تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،نظمت الوحدة المحلٌة بقرٌة العزٌزٌة التابعة لمركز
ومدٌنة طامٌة تحت اشراؾ المهندس محمود عبد السبلم ربٌس المدٌنة ندوة عن تنظٌم االسره بقاعة
مركز شباب العزٌزٌة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/1 :
بناء علً توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،بتكثٌؾ حمبلت إزالة التعدٌات على األراضً
الزراعٌة وأمبلك الدولة ،شنت األجهزة التنفٌذٌة بمركز ومدٌنة طامٌة حملة إلزالة التعدٌات على
األراضً الزراعٌة علً مساحة قٌراط ونصؾ تقرٌبا نطاق الوحدة المحلٌة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/1 :

محافظ الفٌوم :خطة متكاملة لرصف وصٌانة وتطوٌر شبكة الطرق بالمحافظة
فى إطار خطة المحافظة لئلرتقاء بشبكة الطرق بجمٌع المراكز والمدن ،تقوم المحافظة برصؾ
وصٌانة وتمهٌد عدداً من الطرق الربٌسٌة والفرعٌة بمناطق متفرقة داخل الحدود الجؽرافٌة للمحافظة،
وفى هذا الصدد صرح المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم بؤنه ٌجري حالٌا ً إعادة رصؾ وتؤهٌل طرٌق
القاهرة  -الفٌوم بداٌة من منطقة بوابات تحصٌل الرسوم عند المدخل الربٌسى للمحافظة حتى مدخل
مدٌنة الفٌوم بطول  50كم ،مشٌراً أن هٌبة الطرق والنقل تقوم حالٌا ً بتنفٌذ أعمال تطوٌر البوابات
الربٌسٌة للمحافظة بتكلفة  10ملٌون جنٌه ،وأصدر المحافظ توجٌهاته لمسبولى الشركة المنفذة ضرورة
مراعاة أن تتبلءم أعمال التطوٌر مع كون الفٌوم محافظة سٌاحٌة .وأضاؾ محافظ الفٌوم أن خطة
التطوٌر تشمل أٌضا ً إعادة رصؾ وتؤهٌل طرٌق الجٌبلنى – شكشوك حتى مدرسة أحمد مفتاح معبد
بطول  1,6كم ،وطرٌق هوٌدى – أبوشنب بطول  3,5كم ،وطرٌق البساتٌن حتى مدخل العجمٌٌن
بطول  600متر ،وطرٌق جبل سعد /أبشواى  /الناصرٌة  /العجمٌٌن  /طبهار  /أبوعش ،الفتا ً إلى أن
أعمال الرصؾ والتطوٌر سوؾ تستمر تباعا ً بجمٌع المراكز والمدن للوصول إلى المستوى البلبق،
مإكداً أن ذلك ٌؤتً فً إطار خطة المحافظة لئلرتقاء بمنظومة الطرق لكً تتبلءم مع الوجه الحضاري
والسٌاحى للفٌوم .وأكد محافظ الفٌوم أن المحافظة تولى شبكة الطرق اهتماما ً كبٌراً من خبلل تحسٌن
حالة الطرق الربٌسٌة والفرعٌة والجانبٌة داخل المدن أو المراكز والقرى على ح ٍد سواء ،لربط جمٌع
المراكز والمدن والقرى ببعضها ،بهدؾ تنشٌط حركة التجارة والسٌاحة الداخلٌة .الجدٌر بالذكر أنه تم
خبلل الفترة الماضٌة إعادة رصؾ وتؤهٌل عدداً من الطرق والشوارع الربٌسٌة بالمحافظة مثل شوارع
أحمد شوقً ،والسلخانة ،والشٌخ حسن ،وسعد زؼلول ،والمدارس ،والتدرٌب ،والجامعة ،كما ٌتم تطوٌر
وصٌانة بعض الطرق الفرعٌة والجانبٌة داخل الكتلة السطنٌة بمدٌنة الفٌوم ،كما تم تطوٌر وافتتاح
مٌدانى عبد المنعم رٌاض والتدرٌب ،وٌجري حالٌا ً تطوٌر مٌدان السواقى حتى شارع أحمد شوقى.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/1 :

بنا ًء علً تكلٌفات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،باستمراراً أعمال النظافة ورصؾ الشوارع ،
قامت الوحدة المحلٌة بمركز ومدٌنة طامٌه بؤعمال تجمٌل ونظافة شوارع المدٌنة بمناطق الجنٌنة
والمعهد الدٌنى والمحلج والمدٌنة الصناعٌة والسجل المدنى والمساكن الجدٌده ومساكن المحكمة ،إلً
جانب رصؾ شارعً المحوالت والسلخانه.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/1 :

محافظ الفٌوم  :برامج تدرٌبٌة لتنمٌة مهارات المعلمٌن
اعتمد المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم خطة برنامج تدرٌبً لعقد دورات لجمٌع المعلمٌن بمحافظة
الفٌوم لتنمٌة مهاراتهم فً استخدام تطبٌقات((  365officeوالبرامج الكنولوجٌة  ،مشٌراً إلى أن ذلك
ٌؤتً فً إطار العمل على تؤهٌل جمٌع المعلمٌن باإلدارات التعلٌمٌة والمدارس الكتساب مهارات البرامج
التكنولوجٌة الحدٌثة وتطبٌقها فً العملٌة التعلٌمٌة لخدمة الطبلب .وأوضح محافظ الفٌوم أن عدد
المستفٌدٌن من البرنامج التدرٌبً الذي ٌتضمن استخدام البرامج الحدٌثة فً التدرٌس ٌبلػ 360277
معلما ً وأخصابٌا ً  ،الفتا ً إلى أن البرنامج سٌستمر لمدة ثبلثة أشهر .من جانبه  ،صرح الدكتور السٌد
بسٌونً وكٌل وزارة التربٌة والتعلٌم بؤن محافظ الفٌوم وافق على مقترح برنامج تدرٌبً لتدرٌب
العاملٌن بمدارس المرحلة االبتدابٌة  ،فً إطار رفع كفاءة العاملٌن بهذه المرحلة  ،موضحا ً أن البرنامج
ٌستهدؾ تدرٌب مدٌري المدارس واالخصابٌٌن االجتماعٌٌن ومعلمً المواد األساسٌة واإلدارٌٌن.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/1 :

مزاٌدات علنٌة لتؤجٌر عدد من المنشآت لتنشٌط حركة السٌاحة بالفٌوم
صرح المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،أنه سٌتم خبلل أٌام طرح عدد من المنشآت السٌاحٌة على
ساحل بحٌر ة قارون ومنطقة عٌن السلٌٌن بنظام اإلٌجار عن طرٌق المزاٌدة العلنٌة ،وذلك فى إطار
حرص المحافظة على استؽبلل المقومات الطبٌعٌة التى تتمٌز بها وتوجٌهها بالشكل الذى ٌسهم فى
تنشٌط السٌاحة لدورها الحٌوى فى دعم اإلقتصاد وتوفٌر فرص عمل للشباب .وأضاؾ أن المنشآت التى
سٌتم طرحها فى المزاٌدات تشمل أرض ببلج بحٌرة قارون ،وفندق البانوراما ،وشالٌهات عٌن السلٌٌن،
والمركز الحرفى ،وأرض البافٌون دى شاس ،مشٌراً أن اإلدارة العامة للشبون المالٌة واإلدارٌة بدٌوان
عام المحافظة باإلنابة عن اإلدارة العامة لتنشٌط السٌاحة قد أعلنت عن مواعٌد المزاٌدات والشروط
والمستندات المطلوبة .وأوضح األستاذ ٌاسر محفوظ المستشار السٌاحى للمحافظة ،أنه قد تم تحدٌد ٌوم
الثبلثاء الموافق  2أؼسطس المقبل لمزاٌدة تؤجٌر أرض ببلج بحٌرة قارون ،وٌوم األربعاء  3أؼسطس
لمزاٌدة تؤجٌر فندق بانوراما شكشوك ،وٌوم األحد  2016/8/7لمزاٌدة تؤجٌر شالٌهات عٌن السلٌٌن،
وٌوم  2016/8/9لمزاٌدة تؤجٌر المركز الحرفى بعٌن السلٌٌن ،وٌوم  2016/8/11لمزاٌدة تؤجٌر
أرض البافٌون دى شاس ،على أن تعقد جمٌع المزاٌدات بمبنى البلمركزٌة بدٌوان عام المحافظة فى تمام
الساعة الثانٌة عشر ظهراً وتكون مدة اإلٌجار  25عاما ً لجمٌع المناطق المطروحة .وأضاؾ أن على من

ٌرؼب فى التقدم إلحدى هذه المزاٌدات شراء نسخة من كراسة الشروط من اإلدارة المالٌة بدٌوان عام
المحافظة ،مع سداد التؤمٌن المإقت ،وسداد  %10من إجمالى القٌمة اإلٌجارٌة عن الثبلث سنوات
األولى من التؤجٌر كتؤمٌن نهابى ٌسدد فور رسو المزاد ،وٌمكن مراجعة اإلدارة المالٌة وهٌبة تنشٌط
السٌاحة بالفٌوم للمزٌد من التفاصٌل حول هذه المزاٌدات ،مإكداً أن طرح هذه المناطق لئلٌجار هو حلقة
فى سلسلة الخطوات اإلجرابٌة التى اتخذتها المحافظة لتنشٌط حركة السٌاحة ووضع الفٌوم فى المكانة
التى تلٌق بها على خرٌطة السٌاحة المحلٌة والعالمٌة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/1 :
فى إستجابة سرٌعة لشكوى أهالى قرٌة بنى صالح والتى ٌتضررون فٌها من ؼمر مٌاه الصرؾ الصحى
لمدخل القرٌة الربٌسى..كلؾ المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ربٌس مركز ومدٌنة الفٌوم بالعمل على
حل المشكلة فوراً..حٌث تم التواصل مع شركة الفٌوم للشرب والصرؾ الصحى والتى قامت بإلؽاء
الخط اإلسبستوس القدٌم ونقل التوصٌبلت على الخط الجدٌد بعد أن تبلحظ وجود كسر فى البرٌزة
الموجودة على الخط القدٌم.وتم إتخاذ اإلجراءات االزمة على الفور لحماٌة المواطنٌن المتضررٌن
وتسهٌل السٌولة المرورٌة بمدخل القرٌة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/1 :

إزالة تعدٌات على  2قٌراط بمركز سنورس
فً إطار توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم بتكثٌؾ حمبلت إزالة التعدٌات على األراضً
الزراعٌة وأمبلك الدولة ،شنت األجهزة التنفٌذٌة بمركز ومدٌنة سنورس حملة إزالة مكبرة تحت إشراؾ
المهندس محمود هاشم ربٌس مجلس المدٌنة.وتمكنت الحملة من إزالة التعدي علً أرض زراعٌة ببناء
أساسات خرسانٌة مسلحة ،وقامت الحملة بمصادرة مواد البناء  ،وتم ردم األساسات.وأكد محافظ الفٌوم
على استمرار الحمبلت إلزالة التعدٌات على األراضً الزراعٌة وأمبلك الدولة ،مشٌراً إلى أنه سٌتم
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونٌة حٌال المتعدٌن والمخالفٌن.وأصدر المحافظ تكلٌفاته لرإساء المدن
بتكثٌؾ الجوالت المٌدانٌة والمرور الٌومً لرصد حاالت التعدي قبل وقوعها وتحرٌر المحاضر الفورٌة
البلزمة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/1 :

رئٌس جامعة الفٌوم :افتتاح مقر التؤمٌن الصحً خالل شهر
قام الدكتور خالد حمزة ،ربٌس جامعة الفٌوم ،ظهر الٌوم األحد ،بتفقد مقر التؤمٌن الصحً المخصص
لجامعة الفٌوم -تحت اإلنشاء -داخل الحرم الجامعً ،والذي ٌشمل حجرات لتوقٌع الكشؾ الطبً،
وصٌدلٌة ،وأماكن انتظار للمرضى ،ومقرً ا للمدٌر اإلداري .وأشار ربٌس جامعة الفٌوم ،فً بٌان للمركز
اإلعبلمً لجامعة الفٌوم ،صادر ،الٌوم األحد ،إلى أن الهدؾ من إقامة مقر للتؤمٌن الصحً بالحرم
الجامعً ،تٌسٌرً ا على العاملٌن بالجامعة ،وتقدٌم خدمة طبٌة مبلبمة طوال أٌام األسبوع ،الف ًتا إلى أنه
سٌتم االنتهاء من األعمال اإلنشابٌة به وافتتاحه خبلل الشهر الجاري.وأوضح هشام عوٌس ،أمٌن عام
الجامعة ،أن الجامعة ستقوم بتوقٌع بروتوكول مع هٌبة التؤمٌن الصحً ،لتوفٌر خدمة طبٌة مبلبمة
للعاملٌن بالجامعة ،توفر بمقتضاه الجامعة مقرً ا لتوقٌع الكشؾ الطبً ،واألطباء ،والهٌبة المعاونة لهم،
من التمرٌض ،واإلدارٌٌن ،والتجهٌزات المطلوبة على أن ٌتحمل التؤمٌن الصحً تؽطٌة النواحً المالٌة.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/1 :

ختام دورة "لغة اإلشارة" لمدربً الصم بجامعة الفٌوم
اختتمت جامعة الفٌوم ،الٌوم األحد ،دورة لؽة اإلشارة ،بقاعة ألؾ لٌلة ولٌلة بفندق كلٌة السٌاحة
والفنادق ،لتدرٌب  45متدربًا ،و 15من الصم والبكم ،على لؽة اإلشارة ،لمساعدتهم فً التعبٌر عن
احت ٌاجاتهم ،وذلك بحضور األستاذ الدكتور أشرؾ عبد الحفٌظ رحٌل ،نابب ربٌس جامعة الفٌوم ،لشبون
خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة .وأشاد رحٌل ،بحسن تنظٌم الدورة ،وعبر عن أمانٌه للمتدربٌن بتلقً
االستفادة الكاملة من الدورة ،وتعلم لؽة اإلشارة ،لمساعدة الصم فً التعبٌر عن ما ٌرٌدون قوله،
ومعرفة كٌفٌة الترجمة بلؽة اإلشارة بسهولة وٌسر.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/1 :

بالصور ..جولة تفقدٌة لمدٌر أمن الفٌوم الجدٌد فى المدٌنة
وصل إلى مكتبه ،الٌوم األحد ،اللواء قاسم حسٌن مدٌر أمن الفٌوم لتسلم مهام عمله بمنصبه الجدٌد خلفا ً
للواء ناصر العبد بعد ترقٌته وتولٌته منصب مساعد وزٌر الداخلٌة لمنطقة شمال الصعٌد.وعقب وصول
مدٌر األمن الجدٌد إلى مكتبه قام بجولة تفقدٌة بمدٌنة الفٌوم شملت إدارات الحماٌة المدنٌة و المرور ،كما
تفقد التمركزات واالكمنة ومنفذ "أمان" لبٌع المنتجات الؽذابٌة بؤسعار مخفضة للجمهور.وشدد مدٌر
األمن خبلل جولته على حسن معاملة المواطنٌن ،وعدم السماح بؤٌة تجاوزات ،مإكداً أنه ٌعشق العمل
المٌدانى ،وستكون جوالته مستمرة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/1 :

مصرع  5وإصابة  4فى حادث تصادم بٌن سٌارتٌن بالفٌوم
لقى  5أشخاص مصرعهم وأصٌب  4آخرون فى حادث تصادم وقع بٌن سٌارة مبلكى وأخرى
سوزوكى بالطرٌق الدابرى بالفٌوم وتم نقل الجثث والمصابٌن إلى مستشفى الفٌوم العام ،وتحرر محضر
بالواقعة وأخطرت النٌابه التى تولت التحقٌق.كان اللواء قاسم حسٌن مدٌر أمن الفٌوم تلقى إخطارا من
الدكتور سامح محمد السٌد مدٌر إسعاؾ الفٌوم بوقوع حادث تصادم بٌن سٌارتٌن بالطرٌق الدابرى
بمدخل قحافة بمدٌنة الفٌوم وانتقلت سٌارات اإلسعاؾ إلى مكان الحادث وتبٌن أنه وقع بٌن سٌارة مبلكى
وأخرى سوزوكى وأسفر عن مصرع  5وإصابة  4آخرٌن تم نقل الجثث والمصابٌن إلى مستشفى الفٌوم
العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النٌابة التى تولت التحقٌق.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/1 :

"الصالونات الثقافٌة وفعالٌاتها فى الوعى العام" كتاب ألستاذ بجامعة الفٌوم
صدر مإخرا عن الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب إصدار تحت عنوان "الصالونات الثقافٌة وفعالٌاتها فى
الوعى العام" للناقد الدكتور محمد حسن عبد هللا أستاذ النقد األدبى بكلٌة دار العلوم جامعة الفٌوم .وأكد
عبد هللا أن الكتاب ٌُعنى بتقوٌم ظاهرة الصالونات الثقافٌة المنتشرة حالٌا فى عدد من األقطار العربٌة
بخاصة مصر والسعودٌة ،والكوٌت ،ولبنان.وقال عبد هللا :إن هذا الكتاب ٌحاول أن ٌإكد على فاعلٌة
الصالون فى خلق تقارب نفسى ،وتقوٌة دعابم الشخصٌة المجتمعٌة المشتركة ،وإقرار مبدأ دٌمقراطٌة
الحوار وآدابه ،وما إلى ذلك من شرابط الضٌافة ،والمخاطبة ،واختٌار الموضوعات التى تشؽل الوعى
العام أو الرأى العام فى مرحلة بعٌنها.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/1 :

بالصور ..مسلسل كوارث األطباء عرض مستمر ..طبٌب ٌتسبب فى عجز
جنسى لشاب بالفٌوم ..مصطفى ٌإكد :دخلت العٌادة إلزالة حصوة خرجت
بانتفاخ بالبطن وسحبوا منى  14كٌلو صدٌد ..بعت ما أملك وعاٌز حقى
فى مسلسل جدٌد من مسلسل اإلهمال الطبى المتكرر ،تعرض عامل لئلصابة بعجز جنسى نتٌجة خطؤ
طبى تسبب فٌه طبٌب بمركز أبشواى بالفٌوم ،عقب إجراإه عملٌة إزالة حصوة .وحرر مصطفى فرج
حسان  34سنة عامل متزوج ،محضرا ٌحمل رقم  2616لسنة  2014إدارى أبشواى ٌتهم فٌه الطبٌب
"م.ع" بقٌامة بقطع حوض المٌاة "المثانة" ،عقب قٌامة بإجراء عملٌة حصوة فى الحالب .وقال مصطفى
حسان فى المحضر ":عندما آلمتنى الحصوة ذهبت إلى عٌادة خاصة فى مركز أبشواى بالفٌوم ،إلجراء
عملٌة وإزالة الحصوة على ٌد الطبٌب "م.ع" ،وفى الٌوم الثالث بعد إجراء العملٌة خرج من مكان
العملٌة مٌاه بول فصرخت فى وجهه ،وذهبت لطبٌب آخر ٌدعى "م.خ" لبلستفسار عن سبب ذلك فقال
لى "هاخد  8آالؾ جنٌه ونصؾ وتمضى على إقرار ولو مُت مالٌش فٌه ألنى هشتؽل على شؽل مش

شؽلى" ،فتركته بعد ذلك وحدث لى انتفاخ بالبطن.وتابع مصطفى" :ثم عدت للطبٌب الذى أجرى العملٌة
مرة أخرى فقام بتحوٌلى على مستشفى القصر العٌنى ،وتركتها فى نفس الٌوم النقطاع الكهرباء ،كما أن
كل أطباء الفٌوم رفضوا عبلجى وقالوا "لى روح للطبٌب اللى عملهالك" ،ثم ذهبت لمستشفى أحمد ماهر
وتم تركٌب قسطرة لى وقالول لى بالحرؾ "دا لو عملتها عند طبٌب بٌطرى مش هٌعمل فٌك كده".
وأضاؾ ":أجرٌت على حسابى  46إشاعة لمدة  11شهر ونصؾ واشترٌت  20زجاجة محلول ،وحُقن
مضاد حٌوى ،وتحلٌل دم كل  8ساعات ،مإكدا" ،بعت األرض واللى وراٌا واللى قدامى فى فترة العبلج
وتداٌنت من طوب األرض بـ  73ألؾ جنٌه ،وعلٌا إٌصاالت أمانة والدٌانة رفعوها علٌا واتحبست 3
مرات ولسه ماسددتش دٌونى".وأكد أن طبٌب مستشفى أحمد ماهر قال له ":عندك تجمع صدٌد بولى
داخل الؽشاء البروتٌنى وقطع فى حوض المٌاه ،كما تم سحب  14كٌلو ونص صدٌد من بطنى من أصل
 27كٌلو ،بعدها ذهبت لطبٌب آخر وقال العملٌة سببتلك عجز جنسى".التقرٌر الطبى لمستشفى أحمد
ماهر أكد أن المرٌض حضر إلى المستشفى  2013/9/24وٌعانى من تجمع بولى داخل الؽشاء
البروتٌنى ،وذلك نتٌجة إجراء عملٌة خارج المستشفى بالمثانة وقد تم تركٌب قسطرة بولٌة بالبطن ،ثم
فى ٌوم  2013/11/6حضر المرٌض وتم عمل منظار مثانة تشخٌص وعمل منظار حالب أٌسر وحقن
بالصبؽة ،وجد أن المرٌض ٌعانى من إرتجاج بولى بالحالب األٌسر مع وجود ثقب فى المثانة نتٌجة
للعملٌة التى أجراها خارج المستشفى .من جانبه ،قال الطبٌب المشكو فى حقة بالمحضر ،أنه أجرى
بالفعل ا لعملٌة للمرٌض ،حٌث أنه كان ٌعانى من حصوة على الحالبٌن إال أن المرٌض لم ٌتبع تعلٌماته
بعد إجراء العملٌة .مصطفى أكد ":أنا مش قادر أشتؽل وعاٌز حقى من الطبٌب الذى أجرى لى العملٌة
وٌارٌت أهل الخٌر ٌساعدونى علشان أسدد دٌونى ألنى مش القى آكل النى دٌونى وصلت لـ 73ألؾ،
وتركت بلدى وقعدت فى أرض اللواء بالجٌزة".
للتواصل مع الحالة
ت01117454885/
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/1 :

غداً ..مزاٌدة علنٌة لتؤجٌر أرض بالج بحٌرة قارون
بتوجٌهات من المستشار وابل مكرم محافظ الفٌومٌ ..تم ؼداً الثبلثاء  2016/8/2إجراء مزاٌدة علنٌة
لتؤجٌر أرض ببلج بحٌرة قارون ،فى إطار حرص المحافظة على استؽبلل المقومات الطبٌعٌة التى
تتمٌز بها وتوجٌهها بالشكل الذى ٌسهم فى تنشٌط حركة السٌاحة لدورها الحٌوى فى دعم اإلقتصاد
وتوفٌر فرص عمل للشبابٌ .تم إجراء المزاٌدة بمبنى البلمركزٌة بدٌوان عام المحافظة فى تمام الساعة
الثانٌة عشر ظهراً وتكون مدة اإلٌجار  25عاماً.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/2 :

خالل جولة تفقدٌة لٌلٌة  :محافظ الفٌوم ٌضبط حالة تع ٍد على الطرٌق العام
وٌقرر التحفظ على المعدات
قام المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم بجولة مٌدانٌة مفاجبة مساء أمس بوسط مدٌنة الفٌوم  ،لمتابعة
سٌر العمل واالطمبنان على الخدمات المقدمة للمواطنٌن  .وخبلل الجولة  ،الحظ محافظ الفٌوم قٌام أحد
األشخاص بالبناء فً شارع سعد زؼلول  ،والتعدي على الطرٌق العام وإعاقة حركة المرور  ،وعلى
الفور أصدر المحافظ توجٌهاته بالتحفظ على معدات البناء وتحرٌر محضر بالواقعة  ،وإلزام المالك برد
الشًء إلى أصله.وناشد محافظ الفٌوم جمٌع المواطنٌن بضرورة االلتزام بالقوانٌن  ،مإكداً أنه لن ٌُسمح
ألحد بالتعدي على الطرٌق العام  ،وسٌتم اتخاذ اإلجراءات القانونٌة حٌال المخالفٌن.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/2 :
إٌما ًء إلى المتابعة المستمرة من إدارة العبلقات العامة لكل ما ٌتم نشره على المواقع االلكترونٌة
والصفحات الرسمٌة على الفٌس بوك بشؤن مشكبلت وشكاوى المواطنٌن فقد وردت إلٌنا شكوى أهلً
عزبة أبو النور التابعة لقرٌة شدموه  ،بمركز إطسا ٌ ،تضررون فٌها من انفجار خط مٌاه الشرب
بمحطة الطاجن ،وعلى الفور أصدر المستشار وابل مكرم توجٌهاته لربٌس مجلس مدٌنة إطسا باتخاذ
البلزم زتكلٌؾ مسبولً مرفق المٌاه إلصبلح العطل ،ووصل رد ربٌس مجلس مدٌنة إطسا بؤنه تم عمل
اإلص بلح البلزم لئلنفجار بالتعاون مع مسبولى مرفق المٌاه بإطسا واشراؾ الجهاز التنفٌذي للوحدة
المحلٌة بقرٌة شدموه.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/2 :

إزالة تعدٌات بناء على أراضً زراعٌة بقرٌة المندرة بالفٌوم
فً إطار توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم بتكثٌؾ حمبلت إزالة التعدٌات على األراضً
الزراعٌة وأمبلك الدولة ،شنت األجهزة التنفٌذٌة بمركز ومدٌنة الفٌوم حملة إزالة مكبرة على الطرٌق
الدابرى بقرٌة المندرة،حٌث تمكنت الحملة من إزالة التعدي علً أرض زراعٌة وإزالة سور باألعمدة
الخرسانٌة والطوب األحمر على أحد جانبً الطرٌق الدابرى عند مدخل المندرة  .وأكد محافظ الفٌوم
على استمرار الحمبلت إلزالة التعدٌات على األراضً الزراعٌة وأمبلك الدولة ،مشٌراً إلى أنه سٌتم
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونٌة حٌال المتعدٌن والمخالفٌن.مع تكثٌؾ الجوالت المٌدانٌة والمرور الٌومً
لرصد حاالت التعدي وتحرٌر المحاضر الفورٌة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/2 :

إٌما ًء إلى المتابعة المستمرة من إدارة العبلقات العامة لكل ما ٌتم نشره على المواقع االلكترونٌة
والصفحات الرسمٌة على الفٌس بوك بشؤن مشكبلت وشكاوى المواطنٌن فقد وردت إلٌنا شكوى أهالً
طبهار بمركز أبشواي ٌتضررون من سوء حالة الطرق والخدمات بالقرٌة  ،وعلى الفور أصدر محافظ
الفٌوم توجٌهاته لربٌس مجلس مدٌنة أبشواى باتخاذ البلزم واإلفادة  ،ووصل إلٌنا رد ربٌس مجلس مدٌنة
أبشواى بؤن الطرق ٌتم تمهٌدها بالجلٌدر تباعا ً ورش الترابٌة منها ،كما تقوم سٌارات الوحدة بجمع
القمامة من الشوارع والمنازل ٌومٌاً ،كما ٌتم صٌانة كشافات اإلنارة داخل نطاق الوحدة باستمرار وقد تم
تركٌب  150كشاؾ لٌد موفرة بخطة التطوٌر وٌوجد  350كشاؾ صودٌوم بالكادح  ،كما تم تؽطٌة
الشوارع الداخلٌة بكامل نطاق الوحدة بلمبات  150وات  ،كما ٌتم متابعة صٌانة المحوالت أوالً بؤول،
كما تتم صٌانة خطوط مٌاه الشرب بشكل دورى ومستمر وتتم إصبلح األعطال فى حٌنها ،وقد تم تؽٌٌر
خط مٌاه منطقة أبو الحد بطبهار خبلل شهر ماٌو  2016بطول  600متر ،وبالنسبة لمٌاه الري ٌتم
متابعة المناسٌب ٌومٌا ً  ،كما تتم عملٌات التطهٌر للترع والمصارؾ واألبحر  ،ورفع أى مخلفات تعٌق
سٌر وجرٌان مٌاه الري.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/2 :
إٌما ًء إلى المتابعة المستمرة من إدارة العبلقات العامة لكل ما ٌتم نشره على المواقع االلكترونٌة
والصفحات الرسمٌة على الفٌس بوك بشؤن مشكبلت وشكاوى المواطنٌن فقد وردت إلٌنا شكوى أهالً
عزبة رجوع  ،التابعة لقرٌة الخالدٌة ،بمركز أبشواي ٌتضررون من مصرؾ السعرانة الذي ٌمر
بعزبتهم وٌلتمسون تؽطٌته حفاظا ً على أرواحهم  ،وعلى الفور أصدر محافظ الفٌوم توجٌهاته لربٌس
مجلس مدٌنة أبشواى باتخاذ البلزم واإلفادة  ،ووصل إلٌنا رد ربٌس مجلس مدٌنة أبشواى ،بؤن مصرؾ
السعرانة تم تؽطٌة  130متر طولً  ،بعمل مواسٌر خرسانٌة قطر  1.5متر  ،وذلك بمٌزانٌة / 2014
 2015بمبلػ  80ألؾ جنٌه ،وبمٌزانٌة  ، 2016 / 2015تم تخصٌص  100ألؾ جنٌه  ،وقد تم
إدراج بقٌة المصرؾ بخطة  2017 / 2016وتم تخصٌص مبلػ  167ألؾ جنٌه وجاري التنسٌق بٌن
اإلدارة الهندسٌة بمجلس المدٌنة وإدارة الصرؾ بالفٌوم لعمل المقاٌسات البلزمة للتنفٌذ ،.كما ٌتم تطهٌر
المصرؾ باستمرار وال توجد نواتج تطهٌر داخل الكتلة السكنٌة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/2 :
إٌما ًء إلى المتابعة المستمرة من إدارة العبلقات العامة لكل ما ٌتم نشره على المواقع االلكترونٌة
والصفحات الرسمٌة على الفٌس بوك بشؤن مشكبلت وشكاوى المواطنٌن فقد وردت إلٌنا شكوى أهالً
المساكن ،بمركز طامٌة ٌتضررون من مٌاه الصرؾ الصحى التى تؽمر سوارع منطقة المساكن
بالمركز  ،وعلى الفور أصدر محافظ الفٌوم توجٌهاته لربٌس مجلس مدٌنة طامٌة باتخاذ البلزم واإلفادة ،
ووصل إلٌنا رد ربٌس مجلس مدٌنة طامٌة ،بؤن المٌاه التى ظهرت بٌن المساكن بسبب عطل الكابل
المؽذى للمحطة الخاصة بالرؾ الصحً حٌث انقطع أحد الكاببلت المؽذٌة للمحطة أثناء أعمال الحفر ،
وتم تؽٌٌر الكابل وتم رفع المٌاه وبدأت المحطة عملها وتم رصؾ المكان.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة

تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/2 :

حملة إلزالة التعدٌات واإلشغاالت بمركز سنورس
بنا ًء على تكلٌفات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم  ،شنت الوحدة المحلٌة بمركز ومدٌنة سنورس
حملة إلزالة االشؽاالت ،والتعدٌات على الطرٌق العام بشارع بورسعٌد تحت إشراؾ المهندس محمود
هاشم ربٌس مركز ومدٌنة سنورس.وتمكنت الحملة من إزالة جمٌع حاالت التعدي وإشؽاالت الطرٌق ،
وتحرٌر المحاضر للمخالفٌن .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/2 :

لقاء محافظ الفٌوم مع أعضاء االتحاد النوعى لألندٌة الروتارٌة
التقى المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم مع أعضاء االتحاد النوعى لؤلندٌة الروتارٌة خبلل زٌارتهم
للمحافظة ،بهدؾ بحث مجاالت التعاون المشترك فى تنفٌذ المشروعات التنموٌة والخدمٌة ،بحضور
اللواء خالد جبرتى سكرتٌر عام المحافظة ،والدكتورة مٌان رسبلن محافظ المنطقة الروتارٌة ،وعدد من
وكبلء الوزارة ومدٌرى العموم ورإساء مجالس المدن وأعضاء  92نادٌا ً من أندٌة الروتارى على
مستوى الجمهورٌة .فى كلمته استعرض محافظ الفٌوم عدداً من المشروعات التى ٌجرى تنفٌذها على
أرض المحافظة فى مختلؾ القطاعات ،مإكداً أن الفٌوم تمتلك فرصا ً واعدة لبلستثمار فى مجاالت
الزراعة والصناعة والسٌاحة تإهلها ألن تحتل مكانة متمٌزة بٌن محافظات الجمهورٌة .وأضاؾ أنه تم
االنتهاء من إعداد مخططات تنمٌة الساحل الشمالى لبحٌرة قارون على مساحة  2760فدان بوصفها أحد
أهم المناطق السٌاحٌة الواعدة على أرض المحافظة ،إلقامة عدد من المشروعات مثل الفنادق
والموتٌبلت والمنتجعات السٌاحٌة وقاعة مإتمرات ومشروع ترفٌهً ونادي للرٌاضات المابٌة ومركز
لسٌاحة السفاري البحرٌة والصٌد وشاطا عام وخدمات طرٌق ،كما تسعى المحافظة بالتعاون مع جهاز
مشروعات الخدمة الوطنٌة للقوات المسلحة إلقامة مصنع جدٌد الستخراج األمبلح للتخلص من األمبلح
الزابدة فى البحٌرة ،وللقضاء على مشكلة التلوث فى بحٌرة قارون بشكل جذرى ٌجرى دراسة تنفٌذ
مشروع عمبلق إلقامة محطات صرؾ صحى تخدم  88قرٌة بالمناطق القرٌبة من البحٌرة بتكلفة
إجمالٌة  2,8ملٌار جنٌه ،كما سٌتم خبلل الفترة القلٌلة القادمة إنزال مراكب تعمل بالطاقة الشمسٌة إلى
مٌاه بحٌرة قارون .وأعلن محافظ الفٌوم أنه قد صدر قرار جمهورى إلقامة أكبر منطقة صناعٌة فى
الشرق األوسط على مساحة  7800فدان بطرٌق القاهرة الفٌوم تتٌح اآلالؾ من فرص العمل ألبناء
الفٌوم ،وتسعى المحافظة لتخصٌص  5آالؾ فدان بالقرب منها إلقامة مجتمع عمرانى جدٌد ،كما ستقوم
وزارة التعاون الدولى بتزوٌد مركز أورام الفٌوم بجهاز جدٌد لئلشعاع تبلػ تكلفته  12ملٌون جنٌه،
إضافة إلى منح الشباب قروضا ً إلقامة مشروعاتهم الصؽٌرة بفابدة بسٌطة  ،% 2.5كما تم االنتهاء من
إعادة إعمار  25قرٌة من القرى األكثر احتٌاجا ً بمختلؾ مراكز المحافظة .تجدر اإلشارة إلى أن
المشروعات المزمع تنفٌذها بالتعاون بٌن محافظة الفٌوم واالتحاد النوعى ألندٌة الروتارى تشمل ترمٌم
الدور األرضى بمستشفى الفٌوم العام وتزوٌد مركز أورام الفٌوم بجهاز جدٌد ،وتقدٌم  1000استمارة

للسٌدات الستخراج بطاقات الرقم القومى ،وإقامة حفل زفاؾ جماعى لعدد  20عروسة من ؼٌر
القادرات ،وكذلك تنفٌذ  400سقؾ و 400وصلة مٌاة شرب وصرؾ صحى بقرٌة الروضة بمركز
طامٌة ،وؼٌرها من المشروعات التنموٌة والخدمٌة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/2 :

