضء ِٕٙب اٌي اوزّبي رٕفيزٖ ٚاٌجضء األخش جبسي رٕفيزٖ ،  اإلسىٕذسيخ ٚا

جبي اٌصذي ِضً ِسزشفي اٌؼجّي ، ٚفي لطبع  ٚ٘ي ػجبسح ػٓ ِششٚػبد في اٌّ

ٌٕفزٗ ٚيمذس ثـ  ٌجزشٚي ِضً ِششٚع ا ٌزؼٍيُ اٌجبِؼخ ٣.٩ا  ٍِيبس جٕيخ، ٚفي ِجبي ا

ذّٛديخ اٌزي اطٍمٗ اٌسيذ اٌشئيس  شدٍخ األٌٚي ِٚششٚع ِذٛس اٌّ ٌيبثبٔيخ في اٌّ ا

 ٍِيبس ٥.٥خالي ِؤرّش اٌشجبة اٌشاثغ ٚاٌزي يؼذ ششيبْ رّٕيخ ٌإلسىٕذسيخ ثزىٍفخ 

ٌجالسزيه ِٚششٚع ثشبيش اٌخيش   ٥ ٚثشبيش اٌخيش ٣جٕيخ، ٚوزا ِششٚع ِذيٕخ ا

ٕبطك اٌغيش ِخططخ في اإلسىٕذسيخ  ْ يسزٙذفبْ رطٛيش اٌؼشٛائيبد ٚاٌّ ٌٍزا . ٚا

ششٚػبد رجٍغ دٛاٌي  ٌزىٍفخ في رٍه اٌّ ْ اجّبٌي ا  ٍِيبس جٕيخ ، ٚرذذس ٢١ٚأٚضخ أ

ٌزي رشًّ؛  ذبفظخ ٚا بِخ ثٕطبق اٌّ ٍفبد اٌٙ ششٚػبد ٚاٌّ ذبفظ أيضب ػٓ أُ٘ اٌّ اٌّ

ٕبطك اٌؼشٛائيخ، ٚصشف ِيبٖ األِطبس ٚاٌصشف اٌصذي، ٚرطٛيش  رطٛيش اٌّ

خٍفبد اٌصٍجخ، ٚاٌخذِبد االجزّبػيخ األسبسيخ ِٚب يشٍّٙب ِٓ  ِٕظِٛخ إداسح اٌّ

ٌٕمً اٌجّبػي ٌزؼٍيُ ٚاٌصذخ، ِٕٚظِٛخ اٌطشق ٚا  .ٍِفبد ا

 