محافظ الفٌوم ٌلتقً وعدد من تجار المخلفات الصلبة للبدء بمشروع شراء
القمامة
التقى المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم وعدد من تجار المخلفات الصلبة ( القمامة ) لبحث آلٌات البدء
فً تنفٌذ مشروع شراء القمامة من المواطنٌن بالمنافذ التً حددتها المحافظة ،بحضور اللواء خالد
جبرتً سكرتٌر عام المحافظة  ،واألستاذ ٌاسر محفوظ المستشار السٌاحً للمحافظة  ،والمهندس حسٌن
الصباغ نابب ربٌس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزٌع الكهرباء ،والمهندس عماد سعد حمودة
عضو مجلس النواب وعدد من الصحفٌٌن.خبلل اللقاء أوضح محافظ الفٌوم الفوابد العدٌدة لمشروع جمع
القمامة وشرابها من المواطنٌن من خبلل منافذ شراء القمامة بمختلؾ أنحاء المحافظة  ،مإكداً أن
محافظة الفٌوم ستكون من المحافظات الرابدة فً هذا المجال ،مشٌراً إلى أن العاملٌن بمجال جمع القمامة
سٌتم تقنٌن أوضاعهم وإزالة العقبات التً تواجههم من قبل قطاعات الكهرباء والبٌبة وكذا توفٌر
التراخٌص البلزمة لنشاطهم من خبلل اإلجراءات القانونٌة المناسبة ،كما ٌتم توفٌر المستلزمات البلزمة
لهم من مبلبس ووسابل نقل وأكٌاس ببلستٌك تمنح مجانا ً بـؤلون مختلفة لكل نوع من المخلفات لون محدد
مما ٌسهل عملٌة الفرز من خبلله على التجار  ،الفتا ً إلى أنه سٌتم عمل تؤمٌن صحً للعاملٌن بمجال
جمع القمامة  ،كما ٌتم تسجٌلهم للقضاء على العشوابٌة التً تتم بها آلٌة جمع القمامة حالٌا ً إضافة إلً
إصدار تراخٌص لمن ٌعملون فً هذا المجال حفاظا ً علٌهم ورعاٌتهم اجتماعٌا وصحٌاً.وأضاؾ محافظ
الفٌوم أنه سٌتم منح قروض مٌسرة للشباب بفابدة  % 2.5كما تم طرح فكرة عمل مشروع عمبلق
لكبس القمامة بتكلفة تبلػ  20ملٌون جنٌه سٌتم توفٌرها من خبلل القروض المٌسرة وتتم إدارته من قبل
كبار تجار المواد الصلبة  ،وٌكون على أربعة خطوط للمواد الصلبة  ،والعضوٌة والببلستٌكٌة
والورقٌة.ومن جانبه أشار المستشار السٌاحً للمحافظة بؤن األكشاك ستراعى المظهر الجمالً البلبق،
وٌتم توزٌعها بالشكل الذي ٌؽطى كامل المحافظة  ،مما ٌكون له المردود اإلٌجابً فً عملٌة النظافة،
كما ٌتم استؽبلل كشك شراء القمامة للدعاٌة وتوفٌر العدٌد من أنواع المنظفات لبٌعها بؤسعار
مخفضة.ومن جانبهم أعرب تجار القمامة عن استعدادهم وسعادتهم للعمل من خبلل هذا المشروع الذي
سٌوفر علٌهم الكثٌر من الجهد وٌوفر لهم فابدة أكبر من تجارتهم تحت رعاٌة المحافظة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/2 :

محافظ الفٌوم ٌعقد اجتماعا ً بالجهاز التنفٌذي للوقوف على سٌر العمل
بالمشروعات الخدمٌة
عقد المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم اجتماعا ً وعدد من مسبولً الجهاز التنفٌذي بالمحافظة للوقوؾ
على سٌر العمل وما تم تنفٌذه على أرض الواقع بالمشروعات الخدمٌة ،بقطاعات الصحة والتعلٌم
واإلسكان والمرافق والطرق والسكك الحدٌدٌة والكهرباء والموارد المابٌة والري واألبنٌة التعلٌمٌة ومٌاه
الشرب والصرؾ الصحً  ،بحضور اللواء خالد جبرتً سكرتٌر عام المحافظة ومسبولً القطاعات
المعنٌة.تم خبلل االجتماع مناقشة واستعراض سٌر العمل بالمشروعات الخدمٌة المختلفة  ،والتنسٌق فٌما
بٌنها النجاز األعمال فً التوقٌتات المحددة سلفا ً وإزالة العقبات التً تعٌق تنفٌذها وتذلٌل السبل وتٌسٌر
اإلجراءات لٌتم العمل بشكل متكامل بكل القطاعات.وأشار محافظ الفٌوم أنه فً قطاع مٌاه الشرب
والصرؾ الصحً ،تم االنتهاء من محطة صرؾ صحً سنهور البحرٌة وأبو شنب ولم ٌتبق ؼٌر شبكة
الوصبلت الفرعٌة ،وجاري عمل دراسة مناسٌب المٌاه لبلنتهاء من محطتً صرؾ تطون والؽرق
السلطانً  1و  ، 2وقد تم االنتهاء من محطة الؽرق السلطانً  3والمحطة جاهزة إلجراء تجارب
التشؽٌل ،وجاري التنسٌق للبدء فً إنشاء محطة الصرؾ الصحً بقرٌة السنباط ،بمركز الفٌوم.وفى
قطاع التعلٌم جاري إنشاء عدد من المدارس بقرى ومراكز المحافظة المختلفة ،حٌث ٌتم تطوٌر مدرسة
السعدة اإلعدادٌة ،ومدرسة الفنٌة بنات بتطون بمركز إطسا ،وإعادة طرح مزاٌدة إلحبلل وتجدٌد مدرسة
سنرو بمركز سنورس وبمدٌنة الفٌوم جاري العمل على تطوٌر مدرسة عزة زٌدان ،وتوصٌل المرافق
والخدمات لمدرسة البلهون بمركز الفٌوم .وكذا تطوٌر مدارس ترسا وابهٌت الحجر إضافة إلى مدرسة
فكرٌة جدٌدة على طرٌق أسٌوط الؽربً ،إلى جانب عمل شبكة للصرؾ الزراعً حول مدرسة الخمسٌن
بالؽرق بمركز إطسا إلحبللها وتجدٌدها.وفى مجال اإلسكان والمرافق ،أشار المحافظ أنه تم االنتهاء من
اإلنشاءات بالعمارات السكنٌة بقري دمشقٌن بمركز الفٌوم وشدموه بإطسا وجاري تخصٌص االعتمادات
المالٌة البلزمة لترفٌقها ،مشٌراً إلى أن إجمالً عدد الوحدات السكنٌة وصل إلى  11ألؾ و  996وحدة
سكنٌة ،على مستوى المحافظة  .وأضاؾ محافظ الفٌوم بؤنه فً مجال الصحة تم االنتهاء من % 90من
أعمال تطوٌر عدد من الوحدات الصحٌة بالرٌان ومنشاة طنطاوي وترسا وقصر الباسل وطامٌة وٌوسؾ
الصدٌق ،إلى جانب مستشفى الفٌوم العام ،إضافة لمستشفى التؤمٌن الصحً ،وكذا تطوٌر مستشفى طامٌة
المركزي ،والوحدة الصحٌة بالصفراوٌة بطامٌة .وفً قطاع الموارد المابٌة والري أشار محافظ الفٌوم
بؤنه جارى العمل بمحطة البطس لرفع مٌاه الري بطامٌة على مساحة  14فدان و  5قرارٌط و 7أسهم،
ومحطة الطاجن وبحر البشوات بشدموه بمركز إطسا  ،وسٌتم تسلٌمهما فً األوقات لمحددة ،إضافة إلى
 4محطات أخرى تعمل بنظام (كروجر) من خبلل المعالجة البٌولوجٌة للمٌاه بمناطق تطون وإطسا
بمركز إطسا ،والعجمٌٌن بمركز أبشواي ،ومحطة طامٌة بمركز طامٌة.وفى قطاع الكهرباء جارى عمل
الصٌانة البلزمة وتجدٌد المحوالت الكهربابٌة القدٌمة وتبدٌلها بؤخرى ذات كفاءات عالٌة  ،وتركٌب عدد
من اللمبات الموفرة التً وصلت لـ  7400لمبة لٌد كمرحلة أولى  ،وكذا التنسٌق بٌن قطاع الكهرباء
والقطاعات الخدمٌة األخرى لتوصٌل التٌار للمشارٌع القومٌة الكبرى.وفً قطاع الطرق والسكك
الحدٌدٌة أكد محافظ الفٌوم أن رصؾ الطرق ٌؤتً من خبلل منظومة متكاملة بالتنسٌق مع الهٌبة العامة
للطرق  ،حٌث ٌجرى االنتهاء من رصؾ طرٌق القاهرة الفٌوم ،كما تم تخصٌص مبلػ  10ملٌون جنٌه
لرصؾ طرٌق الفٌوم الؽرق بمركز إطسا  ،و 10مبلٌٌن أخرى ألبشواي  ،كما جاري العمل بطرٌق
سنورس طامٌة الروضة ،واالنتهاء من إجراءات طرٌق جنوب الفٌوم الواحات ،وجارى التنسٌق مع

القوات المسلحة لتطوٌر عدد 6مزلقانات بالسكك الحدٌدٌة لتطوٌرها على األنظمة العلمٌة الحدٌثة،
وتحدٌث محطات سٌبل والعامرٌة والفٌوم.خبلل االجتماع شدد محافظ الفٌوم على ضرورة متابعة
األعمال فً كل القطاعات والتنسٌق بٌنها وتشكٌل لجان لفحص احتٌاجات كل قطاع واالعتمادات المالٌة
المطلوبة ومصادرها المتاحة ،وتحدٌد أي معوقات أخرى والعمل على حلها الستكمال المشروعات
وتنفٌذها فً الجدول الزمنً المحدد من قبل اللجان المختصة للوصول إلً تقدٌم الخدمات البلزمة
لمواطنً الفٌوم .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
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محمد موافً ٌوقع "سفر الشتات" فً مكتبة القهوة السبت المقبل
ٌستضٌؾ مشروع مكتبة القهوة ،الروابً محمد موافً لمناقشة وتوقٌع رواٌته "سفر الشتات" ،وذلك
بكافٌه هارون بالفٌوم فً السابعة من مساء السبت القادم .سفر الشتات رواٌة عن الحب والسٌاسة عن
اإلسبلم السٌاسً والصوفٌة عن مستقبل مصر وماضٌها ،تلعب فٌها اللؽة دور البطولة ،فتجدها بارزة
الحضور فً كل المواقؾ توازي أبطال العمل فً قوة حضورهم.محمد موافً إعبلمً وكاتب مصري،
من موالٌد القاهرة عام  ،1972بدأ من البرنامج الثقافً باإلذاعة المصرٌة وصوال لقراءة نشرة األخبار
بالتلٌفزٌون المصري.اشتؽل بتلٌفزٌون الراي الكوٌتً وهٌبة اإلذاعة البرٌطانٌة البً بً سً وقناة
الجزٌرة وقناة لٌبٌا أوال.حصل على عدة جوابز فً كتابة األفبلم الوثابقٌة ،وكتب مقاالت رأي فً عدد
من الدورٌات الصحفٌة العربٌة كالراي وسبر الكوٌتٌتٌن والخلٌج العربً والمصرٌون والمصري الٌوم
وأخبار الٌوم والتحرٌر.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/2 :

6وفٌات و 3مصابٌن حصٌلة تصادم سٌارتٌن بالطرٌق الدائري بالفٌوم
ارتفعت حصٌلة حادث تصادم سٌارتٌن مبلكً ،وأخرى مٌكروباص ،الذي وقع صباح الٌوم اإلثنٌن،
بالطرٌق الدابري ،لمدٌنة الفٌوم ،إلى  6وفٌات وثبلثة مصابٌن ،تم نقلهم إلى مستشفى الفٌوم العام  .كان
اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم الجدٌد ،قد تلقى إخطارً ا من مؤمور مركز شرطة الفٌوم ،بوقوع
حادث تصادم بٌن سٌارتً مبلكً سوداء اللون رقم ؾ م د  9471قٌادة (جابر محمد جابر 30-سنة)،
سابق ،ومقٌم بمساكن السبلم بمحافظة القاهرة ،وأخرى مٌكروباص بٌضاء اللون رقم أ ع ص ،634
قٌادة (محمد سٌد محمد إبراهٌم 26-سنة) ،سابق ،ومقٌم بحً السٌدة زٌنب بمحافظة القاهرة ،عند مدخل
قحافة ،على الطرٌق الدابري لمدٌنة الفٌوم.وتبٌن أن الحادث ،وقع نتٌجة السرعة الزابدة للسٌارة المبلكً
القادمة من اتجاه القاهرة إلى مدٌنة الفٌوم ،مما أدى إلى اختبلل عجلة القٌادة بٌد قابدها ،وتخطى السٌارة
للجزٌرة الوسطى للطرٌق المقابل ،واصطدامها بالسٌارة المٌكروباص القادمة من اتجاه مدٌنة
الفٌوم.وانتشلت قوات اإلنقاذ برباسة العمٌد هشام صادق ،مدٌر إدارة الحماٌة المدنٌة بالمحافظة ،جثث 5
ً
وطفبل كان فً السٌارة األخرى ،ونقلت سٌارات
متوفٌن ،كانوا محشورٌن فً السٌارة المٌكروباص،

اإلسعاؾ المتوفٌن والمصابٌن إلى مستشفى الفٌوم العام.وأدى الحادث إلى وفاة قابدي السٌارتٌن ،وكل
من (محمود محمد عبدالؽفار إبراهٌم 39-سنة) ،عامل ،ومقٌم بعزبة الكفراوي بمنطقة الشرابٌة ،محافظة
القاهرة ،و(زٌاد محمد رمضان أحمد 27-سنة) ،عامل ،مقٌم هوارة المقطع بمركز الفٌوم ،و(أحمد عماد
الدٌن أحمد ٌونس 14-سنة) ،طالب ،مقٌم بالشارع الجدٌد بحً دار الرماد ،و(الخطٌب أحمد رجب
حسن 28-سنة) ،عامل ،مقٌم بقرٌة هوارة المقطع ،بمركز الفٌوم.كما أصٌب فً الحادث ،كل من (محمد
عمر علً ربٌع 15-سنة) ،طالب ،من حً الجون ،و(هٌثم عماد الدٌن أحمد ٌونس 16-سنة) ،طالب،
ومقٌم بالشارع الجدٌد ،وآخر جار التعرؾ علٌه.تحرر محضر بالواقعة ،برقم  24807لسنة  2016م
جنح مركز شرطة الفٌوم ،وتم التحفظ على السٌارتٌن ،وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
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سٌدة تشعل النار فً نفسها لمرورها بؤزمة نفسٌة فً الفٌوم
قامت سٌدة من قرٌة منشؤة الجمال ،بمركز طامٌة ،محافظة الفٌوم ،الٌوم اإلثنٌن ،بسكب كمٌة من
الكٌروسٌن على مبلبسها ،وأشعلت النٌران فً نفسها ،ما أدى إلى وفاتها ،متؤثرة بإصاباتها ،لمرورها
بؤزمة نفسٌة .تلقى اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارً ا من مؤمور مركز شرطة طامٌة ،بورود
ببلغ من إدارة شرطة النجدة ،بوفاة سٌدة ،إثر اشتعال النٌران بها ،بعزبة بنوه بقرٌة منشؤة الجمال
بمركز طامٌة ،وتبٌن أن الجثة لمطلقة تدعى (ه.أ 46-سنة) ،وعثر علٌها بالشقة ،وترتدي مبلبسها
كاملة ،نتٌجة إصابتها بحروق بمنطقة الوجه والصدر والبطن.وأكدت شقٌقاتها أنها كانت تعانً من
أمراض نفسٌة وعصبٌة ،وأنها دخلت إحدى ؼرؾ المنزل ،وسكبت كمٌة من الكٌروسٌن على مبلبسها،
وأشعلت النٌران فً نفسها ،وتم نقل الجثة إلى مستشفى طامٌة المركزي.تحرر محضر بالواقعة ،قٌد
برقم  3765لسنة  2016م ،إداري مركز شرطة طامٌة ،وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/2 :

إعادة فتح دائرى الفٌوم بعد تجمهر األهالى احتجاجا على مصرع  5بحادث
تصادم
تمكنت األجهزة األمنٌة بمحافظة الفٌوم من فتح الطرٌق الدابرى لمدٌنة الفٌوم ،بعدما تجمهرعدد من
األهالى وقاموا بقطع الطرٌق وإشعال النٌران فى إطارات السٌارات ،للمطالبة بإقامة مطب صناعى عند
مدخل قحافة ،وذلك بعدما وقع حادث تصادم بالطرٌق صباح الٌوم ،وتسبب فى مصرع  5وإصابة 4
آخرٌن ،وانتقل اللواء قاسم حسٌن مدٌر أمن الفٌوم إلى مكان الحادث ،وتمكن من تهدبة األهالى وإقناعهم
بفض التجمهر.كان مدٌر أمن الفٌوم ،تلقى إخطارا من الدكتور سامح محمد السٌد ،مدٌر مرفق إسعاؾ
الفٌوم ،بوقوع حادث تصادم بٌن سٌارتٌن مبلكى كٌا سٌراتو سوداء اللون رقم ؾ م د  ،9471وأخرى
سوزوكى مٌكروباص رقم أ ع ص  634عند مدخل قحافة ،على الطرٌق الدابرى لمدٌنة الفٌوم ،بعد أن
اقتحمت إحداها الجزٌرة الوسطى للطرٌق.وتوجهت قوات اإلنقاذ برباسة العمٌد هشام صادق ،مدٌر إدارة

الحماٌة المدنٌة بالمحافظة ،إلى موقع الحادث ،وتمكنت من انتشال جثث  5متوفٌن ،كانوا داخل السٌارة
المٌكروباص ،وطفل كان فى السٌارة األخرى ،ونقلت سٌارات اإلسعاؾ المتوفٌن والمصابٌن إلى
مستشفى الفٌوم العام.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/2 :

مصرع شقٌقٌن فى حادث تصادم سٌارة نقل ودراجة بخارٌة بالفٌوم
لقى شقٌقان مصرعهما فى حادث تصادم وقع بٌن سٌارة ربع نقل ودراجة بخارٌة بمحافظة الفٌوم ،وتم
نقل الجثتٌن إلى مستشفى الفٌوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النٌابة التى تولت التحقٌق.كان
اللواء قاسم حسٌن مدٌر أمن الفٌوم ،تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بٌن سٌارة ربع نقل ودراجة
بخارٌة بالطرٌق الدابرى عند مدخل قرٌة منشؤة عبد هللا ،أسفر عن مصرع قابد الدراجة البخارٌة وشقٌقه
وهما "ناجى ا ق  54سنة فبلح" و"محمد ا ق  50سنة فبلح" ،تم تحرٌر محضر بالواقعة واخطرت
النٌابة التى تولت التحقٌق.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/2 :

مباحث تموٌن الفٌوم تضبط مصنع النتاج المنظفات المغشوشه والمقلدة
تمكنت حملة من قسم شرطه مباحث التموٌن بمحافظة الفٌوم ،من ضبط مصنع ٌقوم بإنتاج المنظفات
المؽشوشه والمقلده للعبلمه األصلٌه التجارٌه لشركات كبرى مرخصه.كانت وردت معلومات لقسم
شرطه مباحث التموٌن تفٌد عن قٌام أحد األشخاص مقٌم بزاوٌه الكرادسه وٌتخذ من أحد االحٌاء
بالحواتم مقر النشاء مصنع للقٌام بالؽش والتدلٌس وتقلٌد المنظفات وعبلماتها التجارٌه الٌهام المواطنٌن
بؤن المنتج اصلى مستؽل ذلك االمر لتحقٌق أرباح طابله .وبإخطار اللواء قاسم حسٌن مدٌر أمن الفٌوم
كلؾ بتشكٌل حمله مكبرة برباسة العمٌد حسام الدٌن عبد اللطٌؾ مدٌر ادارة البحث الجنابى والعقٌد
محمد إلهامى أبو القاسم ربٌس قسم شرطه مباحث التموٌن وتم توجه الحمله على الفور للمصنع.وبعد
تقنٌن االجراءات تم ضبط المدعو هٌثم م ع ح السن  34سنه صاحب مصنع منظفات ومقٌم بناحٌه
زاوٌه الكرادسه بمركز الفٌوم للؽش والتدلٌس وحٌازة عدد  56شٌكارة مسحوق ؼسٌل وعدد 500
أكٌاس اوكسى وعدد  1مٌزان وعدد  1ماكٌنة تؽلٌؾ وعدد  2000كٌس فارغ معد للتعببة مستخدما
عبلمات تجارٌه مسجله لشركات اخرى لها حماٌه الملكٌه الفكرٌه.وتم التحفظ و تحرٌز المضبوطات
وتحرٌر المحضر رقم  24660جنح لسنه  2016واخطرت النٌابه العامه لمباشرة التحقٌقات .
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/2 :

وزٌر القوى العاملة ٌتابع تعوٌضات عامل مصرى توفى فى بالكوٌت
تلقى وزٌرالقوى العاملة محمد سعفان ،تقرٌرا عاجبل فجر الٌوم األثنٌن ،من المستشار العمالى التابع
للوزارة بالقنصلٌة المصرٌة بالكوٌتٌ ،فٌد وفاة عامل مصري ٌدعى محمود مإمن على حسن ،وتم
شحن جثمانة على طابرة مصر للطٌران برفقة أحد أقربابه من بلدته .وأوضح التقرٌر أن العامل
المتوفى ٌعمل بإحدى شركات التجارة العامة والمقاوالت بمهنة حداد ،وٌرجع سبب الوفاة إلى الصعق
الكهربابى فى أثناء العمل وبسببه  ،وأظهرت هوٌته أنه من موالٌد  30دٌسمبر  ، 1980وهو من قرٌة
فٌدمٌن مركز سنورس محافظة الفٌوم .وقدم المستشار العمالً جمال سٌد أحمد ،التعازي باسم الوزٌر
ألقرباء المتوفً  ،داعٌا هللا ٌتؽمد الفقٌد برحمته.وأصدر "سعفان" ،توجٌهاته للمستشار العمالً بمتابعة
سٌر إجراءات سداد المستحقات العمالٌة كاملة للمتوفً  ،فضبل عن مستحقات التعوٌض.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/2 :

الٌوم ..مزاٌدة علنٌة لتؤجٌر أرض بالج بحٌرة قارون وغداً لفندق بانوراما
شكشوك
فى إطار حرص المحافظة على استؽبلل المقومات الطبٌعٌة التى تتمٌز بها وتوجٌهها بالشكل الذى ٌسهم
فى تنشٌط حركة السٌاحة لدورها الحٌوى فى دعم اإلقتصاد وتوفٌر فرص عمل للشباب ،وتحت رعاٌة
المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم تجرى فى تمام الساعة الثانٌة عشر ظهر الٌوم الثبلثاء مزاٌدة علنٌة
لتؤجٌر أرض ببلج بحٌرة قارون وذلك بمبنى البلمركزٌة بدٌوان عام المحافظة .كما ٌتم ؼداً األربعاء
الموافق  2016/8/3إجراء مزاٌدة علنٌة لتؤجٌر فندق بانوراما شكشوك لمدة  25عاماً ،وذلك فى تمام
الساعة الثانٌة عشر ظهراً بمبنى البلمركزٌة بدٌوان عام المحافظة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :

المستشار  /وائل مكرم محافظ الفٌوم ٌلتقً صباح الٌوم بالطلبة والطالبات
الفائقٌن بالثانوٌة العامة على مستوي محافظة الفٌوم
ٌلتقى المستشار  /وابل مكرم محافظ الفٌوم صباح الٌوم الثبلثاء 2016/8/2بالطلبة والطالبات الفابقٌن
بالثانوٌة العامة على مستوي محافظة الفٌوم لعرض شروط إلتحاق عدد بالجامعة األلمانٌة فى إطار
المنحة المجانٌة المقدمة من الجامعة ا للطبلب الفابقٌن على مستوى محافظات الجمهورٌة  .أشار محافظ
الفٌوم إلً أن هذا ٌؤتى من خبلل القناعة الراسخة بؤهمٌة التعلٌم فى عملٌة التؽٌٌر اإلٌجابى وتطوٌر
وتنمٌة المجتمع المصرى وإعداد كوادر مإهلة للمساهمة فى التنمٌة الشاملة إذ أن التعلٌم هو القاطرة
ً
بداٌة من رسوم التقدم للقبول
األساسٌة للتنمٌة .وٌذكر أن برنامج المنحة األلمانٌة الرابع مجانى بالكامل

وحتى الحصول على درجة البكالورٌوس فى تخصصات كلٌة هندسة وتكنولوجٌا اإلعبلم – الصٌدلة
والتكنولوجٌا الحٌوٌة – كلٌة العلوم التطبٌقٌة والفنون – كلٌة تكنولوجٌا اإلدارة – وكلٌة هندسة
وتكنولوجٌا المعلومات .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :

وصول سٌارات محملة باللحوم والسلع الغذائٌة المدعمة للفٌوم
استمرارا لجهود المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم فً دعم السلع والمواد الؽذابٌة وتوفٌرها للمواطنٌن
باسعار مدعمة ،استقبلت المحافظة الٌوم سٌارتٌن تابعتٌن لشركة "كازٌون" محملتٌن بكمٌات كبٌرة من
الدواجن والسلع الؽذابٌة المدعمة ،والتً سٌتم بٌعها فً منطقتً البارودٌة والحواتم بمدٌنة الفٌوم.وأشاد
محافظ الفٌوم بدور مثل هذه المبادرات البناءة التً تؤتى فً إطار تفاعل منظمات المجتمع المدنً مع
توجٌهات الربٌس عبد الفتاح السٌسً ربٌس الجمهورٌة لرفع العبء عن كاهل المواطنٌن البسطاء
ومحدودي الدخل.واكد المحافظ استمرار توافد السٌارات المحملة بالسلع والمواد الؽذابٌة المدعمة خبلل
الفترة المقبلة لمواجهة الؽبلء وارتفاع االسعار وتوفٌر السلع الضرورٌة بؤسعار فً متناول الجمٌع.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :
فى إطار توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم بضرورة المتابعة المستمرة والتواصل الدابم مع
المواطنٌن لحل مشكبلتهم ،واستجابة لشكوى عدد من أهالى عزبة أبو حسن التابعة للوحدة المحلٌه بقرٌة
الروضة التى ٌتضررون فٌها من انقطاع مٌاه الشرب ،فقد تم حل المشكلة بالتنسٌق بٌن الوحدة المحلٌة
لمركز ومدٌنة طامٌة برباسة المهندس محمود عبد السبلم ،والمهندس محمود قرنى ربٌس مرفق مٌاه
الشرب بطامٌة ،والسٌد ربٌس الوحدة المحلٌة بقرٌة الروضة ،بعد الوقوؾ على أسباب انقطاع المٌاه
والتى تبٌن أنها نتٌجة انفجار بالخط العمومى الواقع على طرٌق فرقص أول مدخل عزبة أبو حسن،
حٌث تم إصبلح الخط وحل المشكلة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :
بنا ًء على تكلٌفات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،حملة للنظافة والتجمٌل بالوحدة المحلٌة لقرٌة
منشاة الجمال التابعة لمركز طامٌة .
طام ٌة تتجمل بسواعد أبنابها ..حملة للنظافة والتجمٌل بحدٌقة المساكن الجدٌدة بمدٌنة طامٌة تحت رعاٌة
المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،وإشراؾ المهندس محمود عبد السبلم ربٌس المدٌنة.
فى إطار توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،وتحت إشراؾ المهندس محمود عبد السبلم
ربٌس مركز ومدٌنة طامٌة ،قامت الوحدة لقرٌة الروضة بعملٌة تطهٌر لبحر الروضة الشرقى والمار
داخل الكتلة السكنٌة بالروبٌات .

مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :
تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،استمرار أعمال الحملة القومٌة لتنظٌم األسرة تحت
شعار "سعادتى وصحتى فى تنظٌم أسرتى" بمقر الوحدة الصحٌة بقرٌة سرسنا لزٌادة الوعى الصحى
لسٌدات القرٌة وضواحٌها .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :

فى إطار فعالٌات الحملة القومٌة لتنظٌم األسرة التً تنظمها محافظة الفٌوم فً الفترة من ١٠/٧/٦١٠٢
إلً  ٤/٨/٦١٠٢تحت شعار ( سعادتً وصحتً فً تنظٌم أسرتً ) تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم
محافظ الفٌوم ،وتحت إشراؾ المهندس محمود هاشم ربٌس مركز ومدٌنة سنورس ،قامت الوحدة المحلٌة
بقرٌة سنهور البحرٌة بتوفٌر اإلمكانٌات البلزمة لتنفٌذ تلك الحملة علً أرض الواقع من خبلل تكلٌؾ
شباب مركز معلومات الوحدة بمرافقة الرابدات الرٌفٌات بالوحدة الصحٌة بالقرٌة للقٌام بحملة توعٌة
شاملة للمواطنٌن بؤهمٌة تنظٌم األسرة ودوره فً نهضة الوطن ،وتجهٌز البلفتات والملصقات التً تحث
علً ضرورة تنظٌم األسرة وتم االتفاق علً توفٌر وسابل المواصبلت البلزمة لنقل المترددات
والمنتفعات من الحملة من والى محل سكنهم.وٌجري اآلن التنسٌق مع أبمة ومفتشً المساجد ومراكز
الشباب والمدارس التعلٌمٌة ومنظمات المجتمع المدنً لتحدٌد كٌفٌة التعاون المثمر من أجل إنجاح تلك
الحملة والوصول بها إلً الؽاٌة المرجوة والهدؾ المنشود.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :

تنفٌذاً لتكلٌفات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،شنت الوحدة المحلٌة بمركز ومدٌنة سنورس حملة
إلزالة االشؽاالت ،والتعدٌات بشارع بورسعٌد تحت اشراؾ المهندس محمود هاشم ربٌس
المدٌن ة.وتمكنت الحملة ،من إزالة حاالت التعدي واإلشؽاالت بطول شارع بورسعٌد ،وتم تحرٌر
المحاضر للمخالفٌن.
بنا ًء على توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،بدء أعمال تمهٌد وصٌانة شارع بورسعٌد بمدٌنة
سنورس وفرش طبقة السن تمهٌداً لرصؾ الشارع تحت اشراؾ المهندس محمود هاشم ربٌس المدٌنة .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :

اجتماع لجنة الموارد المائٌة والري بالمحافظة
بنا ًء على تكلٌفات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،عقد اللواء خالد جبرتً سكرتٌر عام المحافظة
اجتماعا ً مع مسبولً لجنة الموارد المابٌة والري بالمحافظة ،بحضور المهندس امان هللا فرٌد وكٌل
وزارة الري بالفٌوم واالستاذ سمٌر ؼرٌب استشاري مشروع الخطة القومٌة للموارد المابٌة لمتابعة تنفٌذ
المشروعات الخاصة بقطاع الري بمختلؾ انحاء المحافظة ومناقشة الخطة القومٌة للموارد المابٌة .تم
خبلل االجتماع م ناقشة الموقؾ الحالً فً اعداد خطة الموارد المابٌة بمحافظة الفٌوم وما تم تحقٌقه فً
المرحلة الثانٌة منها ،والموقؾ من تجمٌع البٌانات الخاصة بتنفٌذ خطة الموارد المابٌة حتى عام ،2037
كما تم مناقشة الوضع المابً الحالً للمحافظة والتحدٌات التً تواجه مدٌرٌة الري وكٌفٌة التؽلب علٌها
وعرض الخطوات القادمة للنهوض بقطاع الري على ارض المحافظة.واشار اللواء خالد جبرتً
سكرتٌر عام المحافظة ان توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ دابما ما تإكد على ضرورة وضع
حلول جذرٌة لمشكبلت نقص مٌاه الري خاصة فً نهاٌات الترع واالبحر من خبلل تقدٌم حلول جذرٌة
واقعٌة ،الفتا ً الى ان المحافظة تسعى بشتى الطرق من خبلل التواصل مع مسبولً الري لتحسٌن حالة
الري وتوفٌر المٌاه البلزمة لري االراضً خاصة فً النهاٌات.ومن الجدٌر بالذكر ان اللجنة قد انتهت
بمجموعة من التوصٌات من اهمها التسوٌة لبلراضً باللٌزر توفٌراً للمٌاه ،زٌادة الموارد المابٌة
للمحافظة من خبلل اعادة االسنخدام ،سرعة االنتهاء من اعداد خطة الموارد المابٌة بالبدابل المختلفة،
اهمٌة التنسٌق بٌن المدٌرٌات المختلفة فً اعداد خطة الموارد المابٌة للمحافظة ومتابعة تنفٌذها ،قٌام
االدارة العامة للموارد المابٌة لمتابعة اعداد الخطة ومتابعة تنفٌذها.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :

محافظ الفٌوم خبلل لقابه بؤوابل الثانوٌة العامة بالمحافظة ومنحهم شهادات تقدٌر وذلك على هامش
تعرٌفهم بمنحة الجامعة األلمانٌة .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :
بالتنسٌق مع المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم قام أمس أعضاء االتحاد النوعى لؤلندٌة الروتارٌة
بزٌارة لقرٌة الروضة وتوابعها وقرٌة قصررشوان وتوابعها وقرٌة منشاة الجمال وتوابعها وقرٌة فانوس
وتوابعها بمركز ومدٌنة طامٌة ،لتنفٌذ مشروعات لمساعدة األسر محدودة الدخل فى المجاالت الصحٌة
واالجنماعٌة والمعٌشٌة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :

ضبط وإعدام لحوم فاسدة بالفٌوم
فى إطار توجٌهات المستسار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،بضبط األسواق وتكثٌؾ الحمبلت التموٌنٌة
للسٌطرة على األسعار وضبط اللحوم الفاسدة والسلع الؽذابٌة الؽٌر صالحة لبلستهبلك اآلدمى ،تمكنت
مباحث التموٌن بالفٌوم  ،من ضبط كمٌة من اللحوم الفاسدة بؤحد المحال التجارٌة وإعدامها بالمدفن
الصحى بكوم أوشٌم بالتعاون الوحدة المحلٌة لمركز ومدٌنة طامٌة تحت إشراؾ المهندس محمود عبد
السبلم  .وتضم قابمة المضبوطات  2عجل بقرى كبٌر ،وعجل بقرى صؽٌر مسلوخ ،وعدد  4أرباع
بقرى ،وثبلثة خراؾ كاملة بالعظم ،وجمٌعها ؼٌر صالحة لبلستهبلك اآلدمى ،فتم تحرٌر محضر
بالواقعة قٌد برقم  22912جنح مركز الفٌوم لسنة  ،2016وتم إعدام المضبوطات بالمدفن الصحى
بكوم أو شٌم .من جهته أكد محافظ الفٌوم استمرار الحمبلت التموٌنٌة على األسواق والمحبلت والمطاعم
من خبلل خطة للمرور الٌومى لضبط األسعار وتطهٌر األسواق والمحبلت من السلع الفاسدة
والمؽشوشة حفاظا ً على صحة المواطنٌن وسبلمتهم.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :

محافظ الفٌوم ٌعتمد نتٌجة الدور الثانى للشهادة اإلبتدائٌة للعام الدراسى
2016/2015
اعتمد المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم نتٌجة امتحانات الدور الثانى للشهادة اإلبتدابٌة للعام الدراسً
2016/2015بنسبة نجاح بلؽت  ،% 96,4بحضور الدكتور السٌد بسٌونً وكٌل وزارة التربٌة
والتعلٌم بالفٌوم.وأشار محافظ الفٌوم أن إجمالى عدد المتقدمٌن المتحانات الشهادة االبتدابٌة الدور الثانى
بالنسبة للمدارس بلػ  9446طالب وطالبة ،حضر منهم  ،7372وبلػ عدد الناجحٌن  7112بنسبة
نجاح بلؽت  ، % 96,4وفى نظام التعلٌم المجتمعً حضر  80طالب وطالبة نجح منهم  57بنسبة
نجاح .%71,25وأضاؾ المحافظ أن إدارة إطسا التعلٌمٌة جاءت فى مقدمة اإلدارات بنسبة نجاح بلؽت
 ،%99,3تلتها إدارة ؼرب الفٌوم بنسبة  ،%98,8ثم بعدها إدارة طامٌة بنسبة  ،%98,7ثم إدارة
أبشواى  ،%98,5تلتها إدارة سنورس  ،% 98,3ثم إدارة شرق الفٌوم بنسبة  ،98,2وأخٌراً إدارة
ٌوسؾ الصدٌق بنسبة .%98,1وأكد المحافظ أن الدولة تولى المنظومة التعلٌمٌة اهتماما ً كبٌراً باعتبار
أن التعلم أساس تقدم الشعوب وعمودها الفقري ،مشٌراً إلى أهمٌة المتابعة المستمرة وزٌادة التحصٌل
الدراسً ومواصلة النجاح والتفوق للمساهمة فى البناء والتنمٌة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :

خالل تفقده ألعمال تطوٌر مٌدان السواقً
محافظ الفٌوم  :المٌدان سٌصبح رمزاً للمحافظة ومزاراً سٌاحٌا ً هاما ً
قام المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم صباح الٌوم بجولة مٌدانٌة لتفقد أعمال التطوٌر التً ٌُجرى
تنفٌذها بمٌدان السواقً بوسط مدٌنة الفٌوم حتى امتداد شارع أحمد شوقً ،بحضور العمٌد مجدي أنور
ربٌس الشركة الوطنٌة للطرق التابعة للقوات المسلحة جهة التنفٌذ والمهندس شرٌؾ الجوهري المستشار
الهندسً للشركة الوطنٌة والمهندس محمد سٌد المدٌر التنفٌذي للمشروع والسٌد إبراهٌم موسى ربٌس
مركز ومدٌنة الفٌوم والمهندس أمان هللا فرٌد وكٌل وزارة الري ،وذلك للوقوؾ على أخر المستجدات
وما وصلت إلٌه نسب تنفٌذ األعمال ،والتؤكد من مراعاة الوجه الحضاري والسٌاحً للمٌدان كونه أحد
ؾ من العمٌد مجدي أنور ألعمال التطوٌر
أهم معالم المحافظة .كما استمع محافظ الفٌوم لشرح وا ٍ
الجارٌة والشكل العام النهابً للمٌدان ،مع إدخال التعدٌبلت المبلبمة التً تناسب طبٌعة الموقع وتعمل
على راحة المواطنٌن ،حٌث تشمل أعمال التطوٌر توسعة المنطقة وإعادة تخطٌطها مرورٌا ً لتتٌح أكبر
قدر من السٌولة المرورٌة للمواطنٌن ،وتخصٌص أماكن كجراجات على الجانبٌن ،بجانب وضع شاشة
عرض عمبلقة بعرض 6م وارتفاع 10م ،إضافة إلى إنشاء عدد من الكافتٌرٌات وبازارات سٌاحٌة
وإضفاء لمسات جمالٌة على المنطقة ككل من تشجٌر وإنارة وإنشاء نافورة بشكل حضاري وسٌاحً
البق.ثم تفقد المحافظ محٌط منطقة السواقً وقصر الثقافة والحدٌقة العامة بشارع احمد شوقً والتً
سٌتم تطوٌرها بشكل ٌلٌق بؤعمال التطوٌر الجارٌة بالمنطقة وإعادة فتحها أمام المواطنٌن ،كما تفقد
أعمال التطوٌر والتجدٌدات بمدرسة عابشة حسانٌن ،وخبلل الجولة أكد محافظ الفٌوم على ضرورة عدم
تؤثر قوة تدفق مٌاه السواقً باألعمال الجارٌة واستمرار ضخها بنفس القوة لري األراضً الزراعٌة ،مع
ضرورة االلتزام بالرسومات الهندسٌة التً ٌتم اعتمادها بعد التعدٌبلت التً تم إجراإها ،وشدد على
ضرورة تواجد متخصص فً هندسة المرور ضمن فرٌق العمل ،مع تنفٌذ األعمال فً المدة الزمنٌة
المحددة ،مإكداً أن المٌدان بعد تطوٌره سٌصبح مزارا سٌاحٌا ً هاما ً ورمزاً لمحافظة الفٌوم .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :

محافظ الفٌوم ٌلتقً بؤوائل الثانوٌة العامة وٌمنحهم شهادات تقدٌر
قام المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم بتكرٌم أوابل شهادة الثانوٌة العامة علً مستوي المحافظة،
لتهنبتهم بالتفوق العلمً الباهر والمتمٌز فى العام الدراسً  ،2016/2015وحثهم علً اختٌار المجاالت
التً تكلل جهودهم ،بحضور الدكتور السٌد بسٌونً وكٌل وزارة التربٌة والتعلٌم بالفٌوم ،وعدد من
أولٌاء األمور من اآلباء واألمهات .أعرب محافظ الفٌوم عن سعادته البالؽة بتكرٌم المتفوقٌن دراسٌا ً من
الطلبة والطالبات فً الثانوٌة العامة ،الذٌن حققوا مراكز متقدمة  ،مإكداً بؤنهم سواعد المستقبل القادم،
ومن ٌحملون راٌة مصر بٌن األمم والشعوب ،مطالبا ً الجمٌع بمواصلة رحلة التقدم والتفوق العلمى
لرفعة وطننا الؽالً ،والمساهمة الفعالة فً التنمٌة التً تشهدها مصر.وقرر محافظ الفٌوم منح األوابل
رحبلت ترفٌهٌة مجانٌة لزٌارة معالم المحافظة السٌاحٌة ،كما قرر تخصٌص اتوبٌسات خاصة ومندوبٌن

من مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بالفٌوم لنقل الطلبة االوابل واصطحابهم لمقر الجامعة األلمانٌة بالقاهرة لمن
ٌرؼب فً تؤدٌة إختبارات القبول والقدرات الخاصة بها ،والتً تعد من الشروط الخاصة للحصول علً
منحة الجامعة األلمانٌة إلستكمال دراستهم.فً نهاٌة اللقاء قام المحافظ بتكرٌم مبدبً لؤلوابل بمنحهم
شهادات تقدٌر لتفوقهم العلمً المتمٌز ،تمهٌداً لتنظٌم احتفالٌة تكرٌم كبري تضم كافة اوابل الشهادات
االبتدابٌة واالعدادٌة والثانوٌة العامة واالزهرٌة والدبلومات علً مستوي المحافظة ،والتً ستنظمها
المحافظة بالتعاون مع مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم.جدٌراً بالذكر أن لقاء الٌوم ٌؤتً فً اطار تعربؾ االوابل
بمنحة الجامعة االلمانٌة واستعراض كافة الشروط المطلوبة .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :

بنا ًء على توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم استمرار العمل لمعالجة وصٌانة ورصؾ الطرق
وطبلء البلدورات بحى شرق الفٌوم بمناطق مٌدان الفنٌة  ،وأسفل الكوبرى العلوى  ،وشارع الجمهورٌة
بالحادقة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :

حملة للنظافة وإزالة اإلشغاالت بحً غرب الفٌوم
بنا ًء على توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم  ،قامت األجهزة التنفٌذٌة بمجلس ومدٌنة الفٌوم
بحملة للنظافة وإزالة اإلشؽاالت بحً ؼرب تحت إشراؾ السٌد إبراهٌم موسى ربٌس مجلس المدٌنة.
وتمكنت الحملة من إزالة القمامة الموجودة فً عدة مناطق بحً ؼرب وتنظٌؾ الشوارع المحٌطة  ،كما
قامت الحملة برفع كافة اإلشؽاالت والتعدٌات على الطرٌق العام  ،وتحقٌق السٌولة المرورٌة المطلوبة
لتسهٌل حركة المواطنٌن .وأكد محافظ الفٌوم على استمرار حمبلت النظافة وإزالة اإلشؽاالت والتعدٌات
على الطرق العامة واألراضً الزراعٌة وأمبلك الدولة  ،مشدداً على أنه سٌتم الضرب بٌد من حدٌد
على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :

محافظ الفٌوم ٌوجه بتوفٌر مساعدات مادٌة وفرص عمل بالقطاع الخاص
لمواطنٌن
أصدر المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم توجٌهاته بمنح شقة لسٌدة مطلقة وأطفالها الثبلثة  ،نظراً
لظروفهم المعٌشٌة الصعبة  ،وصرؾ مساعدات مادٌة لبعض األسر األولى بالرعاٌة  ،وتوفٌر فرص
عمل لشباب من ذوي االحتٌاجات الخاصة بالمنطقة الصناعٌة بكوم أوشٌم بما ٌتناسب مع حالتهم
الصحٌة.جاء ذلك خبلل اللقاء األسبوعً لخدمة المواطنٌن الذي عقده محافظ الفٌوم  ،بحضور اللواء
خالد جبرتً سكرتٌر عام المحافظة ،ووكبلء الوزارة ورإساء القطاعات والمراكز والمدن ومدٌري
العموم.وناقش المحافظ خبلل لقابه مع المواطنٌن عدداً من المشكبلت والطلبات فً القطاعات المختلفة ،
وأصدر توجٌهاته بوضع الحلول الجذرٌة لها فً أسرع وقت ممكن .كما أصدر محافظ الفٌوم توجٌهاته
لوكٌل وزارة الصحة بمتابعة بعض الحاالت اإلنسانٌة التً تحتاج إلى رعاٌة طبٌة خاصة  ،وبحث
إمكانٌة عبلجها على نفقة الدولة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :

"حمزة" ٌصدر قرارٌن بتعٌٌن وكٌلٌن لكلٌة اآلداب بجامعة الفٌوم
أعلن المركز اإلعبلمً لجامعة الفٌوم ،فً بٌان له ظهر الٌوم الثبلثاء ،أن األستاذ الدكتور خالد إسماعٌل
حمزة ،ربٌس الجامعة ،أصدر قرارات بتعٌٌن وكبلء جدد بكلٌة اآلداب بالجامعة .شملت قرارات ربٌس
الجامعة ،تعٌٌن الدكتور محمد دٌاب ؼزاوي ،األستاذ المساعد بقسم اللؽة العربٌة ،قابما بؤعمال وكٌل
الكلٌة لشبون التعلٌم والطبلب ،وتعٌٌن الدكتور مجدي أحمد توفٌق األستاذ بقسم اللؽة العربٌة ،قابمًا
بؤعمال وكٌل الكلٌة لشبون الدراسات العلٌا والبحوث.
مصدر الخبر  :بوابة االهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :

"مٌاه الفٌوم" :إجراءات للحصول على  340ملٌون ٌورو منحة أوروبٌة لتنفٌذ
مشروعات صرف صحً
صرح اللواء هشام عطٌة ،ربٌس مجلس إدارة شركة مٌاه الشرب والصرؾ الصحً بالفٌوم ،بؤنه جار
اتخاذ إجراءات الحصول على منحة من االتحاد األوروبً تقدر بـ 340ملٌون ٌورو ،وذلك لتنفٌذ
مشروعات صرؾ صحً لـ 88قرٌة تقع على بحٌرة قارون  .جاء ذلك ،خبلل زٌارة المكتب
االستشاري ،كٌمونكس مصر لبلستشارات الهندسٌة ،إلى شركة مٌاه الشرب والصرؾ الصحً
بالمحافظة ،إلجراء الدراسات البلزمة لتنفٌذ هذه المشروعات ،حسب بٌان صحفً للشركة ،الٌوم
الثبلثاء .وأضاؾ عطٌة ،أن المشروعات تهدؾ للحفاظ على مٌاه بحٌرة قارون ،وعدم صرؾ مٌاه
الصرؾ الصحً علٌها ،وتقلٌل نسبة التلوث بها ،والحفاظ على مقوماتها السٌاحٌة ،مشٌرا إلى أن هذه
المنحة تتضمن تنفٌذ شبكات ،وخطوط طرد ،ومحطات رفع ،وأخرى معالجة لهذه القرى.

مصدر الخبر  :بوابة االهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :

ضبط كمٌات من اللحوم الفاسدة بمحل تجاري فً طامٌة بالفٌوم
شنت الوحدة المحلٌة لمركز ومدٌنة طامٌة بمحافظة الفٌوم ،تحت إشراؾ المهندس محمود عبد السبلم،
ربٌس المركز ،بالتعاون مع مباحث التموٌن ،حملة مشتركة ،الٌوم الثبلثاء ،ضبطت كمٌة من اللحوم
الفاسدة بؤحد المحال التجارٌة بمركز طامٌة ،وإعدامها بالمدفن الصحً بكوم أوشٌم .وشملت الكمٌات
المضبوطة ،عجلٌن بقري كبٌر ،وعجل بقري صؽٌر مسلوخ ،و 4أرباع بقري ،وثبلثة خراؾ كاملة
بالعظم ،وجمٌعها ؼٌر صالحة لبلستهبلك اآلدمً ،وحرر محضر بالواقعة ،قٌد برقم  22912جنح
مركز الفٌوم لسنة 2016م ،وتم إعدام المضبوطات بالمدفن الصحً بكوم أوشٌم .من جهته ،أكد
المستشار وابل مكرم ،محافظ الفٌوم ،استمرار الحمبلت التموٌنٌة على األسواق ،والمحبلت ،والمطاعم،
من خبلل خطة للمرور الٌومً ،لضبط األسعار ،وتطهٌر األسواق ،والمحبلت من السلع الفاسدة،
والمؽشوشة ،حفاظا ً على صحة المواطنٌن وسبلمتهم .
مصدر الخبر  :بوابة االهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :

مدٌرا عا ًما للمدن الجامعة بالفٌوم
فاٌزة حجى
ً
أصدر الدكتور خالد حمزة ربٌس جامعة الفٌوم قرارً ا بتعٌٌن فاٌزة حجً مدٌرا عاما للمدن الجامعٌة
والتؽذٌة بجامعة الفٌوم.وقالت مدٌر عام المدن الجامعٌة ان قرار تعٌٌنها ٌعبر عن الثقة التً تحظى بها
من قٌادات الجامعة وربٌس الجامعة ،مإكدة انها ستعمل خبلل الفترة المقبلة لٌل نهار على االرتقاء
ً
وتؽذٌة بجانب خدمات أخرى للطبلب من مختلؾ
والنهوض بالمدن الجامعٌة بجامعة الفٌوم سك ًنا
محافظات الجمهورٌة.
مصدر الخبر  :بوابة االهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/3 :
بنا ًء على تكلٌفات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،شنت الوحدة المحلٌة لمركز ومدٌنة سنورس حملة
إلزالة االشؽاالت والتعدٌات على الطرٌق العام بطرٌق القاهرة  -الفٌوم تحت اشراؾ المهندس محمود
هاشم ربٌس المدٌنة.وتمكنت الحملة من إزالة  30حالة تع ٍد وإشؽاالت بالطرٌق ،وتم تحرٌر محاضر
للمخالفٌن.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/4 :

حملة للنظافة بحً الجامعة بالفٌوم
بنا ًء على تكلٌفات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم  ،وفً إطار متابعته المستمرة لما ٌُنشر على
صفحة العبلقات العامة  ،قامت األجهزة التنفٌذٌة بمجلس مدٌنة الفٌوم بحملة للنظافة وإزالة القمامة من
المنطقة الواقعة خلؾ نفسٌة الحصري بحً الجامعة  ،تحت إشراؾ السٌد إبراهٌم موسى ربٌس مركز
ومدٌنة الفٌوم ورمضان جمعة مساعد ربٌس المدٌنة لشإون النظافة .وتمكنت الحملة من إزالة كافة
المخلفات الموجودة بالمنطقة  ،وإعادة الوجه الحضاري والجمالً لها بما ٌتبلبم مع كون الفٌوم محافظة
سٌاحٌة .وأصدر محافظ الفٌوم توجٌهات مشددة لرإساء المدن واألحٌاء والقرى بضرورة المتابعة
المٌدانٌة المستمرة لمشاكل المواطنٌن وموافاته بما ٌتم تحقٌقه على أرض الواقع  ،مشٌراً إلى استمرار
حمبلت النظافة والتجمٌل طوال أٌام األسبوع.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/4 :
فى إطار المتابعة المستمرة من المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،واستجابة لما ُنشر على صفحة
اإلدارة العامة للعبلقات العامة ،بشؤن شكوى أهالى قرٌتً سٌدنا الخضر وسٌدنا موسى ،بمركز ٌوسؾ
الصدٌقٌ ،تضررون فٌها من عدم وجود وحدة صحٌة  ،مما ٌرهقهم بالسفر حال مرضهم لمسافات بعٌدة
 ،وعلى الفور أصدر المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم توجٌهاته لوكٌل وزارة الصحة بالفٌوم التخاذ
البلزم واالفادة ،ووصل رد وكٌل وزارة الصحة بالفٌوم بؤنه ٌوجد بالقرٌة وحدة صحٌة ال تعمل وصدر
لها قرار إزالة منذ أربعة سنوات ،وٌتم تكلٌؾ طبٌب للذهاب ٌومٌا ً للمتابعة ونظراً لظروؾ القرٌة وقلة
وسابل المواصبلت تم تكلٌؾ مجلس مدٌنة ٌوسؾ الصدٌق بتوفٌر سٌارة لنقل الطبٌب .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/4 :
فى إطار المتابعة المستمرة من المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،واستجابة لما ُنشر على صفحة
اإلدارة العامة للعبلقات العامة ،بشؤن شكوى أهالى المنطقة الواقعة خلؾ نفٌسة الحصري ،بمدٌنة الفٌوم
 ،وٌتضررون فٌها من تكدس أكوام القمامة بالمنطقة  ،مما ٌضر بصحة المواطنٌن وٌسبب األمراض،
وعلى الفور أصدر المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم تكلٌفاته  ،لربٌس مجلس مدٌنة الفٌوم بعمل حملة
مكبرة لرفع القمامة ،وورد رد ربٌس مجلس المدٌنة بؤنه تم عمل حملة مكبرة بالتعاون مع مسبولً حى
ؼرب الفٌوم وتم رفع القمامة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/4 :

فى إطار المتابعة المستمرة من المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،واستجابة لما ُنشر على صفحة
اإلدارة العامة للعبلقات العامة ،بشؤن شكوى أهالى قرٌة بنى صالح التابعة للوحدة المحلٌة بزاوٌة
الكرادسة ،بمركز الفٌوم ٌ ،تضررون فٌها من اؼراق المٌاه لمدخا القرٌة مما تسبب فى إعاقة حركة
السٌر وعلى الفور أصدر المستشار وابل مكرم توجٌهاته لربٌس مجلس مدٌنة الفٌوم  ،التخاذ البلزم على
وجه السرعة واالفادة  ،وورد رد ربٌس مجلس المدٌنة  ،بؤن االهالى قامو بتركٌب خط مواسٌر صرؾ
المٌاه الزابدة على المصرؾ  ،وتبلحظ وجود كسر بالبرٌزة الخاصة بخط االسبستوس القدٌم الخاص
بمٌاه الشرب  ،وتم االتصال بربٌس شركة الفٌوم لمٌاه الشرب والصرؾ الصحً إللؽاء خط االسبستوس
القدٌم وتوصٌل وصبلت مٌاه الشرب على الخط الجدٌد وتم رفع المٌاه  ،وعودة السٌولة والحركة
المرورٌة لوضعها الطبٌعً.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/4 :

الحكومة تدرس إنشاء مطار بالفٌوم ..و 3ملٌارات جنٌه تكلفة المشروعات
بالمحافظة
قال المستشار وابل مكرم ،محافظ الفٌوم ،إن اجتماع الحكومة األسبوعى ،الٌوم األربعاء ،ناقش
المشروعات التى تتم بالمحافظة والتى ٌصل عددها لـ 83مشروعًا ،بتكلفة  3ملٌار جنٌه ،موضحا ً أن
ربٌس الوزراء وجه بإنهاء مشكلة الصرؾ الصحى بالمحافظة والمشروعات المتوقفة .وفٌما ٌتعلق
بمشروعات قطاع الصحة ،أضاؾ "مكرم" فى مإتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ،أنه تم إعادة العمل
بمستشفى ٌوسؾ الصدٌق ومستشفى الفٌوم ،ومستشفى التؤمٌن الصحى التى ستدخل الخدمة بعد شهر.
وبالحدٌث عن قطاع اإلسكان ،وجه ربٌس الوزراء باالنتهاء من البٌوت الرٌفٌة واعتماد ملٌون جنٌه
لمشروعات الصرؾ الصحى لها ،و 15ملٌون جنٌه للكهرباء بهذه المنازل.وأوضح أن االجتماع تطرق
لبحٌرة قارون ،ووجه ربٌس الوزراء بسرعة اتخاذ اإلجراءات البلزمة مع الجهات المعنٌة لحل مشكلة
الصرؾ الصحى لـ  88قرٌة بها ،وسرعة االنتهاء من نقل ملكٌة  4آالؾ فدان من وزارة السٌاحة
للمحافظة .وأعلن المحافظ أنه عرض خبلل االجتماع على وزٌر الطٌران ،ضرورة وجود مطار
بالمحافظة ،وهو ما وعد الوزٌر بدراسته ،الفتا إلى أنه تم االنتهاء من  11مركز شباب بالمحافظة فٌما
ٌتعلق بقطاع الشباب والرٌاضة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/4 :

رئٌس الوزراء ٌوجه بسرعة االنتهاء من المشروعات المتوقفة بالمحافظات
استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه الٌوم األربعاء برباسة المهندس شرٌؾ إسماعٌل ،تقرٌراً مفصبلً
عن الموقؾ التنفٌذى للمشروعات الخدمٌة والتنموٌة الجارى تنفٌذها بمحافظة الفٌوم.وأشار ربٌس
الوزراء إلى أهمٌة االلتزام بالتوقٌتات المحددة لبلنتهاء من تنفٌذ المشروعات ،وخاصة فى قطاع مٌاه
الشرب والصرؾ الصحى التى ٌتم تنفٌذ عدة مشروعات ضخمة منها بالمحافظة ،وطالب بإزالة أى

معوقات تواجه عملٌات التنفٌذ ،موجها ً بسرعة االنتهاء من المشروعات المتوقفة ،لبلستفادة من
االستثمارات التى تم ضخها .ومن جانبه ،أكد المحافظ أن عدد المشروعات الجارى تنفٌذها بالمحافظة
فى مختلؾ القطاعات تبلػ  83مشروعا ً بتكلفة استثمارٌة تقدر بـ  3ملٌارات جنٌه ،منها  3مشروعات
فى قطاع اإلسكان بتكلفة تقدر بنحو  750ملٌون جنٌه ،توفر  11996وحدة سكنٌة.وفى هذا الصدد
أشار ربٌس الوزراء إلى أهمٌة االنتهاء من إقامة وتطوٌر البٌوت الرٌفٌة ،واعتماد مبلػ ملٌون جنٌه
الستكمال مشروع الصرؾ الصحى الخاص بها ،وكذا  15ملٌون جنٌه لمشروعات الكهرباء بتلك
البٌوت.وأشار محافظ الفٌوم إلى الموقؾ الخاص بتطوٌر بحٌرة قارون ،حٌث وجه ربٌس الوزراء
بسرعة اتخاذ االجراءات مع الجهات المعنٌة لحل مشكلة الصرؾ الصحى لحوالى  88قرٌة محٌطة
بالبحٌرة.وفٌما ٌتعلق بقطاع الصحة والسكان ،أشار المحافظ إلى إنه ٌجرى حالٌا ُ تنفٌذ  8مشروعات،
منها تطوٌر مستشفى الفٌوم للتامٌن الصحى ،وإنشاء مجمع طبى بكٌمان فارس للتؤمٌن الصحى ،وإنشاء
مستشفى ٌوسؾ الصدٌق ،وفى قطاع التربٌة والتعلٌم والتعلٌم الفنى فانه جارى تنفٌذ  24مشروعا ً
بمختلؾ انحاء المحافظة بتكلفة تقدر بـ  59ملٌون جنٌه.وعن ما ٌتم فى قطاع الموارد المابٌة والرى
اشار المحافظ إلى أنه جارى تنفٌذ  17مشروعا ً بتكلفة تقدر بحوالى  316ملٌون جنٌه ،منها إنشاء
محطة طلمبات ترعة البشوات ،وكذا إنشاء محطة طلمبات البطس ،وإحبلل وتجدٌد محطة صرؾ
الطاجن.وبخصوص مشروعات قطاع النقل تمت االشارة إلى انه ٌوجد  4مشروعات جارى تنفٌذها
بتكلفة تقدر بحوالى  847ملٌون جنٌه ،هذا باإلضافة إلى  3مشروعات فى قطاع الشباب والرٌاضة
جارى تنفٌذهم بتكلفة  47ملٌون جنٌه ،تشمل تطوٌر  17مركز شباب على مستوى المحافظة ،تم
االنتهاء من  11مركزاً منها ،إلى جانب البدء فى تطوٌر استاد الفٌوم.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/4 :

حالق ٌنتحر بسبب مروره بضائقة مالٌة فً الفٌوم
أقدم شاب ٌعمل حبل ًقا ،من أبناء قرٌة كفر عمٌره ،بمركز أبشواي ،بمحافظة الفٌوم ،على االنتحار،
مستخدمًا موس حبلقة ،وذلك بسبب مروره بضابقة مالٌة ،وتم نقل جثته إلى مستشفى أبشواي المركزي.
تلقى اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارً ا من مؤمور مركز شرطة أبشواي ،بورود ببلغ من
مستشفى أبشواي المركزي ،بوصول (ولٌد.ر.م 36-سنة-حبلق) من قرٌة كفر أبو عمٌرة ،بمركز
أبشواي ،جثة هامدة ،إثر إصابته بجرح قطعً بمنطقة الرقبة.وقالت زوجة الحبلق (والء.م.ع 26-سنة-
ربة منزل) فً محضر الشرطة ،أن زوجها أقدم على االنتحار ،حٌث جرح رقبته بشفرة موس ،لمروره
بضابقة مالٌة ،وتم تكلٌؾ إدارة البحث الجنابً ،بالتحري عن الواقعة ،ومعرفة مبلبساتها.تحرر محضر
بالواقعة ،رقم  3321لسنة  2016م ،إداري مركز شرطة أبشواي ،وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/4 :

إصابة  4أشخاص فً مشاجرة بالفٌوم
شهدت قرٌة طبهار ،بمركز أبشواي ،بمحافظة الفٌوم ،الٌوم األربعاء ،مشاجرة بٌن  6أشخاص
استخدمت فٌها األسلحة النارٌة ،بسبب الخبلؾ على أسبقٌة المرور بالطرٌق  .تلقى اللواء قاسم حسٌن،
مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارً ا من مؤمور مركز شرطة أبشواي ،بورود ببلغ من إدارة شرطة النجدة ،بوقوع
مشاجرة ،وإطبلق أعٌرة نارٌة فً قرٌة طبهار ،وتبٌن من التحرٌات وقوع مشاجرة بٌن شخصٌن ،بسبب
الخبلؾ على أسبقٌة المرور بالطرٌق ،استدعى كل منهما أقاربه ،وأسفرر الحادث عن إصابة 4
أشخاص من الطرفٌن ،وتم نقلهم لمستشفى الفٌوم العام للعبلج.تحرر محضر بالواقعة ،برقم  3323لسنة
 2016م ،إداري مركز أبشواي ،وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/4 :

باألسماء  ..جامعة الفٌوم تعلن عن جوائز تقدٌرٌة للبحث العلمى
أعلنت الٌوم جامعة الفٌوم عن فتح باب التقدم للجوابـز العلمٌة لعام  2016وٌشمل توزٌع جوابز التفوق
فً البحث العلمً ،والجابزة التشجٌعٌة فً الترقً للدرجات العلمٌة األعلى ،وجابزة التمٌز فً النشر
العلمً الدولً ،وجابزة الحاصلٌن على درجتً الماجستٌر والدكتوراه ،والجابزة التشجٌعٌة فً التؤلٌؾ
العلمً والترجمة ،والجابزة التشجٌعٌة فً براءة االختراع؛ وذلك تحت رعاٌة الدكتور خالد حمزة ربٌس
الجامعة.وأكدت الجامعة أن باب التقدم مفتوح لجمٌع أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة واإلدارٌٌن
من المتمٌزٌن للتقدم للحصول على الجوابز المعلن عنهاوشددت الجامعة على ضرورة االلتزام
بإجراءات وقواعد البحة جوابز جامعة الفٌوم.والجوابـز تشمل الجابزة التقدٌرٌة (القطاعات العملٌة/
األدبٌة) لؤلساتذة وتقدم الطلبات بمكتب نابب ربٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث.وجابزة التفوق فى
التدرٌس ألعضاء هٌبة التدرٌس تقدم الطلبات بمكتب نابب ربٌس الجامعة للتعلٌم والطبلب.وجابزة
التفوق فى البحث العلمى (القطاعات العملٌة /األدبٌة) ألعضاء هٌبة التدرٌس تقدم الطلبات بمكتب نابب
ربٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث.وجابزة التفوق فى خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة ألعضاء هٌبة
التدرٌس تقدم الطلبات لمكتب نابب ربٌس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة،والجابزة التشجٌعٌة فى
الترقى للدرجات العلمٌة األعلى لؤلساتذ واألساتذة المساعدون وتقدم الطلبات لمكتب نابب ربٌس الجامعة
للدراسات العلٌا والبحوث.وجابزة التمٌز فى النشر العلمى الدولى ألعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة
المعاونة تقدم الطلبات بمكتب نابب ربٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث.وجابزة الحاصلٌن على
درجت ى الماجستٌر والدكتوراه للهٌبة المعاونة و الوافدٌن و اإلدارٌٌن وتقدم الطلبات بمكتب نابب ربٌس
الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث ،والجابزة التشجٌعٌة فى التؤلٌؾ العلمى والترجمة،وتقدم الطلبات
بمكتب نابب ربٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث ،والجابزة التشجٌعٌة فى براءة االختراع ألعضاء
هٌبة التدرٌس و الهٌبة المعاونة واإلدارٌٌن تقدم الطلبات لمكتب نابب ربٌس الجامعة للدراسات العلٌا
والبحوث ،وجوابز العاملٌن لئلدارٌٌن تقدم الطلبات لمكتب السٌد أمٌن عام الجامعة.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/4 :

بالصور ..مدٌر أمن الفٌوم ٌتفقد األسواق ومنافذ بٌع السلع
قام اللواء قاسم حسٌن مدٌر أمن الفٌوم بالمرور على منافذ الجمعٌات االستهبلكٌة وأسواق الخضر
والفاكهة بمدٌنة الفٌوم للتؤكد من توافر السلع الؽذابٌة األساسٌة.وقال مدٌر األمن خبلل تفقده لؤلسواق إن
جولته تؤتى فى إطار سٌاسة الوزارة وتوجٌهات وزٌر الداخلٌة وخطة المدٌرٌة لتوفٌر السلع
االستراتٌجٌة الهامة والمدعمة للمواطنٌن بمنافذ أمان وأسواق الجملة والعمل على مكافحة الجرابم
التموٌنٌة وضبط مرتكبٌها والرقابة على السلع ووضبط األسعار لتخفٌؾ األعباء على محدودى الدخل.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/4 :

بالصور| حملة للنظافة والتجمٌل وإزالة اإلشغاالت بالفٌوم
نظمت األجهزة التنفٌذٌة بمركز ومدٌنة الفٌوم ،حملة للنظافة والتجمٌل ،وإزالة اإلشؽاالت ،بحًٌ ؼرب
وشرق ،تحت إشراؾ السٌد إبراهٌم موسى ربٌس المركز ،وفقا لبٌان للمحافظة ،مساء أمس.وتمكنت
الحملة من إزالة القمامة الموجودة فً عدة مناطق بحً ؼرب ،وتنظٌؾ الشوارع المحٌطة ،ورفع
اإلشؽاالت والتعدٌات على الطرٌق العام.وتابعت الحملة أعمال معالجة وصٌانة ورصؾ الطرق،
وطبلء البلدورات ،بحً شرق بمناطق مٌدان الفنٌة ،وأسفل الكوبري العلوي ،وشارع الجمهورٌة
بالحادقة.وشدد المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،على استمرار حمبلت النظافة والتجمٌل ،وإزالة
اإلشؽاالت والتعدٌات على الطرق العامة واألراضً الزراعٌة وأمبلك الدولة ٌومٌا ً وفً أٌام العطبلت
والمناسبات الرسمٌة.وأصدر المحافظ توجٌهاته إلى جمٌع رإساء المدن واألحٌاء والقرى بضرورة
المتابعة المٌدانٌة المستمرة لجمٌع القطاعات الخدمٌة ،وموافاته بما ٌتم تحقٌقه على أرض الواقع.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/5 :

خطة حكومٌة عاجلة إلنقاذ بحٌرة قارون
وجّ ه المهندس شرٌؾ إسماعٌل ،ربٌس مجلس الوزراء ،بسرعة حل مشكلة الصرؾ الصحى لـ ٨٨قرٌة
بها ،فً بحٌرة قارون بالفٌوم ،وسرعة االنتهاء من نقل ملكٌة  ٤آالؾ فدان من وزارة السٌاحة
للمحافظة .وقال المستشار وابل مكرم ،محافظ الفٌوم ،إنه تم فً اجتماع مع ربٌس الحكومة مناقشة
المشروعات التً تتم بالمحافظة وتصل إلى  ٨١مشروعا بتكلفة  ١ملٌارات جنٌه ،ومواجهة أي
معوقات ،موضحا أن ربٌس الوزراء وجه بإنهاء مشكلة الصرؾ الصحى بالمحافظة والمشروعات
المتوقفة.وأضاؾ مكرم ،خبلل مإتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ،أنه فٌما ٌتعلق بالمشروعات بقطاع
الصحة تمت إعادة العمل بمستشفى ٌوسؾ الصدٌق ومستشفى الفٌوم ،ومستشفى التؤمٌن الصحً التً
ستدخل الخدمة بعد شهر ،مشٌرا إلى أنه فٌما ٌتعلق بقطاع اإلسكان ،وجه ربٌس الوزراء باالنتهاء من
البٌوت الرٌفٌة واعتماد ملٌون جنٌه لمشروعات الصرؾ الصحً لها و ٠١ملٌون جنٌه للكهرباء بهذه
المنازل.وقال المحافظ إنه عرض خبلل االجتماع على وزٌر الطٌران ،ضرورة وجود مطار بالمحافظة،

وهو ما وعد الوزٌر بدراسته ،الفتا إلى أنه تم االنتهاء من  ٠٠مركز شباب بالمحافظة فٌما ٌتعلق بقطاع
الشباب والرٌاضة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/5 :
تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،وإشراؾ المهندس محمود هاشم ربٌس مركز ومدٌنة
سنورس ..حمبلت للنظافة ورفع القمامة والمخلفات بشوارع مدٌنة سنورس.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/5 :

بدء رحالت الٌوم الواحد للمعالم السٌاحٌة بالفٌوم بالتعاون مع وزارة الشباب
والرٌاضة
بدأت صباح الٌوم رحبلت الٌوم الواحد للمعالم السٌاحٌة بالفٌوم التى تنظمها المحافظة بالتعاون مع
وزارة الشباب والرٌاضة فى إطار خطة المحافظة للتواصل مع كافة الوزارات لتنشٌط السٌاحة الداخلٌة
وخلق فرص عمل للشباب .وأشار المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،أنه سٌتم تنظٌم هذه الرحبلت
ٌومى الجمعة والسبت من كل أسبوع خبلل الفترة من  2016/8/5حتى  ،2016/10/15بهدؾ تنشٌط
حركة السٌاحة الداخلٌة والتعرٌؾ بما تزخر به الفٌوم من إمكانٌات سٌاحٌة وأثرٌة فرٌدة .وأضاؾ أن
هذه الرحبلت تؤتى استمراراً للبرامج السٌاحٌة التى قامت المحافظة بتنظٌمها خبلل الفترة الماضٌة ،حٌث
قامت المحافظة بتنظٌم رحبلت مجانٌة وبرامج سٌاحٌة بؤسعار مدعمة إلتاحة الفرصة أمام أهالى الفٌوم
لزٌارة المعالم السٌاحٌة واألثرٌة التى تتمتع بها المحافظة ،فضبلً عن المواقع الطبٌعٌة التى تتمٌز بكونها
عامل جذب كبٌر لكافة األعمار السنٌة .وأوضح األستاذ ٌاسر محفوظ المستشار السٌاحى للمحافظة ،أن
عدد أفواج رحبلت الٌوم الواحد سٌكون  20فوجاً ،قوة الفوج الواحد منها  150شابا ً وفتاة من بٌنهم
 100شاب وفتاة من محافظات القاهرة الكبرى و 50شابا ً وفتاة من محافظة الفٌوم فى المرحلة السنٌة
من  18إلى  35سنة ،برسم اشتراك رمزى  20جنٌهاً ،وسوؾ تقوم وزارة الشباب والرٌاضة بتوفٌر
وجبة خفٌفة للشباب المشاركٌن فى هذه الرحبلت.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/6 :

محافظ الفٌوم:مبادرة رئاسٌة لتمكٌن الشباب فً المحلٌات والعمل العام تحت
شعار "مستقبلنا فى أٌدٌنا"
فً إطار سٌاسة الدولة وتوجٌهات السٌد الربٌس عبد الفتاح السٌسى ربٌس الجمهورٌة بضرورة تمكٌن
الشباب وتؤهٌلهم للمشاركة الفعالة فً المحلٌات والعمل العام ،أشار المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم،
أن المحافظة تبدأ صباح ؼداً األحد الموافق  7أؼسطس  2016فى تنفٌذ المبادرة الرباسٌة لدعم الشباب
وتمكٌنهم فى المحلٌات والعمل العام ،من خبلل الورش التدرٌبٌة التً تنفذها وزارة التضامن اإلجتماعى
بالتعاون والتنسٌق مع وزارتً التنمٌة المحلٌة والشباب والرٌاضة من خبلل عدد من الجمعٌات األهلٌة،
تحت شعار "مستقبلنا فى أٌدٌنا.وأضاؾ المحافظ أن فعالٌات الورش التدرٌبٌة سوؾ تبدأ بالفٌوم فى
الفترة من  7أؼسطس الجاري وتستمر حتى  22أؼسطس ،وذلك بدءاً من ٌوم األحد حتى الخمٌس من
كل أسبوع وتشمل عدد  12ورشة ،مشٌراً أن الورش سوؾ تقوم بتدرٌب الشباب من خبلل برنامج دعم
الجمعٌات والمإسسات األهلٌة لتمكٌنهم فً المشاركة الفعالة فً المحلٌات والعمل العام ،وتهدؾ إلى
توفٌر التؤهٌل البلزم لهم من خبلل مشاركتهم فً  1600ورشة تدرٌبٌة متخصصة تتم إقامتها بمختلؾ
المحافظات .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/7 :
فً إطار تنفٌذ توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،بتكثٌؾ حمبلت إزالة التعدٌات على
األراضً الزراعٌة وأمبلك الدولة ،شنت األجهزة التنفٌذٌة بمركز ومدٌنة طامٌة حملة إزاالت مكبرة
إلزالة التعدٌات على األراضً الزراعٌة بنطاق الوحدة المحلٌة بمركز ومدٌنة طامٌة تحت إشراؾ
المهندس مح مود عبد السبلم ربٌس المدٌنة.وتمكنت الحملة من إزالة تعدٌات على مساحة ثبلثة قرارٌط
تقرٌبا ً عباره عن ردم أساسات ورفع تشوٌنات تمهٌداً للبناء والتعدي على أرض جمعٌة طامٌه لئلصبلح
الزراعى بطرٌق طامٌة  -قصررشوان.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/7 :

"مستقبلنا فً أٌدٌنا" ورش تدرٌبٌة لتنفٌذ المبادرة الرئاسٌة لدعم الشباب فً
المحلٌات بالفٌوم غداً
صرح المستشار وابل مكرم ،محافظ الفٌوم ،فً بٌان صحفً ،الٌوم السبت ،بؤن المحافظة تبدأ فً صباح
ؼد األحد ،تنفٌذ المبادرة الرباسٌة لدعم الشباب ،وتمكٌنهم فً المحلٌات والعمل العام  .وأوضح محافظ
الفٌوم ،أن تنفٌذ المبادرةٌ ،تم من خبلل الورش التدرٌبٌة التً تنفذها وزارة التضامن االجتماعً،
بالتعاون والتنسٌق مع وزارتً التنمٌة المحلٌة ،والشباب والرٌاضة ،عبر الجمعٌات األهلٌة ،تحت شعار
"مستقبلنا فً أٌدٌنا".وأضاؾ محافظ الفٌوم ،أن فعالٌات الورش التدرٌبٌة ،سوؾ تبدأ بالفٌوم فً الفترة
من  7أؼسطس الجاري ،وتستمر حتى  22أؼسطس الجاري ،بدءا من األحد حتى الخمٌس من كل
أسبوع.وتشمل الورش التدرٌبٌة تنظٌم  12ورشة ،مشٌرً ا إلى أن الورش سوؾ تدرب الشباب من خبلل

برنامج دعم الجمعٌات ،والمإسسات األهلٌة ،لتمكٌنهم فً المشاركة الفعالة فً المحلٌات والعمل
العام.وأوضح المحافظ ،أن المبادرة تهدؾ إلى توفٌر التؤهٌل البلزم لهإالء الشباب ،من خبلل مشاركتهم
فً  1600ورشة تدرٌبٌة متخصصة ،تتم إقامتها بمختلؾ المحافظات.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/7 :

رغم تخفٌه بارتداء النقاب ..ضبط هارب من  20سنة سجن أمام محكمة الفٌوم
تمكن ضابط قوة تؤمٌن محكمة الفٌوم االبتدابٌة الٌوم السبت ،من ضبط متهم هارب من  31قضٌة ،خبلل
مروره من أمام محكمة جناٌات الفٌوم ،مرتدٌا نقابا ومبلبس حرٌمً ،للتخفً عن أعٌن المباحث ،متجها
إلى زوجته المقٌمة بمنزل أسرتها  .تلقى اللواء قاسم حسٌن مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارا من مؤمور قسم ثان
الفٌوم ،بتمكن النقٌب إسبلم هوٌدي ،الضابط بقسم الترحٌبلت ،والمعٌن بخدمة تؤمٌن محكمة الفٌوم
اإلبتدابٌة ،بضبط المتهم الهارب محمد.ش.س " 31عاما عامل" ومقٌم بعزبة عاشور ،والمطلوب ضبطه
وإحضاره فً  31قضٌة تبدٌد ،بإجمالً أحكام  20سنة ،خبلل سٌره أمام محكمة الفٌوم ،مرتدٌا نقابا
ومبلبس حرٌمً ،للتخفً عن أعٌن المباحث.واعترؾ المطلوب ضبطه وإحضاره فً محضر الشرطة،
أنه تخفى فً هذه المبلبس ،لرؼبته فً مقابلة زوجته المقٌمة لدى منزل أسرتها ،وذلك خشٌة التعرض
له ،والتعدي علٌه من أهلها ،لرفضهم مقابلته لها ،واستمرار العبلقة بٌنهما.تحرر محضر بالواقعة ،قٌد
برقم  2859لسنة 2016م ،إداري قسم ثان الفٌوم ،وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/7 :

"أمن الفٌوم" ٌضبط هار ًبا من السجن المإبد فً واقعة اقتحام نقطة شرطة
الناصرٌة
ضبط رجال مباحث مركز شرطة الفٌوم الٌوم السبت ،عضوا بجماعة اإلخوان محكومًا علٌه ؼٌابٌا
بالسجن المإبد ،فً واقعة اقتحام نقطة شرطة الناصرٌة ،بمركز الفٌوم ،وذلك عند سكنه بقرٌة سٌبل.تلقى
الل واء قاسم حسٌن مدٌر أمن الفٌوم إخطارا ،من مؤمور مركز شرطة الفٌوم ،بتمكن مباحث المركز ،من
ضبط المحكوم علٌه الهارب "نور ت.ع.ا" 45 ،عاما ،مدرس ثانوي ،مقٌم بقرٌة سٌبل ،بمركز الفٌوم،
والمحكوم علٌه ؼٌابٌا بالسجن المإبد ،فً القضٌة رقم  3777لسنة  ،2013إداري مركز شرطة الفٌوم،
بتهمة اقتحام نقطة شرطة الناصرٌة ،التابعة لمركز الفٌوم ،وذلك عند سكنه.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/7 :

إصابة  8شرطٌٌن فى انقالب سٌارة تؤمٌن ترحٌالت بالفٌوم
أصٌب  8من رجال الشرطة فى انقبلب سٌارة كانوا ٌستقلونها لتؤمٌن سٌارة ترحٌبلت كانت فى طرٌقها
لمحكمة الفٌوم ،وذلك عند قرٌة بٌهمو بطرٌق الفٌوم ـ القاهرة.وكانت مستشفى الفٌوم العام استقبلت كل
من ،أمٌن الشرطة عبد هللا حسن عبد الحمٌد  36سنة ومساعدى الشرطة أمٌن حسن عبد الحمٌد 36
سنة وجمعة عوٌس رٌاض  49سنة ومصطفى سٌد محمد  38سنة وٌاسر رمضان عبد هللا  36سنة
وأٌمن سعٌد شعبان  40سنة ورمضان عبد الحمٌد عبد اللطٌؾ  59سنة والخفٌر الخصوصى أمٌن
دسوقى عبد الوهاب  35سنة .وتبٌن أنهم أصٌبوا فى حادث انقبلب سٌارة كانوا ٌستقلونها لتؤمٌن سٌارة
ترحٌبلت كانت فى طرٌقها لمحكمة الفٌوم ،وذلك عند قرٌة بٌهمو بطرٌق الفٌوم ـ القاهرة ،وتم نقل
المصابٌن لمستشفى الفٌوم العام ،وتحرر محضر بالواقعة ،وأخطرت النٌابة التى تولت التحقٌق.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/7 :

الٌوم ..مزاٌدة علنٌة لتؤجٌر شالٌهات عٌن السلٌٌن
فى إطار حرص المحافظة على استؽبلل المقومات الطبٌعٌة التى تتمٌز بها وتوجٌهها بالشكل الذى ٌسهم
فى تنشٌط حركة السٌاحة لدورها الحٌوى فى دعم اإلقتصاد وتوفٌر فرص عمل للشباب ،وتحت رعاٌة
المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم تجرى فى تمام الساعة الثانٌة عشر ظهر الٌوم األحد  7أؼسطس
مزاٌدة علنٌة لتؤجٌر شالٌهات عٌن السلٌٌن وذلك بمبنى البلمركزٌة بدٌوان عام المحافظة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/8 :

وبناء على توجٌهات المستشار وائل مكرم
استمراراً لحمالت النظافة الٌومٌة،
ً
محافظ الفٌوم ...
طامٌة تتجمل بسواعد أبنابها  ..حمبلت مكثفة للنظافة العامة ورفع اإلشؽاالت بمدٌنة طامٌة أمام مركز
الشرطة ومدخل المركز ناحٌة قصر رشوان تحت اشراؾ المهندس محمود عبد السبلم ربٌس
المدٌنة.طامٌة تتجمل بسواعد أبنابها  ..حملة للنظافة والتجمٌل وزراعة األشجارداخل االدارة الزراعٌة
بطامٌة والمنطقة المحٌطة تحت اشراؾ المهندس محمود عبد السبلم ربٌس المدٌنة.طامٌة تتجمل بسواعد
أبنابها  ..حملة للنظافة والتجمٌل استهدفت منطقة المعهد الدٌنى ومنطقة بٌت ثقافة طامٌة ووسط المدٌنة
تحت إشراؾ المهندس محمود عبد السبلم ربٌس المدٌنة.بنا ًء على توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ
الفٌوم  ،قامت الوحدة المحلٌة بقصر رشوان بمركز طامٌة بالبدء فى عمل مٌدان بمدخل قرٌة قصر
رشوان بعزبة المسبلت.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/8 :

حملة مكبرة إلزالة التعدٌات على األراضى الزراعٌة بسنورس
فى إطار توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم باإلزالة الفورٌة لمختلؾ صور التعدٌات على
األراضى الزراعٌة وأمبلك الدولة ،قامت األجهزة التنفٌذٌة لمركز ومدٌنة سنورس تحت إشراؾ
المهندس محمود هاشم ربٌس مركز ومدٌنة سنورس ،بحملة إلزالة التعدٌات على األراضى الزراعٌة
عبارة عن أساسات خرسانٌة مسلحة على مساحة قٌراط بعزبة حنس بطرٌق القاهرة الفٌوم ،وقامت
الحملة بردم األساسات ومصادرة مواد البناء المستخدمة فى التعدى ،بحضور المهندس ناجى ابراهٌم
نابب ربٌس المدٌنة .كما قامت معدات الوحدة المحلٌة لمركز ومدٌنة سنورس بإزالة تعدى بالبلوك
األبٌض وحفر أساسات علً مساحة قٌراطٌن من األراضى الزراعٌة بدابرة الوحدة المحلٌة لقرٌة سنهور
البحرٌة عزبة الجببلٌة ،بالمخالفة للقانون  ٠٠٩لسنة  ٦١١٨والقانون  ٠٠٢لسنة  ،٠٩٨١حٌث تم رصد
مقطورة من البلوك األبٌض أثناء قٌامها بتفرٌػ حمولتها من الطوب فى قطعة األرض الزراعٌة المشار
إلٌها ،وتم إٌقافها وسحب رخصة القٌادة من سابقها ومصادرة حمولتها بالكامل والتى تبلػ حوالى ثمانٌة
آالؾ بلوكة ،كما تم ردم األساسات ورد الشىء ألصله وتحرٌر محضر إثبات حالة واتخاذ كافة
اإلجراءات القانونٌة البلزمة حٌال المخالفٌن ،وذلك بحضور عدد من القٌادات التنفبذٌة واألمنٌة على
رأسهم المهندس محمود هاشم ربٌس مركز ومدٌنة سنورس ،وجمال حسٌن نابب ربٌس المركز لشبون
القرى ،وأحمد اسحق السٌسى ربٌس الوحدة المحلٌة لقرٌة سنهور البحرٌة ،وعٌد ربٌع حسن ربٌس
وحدة المحلٌة بالسعٌدٌة .وشدد محافظ الفٌوم على رإساء مجالس المدن والوحدات المحلٌة بضرورة
تكثٌ ؾ الجوالت المٌدانٌة والمرور الٌومى لرصد حاالت التعدي ،وكذلك استمرار الحمبلت المكبرة
إلزالة التعدٌات على األراضى الزراعٌة وأمبلك الدولة فور حدوثها وتحرٌر المحاضر البلزمة حٌال
المخالفٌن.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/8 :
تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،قامت الوحدة المحلٌة لمركز ومدٌنة طامٌة بالتعاون مع
الهٌبة العامة لمحو األمٌة وتعلٌم الكبار ،بتنظٌم ندوة تثقٌفٌة للمعلمٌن المشتؽلٌن بمشروع محو األمٌة
حول قٌمة النظافة فى حٌاة اإلنسان وسلوكٌاته الٌومٌة وضرورة الحفاظ على البٌبة نظٌفة وجمٌلة
وصحٌة .أقٌمت الندوة بقاعة المإتمرات بمجلس مدٌنة طامٌة ،بحضور المهندس محمود عبد السبلم
ربٌس مركز ومدٌنة طامٌة ،واألستاذة لٌلى طه مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالفٌوم ،واألستاذ سعد
سٌد أمٌن مدٌر عام فرع الهٌبة العامة لمحو األمٌة وتعلٌم الكبار بالفٌوم ،واألستاذ مصطفى فتحى محمد
حسن مدٌر إدارة طامٌة لتعلٌم الكبار.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/8 :

نائب بالفٌوم :تحوٌل وحدة طب األسرة بالشواشنة إلى مستشفى مركزي
صرح النابب ربٌع أبو لطٌعة ،عضو مجلس النواب ،عن دابرة مراكز أبشواي ،وٌوسؾ الصدٌق،
والشواشنة ،بمحافظة الفٌوم ،فً بٌان صحفً ،الٌوم األحد ،بؤنه تم االتفاق على تحوٌل وحدة طب
األسرة بالشواشنة ،إلى مستشفى مركزي ،ووحدة قوتة الصحٌة إلى مستشفى تكاملً.وأضاؾ النابب
البرلمانً ،أنه سٌتم إنشاء مدرسة تمرٌض بنٌن ،ملحقة بالمستشفى لخدمة مركزي ٌوسؾ الصدٌق
والشواشنة ،مشٌرا إلى أن هذا االتفاق تم خبلل لقاء له مع الدكتور مروان عبد الفتاح ،وكٌل وزارة
الصحة بالمحافظة ،مإخرا ،بحضور الدكتورة ماجدة رشاد ،مدٌرة الرعاٌة األساسٌة بالمدٌرٌة ،ومسبولة
من مكتب الوزٌر ،لمناقشة عودة نظام المستشفٌات التكاملٌة مرة أخرى.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/8 :

ثؤرا لمصرع أمٌن شرطة بالفٌوم
ذبح محام وسط الشارع ً
شهد حً قحافة بمدٌنة الفٌوم الٌوم األحد جرٌمة مروعة ،حٌن أقدم عدد من أفراد عابلة أمٌن شرطة،
على ذبح محام من عابلة أخرى فً وسط الشارع وأمام أعٌن المواطنٌن ،انتقامًا لمصرع أمٌن الشرطة،
خبلل مشاجرة بٌن العابلتٌن ،قبل عدة أٌام .تلقى مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارً ا من مدٌر مستشفى الفٌوم
العام ،بوصول (حمدي.ح.ل 28-سنة) ،محام ،جثة هامدة ،وأن هناك جرح قطعً فً رقبته ،أدى
لوفاته.وتبٌن من التحقٌقات األولٌة ،أنه سبق أن وقعت مشاجرة بٌن عابلتٌن بحً قحافة بمدٌنة الفٌوم،
منذ عدة أٌام ،أصٌب خبللها (إسبلم.ع.م 32-سنة) ،أمٌن شرطة ،وتم نقله إلى مستشفى الشرطة بحً
العجوزة ،لخطورة حالته ،حٌث توفً ،الٌوم ،متؤثرً ا بإصابته ،وفور علم أفراد عابلته بنبؤ وفاته ،أقدم
عدد منهم على األخذ بالثؤر ،وذبحوا المحامً من العابلة األخرى ،وسط الشارع.تحرر محضر بالواقعة،
وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/8 :

ضبط متهم فً واقعة ذبح عامل انتقا ًما لمقتل رقٌب شرطة بالفٌوم
تمكنت أجهزة األمن بمحافظة الفٌوم ،من ضبط أحد المتهمٌن ،فً واقعة ذبح عامل ،وسط الشارع ،بحً
قحافة ،بمدٌنة الفٌوم ،مساء أمس األحد ،انتقاما لمقتل رقٌب شرطة ،فً مشاجرة سابقة ،بٌن الطرفٌن،
وتكثؾ المباحث جهودها لضبط المتهم اآلخر فً الواقعة .تلقى اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم،
إخطارا من مؤمور قسم شرطة أول الفٌوم ،بالعثور على جثة مواطن ،مذبوحا فً حً قحافة ،بمدٌنة
الفٌوم ،وتبٌن أنه ٌدعى (أحمد حجاج.ل.م 27-سنة) ،عامل ،من حً قحافة ،مصاب بجرح ذبحً بالرقبة
من األمام والخلؾ ،وجرح قطعً بالجانب األٌسر من الرأسٌ ،رتدي مبلبسه كاملة.واتهم شقٌق المجنً
علٌه ،وٌدعى (رجب حجاج.ل.م 32-سنة) ،محام ،مقٌم بحً قحافة ،فً التحقٌقات ،كبل من (محمد.ع.م-
 23سنة) ،عامل ،و(محمد.إ 30-سنة) ،عامل ،بالتعدي على المجنً علٌه ،بآلة حادة ،وإحداث إصابته،
التً أودت بحٌاته.وأرجع شقٌق المجنً علٌه ،سبب ارتكاب الواقعة ،إلى وجود خبلفات سابقة بٌن

الطرفٌن بسبب الجٌرة ،أقدم على أثرها ،أبناء عمومة المجنً علٌه ،بالتعدي على شقٌق المتهمٌن
(أسامة.ع.م) ،رقٌب شرطة بقسم شرطة السٌاحة واآلثار بالجٌزة ،بالضرب وإحداث إصابته فً 21
ٌولٌو الماضً ،بمحضر رقم  23090لسنة  2016م ،جنح قسم أول شرطة الفٌوم.وتم نقل رقٌب
الشرطة ،وقتها إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة ،وتوفً ،أمس األحد ،فؤقدم المتهمان على ارتكاب
الواقعة ،أخذا بالثؤر ،واعترؾ المتهم األول ،الذي تم ضبطه ،بارتكاب الواقعة ،باإلشتراك مع نجل عمه
الهارب ،أخذا بالثؤر ،وتحرر محضر بالواقعة ،برقم  5587لسنة  2016م ،إداري قسم شرطة
الفٌوم.وانتدبت النٌابة العامة ،الطبٌب الشرعً ،لتشرٌح الجثة ،لبٌان ما بها من إصابات ،وسببها ،وكٌفٌة
حدوثها ،واألداة المستخدمة ،وطلبت تحرٌات المباحث فً الواقعة ،وصرحت بدفن الجثة ،عقب
التشرٌح ،وسرعة ضبط المتهم اآلخر الهارب ،والسبلح المستخدم فً الجرٌمة.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/8 :

إصابة  5أشخاص فى انقالب سٌارة بطرٌق القاهرة ـ الفٌوم
أصٌب  5أشخاص فى حادث انقبلب سٌارة بطرٌق القاهرة  /الفٌوم الصحراوى ،وتم نقل المصابٌن إلى
مستشفى الفٌوم العام ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النٌابة التى تولت التحقٌق.تلقى اللواء قاسم
حسٌن مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارا من مؤمور مركز شرطة طامٌة بوقوع حادث انقبلب سٌارة بطرٌق
القاهرة  /الفٌوم الصحراوى بعد محطة تحصٌل الرسوم ،وتبٌن أن الحادث وقع إثر انقبلب السٌارة رقم
 19588لسنة ( 2016مٌكروباص) قٌادة محمود م ع  25سنة سابق ومقٌم عزبة صلوحة بقرٌة
الروصة وأصٌب فى الحادث .كما أسفر الحادث عن إصابة كل من حسٌن ر م  25سنة عامل وشعبان
روبى على  25سنة ،وشعبان أ ع  26سنة ،عامل ،ومحمد س ع  26سنة عامل ،وتم نقل المصابٌن إلى
مستشفى الفٌوم العام ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النٌابة التى تولت التحقٌق.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/8 :

نٌابة الفٌوم تطلب التحرٌات حول مصرع فالح وإصابة  3أثناء حفرهم بئر مٌاه
طالبت نٌابة مركز إطسا ،بمحافظة الفٌوم ،الٌوم األحد ،بسرعة إجراء تحرٌات المباحث ،فى واقعة
مصرع فبلح ،وإصابة ثبلثة آخرٌن خبلل حفرهم ببر مٌاه بالمنطقة الجبلٌة بقرٌة الحجر ،الستصبلح
أراضى صحراوٌة.كان اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،تلقى إخطارً ا من مؤمور مركز شرطة
إطسا ،بورود ببلغ من مستشفى إطسا المركزى ،بوصول كل من "أسامة م م 38-سنة" ،فبلح ،جثة
هامدة ،و"صالح.و.ع  40-سنة" ،فبلح ،مصاب بجرح قطعى بالرأس واشتباه نزٌؾ بالمخ ،وتم نقله
لمستشفى الفٌوم العام ،و"صابح ع أ 32-سنة" ،فبلح ،مصاب بضٌق بالتنفس وفقدان جزبى للوعى،
و"عاطؾ ر ج 40-سنة" ،فبلح ،مصاب بضٌق بالتنفس وفقدان جزبى للوعى ،وجمٌعهم من قرٌة
الحجر.وقال "أسعد م 41.سنة" ،محام ،شقٌق المتوفى ،إن شقٌقه واآلخرٌن ،كانوا ٌحفرون ببر مٌاه ،فى
المنطقة الجبلٌة الستصبلح قطعة أرض صحراوٌة ،حٌث انهارت جوانب الببر علٌهم جمٌعا ،ما أدى

لوفاة شقٌقه وإصابة اآلخرٌن ،تم تحرٌر محضر بالواقعة ،قٌد برقم  5458لسنة  2016م ،إدارى
مركز شرطة إطسا ،وأخطرت النٌابة للتحقٌق.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/8 :
فى إطار المتابعة المستمرة من المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،واستجابة لما ُنشر على صفحة
اإلدارة العامة للعبلقات العامة ،بشؤن شكوى أهالً قرٌة سنهور القبلٌة ،بمركز سنورس  ،التً
ٌتضررون فٌها من تكدس سٌارات األجرة ،والتكاتك والباعة الجابلٌن بالمفارق المإدٌة من وإلى الفٌوم
وصوالً إلى بحٌرة قارون ،وعلى الفور أصدر المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم توجٌهاته لربٌس
مجلس مدٌنة سنورس التخاذ البلزم واالفادة  ،ووصل رد ربٌس مجلس المدٌنة ،بؤن مسبولً الوحدة
المحلٌة بقرٌة سنهور استدعوا مسبول المواقؾ بالقرٌة ،وتم الترتٌب واالتفاق على نقل الموقؾ من
مكانه بالمٌدان إلى المنطقة األمامٌة بجوار بحر سنهور الطواحٌن ،وقد قامت الوحدة برفع االشؽاالت
الخاصة بالباعة الجابلٌن ومنع التكاتك من الوقوؾ بمٌدان المفارق.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/9 :
تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،طامٌة تتجمل بسواعد أبناءها بحملة للنظافة ورفع
اإلشؽاالت وتمهٌد الطرق بقرٌة الروضة التابعة لمركز طامٌة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/9 :

رسالة شكر من أهالى ابشواي لمحافظ الفٌوم
فً لفتة طٌبة تقدم عدد من أهالً مركز ومدٌنة ابشواي برسالة شكر وتقدٌر للمستشار وابل مكرم محافظ
الفٌوم  ،تقدٌراً لمجهوداته المبذولة وانجازاته بالمدٌنة من إنارة جمٌع الشوارع الداخلٌة والطرق الربٌسٌة
والمٌادٌن العامة  ،وتكثٌؾ حمبلت النظافة والتجمٌل إلظهار المركز بالشكل الحضاري البلبق.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/9 :

محافظ الفٌوم  :بدء أعمال تطوٌر ورفع كفاءة طرٌق جمال عبد الناصر قرٌبا ً
بحث المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم الٌوم مع وفد جهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة بالقوات
المسلحة خطة تطوٌر ورفع كفاءة طرٌق جمال عبد الناصر بمدٌنة الفٌوم  ،بحضور السٌد إبراهٌم
موسى ربٌس مركز ومدٌنة الفٌوم وعدد من رإساء القطاعات المعنٌة .وأصدر محافظ الفٌوم خبلل اللقاء
توجٌهاته لمسإولً قطاعات الكهرباء ومٌاه الشرب والصرؾ الصحً بسرعة البدء فً عملٌة إحبلل

وتجدٌد خطوط الكهرباء والمٌاه والصرؾ الصحً وتنفٌذ أعمال التطوٌر بؤسرع وقت ممكن  ،مشٌراً
إلى أن عملٌة تطوٌر ورفع كفاءة طرٌق جمال عبد الناصر تؤتً فً إطار الخطة التً بدأتها المحافظة
لتطوٌر عدد من الشوارع والمٌادٌن الربٌسٌة .الجدٌر بالذكر أن محافظة الفٌوم شهدت خبلل الفترة
الماضٌة تطوٌر عدد من الشوارع منها السلخانة والشٌخ حسن وأحمد شوقً وسعد زؼلول  ،باإلضافة
إلى تطوٌر مٌدانً عبد المنعم رٌاض والتدرٌب  ،كما ٌجري حالٌا ً تنفٌذ أعمال تطوٌر مٌدان السواقً
لكً ٌتبلبم مع الوجه الحضاري للفٌوم باعتبارها محافظة سٌاحٌة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/9 :

تحت شعار "الفٌوم مسئولٌتنا"
بدء تنفٌذ مشروع األكشاك النموذجٌة بمحافظة الفٌوم
فً إطار خطة محافظة الفٌوم للنهوض بقطاع النظافة وتطبٌق مشروع جمع وفصل القمامة من خبلل
األكشاك النموذجٌة عقد المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم إجتماعا ً مع المهندس هانً عز الدٌن مدٌر
قطاع البحوث والتصمٌم بالهٌبة العربٌة للتصنٌع واألستاذ ٌاسر محفوظ المستشار السٌاحً لمحافظة
الفٌوم لمناقشة البدء فى تطبٌق مشروع األكشاك وطرح المواصفات البلزمة لؤلكشاك وتجهٌزاتها
الداخلٌة والخارجٌة .و أشار محافظ الفٌوم بؤنه سٌتم طرح  1000كشك نموذجً على كافة مدن وقري
المحافظة ،وسٌتم البدء بعدد  200كشك كبداٌة بمركز ومدٌنة الفٌوم  ،مإكداً أن المشروع سٌمثل طفرة
كبٌرة فً مجال النظافة بالمحافظة ،حٌث سٌعمل على تقنٌن عملٌة جمع القمامة باإلضافة لتوفٌر العدٌد
من فرص العمل للشباب وجامعً القمامة بواقع أثنٌن من العمال لكل كشك.وكلؾ المحافظ المستشار
السٌاحً للمحافظة بالبدء فى تنفٌذ حملة توعٌة للمواطنٌن بؤهمٌة المشروع وأسعار القمامة التً سٌتم
شرابها من المواطنٌن  ،من خبلل الحمبلت اإلعبلمٌة ،البورشورات  ،وصفحات التواصل
اإلجتماعى.فٌما أشار المستشار السٌاحً للمحافظة أن هذا المشروع ٌعد أول تجربة لتسعٌر القمامة فى
الفٌوم  ،وأنه تم البدء بنموذج للمشروع بمركز إطسا والقى قبوالً كبٌراً من المواطنٌن ،موضحا ً أن تلك
األكشاك النموذجٌة سوؾ تعمل بالطاقة الشمسٌة وسوؾ تكون مجهزة بالداخل بعدد  6حاوٌات لتخزٌن
القمامة الصلبة مثل الكانز والورق المقوى ،ومن الخارج مجري ٌتم وضع القمامة العضوٌة به ،وعلى
جانبً الكشك توجد األكٌاس بؤلوانها المختلفة لفصل القمامة ،باإلضافة إلى تزوٌده من الداخل بحابط
عرض للمنظفات الصناعٌة لبٌعها للمواطنٌن ،كما روعً الشكل الجمالً فً تصمٌم األكشاك فى تصمٌم
األكشاك ،إضافة إلى توفٌر زى عمل موحد للعاملٌن بالمشروع.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/9 :

محافظ الفٌوم ٌلتقً وعدد من تجار وجامعً القمامة للبدء بمشروع األكشاك
النموذجٌة
التقى المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم وعدد من تجار وجامعً القمامة للبدء فً تنفٌذ مشروع
األكشاك النموذجٌة لشراء القمامة من المواطنٌن بالمنافذ التً حددتها المحافظة ،بحضور اللواء خالد
جبرتً سكرتٌر عام المحافظة  ،واألستاذ ٌاسر محفوظ المستشار السٌاحً للمحافظة ،وكبار تجار
القمامة وجامعٌها.خبلل اللقاء أوضح محافظ الفٌوم الفوابد العدٌدة لمشروع جمع القمامة وشرابها من
المواطنٌن بمختلؾ أنحاء المحافظة ،مضٌفاًًً أن محافظة الفٌوم ستكون من المحافظات الرابدة فً هذا
المجال ،وأشار إلى أن العاملٌن بمجال جمع القمامة سٌتم تقنٌن أوضاعهم وإزالة العقبات التً تواجههم
من حٌث توفٌر التراخٌص البلزمة لنشاطهم عن طرٌق اإلجراءات القانونٌة المناسبة ،إضافة إلً إصدار
التراخٌص المإهلة لمزاولة نشاطهم حفاظا ً علٌهم ورعاٌتهم اجتماعٌا وصحٌاً ،كما ٌتم توفٌر
المستلزمات البلزمة للعاملٌن بمجال جمع القمامة من مبلبس ووسابل نقل وأكٌاس ببلستٌك التً تمنح
مجانا ً بـؤلون مختلفة لكل نوع لٌسهل عملٌة الفرز من خبللها على التجار ،كما ٌتم تسجٌلهم للقضاء على
العشوابٌة التً تتم بها آلٌة جمع القمامة حالٌاً.وأضاؾ محافظ الفٌوم أنه سٌتم منح قروض مٌسرة لهم
بفابدة  ، % 2.5كما تم طرح فكرة عمل مشروع عمبلق لكبس القمامة بتكلفة تزٌد عن  20ملٌون جنٌه
ٌتم توفٌرها من خبلل القروض المٌسرة وتتم إدارته من قبل تجار وجامعً القمامة ،وٌكون على أربعة
خطوط للمواد الصلبة  ،والعضوٌة والببلستٌكٌة والورقٌة ،مع إعطابهم فترة سماح تصل لعامٌن لسداد
أول قسط من القرض.وأكد محافظ الفٌوم أنه لن ٌسمح بمرور أٌة سٌارة تحمل مخلفات إال من خبلل
تصرٌح صادر من المحافظة ،كما ٌتم التنسٌق بٌن المحافظة واألكمنة المرورٌة فً هذا الشؤن.ومن
جانبه أشار المستشار السٌاحً للمحافظة بؤن األكشاك ستراعى المظهر الجمالً البلبق ،وٌتم توزٌعها
بالشكل الذي ٌؽطى كامل المحافظة  ،مما ٌكون له المردود اإلٌجابً فً عملٌة النظافة ،كما ٌتم استؽبلل
كشك شراء القمامة للدعاٌة وتوفٌر العدٌد من أنواع المنظفات لبٌعها بؤسعار مخفضة.وفى نهاٌة اللقاء تم
تسجٌل بٌانات الراؼبٌن فً العمل بالمنظومة لتسلٌمهم األكشاك الذكٌة فً أقرب وقت لشراء القمامة من
المواطنٌن والتً تصل إلى  200كشك كمرحلة أولى ،وتم تقسم جامعً القمامة إلى فرق عمل ٌتكون كل
فرٌق من  6أفراد  ،وٌتم تحدٌد المناطق التً ٌعملون بها من خبلل رإساء المدن واألحٌاء.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/9 :

القبض على نجار مسلح خالل التنقٌب عن اآلثار بالفٌوم
ضبطت مباحث مركز شرطة سنورس ،بالتنسٌق مع شرطة السٌاحة واآلثار ،بمحافظة الفٌوم ،نجار
مسلح ،من مدٌنة سنورس ،خبلل الحفر والتنقٌب عن اآلثار بمنزله ،حسب بٌان أمنً ،صباح الٌوم
اإلثنٌن .تلقى اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارً ا من مؤمور مركز شرطة سنورس ،بورود
محضر رقم  3أحوال قسم شرطة السٌاحة واآلثار بالفٌومٌ ،تهم (ربٌع.أ.م 36-سنة) ،نجار مسلح ،من
بندر سنورس ،بالحفر والتنقٌب عن اآلثار بمنزله.تمكنت الحملة األمنٌة ،من ضبطه ،وبتفتٌش منزله،
تبٌن وجود حفرة دابرٌة بعمق  8أمتار مبطنة باألخشاب ،بداخلها سلم خشبً ،وتوصٌبلت إنارة ،وعدة

حفر ،حٌث أقر بحفر المكان والتنقٌب عن اآلثار بمنزله.تحرر محضر بالواقعة ،قٌد برقم  5161لسنة
2016م ،إداري مركز شرطة سنورس ،وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/9 :

ضبط متهم أصاب مواط ًنا فً مشاجرة بٌن عائلتٌن باألسلحة النارٌة بالفٌوم
شهدت قرٌة منشؤة عبدالمجٌد ،بمركز الفٌوم ،الٌوم اإلثنٌن ،مشاجرة بٌن عابلتٌن ،استخدمت فٌها أسلحة
نارٌة ،بسبب خبلفات الجٌرة ،مما أدى إلصابة أحد األشخاص ،وتم ضبط أحد المتهمٌن فً الواقعة.
تلقى اللواء قاسم حسٌن مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارً ا من مؤمور مركز شرطة الفٌوم ،بنشوب مشاجرة بٌن
عابلتٌن بقرٌة منشؤة عبد المجٌد ،بمركز الفٌوم ،أصٌب خبللها (محمد.ا.ي 27 -سنة) ،والذي اتهم كل
من (عصام.ع.م.ح 25-سنة) ،و(أكرم.م.ع 25 -سنة) ،و(محمد.ح.ع 27-سنة) ،بؤنهم تعدوا علٌه،
وأصابوه.وقد أطلق المتهم األول ،أعٌرة نارٌة ،من بندقٌة خرطوش ،بحوزته فً المشاجرة التى نشبت
على خلفٌة خبلفات سابقة بٌن العابلتٌن ،بسبب أولوٌة المرور بالدراجات البخارٌة.تم ضبط المتهم األول
وبحوزته بندقٌة خرطوش ،واعترؾ بارتكابه الجرٌمة.تحرر محضر بالواقعة ،قٌد برقم  16967لسنة
2016م ،وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/9 :

تقرٌرا حول مشكلة المٌاه الجوفٌة بعزبة حنا حبٌب
محافظ الفٌوم ٌطلب
ً
صرح المهندس ربٌع أبو لطٌعة ،عضو مجلس النواب عن محافظة الفٌوم ،بؤن المستشار وابل مكرم
محافظ الفٌوم طالب المسبولٌن بمركز ٌوسؾ الصدٌق بإعداد تقرٌر بؤسباب ظاهرة المٌاه الجوفٌة بعزبة
حنا حبٌب خبلل  24ساعة.وأشار النابب إلى أن المحافظ طالب بسرعة فحص والوقوؾ على أسباب
انتشار ظاهرة المٌاه الجوفٌة التى تهدد قرٌة حنا حبٌب وإعداد التقرٌر حول وضع العزبة خبلل 24
ساعة.ولفت النابب إلى أن أمس األحد عقدت جلسة بٌنه وبٌن المحافظ وقام خبللها النابب بعرض مشكلة
انتشار ظاهرة المٌاه الجوفٌة بالقرٌة ما تسبب فى ؼرق الشوارع والمنازل الرٌفٌة البسٌطة وطالب
بمعرفة أسباب الظاهرة التى تهدد أهالى القرٌة وإٌجاد حل لها.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/9 :

حبس تشكٌل عصابى التجاره بالمخدرات بالفٌوم  4أٌام
قررت نٌابة مركز إطسا بمحافظة الفٌوم الٌوم ،حبس تشكٌل عصابى مكون من  3عمال ،تخصصوا فى
االتجار بالمواد المخدرة فى قرٌة أبو جندٌر ،بمركز إطسا 4 ،أٌام على ذمة التحقٌق.كان اللواء قاسم
حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،تلقى إخطارً ا من مؤمور مركز إطسا ،بورود معلومات لضباط وحدة مباحث
مركز إطسا ،بنشاط تشكٌل عصابى تخصص فى االتجار بالمواد المخدرة ،فى قرٌة أبو جندٌرٌ ،ضم
كبلً من (ربٌع.ع.س 26-سنة) ،عامل ،وشهرته (عمرو برشامة) ،مقٌم بقرٌة أبو جندٌر ،والسابق اتهامه
فى القضٌة رقم  5190لسنة  2010م ،إدارى مركز إطسا ،بتهمة اتجار بالمخدرات ،و(محمد.ع.ع34-
سنة) ،عامل ،وشهرته "محمد أبو عزٌزة" ،والسابق اتهامه فى القضٌة رقم  1309لسنة 2016م،
اتجار بالمخدرات و(ضٌؾ.ع.ض 32-سنة) ،عامل ،السابق اتهامه فى القضٌة رقم  2018لسنة
2016م ،إدارى مركز إطساٌ ،تزعمه األول ،وأنهم تخصصوا فى االتجار بالمواد المخدرة ،فى قرٌة
أبو جندٌر ،بمركز إطسا ،حٌث تم ضبطهم بمفارق خور موسى ،أثناء تروٌجهم المواد المخدرة ،وبحٌازة
األول 19 ،لفافة من نبات البانجو المخدر ،ومبلػ مالى  90جنٌهًا ،والثانى فرد خرطوش عٌار  16مل،
وثبلث طلقات ومبلػ مالى  30جنٌهًا ،والثالث بمبلػ مالى  30جنٌهًا.واعترؾ المتهمون ،بحٌازتهم
للمواد المخدرة بقصد االتجار ،والمبلػ المالى من متحصبلت البٌع ،والسبلح النارى ،وحرر محضر
بالواقعة ،قٌد برقم  5462لسنة 2016م ،إدارى مركز إطسا ،وأحٌل إلى النٌابة التى تولت التحقٌق فى
الواقعة وقررت حبس المتهمٌن  4أٌام.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/9 :

الكشف على  1317مواطنا فى قافلة طبٌة بالفٌوم
صرح الدكتور إبراهٌم عمر ،مدٌر إدارة القوافل بمدٌرٌة الصحة بمحافظة الفٌوم ،بؤنه تم تحت إشراؾ
الدكتور مروان عبد الفتاح محمد وكٌل وزارة الصحة بالمحافظة ،االنتهاء من تنفٌذ قافلة طبٌة بقرٌة
الحامولى التابعة لمركز ٌوسؾ الصدٌق حٌث استمرت القافلة لمدة ٌومٌن وهما السبت واألحد وف ًقا
للخطة المعتمدة من الوزارة لتوصٌل الخدمة الصحٌة لؤلماكن النابٌة والمتطرفة ،وكان عدد الذٌن تمت
معاٌنتهم  1317حالة فى تخصصات الجراحة العامة  -األطفال  -الباطنة  -الجلدٌة  -العظام  -اإلسنان -
تنظٌم األسرة  -القلب واألوعٌة الدموٌة .وأشار عمر إلى أنه بلػ إجمالى من خضعوا للكشؾ المبكر عن
أمراض الضؽط والسكر  112حالة بٌنما بلػ إجمالى من قاموا بعمل أشعة عادٌة  5حاالت وبلػ إجمالى
من قاموا بعمل فحوص معملٌة  28حالة بٌنما حضر ندوات التثقٌؾ الصحى  193شخصًا.ولفت عمر
إلى أن القافلة المقبلة ستكون بمركز إطسا ٌومى السبت واألحد المقبل.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/9 :

أحمد عزٌز مستشارا إعالمٌا لفرٌق التعلم من المستقبل للبحث العلمى بالفٌوم
قرر مجلس إدارة فرٌق التعلم من المستقبل والمهتم بمجاالت البحث العلمى بمحافظة الفٌوم
 ، Learning from the Futureبرباسة الدكتور أحمد سٌد ربٌس الفرٌق واألمٌن العام مروة عبد
السمٌع ،اختٌار الدكتور أحمد عزٌز مستشارا إعبلمٌا للفرٌق.جدٌر بالذكر أن الفرٌق ٌعد إلقامة مهرجان
قرٌبا ً تحت عنوان "علم بلون الفن" خبلل شهر أؼسطس الجارى.وصرح الدكتور أحمد سٌد بؤن فعالٌة
"علم بلون الفن" ستقام فى جامعة الفٌوم مجانا ،والدخول مفتوح لكل من سجل من خبلل استمارة تم
طرحها من قبل الفرٌق .وأكد أن المشترك سٌحصل على شهادة معتمدة من جامعة الفٌوم ،وسٌتم خبلل
المهرجان تقدٌم محاضرات فى مجاالت مختلفة ،كما سٌتم عمل ورش رسم ،مسرح ،روبوت ،تصوٌر،
نانو تكنولوجى ،نحت ،خط عربى و recyclingوتفكٌر إبداعى و  leadershipوإسعافات أولٌة
وباٌوتكنولوجى وخبلٌا شمسٌةو . micatronics
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/9 :

بالصور ..مدٌر أمن الفٌوم ٌتفقد العمل بمركز الشرطة وتؤمٌن المٌادٌن
تفقد اللواء قاسم حسٌن مدٌر أمن الفٌوم العمل بمركز شرطة الفٌوم ،والممشى السٌاحى وتمركز مٌدان
عبد المنعم رٌاض .كما قام مدٌر األمن باإلشراؾ على حملة المرور الٌومٌة ،واالطمبنان على جاهزٌة
القوات لكافة االحتماالت األمنٌة .وشدد قاسم خبلل جولته على حسن معاملة المواطنٌن ،وعدم السماح
بؤٌة تجاوزات وضبط الخارجٌن على القانون لمحاسبتهم بالشكل القانونى.وأكد مدٌر أمن الفٌوم أن
جوالته تؤتى فى إطار سٌاسة الوزارة ،بالتواجد األمنى الفعال بالشوارع والمٌادٌن لتوصٌل اإلحساس
للمواطن باألمن واألمان.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/9 :

نفوق  11رأس ماشٌة فى حرٌق حظٌرة بالفٌوم
تسبب حرٌق هابل شب فى حظٌرة مواشى بمحافظة الفٌوم ،فى نفوق  11رأس ماشٌة ،وتم تحرٌر
محضر بالواقعة ،وأخطرت النٌابة التى تولت التحقٌق.كان اللواء قاسم حسٌن مدٌر أمن الفٌوم تلقى
إخطارا من مؤمور مركز شرطة إطسا ،بنشوب حرٌق فى حظٌرة مواشى بقرٌة منشؤة فٌصل ،وعلى
الفور انتقلت سٌارات الحماٌة المدنٌة ،وتبٌن أن الحرٌق شب فى حظٌرة مواشى ملك المواطن رجب ع
ع  28سنة فبلح ،وتم السٌطرة علٌه ،ولم ٌسفر عن وفٌات أو إصابات ،وأسفر عن نفوق  11رأس
ماشٌة ،وعلل صاحب الحظٌرة نشوب الحرٌق بحدوث ماس كهربابى .وتحرر محضر بالواقعة قٌد برقم
 5562لسنة  2016إدارى مركز إطسا ،وأخطرت النٌابه التى تولت التحقٌق.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/9 :

ننشر ترتٌب مستشفٌات الفٌوم وفقا لتقرٌر مكافحة العدوى
علم "الٌوم السابع" أن مستشفى الرمد بمحافظة الفٌوم ،احتل المركز األولى بنسبة بلؽت  %71.5من
حٌث االلتزام بمكافحة العدوى ،وفقا لتقٌٌم أعدته اإلدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة عن
الشهر الماضى.وصرح مصدر بمدٌرٌة الصحة بالفٌوم ،أن مستشفى طامٌة ومستشفى الصدر احتبل
المركز الثانى بنسبة بلؽت  ،%70بٌنما احتل مستشفى الفٌوم العام ومستشفى سنورس المركز الثالث
بنسبة بلؽت  ،% 69واحتل مستشفى الحمٌات بالفٌوم ومستشفى ابشواى المركز الرابع بنسبة بلؽت 68
 %واحتل مستشفى اطسا ومستشفى فٌدٌمٌن المركز الخامس بنسبة .% 67
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/9 :

خبراء المفرقعات بالفٌوم ٌفحصون سٌارة ٌشتبه فى احتوائها على متفجرات
اشتبه خبراء المفرقعات بمحافظة الفٌوم ،فى سٌارة مجهولة كانت تقؾ أمام شرطة النجدة بالفٌوم
وجارالتعامل معها.كان اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،تلقى إخطارا باالشتباه فى سٌارة بٌضاء
ٍ
اللون تقؾ أمام شرطة النجدة ،وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات وسٌارات الحماٌة المدنٌة وسٌارات
وجار التعامل مع السٌارة وفحصها من قبل خبراء المفرقعات للتؤكد من عدم وجود مواد
اإلسعاؾ،
ٍ
متفجرة بداخلها.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/9 :

خبراء المفرقعات بالفٌوم ٌتؤكدون من عدم وجود متفجرات بالسٌارة المشتبه
بها
تؤكد خبراء المفرقعات بمحافظة الفٌوم ،خبلل فحصهم لسٌارة اشتبهوا بوجود متفجرات داخلها ،كانت
متواجدة بجوار شرطة النجدة بالفٌوم ،عدم وجود أى مواد متفجرة بها ،وتبٌن أنها تابعة ألحد المحامٌن
وتم التوصل له واالتصال به الستبلمها.كان اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،تلقى إخطارا باالشتباه
فً سٌارة بٌضاء اللون تقؾ أمام شرطة النجدة ،انتقل خبراء المفرقعات وسٌارات الحماٌة المدنٌة
وسٌارات اإلسعاؾ وتم التعامل مع السٌارة وفحصها من قبل خبراء المفرقعات للتؤكد من عدم وجود
مواد متفجرة بداخلها.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/9 :

البالستٌك ٌراهن على «دٌكو وصاصا وترٌكة وهنرى وجدو» فى «المظالٌم»
ٌخوض فرٌق الببلستٌك بقٌادة تامر عبد الخالق وعمرو ابو الحسن ومحمد فوزى سلسلة مبارٌات ودٌة
للوقوؾ على مستوى البلعبٌن الجدد قبل ارسال القابمة الثانٌة  ،حٌث ٌلتقى الفرٌق الٌوم االثنٌن امام
اسكو ثم ٌتقابل ٌوم االربعاء القادم امام فرٌق صٌد المحلة وٌنهى لقاءاته الودٌة هذا االسبوع امام السكة
الحدٌد ٌوم الخمٌس القادم  .فى المقابل أرسل الجهاز الفنى قابمة الفرٌق االولى وضمت البلعبٌن محمد
رفعت حارس المرمً ومحمد ٌسرى "ترٌكه" ومحمود ربٌع "جدو" ومصطفى على "صاصا" واحمد
فتحى "هنرى" وعبد الرحمن محمد "دٌكو" وعبد هللا عوده وعبد هللا حسن وسٌد سمٌر ومحمد عاطؾ
ومحمد السٌد وقاٌاتى واحمد امام وخالد عبد الناصر .وأعرب تامر عبد الخالق عن تفاإلة الكبٌر
بمجموعة البلعبٌن القدامى وكذلك الجدد الذٌن تم ضمهم للفرٌق وظهروا بمستوى جٌد وبرز منهم
مختار عوؾ وسامح حافظ العبا كوكاكوال وباسم عادل من الفٌوم ومحمد رفٌعه من سبورتنج وهٌثم
عزب من النجمة اللبنانى وكرٌم شعبان من بشتٌل .واشار تامر ان الفترة القادمة ستشهد اقامة مبارٌات
مع فرٌق قوٌة بالدورى الممتاز لرفع مستوى اللٌاقة والتحمل البدنى لبلعبٌن .كما اكد محمد فوزى
مدرب حراس المرمى ان الفرٌق ٌلقى الدعم الكامل والمساندة من جانب مجلس االدارة برباسة المهندس
حاتم عودة والكابتن سٌد سالم وهو ما ٌدعم االستقرار فى صفوؾ الفرٌق وٌزٌد من طموحاتنا نحو
تحقٌق هدؾ الصعود .
مصدر الخبر  :أهرام سبورت
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/9 :

خالل ترأسه اللجنة العلٌا للدعاٌة واإلعالن
محافظ الفٌوم  :منظومة جدٌدة لإلعالنات وإزالة غٌر المرخص منها
عقدت اللجنة العلٌا للدعاٌة واإلعبلن اجتماعها برباسة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم  ،وبحضور
اللواء خالد جبرتً سكرتٌر عام المحافظة ،وأعضاء اللجنة .أشار المحافظ خبلل االجتماع ،أن المحافظة
بصدد تنفٌذ عدد من التعدٌبلت على البلبحة الخاصة بمنظومة اإلعبلنات والتً من شؤنها تنظٌم العمل
ورفع الكفاءة وإضفاء المظهر الجمالً والحضاري بصورة أفضل ،كما شدد على ضرورة مراجعة
جمٌع البلفتات الموجودة بالشوارع والمٌادٌن العامة بالمراكز والمدن واإلزالة الفورٌة لئلعبلنات ؼٌر
المرخصة.وصرح المحافظ انه سٌتم تنفٌذ شكل موحد وثابت لئلعبلن بالشوارع الربٌسٌة والمٌادٌن التً
ٌتم تطوٌرها حالٌا ً بالتنسٌق بٌن المحافظة والشركات ،وكلؾ رإساء المراكز بعمل لقاء بشركات الدعاٌة
واإلعبلن كبلً فً نطاق مركزه لتقدٌم تصوراتهم ومقترحاتهم بهذا الشؤن خبلل ٌ 15وم وعرضه على
اللجنة الختٌار األفضل ،مشٌراً أن المحافظة تقوم بدراسة عدد من المقترحات لتطوٌر المنظومة
اإل عبلنٌة ككل والعمل على تنفٌذها بمظهر حضاري البق وؼٌر عشوابً ،إضافة إلى الدراسة التً
ُتجرى بشؤن إقامة مجمع للمواقؾ لتحقٌق السٌولة المرورٌة داخل المدٌنة .قامت اللجنة خبلل االجتماع
بإقرار عدد من االشتراطات للموافقة على ترخٌص اإلعبلنات فوق العقارات منها تقدٌم تقرٌر هندسً
بصبلحٌة العقار وموافقة كتابٌة من السكان وإقرار من مالك العقار بجانب معاٌنة مجلس المدٌنة وذلك

لضمان سبلمة العقار والسكان ،كما تمت الموافقة على تقسٌط المتؤخرات للرسوم المقررة مقابل
اإلعبلنات لعدد من الشركات المتقدمة بطلبات فً هذا الشؤن ومد فترة الترخٌص حتى شهر سبتمبر
الجاري تٌسٌرً ا علٌهم ومن ثم التجدٌد باالشتراطات والشكل الجدٌد لئلعبلن ،كما وافقت على عمل
تصور لئلعبلن على السٌارات النقل والتاكسً مع االلتزام بعدم إعاقة الرإٌة بالتنسٌق بٌن ادارتى
المرور والمواقؾ ،إضافة إلى توزٌع استٌكرات من قبل إدارة المرور على سابقً المركبات
باالشتراطات والنصابح التً ٌجب إتباعها بشؤن الحفاظ على السابقٌن والمواطنٌن وترشٌد االستهبلك .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/10 :
بنا ًء على توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،قامت الوحدة لقرٌة العزٌزٌة بمركز طامٌة أمس
بتنظٌم ومنابعة الحملة القومٌة لتنظٌم االسرة تحت شعار " سعادتى وصحتى فى نتظٌم اسرتى " بمقر
الوحدة المحلٌة بالقرٌة ،وذلك تحت اشراؾ المهندس محمود عبد السبلم ربٌس المدٌنة
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/10 :

بناء على توجٌهات المستشار وائل مكرم محافظ الفٌوم ،طامٌة تتجمل بسواعد
ً
أبناءها..
شنت الوحدة المحلٌة لمركز ومدٌنة طامٌة حملة نظافة استهدفت منطقة الجنٌنة ومنطقة مرفق مٌاه
الشرب والصرؾ الصحى وخلؾ الكنٌسة وذلك تحت اشراؾ المهندس محمود عبد السبلم ربٌس
المدٌنة.الوحدة المحلٌة لقرٌة الروضة تقوم بحملة تطهٌر لبحر الروضة الشرقى المار داخل الكتلة
السكنٌة بالروبٌات من ورد النٌل والمخلفات الملقاه بمٌاه البحر ،تحت إشراؾ المهندس محمود عبد
السبلم ربٌس المدٌنة.
.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/10 :

خالل لقائه األسبوعً بالمواطنٌن :محافظ الفٌوم ٌوجه بسرعة حل مشكلة
الكهرباء بعزبة نصار
أصدر المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم توجٌهاته لمسبولً الكهرباء بسرعة حل مشكلة ضعؾ
الكهرباء بعزبة نصار التابعة لقرٌة سٌبل بمركز الفٌوم  ،وتوفٌر محول كهرباء جدٌد ألهالً العزبة
استجابة لمطلبهم  ،مشٌراً إلى أنه سٌتم خبلل الفترة المقبلة توفٌر عدد من المحوالت الكهربابٌة الجدٌدة
لحل مشكلة الكهرباء بعدد من القرى .جاء ذلك خبلل اللقاء األسبوعً لخدمة المواطنٌن الذي عقده
محافظ الفٌوم الٌوم  ،بحضور اللواء خالد جبرتً سكرتٌر عام المحافظة  ،ووكبلء الوزارة ورإساء

القطاعات والمراكز والمدن ومدٌري العموم.واستمع المحافظ خبلل اللقاء إلى عدد من المشكبلت
والطلبات فً القطاعات المختلفة  ،وأصدر تعلٌمات مشددة بوضع الحلول المناسبة لها فً أسرع وقت
ممكن  ،كما وجه بتوفٌر مساعدات مالٌة وأكشاك لعدد من المواطنٌن  ،نظراً لظروفهم المعٌشٌة
الصعبة.وأصدر محافظ الفٌوم توجٌهاته بتوفٌر سكن مناسب إلحدى األسر األولى بالرعاٌة بمساكن
اإلٌواء بدمو  ،وتوفٌر فرص عمل لعدد من الشباب والفتٌات بالقطاع الخاص .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/10 :

بالصور..باحث "كفٌف" ٌحصل على الماجستٌر من "دار علوم" الفٌوم
أعلن المركز اإلعبلمً بجامعة الفٌوم ،فً بٌان له ،الٌوم الثبلثاء ،أن الباحث عبد التواب فتح هللا" ،كفٌؾ
البصر" ،حصل على درجة الماجستٌر ،من كلٌة دار العلوم بجامعة الفٌوم ،برسالة تحمل عنوان "منهج
اإلمام ابن القٌم فً توثٌق متون السنة" ،بتقدٌر ممتاز .وأكد الباحث ،فً بٌان المركز ،أنه اعتمد فً
تخرٌج األحادٌث على كتب التخرٌج المشهورة ،واستعان بؤهم مصادر السنة من صحاح وسنن ومسانٌد،
ومعاجم وؼٌرها ،مشٌرً ا إلى حرصه على تخرٌج الحدٌث حسب مقتضٌات البحث.وأوضح الباحث ،أن
منهجه فً الحكم على الحدٌث واإلسناد ،قابم على أقوال أبمة الحدٌث ،وأحٌا ًنا ٌرجح ما ٌراه راجحً ا من
أقوال أهل العلم ،ثم ٌستعرض الحكم على أحادٌث الصحٌحٌن ،وأنه حاول قدر المستطاع ،التصدي
لطعون وتشكٌك المستشرقٌن الداعٌن بعدم الثقة فً متون السنة.وأكد الباحث ،أنه أعد فهرسً ا فً نهاٌة
ً
وتمهٌدا ،وخمسة فصول،
البحث ،لتسهٌل تناوله من قبل الباحثٌن ،حٌث تضمنت الرسالة مقدمة،
وخاتمة ،وأجازت لجنة المنافشة والحكم ،المكونة من الدكتور السٌد الصافً ،أستاذ الشرٌعة اإلسبلمٌة،
بكلٌة دار العلوم ،بجامعة الفٌوم ،مشر ًفا وربٌسً ا ،والدكتور زكً زٌدان ،أستاذ الشرٌعة اإلسبلمٌة بكلٌة
الحقوق بجامعة طنطا ،مناق ًشا خارجًٌا ،والدكتور علً محمد عفٌفً ،أستاذ الشرٌعة اإلسبلمٌة بكلٌة دار
العلوم بجامعة الفٌوم مناق ًشا ،وتم حصوله على الرسالة بتقدٌر ممتاز.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/10 :

مصرع طفلة دهسها "لودر" أثناء لهوها أمام منزلها بالفٌوم
دهس لودر بدون لوحات ،طفلة تبلػ من العمر عامٌن ،أثناء لهوها ،أمام منزلها ،بقرٌة هوارة المقطع،
بمركز الفٌوم ،الٌوم الثبلثاء ،ما أدى إلى وفاتها فً الحال ،وتم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى
الفٌوم العام ،والتحفظ على اللودر .وقد تلقى اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارً ا من مؤمور
مركز شرطة الفٌوم ،بوقوع حادث طرٌق ،بقرٌة هوارة بمركز الفٌوم ،حٌث دهس لودر بدون لوحات
معدنٌة ،قٌادة (عٌد محمود حسن 40-سنة) ،سابق ،الطفلة (سالمة مصطفى أبو السباع.م-عامٌن) ،خبلل
رجوعه للخلؾ ،مما أدى لوفاتها فً الحال.وأكد عم الطفلة (أسامة أبو السباع 31-سنة) ،فبلح ،فً
محضر الشرطة ،أن الطفلة كانت تلهو أمام المنزل ،حٌث دهسها اللودر ،خبلل رجوعه للخلؾ ،وأكد أن
الواقعة قضاء وقدر ،وتم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى الفٌوم العام.تحرر محضر بالواقعة ،قٌد

برقم  25452لسنة 2016م ،جنح مركز شرطة الفٌوم ،وتم التحفظ على اللودر ،وأخطرت النٌابة
لتتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/10 :

خبراء المفرقعات بالفٌوم ٌفحصون سٌارة ٌشتبه فى احتوائها على متفجرات
اشتبه خبراء المفرقعات بمحافظة الفٌوم ،فى سٌارة مجهولة كانت تقؾ أمام شرطة النجدة بالفٌوم
وجارالتعامل معها.كان اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،تلقى إخطارا باالشتباه فى سٌارة بٌضاء
ٍ
اللون تقؾ أمام شرطة النجدة ،وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات وسٌارات الحماٌة المدنٌة وسٌارات
وجار التعامل مع السٌارة وفحصها من قبل خبراء المفرقعات للتؤكد من عدم وجود مواد
اإلسعاؾ،
ٍ
متفجرة بداخلها.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/10 :

خبراء المفرقعات بالفٌوم ٌتؤكدون من عدم وجود متفجرات بالسٌارة المشتبه
بها
تؤكد خبراء المفرقعات بمحافظة الفٌوم ،خبلل فحصهم لسٌارة اشتبهوا بوجود متفجرات داخلها ،كانت
متواجدة بجوار شرطة النجدة بالفٌوم ،عدم وجود أى مواد متفجرة بها ،وتبٌن أنها تابعة ألحد المحامٌن
وتم التوصل له واالتصال به الستبلمها.كان اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،تلقى إخطارا باالشتباه
فً سٌارة بٌضاء اللون تقؾ أمام شرطة النجدة ،انتقل خبراء المفرقعات وسٌارات الحماٌة المدنٌة
وسٌارات اإلسعاؾ وتم التعامل مع السٌارة وفحصها من قبل خبراء المفرقعات للتؤكد من عدم وجود
مواد متفجرة بداخلها.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/10 :

مصرع فالح فى حادث تصادم بالفٌوم
لقى فبلح ،من مركز أهناسٌا ،بمحافظة بنى سوٌؾ مصرعه ،فى حادث تصادم سٌارتٌن ،نقل بطرٌق
القاهرة-أسٌوط الؽربى ،بمحافظة الفٌوم ،وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الفٌوم العام ،والتحفظ على
السٌارتٌن ،وأخطرت النٌابة للتحقٌق.كان اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،تلقى إخطارا من مؤمور
مركز شرطة إطسا ،بورود ببلغ من إدارة شرطة النجدة ،بوقوع حادث تصادم بٌن السٌارة رقم ى ر م
 4795نقل مقطورة رقم ى ق ج  4615قٌادة "أحمد سٌد.ح.ع 58-سنة" ،سابق ،من ملوى بمحافظة
المنٌا ،بالسٌارة رقم وض ج  19065نقل ،قٌادة "محمد محروس.س.س 36-سنة" ،سابق ،من أهناسٌا
بمحافظة بنى سوٌؾ ،بسبب خروج الثانٌة من تقاطع الطرٌق الربٌسى ،فجؤة أمام األولى.وأسفر الحادث

عن مصرع "محروس سٌد.س 65-سنة" ،فبلح ،والد قابد السٌارة ،والذى كان برفقة نجله قابد السٌارة،
ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى الفٌوم العام ،وتم التحفظ على السٌارتٌن.حرر محضر بالواقعة ،قٌد
برقم  16979لسنة  2016م ،جنح مركز شرطة إطسا ،وأخطرت النٌابة للتحقٌق.

مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/10 :

إصابة عامل فى مشاجرة بسبب خالفات الجٌرة بالفٌوم
أصٌب عامل ،من حى دار الرماد ،بمدٌنة الفٌوم ،الٌوم الثبلثاء ،فى مشاجرة مع آخر ،بسبب خبلفات
الجٌرة ،بقرٌة منشؤة عبدهللا ،بمركز الفٌوم ،وتمكنت مباحث المركز ،من ضبط المتهم فى الواقعة،
وأحٌل إلى النٌابة للتحقٌق.كان اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،تلقى إخطارا من مؤمور مركز
شرطة الفٌوم ،بورود ببلغ من مستشفى الفٌوم العام ،بوصول "محمد ؾ.ع" 30 ،عاما ،عامل ،من حى
دار الرماد ،بمدٌنة الفٌوم ،مصاب بنزٌؾ بالصدر ،إثر جرح أعلى الصدر من الجهة الٌسرى ،وحالته
سٌبة.وقالت شقٌقة زوجة المصاب (جٌهان ى.ع  38 -عاما) ،صاحبة محل كوافٌر ،إن (مختار.ل.ش -
 40عاما) ،سابق ،بنفس القرٌة منشؤة عبدهللا ،تعدى على زوج شقٌقتها ،وإحداث إصابته مستخدما آلة
حادة ،وذلك بسبب حدوث مشادة كبلمٌة بٌنهما ،تطورت إلى مشاجرة ،بسبب خبلفات الجٌرة.تمكنت
مباحث المركز ،من ضبط المتهم ،وأقر بارتكابه الواقعة ،كما اتهم المصاب بالتعدى علٌه بالمثل بآلة
حادة ،محدثا إصابته بجرح قطعى بالذراع الٌسرى ،وحرر محضر بالواقعة قٌد برقم  5814لسنة
 2016م ،مركز شرطة الفٌوم ،وأخطرت النٌابة للتحقٌق.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/10 :

بالغ سلبى بوجود قنبلة بمحٌط كنٌسة مارى جرجس فى الفٌوم
تبلػ لؤلجهزة األمنٌة بمحافظة الفٌوم بوجود جسم ؼرٌب بمحٌط كنٌسة مارى جرجس بالمدٌنةٌ ،شتبه أن
ٌكون قنبلة بدابٌة الصنع وتبٌن من خبلل فحص خبراء المفرقعات سلبٌة الببلغ.كان اللواء قاسم حسٌن،
مدٌر أمن الفٌوم ،تلقى إخطارا بوجود جسم ؼرٌب بمحٌط كنٌسة مارى جرجس بمدٌنة الفٌوم ٌشتبه أن
ٌكون قنبلة بدابٌة الصنع ،انتقل خبراء المفرقعات إلى موقع الببلغ وتم التعامل مع الجسم الؽرٌب
وفحصه وتبٌن أنه عبارة عن قطعة ماسورة ببلستٌكٌة ملقاة بمحٌط الكنٌسة وتم تحرٌر محضر بسلبٌة
الببلغ.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/10 :

بنا ًء على توجٌهات السٌد المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم بشؤن تكثٌؾ حمبلت النظافة ...طامٌة
تتجمل بسواعد أبناءها..الوحدة المحلٌة لمركز ومدٌنة طامٌة تشن حملة نظافة مكبرة استهدفت منطقة
البطس وكشك رضا ،وذلك تحت إشراؾ المهندس محمود عبد السبلم ربٌس المدٌنة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/11 :
استمراراً فً تنفٌذ توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،استكمال أعمال تطهٌر بحر الروضة
الشرقى ،الممتد عبر الكتلة السكنٌة بالروبٌات من ورد النٌل والمخلفات الملقاه به ،وذلك بسواعد أبناء
الوحدة المحلٌة لقرٌة الروضة ،وتحت إشراؾ المهندس محمود عبد السبلم ربٌس المدٌنة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/11 :

استٌاء بٌن أهالً الفٌوم من تعطل بطاقات التموٌن الذكٌة
أعرب عدد من المواطنٌن المستفٌدٌن من منظومة الخبز والتموٌن الجدٌدة بالفٌوم ،عن استٌابهم ،بسبب
التوقؾ المفاجا للبطاقات التموٌنٌة الذكٌة ،والتبلعب فً حصص الدعم المقدم من الدولة ،بتشؽٌل
بطاقات تموٌنٌة تحمل نفس األرقام ،وسط اتهامات للشركة المسبولة بإهدار أموال الدعم المخصص
للمواطنٌن .قال أحمد عبدالعال ،مدٌر عام هٌبة اآلثار بالفٌوم ،إن بطاقتى التموٌنٌة ،تم استخراجها لـ 8
أفراد ،وفوجبت بتلفها فً شهر سبتمبر الماضً ،وتوجهت إلى مكتب التموٌن التابع له ،بحً الكٌمان،
فطلبوا منى إرسال حوالة برٌدٌة للشركة الخاصة ،المسبولة عن إصدار البطاقات التموٌنٌة ،بقٌمة 20
جنٌهًا ،وتحرٌر استمارة من مكتب التموٌن ،وتسلٌم األوراق المطلوبة ،وذلك فً شهر أكتوبر الماضً،
وحتى الٌوم لم أتسلم البطاقة الجدٌدة.وأضاؾ عبدالعال ،أن مكتب التموٌن ،منحه استمارة ٌستطٌع به
الحصول على حصته المقررة من السلع التموٌنٌة كل شهر ،وال ٌحصل سوى على  20رؼٌؾ خبز
فقط ،رؼم أنه ٌحق له الحصول على  40رؼٌفا ،طب ًقا لعدد أفراد أسرته ،مشٌرً ا إلى أنه ال ٌحصل على
فارق نقاط الخبز نهابًٌا ،منذ تلؾ البطاقة ،وطالب عبدالعال ،المسبولٌن بسرعة إصدار بطاقته التموٌنٌة،
وتسلٌمها له.وقال مٌنا ثروت ،عامل ،تقدمت بؤوراق استخراج بطاقة تموٌنٌة جدٌدة ،إلى مكتب تموٌن
الحواتم بحً جنوب ،منذ عامٌن ،وظومن وقتها وأن أتردد على المكتب بٌن الحٌن واآلخر ،أمبل فً
وصول بطاقتى الجدٌدة من الشركة المسبولة عن إصدار البطاقات ،حتى ٌؤست من استبلمها ،فطلب منى
الموظفون فً مكتب التموٌن ،تحرٌر محضر بفقد البطاقة ،وسداد حوالة برٌدٌة جدٌدة لشركة البطاقات،
وتحرٌر استمارة استخراج بطاقة تموٌن ذكٌة بدل فاقد ،رؼم أن اسمى فً كشؾ إصدار البطاقات،
باعتبار أنها صدرت لى ،ولكنى لم أتسلمها فعلًٌا.وأضاؾ ثروت ،توجهت إلى مقر الشركة المسبولة عن
البطاقات ،طلبوا منً التوجه إلى مكتب التموٌن التابع له ،للحصول على استمارة تثبت أنه صاحب
ً
مجددا ،فً
البطاقة التموٌنٌة ،وأخبروه أنها ستستؽرق بعد ذلك ما بٌن  10إلى ٌ 20وما ،إلعادة التشؽٌل
حٌن أن البطاقة األخرى ،التً تحمل نفس رقمً ،تعمل والشركة لم توقفها ،ولكنها توقؾ بطاقتً.وأكد
حنا نسٌم ،مدرس ،أنه فوجا بتوقؾ بطاقته التموٌنٌة ،وال ٌستطٌع صرؾ حصته المقررة من الخبز أو
التموٌن ،وتوجه ٌوم 7أؼسطس الماضً ،إلى مكتب شركة التعامل مع البطاقات ،فً منشؤة لطؾ هللا،

إلعادة تشؽٌلها ،وتفعٌلها ،فوجد طابور طوٌل للوصول إلى شباك موظؾ الشركة ،حتى ٌسعى لحل
مشكلتها.وٌضٌؾ ،فوجبت بالموظؾ ٌخبرنً بؤننً تقدمت بـ 5طلبات إلصدار بطاقة بدل فاقد ،وأنها
مدونة على الشبكة ،وهو أمر ؼٌر صحٌح ،لدرجة أن من بٌن الطلبات ،طلب بتارٌخ نفس الٌوم ،الذي
وقفت فٌه عدة ساعات أمام شباك الشركة ،إلصبلح البطاقة.ومن جانبه ،حمل المحاسب أحمد
عبدالوهاب ،وكٌل وزارة التموٌن بالفٌوم ،شركة بٌانات البطاقات ،مسبولٌة توقفها لدى المواطنٌن،
مشٌرً ا إلى أنه ربما ٌكون عدم تقدٌمهم استمارات تدقٌق البٌانات هو السبب فً توقفها ،وأوضح أن
المدٌرٌة بالفٌوم سلمت قرابة  9آالؾ استمارة إلى وزارة اإلنتاج الحربً ،إلصدار بطاقات ألصحابها.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/11 :

انتحار ربة منزل تناولت مبٌداً زراع ًٌا بعد طالقها بالفٌوم
تخلصت ربة منزل ،من قرٌة  ،2بالوحدة المحلٌة لقرٌة قارون ،بمحافظة الفٌوم ،من حٌاتها ،لمرورها
بحالة نفسٌة سٌبة ،إثر تناولها مبٌد زراعً ،وحرر محضر بالواقعة ،وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق.
تلقى اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارً ا من مؤمور مركز شرطة ٌوسؾ الصدٌق ،بورود ببلغ
من المواطنة (حنان معوض.أ 20-سنة) ،ربة منزل ،من القرٌة  2بقرٌة قارون ،بمركز ٌوسؾ
الصدٌق ،بوفاة شقٌقتها (سها معوض.م 24-سنة) ،ربة منزل ،إثر تناولها مادة سامة "مبٌد زراعً"،
لمرورها بحالة نفسٌة سٌبة.وأكد والد السٌدة ،فً محضر الشرطة ،أن نجلته كانت تمر بحالة نفسٌة
سٌبة ،بسبب طبلقها مرتٌن من قبل ،فتناولت مبٌدا زراعٌا ،للتخلص من حٌاتها ،وانتقل مفتش الصحة
إلى جثة المتوفاة ،وبالكشؾ علٌها ،تبٌن عدم وجود إصابات فً جثتها.تحرر محضر بالواقعة ،برقم
 1760لسنة  2016م ،إداري مركز شرطة ٌوسؾ الصدٌق ،وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/11 :

مصرع طفلٌن فً حادث تصادم سٌارتً نقل بمقطورة وأخرى نصف نقل
بالفٌوم
شهد طرٌق قرٌة (دمو-الفٌوم) ،الٌوم األربعاء ،حادث تصادم بٌن سٌارتٌن ،إحداهما نقل بمقطورة،
واألخرى نصؾ نقل ،ما أدى إلى مصرع طفلٌن ،وتم التحفظ على السٌارتٌن ،وأخطرت النٌابة لتتولى
التحقٌق .وقد تلقى اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارً ا من مؤمور مركز شرطة الفٌوم ،بورود
ببلغ من إدارة شرطة النجدة ،بوقوع حادث تصادم بطرٌق قرٌة دمو -الفٌوم ،أمام مصنع بٌبسً ،وذلك
بٌن السٌارتٌن نقل الؽربٌة بالمقطورة رقم ع هـ س  6618قٌادة (إبراهٌم فوزي.ط 30-سنة) ،سابق،
من قرٌة مٌت حبٌشً ،بطنطا ،محافظة الؽربٌة ،ورقم ر ج ص  4569نصؾ نقل قٌادة (عصام
رجب.ب 45-سنة) ،سابق ،من قرٌة الزاوٌة الخضراء ،وذلك بسبب وقوؾ السٌارة األولى على جانب
الطرٌق ،لتفرٌػ حمولتها ،واصطدمت بها الثانٌة من الخلؾ.وأدى الحادث إلى مصرع نجلً قابد السٌارة
الثانٌة ،اللذٌن كانا برفقته ،وهما (هانً 8-سنوات) ،طالب ،و(محمد 9-سنوات) ،طالب ،وتلفٌات بمقدمة

السٌارة الثانٌة ،حٌث اتهم األخٌر ،قابد السٌارة األولى بالتسبب فً الحادث ،لوقوفه على جانب الطرٌق،
دون وضع عبلمات إرشادٌة.تحرر محضر بالواقعة ،برقم  25524لسنة  2016م ،جنح مركز شرطة
الفٌوم ،وتم التحفظ على السٌارتٌن ،وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/11 :

رئٌس جامعة الفٌوم ٌزور "فرانكفورت" األلمانٌة لبحث التعاون العلمً بٌن
الجامعتٌن
قام الدكتور خالد حمزة ،ربٌس جامعة الفٌوم ،بزٌارة جامعة فرانكفورت األلمانٌة ،لبحث التعاون معها
ومع الجامعات األلمانٌة ،والتعرؾ على أهم التقنٌات البحثٌة والعلمٌة فً كلٌات الطب ،والزراعة،
والعلوم والهندسة ،وتطبٌق الجدٌد بهذه المجاالت فً األبحاث العلمٌة .وأشار بٌان صادر من المركز
اإلعبلمً ،لجامعة الفٌوم ،مساء الٌوم األربعاء ،إلى أن برنامج الزٌارة ٌتضمن زٌارة ربٌس جامعة
الفٌوم ،كلٌات العلوم ،والمعامل البحثٌة ،بؤلمانٌا ،للتعاون فً مجال تبادل الخبرات العلمٌة والبحثٌة
الحدٌثة.وتاتً زٌارة ربٌس جامعة الفٌوم ،لجامعة فرانكفورت ،لبحث سبل التعاون العلمً بٌن
الجامعتٌن ،خاصة فً مجال النانوتكنولجً ،وتطبٌقات اللٌزر ،لبلستفادة من هذه التجارب العلمٌة،
والبحثٌة ،وتطبٌقاتها ،على أرض الواقع فً مختلؾ كلٌات جامعة الفٌوم.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/11 :

نائب الفٌوم ٌتقدم باقتراح بمشروع قانون إللغاء الصنادٌق المالٌة الخاصة
أعلن المهندس هشام والً ،عضو مجلس النواب ،عن دابرة بندر الفٌوم ،الٌوم األربعاء ،أنه تقدم بطلب
إلى الدكتور علً عبدالعال ،ربٌس مجلس النواب ،بإقتراح بمشروع قانون ،بتعدٌل قانون  53لسنة
 1973م ،بشؤن الموازنة العامة للدولةٌ ،هدؾ إلى إلؽاء الصنادٌق المالٌة الخاصة .وأوضح والً ،أن
مشروع القانون تنص مادته األولى على" :دون المساس بالصنادٌق الخاصة بالقوات المسلحة المنشؤة
طب ًقا ألحكام القانون رقم  53لسنة  1973بشؤن الموازنة العامة للدولة ،تلؽى المادة  20من ذلك
القانون ،وتإول كافة أرصدة الصنادٌق الملؽاة إلى خزانة الدولة ،وتدرج ضمن موازنة الدولة -2016
2017م".كما تنص المادة الثانٌة ،من اقتراح مشروع القانون ،على أنه "مع عدم اإلخبلل بحقوق الؽٌر
حسن النٌة ،تحال كافة التزامات الصنادٌق الملؽاة ،والتعاقدات التً تكون طر ًفا فٌها ،إلى وزارة المالٌة،
فٌما تقضً المادة الثالثة من مشروع القانون ،بإلؽاء أي نص فً أي تشرٌع أو قانون إلى المدى الذي
ٌتعارض فٌه مع هذا القانون ،على أن ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة ،وٌعمل به من الٌوم التالً لتارٌخ
النشر.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/11 :

باألسماء ..ننشر حركة تنقالت الداخلٌة بمدٌرٌة أمن الفٌوم
حصل الٌوم السابع على أسماء حركة التنقبلت الداخلٌة للضباط بمدٌرٌة أمن الفٌوم والتى اعتمدها الٌوم
اللواء قاسم حسٌن مدٌر األمن.وشملت الحركة استمرار المقدم محمد ثابت بموقعه كربٌس لمباحث
المرور بالمحافظة ،واستمرار المقدم أحمد الصاوى ربٌسا لمباحث األموال العامة ،والمقدم محمد الهامى
ربٌسا لمباحث التموٌن ،بٌنما انتقل الرابد محمد خضر من ربٌس مباحث مركز ٌوسؾ الصدٌق إلى
وكٌل قسم تنفٌذ األحكام بالمدٌرٌة ،وتولى الرابد محمد فكرى وكٌل مكتب مكافحة المخدرات بالفٌوم.كما
شملت الحركة تولى الرابد وابل عبد الحى ربٌسا لمباحث قسم ثان الفٌوم ،والرابد محمد قرنى ربٌسا
لمباحث قسم أول ،والرابد كرٌم حمزة ربٌسا لمباحث مركز الشواشنة ،والرابد محمد شرٌؾ تعٌلب
ربٌسا لمباحث سنورس ،والرابد كمال حلمى ربٌسا لمباحث ٌوسؾ الصدٌق ،والرابد محمود عشرى
ربٌسا لمباحث مركز الفٌوم ،والنقٌب أسامة قرنى معاون مباحث سنورس ،والرابد أحمد جنٌدى ربٌسا
لمباحث طامٌة ،والرابد محمود عبد العلٌم ربٌسا لمباحث أبشواى ،بٌنما استمر الرابد عبد التواب جابر
بموقعه ربٌسا لمباحث أطسا.كما انتقل المقدم على جابر ربٌسا مباحث الترحٌبلت بالمحمكة ،والمقدم
هانى تعٌلب ربٌسا لقوات األمن ،كما تم خبلل الحركة تولٌة النقٌبى أحمد السوهاجى وحسٌن فإاد موقع
معاون ى مباحث قسم أول وتولٌة الرابد عبدهللا عثمان معاون مباحث أطسا ،وتولٌة الرابد على توفٌق
معاون مباحث سنورس.وتولى الرابد أحمد عشرى قسم التحرٌات بمدٌرٌة األمن ،كما تولى النقٌب محمد
عبلء توفٌق معاون مباحث أبشواى ،والنقٌب أحمد الهاٌن معاون مباحث قسم األموال العامة.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/11 :

الٌوم ..مزاٌدة علنٌة لتؤجٌر أرض البافٌون دى شاس
تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،تعقد فى الساعة الثانٌة عشر ظهر الٌوم الخمٌس 11
أؼسطس مزاٌدة علنٌة لتؤجٌر أرض البافٌون دى شاس وذلك بمبنى البلمركزٌة بدٌوان عام محافظة
الفٌوم ،فى إطار حرص المحافظة على استؽبلل المقومات الطبٌعٌة التى تتمٌز بها وتوجٌهها بالشكل
الذى ٌسهم فى تنشٌط حركة السٌاحة لدورها الحٌوى فى دعم اإلقتصاد وتوفٌر فرص عمل للشباب .
كانت اإلدارة العامة للشبون المالٌة واإلدارٌة بدٌوان عام المحافظة باإلنابة عن اإلدارة العامة لتنشٌط
السٌاحة قد أعلنت عن مواعٌد المزاٌدات العلنٌة لتؤجٌر عدد من المنشآت والمواقع السٌاحٌة والشروط
والمستندات المطلوبة ،وتم ٌوم الثبلثاء الموافق  2أؼسطس إجراء مزاٌدة علنٌة لتؤجٌر أرض ببلج
بحٌرة قارون ،وٌوم األربعاء  3أؼسطس مزاٌدة لتؤجٌر فندق بانوراما شكشوك ،وٌوم األحد
 2016/8/7مزاٌدة تؤجٌر شالٌهات عٌن السلٌٌن ،وٌوم  2016/8/9مزاٌدة تؤجٌر المركز الحرفى بعٌن
السلٌٌن ،وتنتهى الٌوم هذه المزاٌدات بمزاٌدة علنٌة لتؤجٌر أرض البافٌون دى شاس.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8- 12 :

تنفٌذاً لتوجٌهات السٌد المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم بشؤن تكثٌؾ حمبلت النظافة ...قامت األجهزة
التنفٌذٌة بالوحدة المحلٌة لمركز ومدٌنة طامٌة بشن حملة نظافة مكبرة استهدفت منطقة شارع المحكمة ،
والشوارع المتفرعة منه  ،وذلك تحت إشراؾ المهندس محمود عبد السبلم ربٌس المدٌنة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8- 12 :

فً إطار المتابعة المستمرة من المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،واستجابة لما نشر علً صفحة
اإلدارة العامة للعبلقات العامة ،بشؤن شكوى أحد المواطنٌن من قرٌة تطون بمركز إطسا ٌتضرر فٌها
من المواطن /أحمد عبد الحمٌد محمود أبو النور ،لتعدٌه بالبناء على أرض زراعٌة  ،وعلى الفور أصدر
السٌد المستشار وابل مكرم تعلٌماته لربٌس مجلس مدٌنة إطسا التخاذ البلزم قانونا ً واالفادة ،ووصل رد
ربٌس مجلس مدٌنة إطسا على التحو التالً:
أنه بالمعاٌنة على الطبٌعة وجد أن المواطن سالؾ الذكر تعدى بالبناء خارج الحٌز العمرانً على أرض
زراعٌة بحوض االصحان القطعة رقم  29على مساحة  262.5متراً ،مما ٌعد مخالفة صرٌحة للقانون
وعلٌه تم عمل محضر  119لسنة  2008بشؤن تلك المخالفة  ،إضافة إلى محضر إٌقاؾ أعمال بتارٌخ
 ،2016 / 7 / 27وكذلك عمل محضر بقرار إزالة وتم تسلٌمه لمركز شرطة إطسا ،ثم تم عمل
محضر استبناؾ أعمال بتارٌخ  ،2016 / 7 / 31وجارى التنسٌق بٌن األجهزة التنفٌذٌة بمجلس مدٌنة
إطسا ومسبولى الوحدة المحلٌة بتطون بالتعاون مع مركز شرطة إطسا لعمل حملة مكبرة إلزالة التعدي.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8- 12 :

بنا ًء على التوجٌهات المستمرة للسٌد المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،بتكثٌؾ حمبلت النظافة وتمهٌد
ومعالجة الطرق بشتى المراكز ومختلؾ القرى  ،شنت األجهزة التنفٌذٌة بالوحدة المحلٌة بقرٌة العزٌزٌة
بالتعاون مع مجلس مدٌنة ومركز طامٌة حملة لتمهٌد وتسوٌة ومعالجة الطرق بنطاق الوحدة المحلٌة
لقرٌة العزٌزٌة  ،حٌث شملت الحملة طرق عزبة السبعٌن ،والبرانً ،ودوار الوابور ،إضافة لطرٌق
عزبة المنشٌة ،جاء ذلك تحت إشراؾ المهندس محمود عبد السبلم ربٌس مجلس مركز ومدٌنة طامٌة

مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8- 12 :

محافظ الفٌوم ٌعتمد نتٌجة الدور الثانى للشهادة اإلعدادٌة للعام الدراسى
2016/2015
اعتمد المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم نتٌجة امتحانات الدور الثانى للشهادة اإلعدادي للعام الدراسً
 2016 /2015بنسبة نجاح بلؽت  ،% 93,9بحضور الدكتور السٌد بسٌونً وكٌل وزارة التربٌة
والتعلٌم بالفٌوم.وأشار محافظ الفٌوم أن إجمالى عدد المتقدمٌن المتحانات الشهادة اإلعدادٌة العامة بالدور
الثانى بلػ  13083طالب وطالبة ،حضر منهم  ،11755وبلػ عدد الناجحٌن  11042بنسبة نجاح
بلؽت  ، % 93.9وفى مدارس اإلعدادٌة المهنٌة حضر  58طالب وطالبة نجح منهم  55بنسبة نجاح
.%94.8وأضاؾ المحافظ أن إدارة ٌوسؾ الصدٌق جاءت فى مقدمة اإلدارات بنسبة نجاح بلؽت
 ،%98.26تلتها إدارة شرق الفٌوم بنسبة  ،%97.89ثم بعدها إدارة ؼرب الفٌوم بنسبة  ،%96.47ثم
إدارة إطسا بنسبة  ،%96.42تلتها إدارة طامٌة بنسبة  ،%91.92ثم إدارة سنورس بنسبة ،91.29
وأخٌراً أبشواي بنسبة .% 89.51وأكد المحافظ أن الدولة تولى المنظومة التعلٌمٌة اهتماما ً كبٌراً
باعتبار أن التعلٌم أساس تقدم الشعوب وعمودها الفقري ،مشٌراً إلى أهمٌة المتابعة المستمرة وزٌادة
التحصٌل الدراسً ومواصلة النجاح والتفوق للمساهمة فى البناء والتنمٌة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8- 12 :

تهنئة
باألصالة عن نفسه وبالنٌابة عن شعب المحافظةٌ ،تقدم المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم بخالص
التهانً القلبٌة لبلعب محمد إٌهاب العب المنتخب الوطنً وابن محافظة الفٌوم ،لفوزه بالمٌدالٌة
البرونزٌة الثانٌة لمصر فى منافسات رفع األثقال وزن 77كجم باولٌمبٌاد رٌو دى جانٌرو 2016
المقامة بالبرازٌل .وفى هذا اإلطار قام محافظ الفٌوم باالتصال هاتفٌا ً بالبلعب بالبرازٌل لتقدٌم التهنبة له
بالفوز وتواصل مع أفراد البعثة وهنؤهم بالفوز واطمؤن علٌهم ،كما قام باإلتصال بؤسرة البلعب وتهنبتهم
بمناسبة تتوٌجه بالمٌدالٌة البرونزٌة ورفع اسم مصر خفاقا ً بٌن الدول خبلل االولٌمبٌاد .وصرح
المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم بؤن المحافظة ستقوم بتكرٌم البلعب فور عودته إلى أرض الوطن،
كما سٌتم تنظٌم استقبال ٌلٌق بؤفراد وطاقم البعثة المشاركة فى االولٌمبٌاد ،مإكداً دعمه الكامل للرٌاضة
والرٌاضٌٌن فى مختلؾ األلعاب.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8- 12 :

حركة تنقالت الشرطة بالفٌوم
أكد اللواء قاسم حسٌن قاسم مدٌر أمن الفٌوم أن المدٌرٌة دعمت مراكز الشرطة واألقسام بعناصر ذات
كفاءة عالٌة  ،وجددت الدماء بوحدات المباحث بالمراكز من خبلل الدفع بعدد من الضباط األكفاء  ،وأن
حركة التنقبلت الداخلٌة للمدٌرٌة جاءت بناء على تقارٌر الضباط وبعد انتهاء فترة التظلمات .شملت
الحركة تعٌٌن اللواء محمد مراد مساعدا المدٌر للشرطة المتخصصة واللواء مصطفى عبد المجٌد
مساعدا المدٌر للشبون المالٌة واإلدارٌة  ،واللواء عبلء ٌحً مساعدا للمدٌر لؤلمن العام واللواء حسام
السٌد لشبون األفراد واللواء جمال النجدي للوحدات  .وتعٌٌن العمداء محمد زٌدان مؤمورا لمركز
ابشواى  ،حسٌن حربً مؤمورا لمركز سنورس  ،حاتم حسن مؤمورا لمركز الشواشنة ومحمد شكري
مؤمورا لقسم أول وحمدي الواحى مؤمورا لقسم ثان وجبالً عبد الظاهر مؤمور مركز اطسا .وجاءت
حركة تنقبلت الضباط الداخلٌة كالتالً  :العقٌد محمد إلهامى ربٌسا لمباحث التموٌن  ،المقدم أحمد نبٌل
إسماعٌل ناببا لمؤمور مركز اطسا  ،المقدم أحمد الصاوي ربٌسا لمباحث األموال العامة  ،المقدم محمد
ثابت ربٌسا لمباحث المرور  ،المقدم على جابر ربٌسا لمباحث الترحٌبلت  ،المقدم هانً تعٌلب ربٌسا
لقوات األمن  ،ونقل الرابد محمد خضر من مباحث ٌوسؾ الصدٌق إلى وكٌل قسم تنفٌذ األحكام بمدٌرٌة
األمن  ،الرابد محمد عثمان ربٌسا لمباحث المخدرات  ،الرابد محمد فكرى وكٌل مكتب مكافحة
المخدرات  ،الرابد أحمد جنٌدي ربٌسا لمباحث طامٌة  ،الرابد وابل عبد الحً ربٌسا لمباحث قسم ثان ،
الرابد كرٌم حمزة ربٌسا لمباحث مركز الشواشنة  ،الرابد محمد شرٌؾ تعٌلب ربٌسا لمباحث سنورس ،
الرابد عبد التواب جابر ربٌسا لمباحث اطسا  ،الرابد كمال حلمً ربٌسا لمباحث ٌوسؾ الصدٌق  ،الرابد
محمود عشري ربٌسا لمباحث مركز الفٌوم  ،النقٌب أحمد قرنى ربٌسا لمباحث قسم أول  ،النقٌب أسامة
قرنً معاون مباحث سنورس  ،الرابد أحمد عشري قسم التحرٌات  ،الرابد محمود عبد العلٌم ربٌسا
لمباحث أبشواى  ،النقباء أحمد السوهاجى وحسٌن فإاد معاونً مباحث قسم أول  ،وعبد هللا عثمان
معاون مباحث اطسا  ،على توفٌق معاون مباحث سنورس  ،محمد عبلء توفٌق معاون مباحث ابشواى ،
أح مد الهاٌن معاون مباحث قسم األموال العامة  ،أٌمن عادل معاون مباحث اطسا  ،أحمد طرفاٌة معاون
مباحث قسم أول  ،محمد أنس معاون مباحث قسم ثان ،محمود سعٌد قسم أول .وجاءت حركة تنقبلت
اإلدارة العامة لشرطة الكهرباء ،بتجدٌد الثقة للرابد محمد مصطفى مرعى ربٌس مباحث شرطة
الكهرباء بالفٌوم  ،وتعٌٌن العقٌد أحمد عبد المنعم مؤمور القسم والمقدم خالد حسنى مؤمورا للقسم.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8- 13 :

الفٌوم تحتفل بؤبطال الدورة األولٌمبٌة
أجري المستشار وابل محمد نبٌه مكرم محافظ الفٌوم اتصاال هاتفٌا بسٌد عبد العاطً المشرؾ علً بعثة
االتحاد المصري لرفع األثقال بالدورة والدكتور خالد قرنً المدٌر الفنً للفرٌق والبلعب محمد إٌهاب
وثبلثتهم من أبناء الفٌوم لتهنبهم باإلنجاز ونقل تحٌاته للبعثة المصرٌة بالدورة األولٌمبٌة برٌو دي
جانٌرو بالمٌدالٌة البرونزٌة التً حققها إٌهاب  ،وتمنً للبعثة والبلعبٌن المصرٌٌن التوفٌق وحصد
المزٌد من المٌدالٌات فً مختلؾ األلعاب  .قرر المحافظ استقبال أبناء الفٌوم استقباال حافبل بمطار
القاهرة الساعة الواحدة صباح  19أؼسطس الحالً وإقامة حفل تكرٌم البق للعب ومدربه والمشرؾ

علً البعثة وباقً العبً الفٌوم الذٌن شاركوا فً الدورة األولٌمبٌة برٌو دي جانٌرو ٌ .ذكر أن والدة
البطل األولٌمبً محمد إٌهاب صاحب برونزٌة رفع األثقال برٌو دي جانٌرو تدعً هوٌدا مجدي أحمد
سعد تعمل موظفة بشبون العاملٌن بكلٌة دار العلوم بجامعة الفٌوم  ،وكانت قد أصٌبت بصدمة عصبٌة
ألزمتها الفراش منذ حوالً عام ونصؾ لوفاة ابن من أبنابها فً حادث سٌر قبل ٌوم زفافه.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8- 13 :

استمرار رحالت الٌوم الواحد للمعالم السٌاحٌة بالفٌوم
تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،ولؤلسبوع الثانى على التوالى استمرت رحبلت الٌوم
الواحد التى تنظمها المحافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرٌاضة لزٌارة المعالم السٌاحٌة بالفٌوم ،فى
إطار خطة المحافظة للتواصل مع كافة الوزارات لتنشٌط السٌاحة الداخلٌة وخلق فرص عمل للشباب .
الجدٌر بالذكر أنه ٌتم تنظٌم هذه الرحبلت ٌومى الجمعة والسبت من كل أسبوعن بهدؾ تنشٌط حركة
السٌاحة الداخلٌة والتعرٌؾ بما تزخر به الفٌوم من إمكانٌات سٌاحٌة وأثرٌة فرٌدة ،وٌبلػ عدد أفواج
رحبلت الٌوم الواحد التى سٌتم تنظٌمها حتى ٌوم  15أكتوبر القادم  20فوجا ً قوة الفوج الواحد منها
 150شابا ً وفتاة من بٌنهم 100شاب وفتاة من محافظات القاهرة الكبرى و 50شابا ً وفتاة من الفٌوم.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-13 :

"حسٌن" ٌتفقد الخدمات األمنٌة بمركز سنورس بالفٌوم للتؤكد من جاهزٌتها
قام اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،الٌوم األحد ،بتفقد خدمات مركز شرطة سنورس ،والطرٌق
السٌاحً ببحٌرة قارون ،وقسم المسطحات المابٌة ،للوقوؾ على مدى جاهزٌة ،واستعداد القوات،
لمواجهة جمٌع الظروؾ األمنٌة المحتملة.وشملت جولته التفقدٌة ،التمركزات واألقوال األمنٌة ،بطرٌق
القاهرة-الفٌوم ،وبرفقته مدٌر المباحث الجنابٌة.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016 -8-14 :

"مكواة" تقتل طفل بالفٌوم
فقد طفل ،من حً الشٌخ حسن ،بمدٌنة الفٌوم ،حٌاته ،إثر تعرضه لصعق كهربابً ،من "مكواة" فً
منزل أسرته ،حسب بٌان أمنً ،مساء أمس السبت.تلقى اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارا من
مؤمور قسم ثان الفٌوم ،بورود ببلغ من المواطن (علً هاشم محمود 46-سنة) ،عامل ،ومقٌم بحً
الشٌخ حسن ،بمدٌنة الفٌوم ،بوفاة نجله (محمد 13-سنة) ،طالب ،صعقا بالكهرباء ،وذلك أثناء استخدامه
المكواة فً كً مبلبسه بالمنزل ،مما أدى إلى وفاته.وأشار تقرٌر مفتش الصحة ،إلى أن سبب الوفاة،
ٌرجع إلى حدوث هبوط حاد فً الدورة الدموٌة ،نتٌجة صعق كهربابً ،وال توجد شبهة جنابٌة ،وتحرر
محضر بالواقعة ،برقم  29لسنة  2016م ،عوارض قسم شرطة ثان الفٌوم ،وأخطرت النٌابة لتتولى
التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-14 :

القبض على جواهرجً ٌتاجر فً العمالت األجنبٌة بالفٌوم
ألقت مباحث األموال العامة ،بمدٌرٌة أمن الفٌوم ،القبض على جواهرجً من مركز سنورسٌ ،تاجر فً
العمبلت األجنبٌة ،بالسوق السوداء ،وبحوزته عمبلت أجنبٌة متنوعة ،و 96ألؾ جنٌه مصري ،حسب
بٌان أمنً ،صباح الٌوم األحد.تلقى اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارً ا من أحمد الصاوي،
ربٌس مباحث األموال العامة ،بمدٌرٌة أمن الفٌوم ،بورود معلومات للقسم ،عن اتجار صاحب محل
مجوهرات بمركز سنورسٌ ،دعى (م.ع.ا) ،فً العمبلت النقدٌة األجنبٌة فً السوق السوداء ،خارج
السوق المصرفً المعتمدة ،وقرر مدٌر األمن تشكٌل حملة أمنٌة ،لضبط المتهم.تمكنت قوة من مباحث
األموال العامة ،بمدٌرٌة أمن الفٌوم ،باالشتراك مع وحدة مباحث مركز سنورس ،من ضبط المتهم،
وبحوزته  7آالؾ دوالر أمرٌكً ،و 13ألؾ لاير سعودي ،و 50ألؾ أندونٌسً ،و 96ألؾ جنٌه
مصري ،وتحرر محضر بالواقعة برقم 5355 ،لسنة  ،2016إداري سنورس ،وأخطرت النٌابة لتتولى
التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-14 :

الٌوم ..حسنى فتحى العب الزمالك الجدٌد ٌزور مركز أورام الفٌوم
ٌزور حسنى فتحى ،العب نادى الزمالك الجدٌد وأحد أبناء محافظة الفٌوم ،ظهر الٌوم ،مركز أورام
الفٌوم ،فى أول ظهور له بقمٌص نادى الزمالك ،وذلك لدعم حملة لحافظة الفٌوم القومٌة ضد السرطان،
وفى إطار مبادرة المركز لدعوة نجوم المجتمع من أبناء محافظة الفٌوم ،لزٌارة هذا الصرح الكبٌر،
والمقرر افتتاح خبلل العام الحالى.ومن المقرر أن ٌتفقد "فتحى" مركز أورام الفٌوم ،والذى ٌخدم أهالى
محافظات شمال الصعٌد.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع

تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-14 :

حبس عاطلٌن كونا تشكٌال عصابٌا لسرقة المنازل بالفٌوم
قررت نٌابة بندر الفٌوم ،حبس عاطلٌن ،كونا تشكٌبلً عصابٌاً ،لسرقة مساكن األهالى بمدٌنة الفٌوم4 ،
أٌام على ذمة التحقٌق ،وأمرت بضبط وإحضار ثالثهم ،وسرعة تحرٌات المباحث عن التهم المنسوبة
إلٌهم .كان اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،أمر بتشكٌل فرٌق بحث من إدارة البحث الجنابى
بالمدٌرٌة ،وقسم شرطة أول الفٌوم ،لكشؾ ؼموض القضٌة رقم 23767لسنة  2016م جنح قسم أول
الفٌوم ،فى ببلغ المواطن (محمد أحمد حامد 32-سنة) ،دبلوم تجارة ،حى دار الرماد ،بسرقة خاتم ذهب
حرٌمى ،ومبلػ مالى قدره 500جنٌها من مسكنه.أسفرت المعلومات أن وراء الواقعة ،تشكٌل عصابى
تخصص فى سرقة محتوٌات مساكن المواطنٌن ،بزعامة (عبدالرحمن.م.ا 35-سنة) ،عاطل ،من حى
الحادقة ،مسجل خطر رقم  2079فبة سرقات عامة ،والسابق اتهامه فى  28قضٌة سرقة ،وٌضم كبل
من (محمد.أ.ص 34-سنة) ،عاطل ،و(محمد.ؾ.م 34-سنة) ،عاطل ،ومقٌم بحً الحادقة ،والسابق
اتهامه فى  16قضٌة سرقة ،ومخدرات ،وإٌصال أمانة.وتمكنت األجهزة األمنٌة بالفٌوم ،من ضبط
المتهمٌن األول والثانى ،واعترفا بارتكاب الواقعة ،وبتطوٌر النقاش معهم ،تبٌن ارتكابهم  14واقعة
سرقة أخرى لمساكن أهالى ،وارشدا عن مكان المسروقات ،وأحٌبل إلى النٌابة ،التً أمرت بحبسهم 4
أٌام على ذمة التحقٌق ،وضبط المتهم الثالث الهارب.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-14 :

محافظ الفٌوم ٌلتقً وفد مجلس الشباب العربً
التقى المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم مساء أمس بفندق األوبرج وفد مجلس الشباب العربً الذي
ٌضم  150شابا ً وفتاة ٌمثلون  20دولة عربٌة  ،وذلك فً إطار زٌارة الوفد التً ٌقوم بها حالٌا ً إلى
مصر .ورحب محافظ الفٌوم خبلل اللقاء بوفد الشباب العربً فً بلده الثانً مصر  ،معربا ً عن سعادته
بهذه الزٌارة التً تجسد وحدة الصؾ العربً  ،متمنٌا ً تكرارها بصفة دورٌة.واستعرض المحافظ مع
الوفد الزابر كافة الممٌزات التً تتمتع بها الفٌوم صناعٌا ً وزراعٌا ً وسٌاحٌا ً  ،وخطة التطوٌر الشاملة
التً بدأتها المحافظة فً جمٌع المجاالت خبلل المرحلة الماضٌة  ،والرإٌة المستقبلٌة لبلرتقاء بكافة
الخدمات المقدمة للمواطنٌن  ،ووضع المحافظة على خرٌطة السٌاحة العالمٌة لما تمتلكه من مقومات
فرٌدة تجعلها قِبلة للسابحٌن من شتى بقاع األرض  ،الفتا ً إلى أن الفٌوم ستكون عاصمة للسٌاحة البٌبٌة
خبلل العام  .2017 / 2016من جانبه  ،أعرب وفد مجلس الشباب العربً شكره وتقدٌره لمحافظ
الفٌوم لما لقٌه من حفاوة االستقبال وكرم الضٌافة  ،مشٌداً باإلمكانٌات السٌاحٌة الكبٌرة التً تتمتع بها
محافظة الفٌوم .وأكد الوفد أنه سٌقوم بالتروٌج للمعالم السٌاحٌة الفرٌدة التً قام بزٌارتها فً مصر بصفة
عامة ومحافظة الفٌوم بصفة خاصة.وفً ختام اللقاء  ،التقط محافظ الفٌوم الصور التذكارٌة مع وفد
مجلس الشباب العربً .وكان الوفد قد قام أمس بجولة سٌاحٌة ألبرز المناطق السٌاحٌة والترفٌهٌة
بمحافظة الفٌوم  ،ومنها منطقة وادي الرٌان وعٌن السلٌٌن وبحٌرة قارون وقرٌة تونس.
مصدر الخبر :العبلقات العامة

تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-14 :

جولة تفقدٌة لٌلٌة لمحافظ الفٌوم بوسط المدٌنة
قام المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم مساء أمس بجولة تفقدٌة بوسط مدٌنة الفٌوم  ،بحضور السٌد
إٌراهٌم موسى ربٌس المدٌنة.وتفقد محافظ الفٌوم خبلل الجولة مٌدان عبد المنعم رٌاض بمدخل مدٌنة
الفٌوم  ،والتقى عدداً من المواطنٌن  ،وأهاب المحافظ بالمواطنٌن االلتزام باآلداب والسلوكٌات الصحٌحة
 ،وعدم إلقاء القمامة والمخلفات بالمٌدان الذي تم تطوٌره حدٌثا ً بما ٌلٌق بالمظهر الحضاري لمحافظة
الفٌوم.وأصدر المحافظ توجٌهاته بتوقٌع ؼرامة فورٌة قدرها  500جنٌه على األشخاص الذٌن ٌقومون
بإلقاء المخلفات بوسط المٌدان  ،مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة للمٌدان  ،والعمل على نظافته
والحفاظ على مظهره الجمالً.
مصدر الخبر :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-14 :

إصابة سائق فى مشاجرة بالفٌوم بسبب خالفات الجٌرة
أصٌب سابق ،من منطقة خرابة عٌسى ،بمدٌنة الفٌوم ،الٌوم ،برش خرطوش بالبطن ،فى مشاجرة ،مع
نجار ،من منطقة درب الطباخٌن ،إثر خبلفات بٌنهما بسبب الجٌرة ،وتم نقل المصاب إلى مستشفى
الفٌوم العام ،للعبلج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النٌابة التى تولت التحقٌق.كان اللواء قاسم حسٌن،
مدٌر أمن الفٌوم ،تلقى إخطارا من مؤمور قسم أول شرطة الفٌوم ،بورود ببلغ من إدارة شرطة النجدة،
بوقوع مشاجرة بٌن مواطنٌن بمنطقة خرابة عٌسى ،بمدٌنة الفٌوم ،وإصابة أحدهما ،وتوجهت مباحث
الفٌوم ،إلى مكان الحادث ،وتمكنت من السٌطرة على المشاجرة.وتبٌن حدوث الواقعة ،بٌن (أحمد.م.م-
 38سنة) ،سابق ،من منطقة خرابة عٌسى ،و(محمود.م.ج 19-سنة) ،نجار ،من منطقة درب الطباخٌن،
لوجود خبلفات بٌنهما بسبب الجٌرة ،حٌث أطلق الثانى أعٌرة نارٌة من فرد خرطوش ،على األول،
فؤصابه برش خرطوش بالبطن ،وتمكن ضباط قسم أول شرطة الفٌوم ،من ضبط المتهم ،والسبلح
المستخدم فى الواقعة ،وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفٌوم العام ،للعبلج.وأقر المتهم بارتكاب الواقعة،
متهما األول بالتعدى على شقٌقه بالضرب ،لوجود خبلؾ بٌنهما بسبب الجٌرة ،وحرر محضر بالواقعة،
قٌد برقم  5692لسنة  2016م ،إدارى قسم أول الفٌوم ،وأخطرت النٌابة للتحقٌق.
مصدر الخبر :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-14 :

بالصور 3 ..قرى بمركز إطسا فى الفٌوم تمتلئ بالزغارٌد واألفراح لرجوع
أبنائهم من لٌبٌا ..العائدون :دفعنا فدٌة وكان سٌتم تسلٌمنا لعصابة أخرى لوال
الجٌش اللٌبى
" إحنا مش مصدقٌن إننا رجعنا بٌوتنا تانى وإننا وسط أهلنا وأوالدنا إحنا كنا فقدنا األمل فى الرجوع،
وقلنا إننا وقعنا فى ٌد ناس مش بتعرؾ ربنا بس الجٌش اللٌبى اعتنى بنا بعد إلقابنا فى الصحراء بعد دفع
الفدٌة ،وسلمنا للسلطات المصرٌة".كذا عبر المواطنون العابدون من دولة لٌبٌا بعد تعرضهم لبلختطاؾ
على ٌد عصابات لٌبٌة وتحرٌرهم بعد دفع فدٌة للمختطفٌن الذٌن تركوهم وسط الصحراء لوال عثر
علٌهم الجٌش اللٌبى وقام بتسلٌمهم للسطات المصرٌة ،عبر منفذ السلوم ووصلوا الٌوم إلى قراهم بمركز
إطسا بمحافظة الفٌوم ،حٌث امتؤلت قرى السعدة البحرٌة والعزابوة وقصر الباسل بالزؼارٌد والتهانى
لعودة أبنابهم المختطفٌن ووصولهم إلى منازلهم سالمٌنٌ.روى سعٌد على أحد المختطفٌن الذٌن تم
تحرٌرهم قصة اختطافه فى دولة لٌبٌا ،مإكدا أنه اضطر للسفر إلى لٌبٌا رؼم الظروؾ األمنٌة وعلمه أن
حٌاته قد تتعرض للخطر ،قاببل "ألننى لدى أسرة مكون من زوجتى و 5أبناء ،والبد أن أوفر مصدرا
جٌدا للدخل ٌمكننى من اإلنفاق علٌهم ،خاصة من ظروؾ ؼبلء المعٌشة والظروؾ الصعبة التى نراها
حولنا فسافرت للعمل كعامل ٌومٌة ،ونعمل حسب ما ربنا كتبلنا لقمة عٌشنا ،وفى ٌوم قررنا العودة إلى
مصر وخرجنا من مدٌنة مصراتة وبوصولنا بعد مدٌنة سرت بعدة كٌلو مترات فوجبنا بؤشخاص
مسلحون خرجوا علٌنا واختطفونا وتعرضنا للتعذٌب خبلل فترة اختطافنا حتى تمكنا من االتصال بؤهلنا
لٌقوموا بتحوٌل مبالػ مالٌة لنا عن طرٌق الحواالت البرٌدٌة لدفعها للعصابة وإخبلء سبٌلنا ،مإكدا أنهم
كانوا ٌنوون بٌعهم لعصابة أخرى ،وكان سٌتم طلب مبالػ كبرى من أهلنا ومن السلطات المصرٌة ،إال
أننا تمكنا من دفع المبالػ المطلوبة والتى تقدر بنحو  20ألؾ جنٌه مصرى عن كل فرد منا ،وتم
تحرٌرنا وإلقاإنا فى منطقة صحراوٌة حتى عثر علٌنا الجٌش اللٌبى وتم تسلٌمنا للسطات المصرٌة.أما
خالد جمال عبد المنجى  20سنة أحد العابدٌن من لٌبٌا من أبناء عزبة السعدة البحرٌة بمركزإطسا قال
"إحنا شوفنا أصعب أٌام حٌاتنا مش مصدق إننا خلصنا من الكابوس اللى كنا عاٌشٌن فٌه إحنا اتبهدلنا
أوى والؽربة داست علٌنا والناس اللى بتقول بٌسافروا لٌه فى الظروؾ دى ماٌعرفوش حاجة ،ومش
حاسٌن بٌنا وبالحوجة للقمة العٌش إحنا بنعمل كده ؼصب عننا ،ورؼم كل اللى شوفناه أنا بشكر الجٌش
اللٌبى اللى اهتم بٌنا والسلطات المصرٌة اللى استلمتنا على الحدود وحسسونا بكرامتنا بعد ما كنا حسٌنا
إننا مش بنى آدمٌن مع العصابة اللى معندهمش ضمٌر".أما هنٌة إبراهٌم زوجة جمعة جعفر أحد
العابدٌن من لٌبٌا فقد أكدت أن زوجها منذ وصوله لمنزله وهو ؼارقا فى نومه من شدة اإلجهاد واإلعٌاء
الذى أصٌب به خبلل رحلة اختطافهم ،مإكدة أنه روى لها بعض تفاصٌل المؤساة التى تعرضوا لها،
وأنهم تم تعذٌبهم والضؽط علٌهم لبلتصال بؤهالٌهم ودفع الفدٌة مإكدة أنه دفع  20ألؾ جنٌه مثل باقى
زمبلبه المختطفٌن ،حتى تتركه العصابة ،وأكد أن العصابة كانت فى طرٌقها لبٌعهم آلخرٌن لوال أن
هاجمهم قوة من الجٌش اللٌبى فى منطقة صحراوٌة وتمكنوا من تحرٌرهم وتسلمهم للسلطة اللٌبٌة.وٌإكد
خالد جمعة أحد المختطفٌن العابدٌن من لٌبٌا أنه اضطر للسفر بعدما أؼلقت فى وجهه األبواب فى مصر
وسافر بطرق ؼٌر شرعٌة منذ سنة و 8أشهر مع مجموعة كبٌرة من أبناء قرٌته والقرى المجاورة
وجمٌعهم ٌعملون بالٌومٌة فى محافظة مصراتة اللٌبٌة ،مإكدا أنه كان فى طرٌق عودته لمصر مع
مجموعة من المصرٌٌن من بٌنهم  9من محافظة الفٌوم لبداٌة حٌاة جدٌدة وبناء منزل والزواج فٌه ،إال
أنه تعرض مع زمبلبه لبلختطاؾ والتعذٌن ودفع فدٌة تقدر بـ 15ألؾ جنٌه مصرى ،حتى ٌتمكن من

العودة واستولوا على كل المبالػ المالٌة التى جمعوها طوال فترة سفره ،وطالب جمٌع الشباب بعدم
المؽامرة والسفر خاصة إلى لٌبٌا ،مإكدا أن الظروؾ األمنٌة هناك صعبة ،وهناك مختطفون لم ٌعودوا
وال ٌعلم أحد مصٌرهم.وعن وصؾ الخاطفٌن وطرٌقة االختطاؾ قال عبد الرحمن جودة صالح أحد
المختطفٌن العابدٌن من لٌبٌا إن المختطفٌن كانوا ٌستقلون  3سٌارات وفجؤة قطعوا الطرٌق أثناء
مؽادرتنا لٌبٌا بعد عدة كٌلو مترات من مدٌنة سرت ،وكانت كل سٌارة تحمل فوقها مدفع نصؾ آلى،
وقاموا بتكبٌلنا بالقٌود وأدخلونا إلى سٌاراتهم بالقوة وعطلوا السٌارات التى كنا نستقلها ثم قاموا بوضع
أشرطة سوداء على أعٌننا ،واستولوا على كل األموال التى بحوزتنا ،ومن بٌننا من كان معه أكثر من
 60ألؾ دٌنار وعودته نهابٌة إلى مصر وبطاقات هوٌتنا ،وهواتفنا المحمولة ،ثم طلبوا منا جمٌعا
االتصال أهالٌنا ،لطلب فدٌة قدرها  8آالؾ دٌنار لٌبى ،من كل مصرى ،إلطبلق سراحنا.وقال ثابت
محمد عبد الؽنى "أحد العمال العابدٌن من لٌبٌا" نحن تعرضها للتعذٌب والضرب المبرح ولم نجد من
الخاطفٌن أى شفقة أو رحمة ،وكان كل ٌوم ٌتؤخر أهالٌنا علٌنا فى دفع الفدٌة ،تتم زٌادة تعذٌبنا حتى
نضؽط علٌهم ،مإكدا أنهم اتفقوا معهم على عمل حواالت برٌدٌة باسم أحد األفراد بمكتب برٌد دٌروط
بمحافظة أسٌوط ،وهو ٌبلػ المٌلٌشٌات بوصول الفدٌة ،وبلؽت فترة اختطافهم  9أٌام لم ٌتم خبللها تقدٌم
أى أطعمة لهم سوى بقاٌا الطعام وكمٌات قلٌلة جدا من المٌاه ال تكفى لفرد واحد ،وأشار إلى أن العصابة
التى قات باختطافهم بعدما حصلت على مبالػ الفدٌة كاملة قاموا بتسلٌمهم لمجموعة ملثمة أخرى،
أوصلونا إلى منطقة تسمى مساعد وهناك عثر علٌنا الجٌش اللٌبى واعتنى بؤمرنا حتى تم تسلٌمنا
للسلطات المصرٌة منطقة.جدٌر بالذكر أن مركز إطسا بمحافظة الفٌوم عاد إلٌه  9من أبنابه المختطفٌن
فى لٌبٌا ضمن  23مصرٌا عادوا باألمس.
مصدر الخبر :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-14 :

جامعة الفٌوم تهدى رحلة عمرة ودرع لوالدة محمد إٌهاب البطل األولمبى
استقبل الٌوم السبت الدكتور خالد حمزة ربٌس جامعة الفٌوم ،والدة البطل األولمبى محمد اٌهاب ابن
محافظة الفٌوم والعب منتخب مصر لؤلثقال ،بعد أن حقق اإلنجاز المصرى الثانى ،ضمن فعالٌات
"أولمبٌاد رٌو" ،المقامة حالًٌا بالبرازٌل ،حٌث حصد المٌدالٌة البرونزٌة خبلل مشاركته فى منافسات
وزن  77كجم؛ وذلك بمكتبه بحضور الدكتور مصطفى ثابت المستشار اإلعبلمى لربٌس الجامعة.وقام
ربٌس الجامعة بمنح هوٌدا مجدى الموظفة بكلٌة العلوم جامعة الفٌوم ووالدة البطل محمد إٌهاب درع
الجامعة ورحلة عمرة كنوع من التقدٌر اإلضافى لدورها فى تربٌة أبنابها وتقدٌم بطل أولمبى تفخر به
ً
تحدٌدا ،وتقدٌرً ا وشكرً ا لها لوقفها بجانبه خبلل مشواره نحو تحقٌق الحلم،
مصر جمٌعًا ومحافظة الفٌوم
وأثرها الكبٌر فى زٌادة الطموح بداخله ،وصناعة بطل استطاع أن ٌرفع اسم مصر عالًٌا.وقال ربٌس
الجامعة إن هذا التكرٌم ٌؤتى فى إطار قٌام جامعة الفٌوم بدورها المجتمعى فى التواصل مع أبناء
المحافظة ومشاركتهم كل لحظات الفخر والسعادة
مصدر الخبر :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-14 :

بالصور..مدٌر أمن الفٌوم ٌتفقد قسمى أول وثان وٌشدد على حسن معاملة
المواطنٌن
قام اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،بتفقد خدمات قسم أول شرطة الفٌوم ،وقسم ثان الفٌوم ،وشدد
على الٌقظة التامة وشدة المبلحظة وتوسٌع الحرم األمنى للمنشآت الشرطٌة ،وضبط كل من ٌخل باألمن
العام ،وتفٌذ التعلٌمات المستدامة بشؤن التؤمٌن ،مإكدا حسن معاملة المواطنٌن واحترام حقوق اإلنسان
والتصدى ألٌة محاوالت للخروج على القانون وضبط الخارجٌن.وأشار مدٌر أمن الفٌوم إلى أن جوالته
التفقدٌة تؤتى فى إطار سٌاسة الوزارة بالتواجد المٌدانى الفعال ،لما له من مردود أمنى ٌنعكس على
إحساس المواطن باألمن واألمان
مصدر الخبر :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-14 :

قرنى :أشكر كل من ساهم فى نجاح رفع األثقال وأتمنى أن ٌجمع اإلنجاز شمل
اللعبة
وجه خالد قرنى المدٌر الفنى لمنتخبنا الوطنى لرفع األثقال الشكر للدكتور خالد زهران ،وذلك لتعاونه
معه فى اصبلح خطؤ مهارى لدى الرباعة البطلة سارة سمٌر صاحبة برونزٌة وزن  69كجم فى دورة
األلعاب األولٌمبٌة برٌو دى جانٌرو.وأكد قرنى أن هذا الخطؤ المهارى كان ٌتسبب فى فشل سارة فى
تطوٌر مستواها الرقمى فى رفعة الخطؾ ،ولكن بالتعاون وإتباع األسلوب العلمى والتحلٌل الحركى
لرفعات البلعبة بالتدرٌب تم وضع تمرٌنات خاصة لبلعبة لتصحٌح هذا الخطؤ مما تسبب فى تطور
مستواها فى الخطؾ  .كما وجه قرنى التحٌة للمدرب صبرى عوٌس مإكدا أن له دورً ا وبصمة فى
خروج العدٌد من ابطال االثقال بمحافظة الفٌوم ،وأنه نفسه كان له الشرؾ بؤن تدرب على ٌدٌه بالفٌوم
والمنتخب الوطنى .وأضاؾ قرنى كلماتى لن تفى صبرى عوٌس حقه ال هو وال محمد عوٌس جبلل
عوٌس فى دورهم الكبٌر فى اخراج العدٌد من األبطال الدولٌٌن واالولٌمبٌٌن آخرهم البطل محمد اٌهاب
والبطل إبراهٌم رمضان .وشدد قرنى «إذا كان هناك خبلؾ أو سوء تفاهم فؤنا أكن له كل االحترام
والتقدٌر ألننى اعتبره ً
أخا أكبر فقد تدرب هو ووالد محمد إٌهاب رحمه هللا على ٌد والدى المرحوم كابتن
قرنى محمد حسن فهناك عشرة عمر تمتد الكثر من  40عامًا .وتمنى قرنى أن تزول كل الخبلفات
الموجودة حالًٌا ألن مصر تحتاج لجهد ابنابها االوفٌاء والمجال ٌسع للجمٌع الذٌن لدٌهم الرؼبة لرفعة
شؤن هذا البلد .وبادر قرنى ً
قاببل«:لنجعل هذا النصر بداٌة مرحلة وعهد جدٌد لرفع األثقال المصرٌة
واطالب أخى وصدٌقى محمود كمال محجوب ربٌس اتحاد رفع األثقال بلم شمل اسرة رفع األثقال  ،كما
اطالب ابناء اللعبة االوفٌاء بمساعدته على ذلك وهللا ن وأن ٌبدأ الجمٌع صفحة جدٌدة فى تارٌخ رفع
األثقال المصرٌة بمذاق النصر".ورفع األثقال هو اللعبة الوحٌدة التى حققت مٌدالٌات لمصر بالدورة
ا ألولٌمبٌة حتى اآلن وهى برونزٌتى سارة سمٌر ومحمد إٌهاب باإلضافة إلى احتبلل كل من أحمد سعد
ورجب عبد الحى للمركز الخامس فى وزنٌهما.ومن األثقال ننتقل لعروس الدورات األولٌمبٌة أم األلعاب
ألعاب القوى التى ما ان تنظلق منافساتها حتى تجذب أنظار العالم حتى عن كرة القدم .وشهد الٌوم الثانى
الظهور األول لمعشوق المبلٌٌن أسرع رجل بالعالم أسٌن بولت الذى نجح فى التؤهل لقبل نهابى سباقه

المفضل 100م عدو عقب تصدره لمجموعته بالتصفٌات .وضرب العداء البرٌطانى محمد فرح ً
مثاال فى
اإلصرار والعزٌمة فى سباق ال 10000م جرى فعقب تعثره وسقوطه أرضا نهض فرح وواصل
السباق واستعاد عافٌته وتوج بالمٌدالٌة الذهبٌة األولٌمبٌة  .وشهد قبل نهابى سباق ال  800م عدو والذى
شارك فٌه عداءنا المصرى حمادة الدشناوى بمفاجآت عدة حٌث فشل الجٌبوتى بطل العالم السابق عٌن
هللا سلٌمان فى التؤهل لنهابى السباق بعد احتبلله المركز الحادى عشر فى تصفٌة الدور قبل النهابى كما
ودع األثٌوبى محمد أمان بطل العالم السابق المنافسة بعد أداء هزٌل احتل به المركز الثامن عشر فى
الدور قبل النهابى الذى احتل فٌه العبنا حمادة الدشناوى المركز األخٌر .وٌشهد نهابى ال 800م تواجد
البطل العربى الجزابرى توفٌق مخلوفى والكٌنى دافٌد رودٌشا صاحب الرقم.
مصدر الخبر :اخبار الٌوم
تارٌخ الخبر 2016/8/15:

مباحث التموٌن تضبط أطنا ًنا من العسل الفاسد داخل مصنع بالفٌوم
أحبطت مباحث التموٌن فً الفٌوم ،محاولة صاحب مصنع عسل بدون ترخٌص ،طرح  10أطنان عسل
فاسد باألسواق ومجهول المصدر ومعبؤ فى جراكن منظفات ومواد مشتعلة ،مستخدمًا عبلمات تجارٌة
ؼٌر مسجلة ومملوكة للؽٌر ،وٌعرض حٌاة المواطنٌن للخطر.تلقى اللواء قاسم حسٌن قاسم ،مدٌر أمن
الفٌوم ،إخطارً ا من العقٌد محمد الهامى ،أبو القاسم ربٌس مباحث التموٌنٌ ،فٌد ورود معلومات سرٌة
عن صاحب مصنع بدون ترخٌص ٌطرح كمٌات كبٌرة من العسل الفاسد فً األسواق للتربح وٌتخذ
مصنعً ا بمنطقة الصوفى لمزاولة نشاطه اإلجرامً.عقب تقنٌن اإلجراءات تم ضبط المدعو (م.س.ر-
 42عامًا) ،صاحب مصنع وتعببة عسل بدون ترخٌص مستخدمًا خامات إنتاج مجهولة المصدر،
ومستخدمًا عبلمات تجارٌة ؼٌر مسجلة ومملوكة للؽٌر واستخدامه مرتجعات األسواق من العسل النحل
والعسل األسود منتهى الصبلحٌة ،وؼٌر صالح لبلستهبلك اآلدمى ،وكذا مستلزمات إنتاج مجهولة
المصدر وإعادة تصنٌعها ووضع عبلمات وأسماء وعناوٌن تجارٌة لشركات وهمٌة وإٌهام المستهلك
بجوده المنتجات.تم استهداؾ المصنع وبتفتٌشه عثر على  10أطنان و 500ك عسل أبٌض وأسود،
وعدد  3برامٌل عسل ،وعدد  2ختم توارٌخ إنتاج ،وعدد  200عبوة عسل ،وعدد  50جركن ببلستك،
وعدد  25000استٌكر بؤسماء تجارٌة متنوعة ،وعدد  225جركن أبٌض مخصص لتعببة المنظفات،
وعدد  77صفٌحة صاج معبؤة بالعسل ،وعدد  550كرتونة عسل أبٌض ،وعدد  1شعلة تسخٌن مكونة
من  2عٌن.وتم التحفظ على المضبوطات وتحرٌر المحضر رقم  10555جنح قسم الفٌوم ثان لسنة
 ،2016واخطرت النٌابة العامة التى تولت التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة االهرام
تارٌخ الخبر 2016/8/15:

إحالة أطباء متغٌبٌن عن العمل بمستشفى الفٌوم العام للتحقٌق
أصدر الدكتور مروان عبدالفتاح ،وكٌل وزارة الصحة بالفٌوم ،الٌوم األحد ،تعلٌمات للتفتٌش المالً
واإلداري ،بإعداد حصر لدفاتر الحضور واالنصراؾ ،لمستشفى الفٌوم العام ،ومعاقبة المتؽٌبٌن
والمقصرٌن فً العمل ،وتحوٌلهم للتحقٌق ،بسبب وجود حاالت حوادث لم ٌتم التعامل معها سرٌعا.جاء
ذلك ،خبلل جولة تفقدٌة مفاجبة ،لوكٌل الوزارة ،داخل مستشفى الفٌوم العام ،بمناسبة إعبلن حالة
الطوارئ ،الٌوم ،مر خبللها على أقسام االستقبال والطوارئ ،واألشعة ،وتفقد العناٌة المركزة ،والكلى
الصناعً ،والباطنة ،والمناظٌر .وأمر وكٌل الوزارة ،بتحوٌل حالتً حوادث ،إلى األقسام األخرى،
خبلل وجودهما فً قسم االستقبال بالمستشفى ،وأشرؾ على الكشؾ علٌهما وتحوٌلهما ،كما تابع أعمال
التطوٌر الخاصة ،بمبنى الطوارئ.كما تفقد الدور األول الخاص ،بالكلى الصناعً ،والفٌروسات الكبدٌة،
وتابع مع المهندس االستشاري ،لتحدٌد موعد االنتهاء من التشطٌبات ،تمهٌدا لنقل مرضى ؼسٌل الكلى
للدور األرضً ،لتخفٌؾ المعاناة عنهم.ورافق وكٌل الوزارة ،فً جولته التفقدٌة ،وكٌل المستشفى،
ود.نجٌب عبدالملك ،مدٌر الطب العبلجً ،ود.شرٌؾ صبحً ،مدٌر الطوارئ ،ود.محمد ثروت ،مدٌر
عام األمراض المتوطنة ،وأبوالنور عبدالقادر ،مدٌر التفتٌش المالً واإلداري ،ومحمود نورالدٌن ،وسٌد
فاٌد ،مدٌر الشبون اإلدارٌة ،والمدٌر اإلداري للمستشفى.
مصدر الخبر:االهرام الٌومً
تارٌخ الخبر2016/8/15:

مكرم ٌلتقً وفد مجلس الشباب العربً خالل زٌارته المحافظة
التقى المستشار وابل مكرم ،محافظ الفٌوم ،مساء أمس ،وفدا من مجلس الشباب العربً ،بفندق األوبرج،
الذي ٌضم  150شابا ً وفتاةٌ ،مثلون  20دولة عربٌةوٌزورون مصر حالٌا ،وفقا لبٌان صحفً،
الٌوم.واستعرض المحافظ ،مع الوفد الزابر ،جمٌع الممٌزات التً تتمتع بها الفٌوم صناعٌا ً وزراعٌا ً
وسٌاحٌا ً وخطة التطوٌر الشاملة ،التً بدأتها المحافظة فً جمٌع المجاالت خبلل المرحلة الماضٌة،
والرإٌة المستقبلٌة لبلرتقاء ،بجمٌع الخدمات المقدمة للمواطنٌن ووضع المحافظة على خرٌطة السٌاحة
العالمٌة ،الفتا ً إلى أن الفٌوم ستكون عاصمة للسٌاحة البٌبٌة خبلل العام .2017 -2016وأعرب وفد
مجلس الشباب العربً ،شكره وتقدٌره لمحافظ الفٌوم ،لما لقٌه من حفاوة االستقبال وكرم الضٌافة ،مشٌداً
باإلمكانات السٌاحٌة الكبٌرة التً تتمتع بها محافظة الفٌوم.وأكد الوفد ،أنه سٌقوم بالتروٌج للمعالم
السٌاحٌة الفرٌدة ،التً زارها فً مصر بصفة عامة ،ومحافظة الفٌوم بصفة خاصة.
مصدر الخبر:االهرام الٌومً.
تارٌخ الخبر2016/8/15:

فرص عمل وقروض مٌسرة وأراضً للعائدٌن من لٌبٌا فً الفٌوم
استقبل المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،المصرٌٌن المختطفٌن العابدٌن من دولة لٌبٌا الشقٌقة من
أبناء المحافظة ،الٌوم األحد؛ لبلطمبنان على سبلمتهم والشد من أزرهم وتخفٌؾ المعاناة عن كاهلهم،
وذلك بحضور المهندس محمد طلبة ربٌس مركز ومدٌنة اطسا.وأكد المحافظ أن المحافظة ستقدم كافة
سبل الدعم البلزمة لهإالء العاملٌن من أبناء المحافظة ،ومساعدتهم من خبلل توفٌر فرص عمل
بشركات القطاع الخاص ،ومنحهم قروض مٌسرة من الصندوق اإلجتماعى للتنمٌة والجمعٌات األهلٌة؛
لتنفٌذ مشروعات تدر دخبلً علٌهم.كما طرح المحافظ -خبلل اللقاء -إمكانٌة منح هإالء الشباب قطع
أراضً ،مع تسهٌل كافة إجراءات التراخٌص البلزمة إلقامة مشروعات تنموٌة علٌها.وفً نهاٌة اللقاء..
َم َن َح المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،الشباب العابد من لٌبٌا ،مساعدات مالٌة عاجلة.وخبلل اللقاء..
أعرب محافظ الفٌوم عن سعادته البالؽة بعودة أبناء مصر والمحافظة سالمٌن إلى أرض الوطن بعد
اختطافهم فً األراضً اللٌبٌة علً ٌد مسلحٌن ،مشٌداً بدور المخابرات العامة المصرٌة والجٌش اللٌبً
والمواطنٌن اللٌبٌٌن فً تحرٌرهم وإطبلق سراحهم وعودتهم لمصر.كما استمع المحافظ لؤلحداث
المؤساوٌة والمعاناة التً عاشها هإالء المختطفٌن ،موضحا ً أن المحافظة تابعت كافة األحداث منذ بداٌتها
حتى تحرٌرهم وعودتهم ألرض الوطن.
مصدر الخبر:جرٌده الوفد
تارٌخ الخبر2016/8/15:

مساعد وزٌر الداخلٌة :تشدٌدات أمنٌة بالفٌوم فً ذكري فض اعتصام رابعة
ش ّدد مساعد وزٌر الداخلٌة لمنطقه شمال الصعٌد ،علً زٌادة تؤمٌن المنشؤت الهامة بالفٌوم وانتقال
السجناء الخطرٌن من سجون المراكز إلى سجن الفٌوم العمومً.وأكد  ،فً تصرٌحات له ،الٌوم األحد،
أنه تم البدء فً إجراءات أمنٌة احترازٌة اتخذت فً محٌط مدٌرٌة األمن ومبنً األمن الوطنً بالفٌوم،
تحسبًا من أي تحرك أو تصعٌد ألنصار المعزول "مرسً" فً ذكرى فض اعتصامً رابعة
والنهضة.وأضاؾ أنه تابع الوضع األمنً بالفٌوم بالتنسٌق مع بقٌادات األمن ،للوقوؾ على استعدادات
المحافظة تحسبًا ألي محاوالت للتخرٌب.
تارٌخ الخبر2016/8/15:
مصدر الخبر:االهرام الٌومً

األحد ..مإتمر البحث العلمً والثقافة والفنون بجامعة الفٌوم
تستضٌؾ جامعة الفٌوم مإتمر البحث العلمً والثقافة والفنون ومستقبل مصر ،وذلك فً دورته الثانٌة "
دورة العالم الراحل أحمد زوٌل " تحت شعار عمل بلون الفن" ،خبلل الفترة من  21وحتً 24
أؼسطس.وٌبحث المإتمر عدة محاور أولها المحور العلمً من خبلل مجموعة ورش عمل
ومحاضرات ،وٌناقش أكثر من  20مجاال علمًٌا وفنًٌا وثقافًٌا كما سٌتم عمل معرض لنتاج هذا المإتمر
فً الحفلة الختامٌة له .وٌحاضر بالمإتمر عدد كبٌر من نواب رإساء الجامعات وعمداء الكلٌات وأساتذة
الجامعات ،علً راسهم الدكتور محمد خضر نابب ربٌس جامعة بنً سوٌؾ ،والدكتور أحمد جابر شدٌد

نابب ربٌس جامعة الفٌوم والدكتور محمد حسان عمٌد كلٌة النقل الدولً واللوجستٌات باألكادٌمٌة
البحرٌة.
تارٌخ الخبر2016/8/15:
مصدر الخبر :الٌوم السابع

محافظ الفٌوم ٌعقد اجتماعا ً مع رإساء المدن والمصالح الخدمٌة لرفع كفاءة
النظافة العامة
عقد المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم مساء أمس إجتماعا ً مع رإساء المدن والمراكز ومسبولى
القطاعات الخدمٌة بالمحافظة بهدؾ رفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتوفٌر السلع الضرورٌة بؤسعار
مخفضة للمواطنٌن ،بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتٌر عام المحافظة.وخبلل اللقاء أكد محافظ الفٌوم
على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة العامة فى مختلؾ أنحاء المحافظة ،وداخل وخارج جمٌع مبانى
المدٌرٌات والمصالح الحكومٌة إلظهار الواجهة الحضارٌة المشرفة للفٌوم كونها محافظة سٌاحٌة واعدة،
كما كلؾ رإساء المدن ضرورة التنسٌق مع مسبولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة والقوات المسلحة
بهدؾ توفٌر السلع والمواد الؽذابٌة الضرورٌة بؤسعار مدعمة فى متناول الجمٌع.وأكد المحافظ أنه
ٌجرى التنسٌق مع القٌادات األمنٌة لنشر األمن واألمان فى مختلؾ ربوع المحافظةإ باإلضافة إلى ضبط
الشارع الفٌومى تحقٌق السٌولة المرورٌة المطلوبة.
مصدر الخبر :العبلقات العامه لمحافظ الفٌوم
تارٌخ الخبر2016/8/15:

محافظ الفٌوم ٌعقد اجتماعا ً مع رإساء المدن والمصالح الخدمٌة لرفع كفاءة
النظافة العامة
عقد المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم مساء أمس إجتماعا ً مع رإساء المدن والمراكز ومسبولى
القطاعات الخدمٌة بالمحافظة بهدؾ رفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتوفٌر السلع الضرورٌة بؤسعار
مخفضة للمواطنٌن ،بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتٌر عام المحافظة .وخبلل اللقاء أكد محافظ الفٌوم
على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة العامة فى مختلؾ أنحاء المحافظة ،وداخل وخارج جمٌع مبانى
المدٌرٌات والمصالح الحكومٌة إلظهار الواجهة الحضارٌة المشرفة للفٌوم كونها محافظة سٌاحٌة واعدة،
كما كلؾ رإساء المدن ضرورة التنسٌق مع مسبولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة والقوات المسلحة
بهدؾ توفٌر السلع والمواد الؽذابٌة الضرورٌة بؤسعار مدعمة فى متناول الجمٌع.وأكد المحافظ أنه
ٌجرى التنسٌق مع القٌادات األمنٌة لنشر األمن واألمان فى مختلؾ ربوع المحافظةإ باإلضافة إلى ضبط
الشارع الفٌومى تحقٌق السٌولة المرورٌة المطلوبة.
مصدر الخبر :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-16 :

نشرات إرشادٌة لحماٌة المستهلك
فى إطار توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم بضرورة نشر التوعٌة الصحٌة
للمواطنٌن،أصدرت مدٌرٌة التموٌن والتجارة الداخلٌة –إدارة حماٌة المستهلك واإلرشاد اإلستهبلكى
نشرة إرشادٌة بفوابد الخضروات الورقٌة واألؼذٌة وتتضمن النشرة القٌمة الؽذابٌة للخضروات الورقٌة
كالملوخٌة والنعناع والكرنب والسبانخ والجرجٌر والبقدونس وخبلفه لما تحتوٌه من مكونات ؼذابٌة
وفوابد عدٌدة للصحة .كما تتضمن النشرة إرشادات عن بعض األؼذٌة الوقابٌة من الفاكهة مثل الٌوسفى
والبرتقال واللٌمون والتفاح وؼٌرها لما تحتوٌه من فوابد كتقلٌل اإلصابة ببعض األمراض وتقوٌة جهاز
المناعة وتقلٌل إرتفاع ضؽط الدم وإذابة الدهون ومنع اإلصابة بالسرطان.وأكد محافظ الفٌوم على أهمٌة
النشرات اإلرشادٌة وتوعٌة المواطنٌن لرفع الوعى اإلستهبلكى للجمهور وتحسٌن العادات الؽذابٌة
والصحٌة للمواطنٌن مما ٌعود بالنفع على الصحة العامة للمواطن وما ٌترتب على ذلك من زٌادة النشاط
وإرتفاع القدرة على العمل واإلنتاج والعٌش بنظام حٌاة صحى وسعٌد.

مصدر الخبر :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-16 :
تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،بدء أعمال المرحلة الثانٌة من مبادرة "حلوة ٌا بلدى"
التى تنفذ بالتعاون مع القوات المسلحة ومإسسة أخبار الٌوم ووزارات التنمٌة المحلٌة والشباب
والرٌ اضة والبٌبة ،حٌث قامت الوحدة المحلٌة لمركز ومدٌنة طامٌة برباسة المهندس محمود عبدالسبلم
ربٌس المدٌنة بحملة نظافة ورفع المخلفات وتمهٌد الشوارع بشارع الروضة بالقرب من مصرؾ البطس
.

تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم وبمشاركة القوات المسلحة إنطبلق المرحلة الثانٌة من
مبادرة حلوة ٌا بلدى  .جانب من فاعلٌات المبادرة بمركز سنورس  -قرٌة سنهور القبلٌة ،وأعمال رفع
القمامة والمخلفات وتنظٌؾ الشوارع.

مصدر الخبر :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-16 :
فً إطار المتابعة المستمرة من المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،واستجابة لما نشر علً صفحة
اإلدارة العامة للعبلقات العامة ،بشؤن إلتماس بعض المواطنٌن بخصوص منطقة كوم أوشٌم الصناعٌة
والتى ٌلتمس فٌها المواطنون عمل تنمٌة شاملة بالمنطقة إلستثمار طاقات الشباب بها ،وعلى الفور
أصدر السٌد المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم تعلٌماته لمدٌر عام المنطقة الصناعٌة بكوم أوشٌم لبحث
األمر وعرض كافة الخطوات التى ٌتم إتخاذها اآلن لتطوٌر المنطقة واالفادة بما ٌجرى ،وجاء رد مدٌر

عام المنطقة الصناعٌة بؤنه تم فى هذا الشؤن إتخاذ العدٌد من الخطوات فى سبٌل تطوٌر المنطقة
الصناعٌة منها عمل إحبلل وتجدٌد الجزء المتهالك من خط الطرد الخاص بالصرؾ بالمرحلة
الثانٌة،باإلضافة إلى توصٌل التٌار الكهربابً لقطاع  8بالمرحلة الثانٌة،كما تم رصؾ بعض الطرق
داخل المرحلة الثانٌة.كما أنه ٌجرى الآلن رفع كفاءة وإعادة تؤهٌل  4محطات رفع صرؾ صحى
بالمرحلة األولى ،و انشاء محطة رفع صرؾ فرعٌة بقطاع  6بالمرحلة الثانٌة،وإنشاء شبكة الصرؾ
الصحى وشبكة المٌاة بقطاع  ،8باإلضافة إالى إعادة تؤهٌل وتجدٌد محطة الرفع الربٌسٌة بقطاع 2
.وبالنسبة للمصانع التى ٌتم إؼبلقها فقد تبٌن أن هذة المصانع بها مخالفات تم تسجٌلها عن طرٌق لجان
متخصصة بمحاضر تفتٌش بالتنسٌق مع جهاز شبون البٌبة وفى حالة إلتزام المصانع المخالفة ٌتم إعادة
فتحها مرة أخرى حرصا ً على إستمرار العمل وتشجٌعا ً لئلستثمار.
مصدر الخبر :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-16 :
أعمال تمهٌد الطرق ورفع القمامة واألتربة بشوارع مدٌنة أبشواى وشارع الجبانة ضمن فعالٌات
المرحلة الثانٌة من مبادرة "حلوة ٌا بلدى" التى تنفذ تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم
وبالتعاون بٌن المحافظة والقوات المسلحة ومإسسة أخبار الٌوم ووزارات التنمٌة المحلٌة والشباب
والرٌاضة والبٌبة .

حملة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات بنطاق الوحدة المحلٌة لقرٌة النزلة بالتعاون بٌن الوحدة المحلٌة
ومجلس المدٌنة وجمعٌة أصدقاء الخٌر ضمن فعالٌات المرحلة الثانٌة من مبادرة "حلوة ٌا بلدى" التى
تنفذ تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم .

جانب من أعمال النظافة ورفع القمامة واألتربة وتمهٌد الطرق بمدٌنة إطسا ضمن فاعلٌات المرحلة
الثانٌة بمبادرة حلوة ٌا بلدى والتى تنفذ تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم وبالتعاون مع
القوات المسلحة .

أعمال النظافة والتجمٌل ورفع القمامة واألتربة والمخلفات وتمهٌد الشوارع بمنطقة باؼوص داخل مدٌنة
الفٌوم ضمن فاعلٌات مبادرة حلوة ٌا بلدى ،والتى تنفذ تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم
بالتعاون مع القوات المسلحة ومإسسة أخبار الٌوم ووزارات التنمٌة المحلٌة والشباب والرٌاضة والبٌبة .

مصدر الخبر :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-16 :

ضبط لحوم فاسدة بإحد المطاعم الشهٌرة بالفٌوم
فى إطار توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم بتكثٌؾ الحمبلت التموٌنٌة ومراقبة جودة السلع
والمنتجات الؽذابٌة بمختلؾ أنواعها حفاظا ً على صحة وسبلمة المواطنٌن تمكنت مدٌرٌة تموٌن الفٌوم
من ضبط كمٌات كبٌرة من اللحوم الفاسدة مخزنة بطرٌقة ؼٌر قانونٌة بمدٌنة الفٌوم لصالح أحد المطاعم
الشهٌرة والتى تمتلك اٌضا سلسلة محال لبٌع السلع الؽذابٌة المختلفة .حٌث قامت حملة تموٌنٌة برباسة
المهندس مجدي صبرى مدٌر إدارة تموٌن بندر أول ،واألستاذ رمضان عبد الباقى ربٌس الرقابة
ومفتشٌن من مدٌرٌة الصحة والطب البٌطرى بضبط لحوم مفرومة مجهولة المصدر ولحوم ؼٌر صالحة
لئلستهبلك اآلدمى وبها نسبة فورمالٌن مرتفعة مما ٌضر بالصحة العامة للمواطنٌن.وعلى الفور قامت
الحملة بتحرٌر محضر مخالفة وإتخاذ اإلجراءات القانونٌة البلزمة حٌال الواقعة.
مصدر الخبر :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-16 :

محافظ الفٌوم ٌتابع فعالٌات المرحلة الثانٌة من مبادرة حلوة ٌا بلدي
بدأت محافظة الفٌوم صباح الٌوم المرحلة الثانٌة من مبادرة حلوة ٌا بلدي التً تنفذها المحافظة تحت
رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،وبالتعاون مع القوات المسلحة ومإسسة أخبار الٌوم ووزارت
التنمٌة المحلٌة والشباب والرٌاضة والبٌبة ،الستكمال مسٌرة النظافة والتجمٌل بكافة مراكز وقرى
المحافظة  .وقد قام المستشار وابل مكرم محافظ الفٌومٌ ،رافقه اللواء قاسم حسٌن مدٌر األمن ،واللواء
خالد جبرتى سكرتٌر عام المحافظة ،والعمٌد محمد عزمى المستشار العسكرى للمحافظة ،بمتابعة أعمال
رفع المخلفات والقمامة بمنطقة باؼوص وطرٌق عزبة العقرب وصوالً إلى الطرٌق الدابرى ،حٌث
قامت معدات مجلس المدٌنة برفع اإلشؽاالت وإزالة التعدٌات على حرم بحر ٌوسؾ ،وأصدر المحافظ
توجٌهاته بسرعة اإلنتهاء من رفع جمٌع المخلفات المتراكمة على جانبى الطرٌق وإزالة الصنادٌق
المتهالكة واستبدالها بؤخرى جدٌدة .كما قام محافظ الفٌوم بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بمنطقة
الزملوطى وبالقرب من خط السكك الحدٌدٌة ،وأصدر توجٌهاته بسرعة االنتهاء من رفع جمٌع المخلفات
المتراكمة وإزالة التعدٌات على األراضى الزراعٌة ،وقرر منح مهلة  24ساعة ألحد مخازن قطع ؼٌار
السٌارات المقام بالمخالفة على األرض الزراعٌة بالمنطقة ،كما أصدر توجٌهاته إلدارة المتابعة بالتعاون
مع مجلس مدٌنة الفٌوم بتكثٌؾ الحمبلت المرورٌة ومصادرة المركبات التً تقوم بإلقاء المخلفات مع
كل منها ،وفى نهاٌة الجولة قام المحافظ ومرافقوه بتفقد أعمال
فرض ؼرامة خمسة آالؾ جنٌه على ٍ
التطوٌر التى ٌجرى تنفٌذها بمٌدان السواقى .وقد شملت فعالٌات الٌوم األول للمبادرة أعمال النظافة
والتجمٌل بمنطقة باؼوص بمدٌنة الفٌوم ،ورفع القمامة واألتربة بقرٌة سنهور القبلٌة بمركز سنورس،
وداخل مدٌنة اطسا ،وبشارع الجبانة وداخل مدٌنة أبشواي ،كما شملت أعمال النظافة ورفع القمامة

والمخلفات بنطاق الوحدة المحلٌة لقرٌة النزلة بمركز ٌوسؾ الصدٌق بالتعاون بٌن الوحدة المحلٌة
ومجلس المدٌنة وجمعٌة أصدقاء الخٌر ،ورفع القمامة والمخلفات وتمهٌد الشوارع بالقرب من مصرؾ
البطس وشارع الروضة بمركز طامٌة .وأشار محافظ الفٌوم أن المبادرة فً مرحلتها األولى قد حققت
نجاحا ً كبٌراً بكافة مراكز وقرى المحافظة بعد المشاركة اإلٌجابٌة من المصالح الحكومٌة والجمعٌات
األهلٌة وشباب الجامعات وطبلب المدارس ،حٌث قامت خبللها المحافظة بتنفٌذ خطة عمل مكثفة للنظافة
والتشجٌر وتجمٌل الشوارع والمٌادٌن ،مضٌفا ً أن المرحلة الثانٌة من المبادرة قد بدأت صباح الٌوم بدعم
من القوات المسلحة الستكمال تنفٌذ خطة المبادرة حتى تحقق الهدؾ المرجو منها ،وتستمر حتى ٌوم 10
سبتمبر المقبل ،مشٌداً بدور القوات المسلحة فً مختلؾ المجاالت .وأضاؾ أن المبادرة تنفذ فعالٌاتها
على مستوى مراكز المحافظة الستة وتقوم خبللها بخطة عمل شامله للنظافة العامة والتشجٌر وطبلء
األسوار واألرصفة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات ،مإكدا ضرورة توحٌد كافة الجهود الستمرار
عمل المبادرة والوصول بالفٌوم إلى الشكل الجمالً والحضاري البلبق.

مصدر الخبر :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-16 :

محافظ الفٌوم ٌشهد فعالٌات المهرجان اإلقلٌمً لنوادي المسرح
شهد المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم فعالٌات المهرجان اإلقلٌمً لنوادي المسرح إلقلٌم القاهرة
الكبري وشمال الصعٌد الثقافً ( الفٌوم -بنً سوٌؾ ) والذي تقام فعالٌاته علً مسرح قصر ثقافة الفٌوم
خبلل الفترة من 15حتً  18اؼسطس الجاري ،بحضور اللواء خالد الجبرتً سكرتٌر عام المحافظة
واألستاذ منتصر ثابت مدٌر عام الثقافة وحشد من المواطنٌن .أعرب محافظ الفٌوم عن سعادته البالؽة
بتنظٌم هذه المهرجانات الثقافٌة علً ارض المحافظة بمشاركة فرق مسرحٌة من محافظات مختلفة
لدورها فً إثراء الفكر الثقافً من خبلل تقدٌم عروض مسرحٌة هادفة تناقش قضاٌا حٌوٌة فً المجتمع
.كما رحب المحافظ بجمٌع الحاضرٌن والفرق المسرحٌة المشاركة ولجنة التحكٌم  ،واكد علً دعمه
الكامل لمثل هذه المهرجانات الثقافٌة .
مصدر الخبر :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-16 :

محافظ الفٌوم ٌقرر النزول بتنسٌق الثانوي العام الً  224درجة
فً اطار الرعاٌة الفعالة للنهوض بالعملٌة التعلٌمٌة بالمحافظة وافق المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم
علً النزول بمجموع الطلبة الحاصلٌن علً الشهادة اإلعدادٌة بمجموع حد ادنً  224درجة بعد ان
كان  230درجة للقبول بمدارس التعلٌم الثانوي العام بمدارس المحافظة للعام الدراسً الجدٌد
 2017/2016بناء واستجابه لمطالب أولٌاء األموروملا الفراؼات بمدارس الثانوي العام واستكمال

نصابها وكثافة الفصول طبقا لئلحصاءات الواردة من اإلدارات التعلٌمٌة بالمحافظة  .واصدر محافظ
الفٌوم توجٌهات بقبول جمٌع الطبلب الحاصلٌن علً الشهادة اإلعدادٌة بمجموع  224كحد ادنً
لئللتحاق بالمدارس الثانوٌة بمختلؾ ادارات شرق وؼرب الفٌوم واطسا وسنورس وابشواي وٌوسؾ
الصدٌق وطامٌة التعلٌمٌة ٌ .ذكر ان المدارس التً بها فراؼات هً مدرسة سٌبل الثانوٌة ودمو الثانوٌة
بإدارة شرق الفٌوم ومدرسة التوفٌق الثانوٌة بنٌن وتبلت الثانوٌة المشتركة بإدارة ؼرب الفٌوم ومدارس
الؽرق الثا نوٌة ومنٌة الحٌط وجردو والحمودات بإدارة اطسا ومدارس سنورس بنٌن وسنورس بنات
وسنهور المشتركة ومطرطارس وترسا بإدارة سنورس ومدارس العجمٌٌن بنات وبٌن وابو شنب بإدارة
ابشواي ومدارس الشواشنه والنزلة والحامولً ووالً مٌزار وكحك بحري الثانوٌة بإدارة ٌوسؾ
الصدٌق ومدارس طامٌة بنٌن وقصر رشوان ودار السبلم بإدارة طامٌة التعلٌمٌة .
مصدر الخبر :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-16 :

محافظة الفٌوم تستقبل وفودً ا شبابٌة من  17دولة عربٌة
استقبلت محافظة الفٌوم الوفود الشبابٌة المشاركة بمبادرة "نحكً عن أوطاننا" ،ضمن فعالٌات المبادرة،
والتً ٌنفذها مجلس الشباب العربً للتنمٌة المتكاملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرٌاضة من خبلل
اإلدارة المركزٌة للبرامج الثقافٌة والتطوعٌة ،ووزارتا السٌاحة والثقافة تحت رعاٌة جامعة الدول
العربٌة وتختتم فاعالٌاتها حتً  15من أؼسطس الجاري .تعرفت الوفود العربٌة المشاركة بمبادرة
"نحكً عن أوطاننا" على محمٌة بحٌرة قارون ،وتجولوا داخل وادي الرٌان وتعرفوا على ما ٌضمه
الوادي من صحراء شاسعة وتكوٌنات أرضٌة وبحٌرتان وشبلالت.كما قاموا بزٌارة قرٌة تونس ،والتً
تقع على مسافة  60كم تقرٌبا من مدٌنة الفٌوم ،والتً تطل على بحٌرة قارون ،وشاهد الوفد مبانٌها ذات
الطابع المتمٌز بالقباب ،وتعرفت الوفود على أشهر ما تتمٌز به من صناعات وهً صناعة الخزؾٌ.ذكر
أن المستشار وابل مكرم ،محافظ الفٌوم ،قد استقبل الوفود العربٌة المشاركة فً مبادرة "نحكً عن
أوطاننا " ،وعقد جلسه معهم ،بحضور الدكتورة أمل جمال ،ربٌس اإلدارة المركزٌة للبرامج الثقافٌة
والتطوعٌة بوزارة الشباب والرٌاضة المصرٌة ،الدكتورة مشٌرة أبوؼالً – مإسس وربٌس مجلس
الشباب العربً للتنمٌة المتكاملة.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-16 :

"ثقافة الفٌوم" تستقبل مهرجان نوادي المسرح الخامس والعشرٌن
ٌستقبل قصر ثقافة الفٌوم مساء الٌوم اإلثنٌن ،مهرجان نوادي المسرح الخامس والعشرٌن (الفٌوم-بنً
سوٌؾ) الذي ٌقٌمه إقلٌم القاهرة الكبرى وشمال الصعٌد الثقافً ،وٌضم المهرجان العدٌد من المشاركات
المسرحٌة لشباب المحافظتٌن ،منها عروض "السفٌر" ،و"ٌؽنون من جدٌد" ،وقهوة زٌادة".كما ٌقدم
شباب مكتبة الفٌوم ،عروضً ا بعنوان "أهل الكهؾ" ،للمخرج عاطؾ سند ،كما ٌقدم قصر ثقافة بنً
سوٌؾً ،
عددا من العروض ،منها "الزلنا هنا"" ،نفوس"" ،انسوهٌروسترات" ،حٌث تقام العروض ٌومًٌا

على مسرح قصر ثقافة الفٌوم ،بدءا من الٌوم ،وحتى الخمٌس المقبل ،وٌعقب العروض ندوات فنٌة
للتعلٌق على العروض ،وتبدأ العروض فً السابعة مساء.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-16 :

اعتماد السٌاحة والفنادق بجامعة الفٌوم فً جودة التعلٌم
صرح الدكتور خالد إسماعٌل حمزة ،ربٌس جامعة الفٌوم ،بؤنه تم اعتماد كلٌة السٌاحة والفنادق
بالجامعة ،من قبل الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد ،وأنها أول كلٌة للسٌاحة والفنادقٌ ،تم
اعتمادها من إجمالً تسع كلٌات للسٌاحة والفنادق على مستوى الجمهورٌة .جاء ذلك فً بٌان صحفً،
أصدرته جامعة الفٌوم ،مساء الٌوم اإلثنٌن.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-16 :

بالصور" ..هندسة الفٌوم" تنشئ شبكة تغذٌة أرضٌة لتطوٌر منظومة األمان
والوقاٌة من الحرائق
صرح الدكتور خالد حمزة ،ربٌس جامعة الفٌوم ،بؤن كلٌة الهندسة ،تسعى لتطوٌر منظومة األمان
والوقاٌة من الحرابق ،من خبلل مشروع ٌقام على مساحة  180مترا ،حٌث ٌعمل عن طرٌق شبكة
تؽذٌة أرضٌة مدفونة ،تؽذي المبانً باالضافة إلى الشبكات الظاهرة داخل المبانً .وأضاؾ ربٌس
الجامعة ،فً بٌان له ،مساء الٌوم اإلثنٌن ،أن المشروع ٌهدؾ إلى السٌطرة السرٌعة على الحرابق ،التً
تنشب نتٌجة ماس كهربابً أو أي أسباب أخرى طاربة ،وسٌتم التعاقد مع شركة متخصصة فً أعمال
الحماٌة المدنٌة ،والمتعلقة بؤخطار الحرابق ،وكٌفٌة الوقاٌة منها.وأشار ربٌس الجامعة ،إلى أنه تم بدء
العمل فً المشروع ،واعتماد األجهزة ،والمعدات الخاصة ،وأنه من المتوقع االنتهاء من العمل
بالمشروع فً نهاٌة شهر سبتمبر المقبل.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-16 :
فى إطار المتابعة المستمرة من المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،واستجابة لما ُنشر على صفحة
اإلدارة العامة للعبلقات العامة ،بشؤن شكوي عدد من مواطنً الفٌوم ،التً ٌطالبون فٌها باالهتمام بحدٌقة
الحٌوان وتطوٌرها بالشكل الذي ٌجذب الزابرٌن ،وعلى الفور أصدر المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم
توجٌهاته لمدٌر مدٌرٌة الطب البٌطري بالفٌوم التخاذ البلزم واالفادة  ،والذي أفاد أنه تم االنتهاء من
أعمال تطوٌر دورات المٌاه  ،وزٌادة مساحة الرقعة الخضراء بالحدٌقة وتقلٌم األشجار والنخٌل ،كما تم
إمداد الحدٌقة باصناؾ متنوعة من الحٌوانات والطٌور والزواحؾ ،إضافة إلً أنه جاري إنشاء بحٌرات
لفرس النهر وعمل مسارات حركة ومشاٌات إنترلوك بجمٌع شوارع الحدٌقة ،استكماالً لخطة التطوٌر

التً تؤت ً فً إطار خطة اإلدارة المركزٌة لحدابق الحٌوان والحفاظ علً الحٌاة البرٌة للعام المالً
 2015/2016وتحت اشراؾ وزارة الزراعة .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-17 :

تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،استمرار فعالٌات المرحلة الثانٌة من مبادرة حلوة ٌا
بلدى ...حملة للنظافة ورفع المخلفات وتمهٌد الشوارع بمدٌنة طامٌه تحت اشراؾ المهندس محمود عبد
السبلم ربٌس المدٌنة .

تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،استمرار فعالٌات المرحلة الثانٌة من مبادرة حلوة ٌا
بلدى ...حملة للنظافة ورفع المخلفات وتمهٌد الشوارع بطرٌق معصرة صاوي تحت إشراؾ المهندس
محمود عبد السبلم ربٌس المدٌنة .

أعمال مكثفة لرش وتجمٌل طرٌق كفر محفوظ  -دار السبلم بمركز طامٌة ،ضمن فعالٌات المرحلة
الثانٌة من مبادرة حلوة ٌا بلدى ...التى تنفذ تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم.

للٌوم الثانى على التوالى حملة للنظافة ورفع المخلفات وتسوٌة الطرق بنطاق الوحدة المحلٌة لقرٌة
سنهور القبلٌة التابعة لمركز سنورس ضمن فعالٌات المرحلة الثانٌة من مبادرة "حلوة ٌا بلدى" التى تنفذ
تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم.

للٌوم الثانى على التوالى وتحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ..حملة للنظافة ورفع القمامة
والمخلفات بنطاق الوحدة المحلٌة لقرٌة النزلة بالتعاون بٌن الوحدة المحلٌة ومجلس المدٌنة وجمعٌة
أصدقاء الخٌر.

لٌوم الثانى على التوالى وتحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ..أعمال مكثفة لرفع القمامة
والمخلفات بعزبة مٌنا اسكندر التابعة للوحدة المحلٌة لقرٌة دار السبلم  ..مركز طامٌة.

ضمن فعالٌات مبادرة حلوة ٌابلدي التً تنفذ تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،حملة
للنظافة ورفع القمامة والمخلفات بقرٌة تبلت التابعة لمركز الفٌوم ورصؾ مدخل طرٌق الفٌوم تبلت
ومسح العبارات المسٌبة من علً المقابر وصٌانة أعمدة اإلنارة بدابرة الوحدة.

طبلء أعمدة اإلنارة بطرٌق طامٌة كفر محفوظ طامٌة مروراً بالصوامع ضمن فعالٌات المرحلة الثانٌة
من مبادرة حلوة ٌا بلدى التى ٌجرى تنفٌذها تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم .

ضمن فعالٌات مبادرة حلوة ٌابلدى التى تنفذ تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم
أعمال تطهٌر من المخلفات وورد النٌل ببحرالوقؾ بكفر محفوظ مركز طامٌة.

مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-17 :

فً إطار المتابعة المستمرة من المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،واستجابة لما نشر علً صفحة
اإلدارة العامة للعبلقات العامة من شكوى أهالى قرٌة أبوجنشو مركز أبشواى الذٌن ٌتضررون من
ضعؾ منسوب الري ببحر أبوجنشو ..أصدر محافظ الفٌوم تعلٌماته للجهات المسبولة بسرعة حل
المشكلة ،وقد أفادت اإلدارة العامة لرى شرق الفٌوم بؤنه تم بالفعل زٌادة منسوب المٌاه ببحر أبوجنشو
والمٌاة بحالة حسنة ومناسبة لرى الزراعات بالمنطقة  ،وبخصوص شكوى أهالى قرٌة طبهار مركز
أبشواى من ضعؾ منسوب مٌاة الرى فقد تم على الفور تطهٌر جمٌع الترع بالقرٌة والمٌاة اآلن بحالة
حسنة ومناسبة لرى الزراعات بالمنطقة.كما أفادت إدارة ري شرق الفٌوم أنه تمت اإلستجابة لشكوى
بعض المواطنٌن من تضررهم من رفع ماسورة فرع البحر الواطى..وقد تمت إزالتها على الفور نظراً
لتؤثٌرها على نهاٌات البحر.

مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-17 :

محافظ الفٌوم:ازاالت فورٌة للمبان المخالفه والتحفظ علً السٌارات والمعدات
المستخدمة وتسلٌمها للقوات المسلحة
فً إطار حرص المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم علً وضع الفٌوم مكانة مرموقة بٌن المحافظات
واستمرارا لحمبلت مبادرة حلوة ٌابلدي اجتمع محافظ الفٌوم مساء أمس بربٌس مجلس مدٌنة الفٌوم
وناببه والسادة رإساء أحٌاء مدٌنة الفٌوم لمتابعة أعمال النظافة وأعمال التطوٌر التً تتم علً أرض
المحافظة بحضور اللواء خالد جبرتً السكرتٌر العام للمحافظة.خبلل االجتماع اصدر محافظ الفٌوم
توجٌهات بضرورة توافر المعدات والعمالة البلزمة لتنفٌذ حمبلت النظافة والتجمٌل وإزالة اإلشؽاالت
التً تقوم بها المحافظة بمناطق الطرٌق الدابري والزملوطً ومختلؾ أنحاء المدن واألحٌاء باإلضافة
الً المتابعة المستمرة لؤلعمال الجاري تنفٌذها وكذلك االتحفظ علً المعدات والسٌارات المستخدمة
بالمخالفات وتسلٌمها للقوات المسلحة وفرض ؼرامات كبٌرة علً المخالفٌن واتخاذ اجراءات حازمة
ورادعة للحد من المخالفات .وكلؾ محافظ الفٌوم رإساء األحٌاء بضرورة متابعة األعمال بصفة
مستمرة واإلزالة الفورٌة ألي مبنً مخالؾ .كما أكد علً ضرورة تواجد عمال النظافة فً الفترات
المسابٌة وؼسٌل الشوارع واألشجار واألرصفة ومتابعة وصٌانة الشوارع والمٌادٌن التً تم تطوٌرها
وظهور الفٌوم بالشكل الحضاري البلبق الذي ٌلٌق بها كمحافظة سٌاحٌة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-17 :

إزالة  4حاالت تع ٍد علً أراضً زراعٌة بمركز الفٌوم
بنا ًء على توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم بإزالة كافة التعدٌات على األراضً الزراعٌة
وأمبلك الدولة فور حدوثها ومصادرة مواد البناء ،شنت مدٌرٌة الزراعة بالفٌوم بالتعاون مع مجلس
مدٌنة الفٌوم حملة إلزالة التعدٌات علً االراضً الزراعٌة تحت إشراؾ المهندس سٌد شحاته مدٌر
مدٌرٌة الزراعة بالفٌوم.حٌث تمكنت الحملة من إزالة  4حاالت تع ٍد علً مساحة فدان و 16قٌراط بزمام
مركز الفٌوم.وأكد محافظ الفٌوم علً استمرارٌة الحمبلت إلزالة التعدٌات علً األراضً الزراعٌة
وأمبلك الدولة بجمٌع قرى ومراكز المحافظة ،بجانب حمبلت النظافة والتطوٌر والتجمٌل للشوارع
والمٌادٌن ،مإكداً علً ضرورة إتخاذ كافة اإلجراءات القانونٌة حٌال المخالفٌن .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-17 :

بدء موسم تسوٌق القطن بالفٌوم بسعر  1200جنٌها ً للقنطار
أشار المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم أنه قد بدأت الٌوم حلقات تسوٌق القطن بالمحافظة فى استبلم
األقطان من المزارعٌن بسعر  1200جنٌها ً للقنطار ،حٌث أن جمٌع الحلقات المنتشرة فى مختلؾ أنحاء
المحافظة قد فتحت أبوابها أمام المزارعٌن منذ الصباح الباكر ألستبلم األقطان ،وأصدر المحافظ
توجٌهاته للقابمٌن على العمل بالحلقات ضرورة التٌسٌر على المزارعٌن خبلل عملٌات الوزن
واإلستبلم ،وكذلك صرؾ المبالػ المقررة لهم فى مواعٌدها.ومن جهته أشار المهندس سٌد شحاته مدٌر
مدٌرٌة الزراعة بالفٌوم أن إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القطن بالمحافظة هذا العام بلؽت
 11736فدان ،وأن إجمالى عدد حلقات تسوٌق القطن من المزارعٌن ٌبلػ  15حلقة بمختلؾ أنحاء
المحافظة تشمل حلقات الروضة ومعصرة صاوى ودار السبلم وأبو طالب بمركز طامٌة ،وحلقات أبجٌج
والحادقة بمركز الفٌوم ،وسنورس ثان ومطرطارس وترسا بمركز سنورس ،ومنٌة الحٌط والمشتركة
وبندر إطسا ومطول بمركز إطسا ،والجٌبلنى بمركز أبشواى ،والنزلة بٌوسؾ الصدٌق.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-17 :

خالل اللقاء األسبوعً :محافظ الفٌوم ٌوجه بتوفٌر مساعدات مالٌة وفرص
عمل بالقطاع الخاص لمواطنٌن
عقد المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم الٌوم اللقاء األسبوعً لخدمة المواطنٌن  ،بحضور اللواء خالد
جبرتً سكرتٌر عام المحافظة  ،ووكبلء الوزارة ورإساء القطاعات والمراكز والمدن ومدٌري
العموم .واستمع محافظ الفٌوم خبلل اللقاء إلى عدد من المشكبلت والطلبات فً القطاعات المختلفة ،
مشدداً على وضع حلول جذرٌة لها فً أسرع وقت ممكن .وأصدر المحافظ توجٌهاته لمسبولً التضامن
االجتماعً بتوفٌر مساعدات مالٌة ومعاش استثابً لعدد من المواطنٌن وذوي االحتٌاجات الخاصة ،
نظراً لظروفهم المعٌشٌة الصعبة وعدم وجود مصدر دخل ثابت لهم .كما وجه محافظ الفٌوم بتوفٌر
فرصة عمل ألحد الشباب وإحدى خرٌجات كلٌة الهندسة بالقطاع الخاص  ،إلعانتهم على تحمل أعباء
الحٌاة  ،وكذلك توفٌر سكن مناسب إلحدى األسر األولى بالرعاٌة بمساكن اإلٌواء بدمو .وأصدر
المحافظ توجٌهاته لوكٌل وزارة التربٌة والتعلٌم بمراعاة الحاالت المرضٌة واإلنسانٌة لبعض المعلمٌن
المتضررٌن من قرار وزٌر التربٌة والتعلٌم بإنهاء االنتدابات لسد العجز الموجود بالمدارس.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-17 :

بتوجٌهات محافظ الفٌوم :حملة مكبرة للنظافة وإزالة اإلشغاالت والتعدٌات على
مستوى المحافظة
بنا ًء على توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم  ،شنت األجهزة التنفٌذٌة بمختلؾ مراكز ومدن
المحافظة بالتعاون مع قوات الشرطة حملة مكبرة للنظافة وإزالة التعدٌات واإلشؽاالت على األراضً
الزراعٌة وأمبلك الدولة .فقد قامت األجهزة التنفٌذٌة بمركز ومدٌنة الفٌوم بإزالة جزبٌة لمبنى معدنً
مخالؾ ٌُستخدم كمخزن لقطع ؼٌار السٌارات بطرٌق الزملوطً  ،باإلضافة إلى منزل مخالؾ بطرٌق
باؼوص المتجه للدابري (عزبة العقرب)  ،وتم التحفظ على المعدات ومواد البناء .كما شملت الحملة
رفع المخلفات وزٌادة كفاءة اإلنارة بالطرٌق الدابري  ،وزرع  50شجرة.وفً مركز سنورس  ،نجحت
األجهزة التنفٌذٌة فً رفع كمٌات كبٌرة من األتربة والقمامة بقرٌة سنهور القبلٌة .كما قام مركز ومدٌنة
طامٌة بحملة لرفع األنقاض والقمامة وإزالة اإلشؽاالت بقرٌة دار السبلم  ،ورفع كفاءة إنارة القرٌة.وفً
مركز إطسا  ،تم رفع القمامة وإزالة المخلفات الموجودة بقرٌة منٌا الحٌط  ،بٌنما واصل مركز أبشواي
حملته لرفع المخلفات بطرٌق البترول ومدخل قرٌة عبود التابعة للوحدة المحلٌة بقرٌة أبوكساه .كما تم
استكمال رفع القمامة والمخلفات بقرٌة النزلة بمركز ٌوسؾ الصدٌق.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-17 :
محافظ الفٌوم ٌإدي واجب العزاء فً وفاة المؽفور لها باذن هللا السٌدة /والء محمود مصطفً بادارة
السٌاحة بدٌوان عام المحافظة .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-17 :

انقالب مٌكروباص وإصابة  11مواط ًنا على طرٌق بحٌرة قارون بالفٌوم
شهد طرٌق بحٌرة قارون السٌاحً ،بمحافظة الفٌوم ،الٌوم الثبلثاء ،حادث انقبلب سٌارة مٌكروباص،
مما أدى إلى إصابة  11مواطناً ،تم نقلهم بسٌارات اإلسعاؾ إلى مستشفى الفٌوم العام ،ومستشفى
الجامعة ،لتلقً العبلج .تلقى اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارً ا من مستشفى الفٌوم العام،
مصابًً ا ،فً حادث انقبلب سٌارة مٌكروباص ،بطرٌق بحٌرة قارون السٌاحً ،ونقلت
بوصول 11
َ
سٌارات اإلسعاؾ  6من المصابٌن إلى مستشفى الفٌوم العام ،و 5آخرٌن إلى المستشفى الجامعً ،تحت
إشراؾ الدكتور سامح محمد السٌد ،مدٌر مرفق إسعاؾ الفٌوم.تحرر محضر بالواقعة ،وأخطرت النٌابة
لتتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-17 :

بالصور..رئٌس "مٌاه الفٌوم" ٌستقبل وفد األوقاف لمتابعة مراحل اإلنتاج
استقبل اللواء هشام عطٌة ،ربٌس مجلس إدارة شركة مٌاه الشرب والصرؾ الصحً ،بمحافظة الفٌوم،
ً
وفدا من مدٌرٌة أوقاؾ الفٌوم ،برباسة الشٌخ محمد عز عبدالستار ،وكٌل وزارة األوقاؾ بالمحافظة،
للتعرؾ على مراحل تنقٌة مٌاه الشرب ،حسب بٌان صحفً للشركة ،الٌوم الثبلثاء .وتفقد وفد األوقاؾ،
مراحل انتاج المٌاه ،بدءًا من البحر "مؤخذ المٌاه" ،وحتى وصولها للمستهلكٌن ،وتوصٌل كوب مٌاه
نظٌفة.وقال اللواء هشام عطٌة ،ربٌس مجلس إدارة شركة مٌاه الصرب والصرؾ الصحً الفٌوم ،خبلل
استقباله ،وفد مدٌرٌة األوقاؾ ،إن الزٌارة تهدؾ إلى مشاركة األوقاؾ للشركة ،فً توصٌل رسابل تحث
المواطنٌن على ترشٌد استهبلك المٌاه ،والمحافظة علٌها ،من الهدر ،وعدم تلوٌث المجاري المابٌة ،التً
تعد المورد الربٌسً لمحطات مٌاه الشرب بالمحافظة ،البالػ عددها خمس محطات ربٌسٌة ،بجانب
المحطات الفرعٌة.وأضاؾ ربٌس مجلس إدارة الشركة ،أن دعم األوقاؾ للشركةٌ ،ؤتً من خبلل خطب
الجمعة ،ودروس المساجد ،ألنهم أقرب إلى المجتمع ،وٌصلون إلى أكبر عدد من المواطنٌن ،ونحن
بطبعنا كمصرٌٌن شعب متدٌنٌ ،ثق فً رجال الدٌن وٌقدرهم.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-17 :

ضبط كمٌات كبٌرة من السجائر مجهولة المصدر بالفٌوم
نظمت مباحث التموٌن بمحافظة الفٌوم ،الٌوم الثبلثاء ،حملة لضبط السلع المؽشوشة باألسواق ،تمكنت
من ضبط مخزن للسجابر مجهولة المصدر بمدٌنة الفٌوم قبل طرحها فً األسواق ،حٌث تم التحفظ
علٌها ،وبلؽت ألؾ علبة سجابر ،وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق .تلقى اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن
الفٌوم ،معلومات من ربٌس مباحث التموٌن بالمحافظة ،بتهرٌب كمٌة من السجابر مجهولة المصدر ،إلى
ً
تمهٌدا لطرحها فً األسواق ،وأكدت تحرٌات المباحث ،صحة المعلومات.تشكلت حملة
مدٌنة الفٌوم،
تحت إشراؾ مدٌر إدارة البحث الجنابً ،وبرباسة العقٌد محمد إلهامً ،ربٌس قسم مباحث التموٌن،
وعضوٌة كل من الرابدٌن محمد بكري الصوفً ،ومحمد دعبس ،وكٌبل القسم ،حٌث ضبطت الحملة،
ألؾ علبة سجابر ،وتم تحرٌز المضبوطات.تحرر محضر بالواقعة ،وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-17 :

ضبط  100لتر خمور مهربة قبل بٌعها باألسواق بالفٌوم
ضبطت مباحث التموٌن ،بمحافظة الفٌوم ،الٌوم الثبلثاء ،مخز ًنا للخمور المهربة ،بمدٌنة سنورس ،بلؽت
 100لتر ،حٌث تم التحفظ علٌها ،وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق .تلقى اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن
ً
تمهٌدا
الفٌوم ،معلومات من ربٌس مباحث التموٌن بالفٌوم ،بتهرٌب كمٌة من الخمور إلى مدٌنة سنورس،
لطرحها فً األسواق ،وأكدت التحرٌات صحة المعلومات.تشكلت حملة برباسة العقٌد محمد إلهامً،
ربٌس مباحث التموٌن بالمحافظة ،وعضوٌة الرابدٌن محمد بكري الصوفً ،ومحمد دعبس ،وكٌلى قسم
مباحث التموٌن ،وتمكنت من ضبط (ع .ي) ،وبحوزته  100لتر خمور مهربة من الخارج.تم التحفظ
ار إخطار النٌابة لتتولى التحقٌق.
على الكمٌات المضبوطة ،وج ٍ
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-17 :

نفوق ثالثة رإوس ماشٌة فً حرٌق ورشة نجارة وحظٌرة بالفٌوم
أخمدت قوات الحماٌة المدنٌة ،بمحافظة الفٌوم ،الٌوم الثبلثاء ،حرٌق شب ،بورشة نجارة ،وحظٌرة
ماشٌة ،ملك مواطن ،من قرٌة الروضة ،بمركز طامٌة ،ما أدى إلى احتراق بعض محتوٌات الورشة،
ونفوق ثبلث رإوس ماشٌة ،دون خسابر بشرٌة .وقد تلقى اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارً ا
من مؤمور مركز شرطة طامٌة ،بورود ببلغ من شرطة النجدة ،بنشوب حرٌق بورشة نجارة وحظٌرة
ماشٌة ،ملك المواطن (محمد .ش.ع  35-سنة) ،من قرٌة الروضة ،وتوجهت قوات الحماٌة المدنٌة ،إلى
مكان الحرٌق ،وتمكنت من السٌطرة علٌه.أسفر الحرٌق عن احتراق بعض محتوٌات الورشة ،ونفوق
ثبلث رإوس ماشٌة ،وأرجع صاحب الورشة ،إلى حدوث ماس كهربابً ،وتحرر محضر بالواقعة ،قٌد
برقم  4093لسنة  2016م ،إداري مركز شرطة طامٌة ،وأخطرت النٌابة لتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-17 :

ضبط سائق بحوزته  36إسطوانة بوتاجاز للبٌع فً السوق السوداء بالفٌوم
ضبطت مباحث التموٌن ،بمحافظة الفٌوم ،سابق ،من مركز طامٌة ،بحوزته  36إسطوانة بوتاجاز
منزلً ،مدعمٌ ،جمعها ،إلعادة بٌعها فً السوق السوداء ،حسب بٌان أمنً ،صباح الٌوم األربعاء .تلقى
اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارً ا من محمد إلهامً ،ربٌس مباحث التموٌن بالمحافظة،
بضبط (ع.م.ع  31-سنة) ،سابق ،ومقٌم بمركز طامٌة ،لحٌازته وتجمٌعه  36إسطوانة بوتاجاز منزلً
مدعم ،بدون وجه حق ،إلعادة بٌعه فً السوق السوداء ،بؤسعار أعلى من السعر الرسمً.تم التحفظ على
المضبوطات ،وتحرر محضر بالواقعة ،وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-17 :

القبض على عامل بحوزته  11قطعة حشٌش فً الفٌوم
ألقت أجهزة األمن ،بمحافظة الفٌوم ،القبض على ،عامل ،من قرٌة منشؤة عبدهللا ،بمركز الفٌومٌ ،روج
المخدرات على عمبلبه ،وبحوزته  11قطعة من الحشٌش المخدر ،وحرر محضر بالواقعة ،حسب بٌان
أمنً ،صباح الٌوم األربعاء .تلقى اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارً ا من ربٌس قسم مكافحة
المخدرات ،بمدٌرٌة أمن الفٌوم ،بورود معلومات بنشاط (ولٌد.ج.س 23-سنة) ،عامل ،من قرٌة منشؤة
عبدهللا ،بمركز الفٌوم ،فً االتجار بالمواد المخدرة ،وأكدت التحرٌات صحة هذه المعلومات.وتشكلت قوة
من ضباط قسم مكافحة المخدرات ،ومركز شرطة الفٌوم ،وتمكنت من ضبط المتهم ،وبحوزته  11قطعة
من جوهر الحشٌش المخدر ،بإجمالً وزن  300جم ،ومطواة قرن ؼزال ،وقطر ،ومبلػ مالً قدره
 710جنٌهات ،ودراجة بخارٌة ،وبمواجهته بحٌازة المواد المخدرة ،اعترؾ أنها بقصد االتجار ،والمبلػ
المالً حصٌلة البٌع.تحرر محضر بالواقعة ،رقم  6076لسنة 2016م ،إداري مركز شرطة الفٌوم،
وأحٌل إلى النٌابة ،لتتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-17 :

محافظ الفٌوم ٌوجه بمراعاة الحاالت الخاصة فى قرارات إنهاء انتدابات التعلٌم
أصدر المستشار وابل مكرم ،محافظ الفٌوم ،توجٌهاته لوكٌل وزارة التربٌة والتعلٌم ،بمراعاة الحاالت
المرضٌة واإلنسانٌة ،لبعض المعلمٌن المتضررٌن من قرار وزٌر التربٌة والتعلٌم ،بإنهاء االنتدابات لسد
العجز الموجود بالمدارس.جاء ذلك الٌوم خبلل اللقاء األسبوعى لخدمة المواطنٌن  ،بحضور اللواء خالد
جبرتى ،سكرتٌر عام المحافظة ،ووكبلء الوزارات ورإساء القطاعات والمراكز والمدن ومدٌرى
العموم.واستمع محافظ الفٌوم ،خبلل اللقاء إلى عدد من المشكبلت والطلبات فى القطاعات المختلفة،
مشدداً على وضع حلول جذرٌة لها فى أسرع وقت ممكن .وأصدر المحافظ توجٌهاته ،لمسبولى وزارة
التضامن االجتماعى ،لتوفٌر مساعدات مالٌة ومعاش استثابى ،لعدد من المواطنٌن وذوى االحتٌاجات
الخاصة  ،نظراً لظروفهم المعٌشٌة الصعبة ،وعدم وجود مصدر دخل ثابت لهم.كما وجه محافظ الفٌوم
بتوفٌر فرصة عمل ألحد الشباب وإحدى خرٌجات كلٌة الهندسة بالقطاع الخاص  ،وتوفٌر سكن مناسب
إلحدى األسر األولى بالرعاٌة بمساكن اإلٌواء بدمو.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-17 :

نائب بالفٌوم :مستشفى عام جدٌد بتكلفة  220ملٌون جنٌه
صرح المهندس ربٌع أبولطٌعة عضو مجلس النواب عن محافظة الفٌوم ،أن وزارة الصحة أوصت
بإنشاء مبنى مستشفى جدٌد بموقع مستشفى الفٌوم العام الحالى بالمنطقة الخلفٌة للمبنى الربٌسى
بالمستشفى ،على أن ٌكون المبنى الجدٌد متصبل بالمستشفى القدٌم وٌتضمن كافة الخدمات الطبٌة
المطلوبة وٌتم تصمٌمها طبقا للمعاٌٌر الحدٌثة للمستشفٌات.وأضاؾ النابب أنه ٌجرى حالٌا تكلٌؾ جهة
استشارٌة هندسٌة للقٌام بؤعمال الرفع المساحى للمنطقة الخلفٌة للمستشفى الحالى وتعدٌل الرسومات

الهندسٌة ومقاٌسات األعمال الخاصة بالنموذج المعدل والمشاركة فى الطرح واإلسناد لجهة تنفٌذ
المشروع واإلشراؾ الدابم علٌه.كما أوصت اللجة بان ٌكون عدد أسرة اإلقامة بالمستشفى الجدٌد فى
حدود ( 150سرٌرا) بتكلفة تقدٌرٌة لئلنشاءات ( 160ملٌون جنٌه ) وأن ٌكون التجهٌز الطبى وؼٌر
الطبى فى حدود (  60ملٌون جنٌه ) على أن ٌتم تطوٌر المٌنى القدٌم فور االنتهاء من تنفٌذ المستشفى
الجدٌد لٌشمل باقى أسرة اإلقامة المطلوبة طبقا لعدد السكان واحتٌاجات الطب العبلجى فى حدود ( 300
سرٌر) إضافٌا على أن ٌكون إجمالى األسرة فى الفٌوم ( 350سرٌرا) .

مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-17 :

للٌوم الثالث على التوالى فعالٌات مبادرة حلوة ٌا بلدى بمركز ومدٌنة سنورس والتى ُتنفذ تحت رعاٌة
المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم .جانب من أعمال النظافة ورفع األـربة والقمامة من الشوارع وزرع
األشجار وطبلء األعمدة إضافة إلى إزالة األعبلنات المخالفة من الشوارع الربٌسٌة بمدٌنة سنورس
وأمام مركز الشرطة.

ضمن فعالٌات المرحلة الثانٌة لمبادرة حلوة ٌا بلدى أعمال النظافة وتمهٌد الشوارع بالمقاتلة التابعة
للوحدة المحلٌة بقرٌة سرسنا بمركز طامٌة.

فى ٌومها الثالث على التوالى ضمن مبادرة حلوة ٌا بلدى تكثٌؾ حمبلت النظافة العامة ورفع األأتربة
والقمامة من الشوارع وتمهٌد الطرق بقرٌة فٌدمٌن بمركز سنورس تحت إشراؾ المهندس محمود هاشم
ربٌس مركز ومدٌنة سنورس.

ضمن مبادرة حلوة ٌا بلدى حملة نظافة مكبرة تشمل رفع األتربة والقمامة والمخلفات وتمهٌد الشوارع
بمركز ٌوسؾ الصدٌق قرٌة الشواشنة بالتعاون بٌن الوحدة المحلٌة بالشواشنة ومجلس المدٌنة وجمعٌة
اصدقاء الخٌر.

ضمن مبادرة حلوة ٌا بلدى التى ٌتم تنفٌذها تحت اشراؾ المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،طامٌة
تتجمل  ...أعمال مكثفة لتسوٌة وتمهٌد ورش وتجمٌل طرٌق قرٌة المقاتلة التابعة للوحدة المحلٌة بسرسنا
.

ضمن مبادرة حلوة ٌا بلدى التى ٌتم تنفٌذها تحت اشراؾ المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،طامٌة
تتجمل  ...أعمال مكثفة للنظافة العامة بعزبة خلٌفة ٌونس التابعة للوحدة المحلٌة بسرسنا تحت اشراؾ
المهندس محمود عبد السبلم ربٌس المدٌنة.

ضمن مبادرة حلوة ٌا بلدى التى ٌتم تنفٌذها تحت اشراؾ المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ... ،أعمال
مكثفة للنظافة العامة بمركز طامٌة تحت اشراؾ المهندس محمود عبد السبلم ربٌس المدٌنة.

أعمال مكثفة لتمهٌد وتسوٌة طرٌق سرسنا  -أبو طالب وفرش طبقة السن البلزمة.

فى ٌومها الثالث على التوالى فعالٌات مبادرة حلوة ٌا بلدى وأعمال النظافة ورفع القمامة واألتربة
بالمنطقة الصناعٌة بمركز طامٌة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-18 :

محافظ الفٌوم ٌحٌل  30مخالفة للنٌابة اإلدارٌة
قرر المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،إحالة  30مخالفة بالوحدات المحلٌة ومدٌرٌات الخدمات التابعة
للمحافظة إلى النٌابة اإلدارٌة للتحقٌق فى قضاٌا الفساد المالى واإلدارى واإلخبلل بمهام العمل الوظٌفٌة
فى هذه القطاعات .كان محافظ الفٌوم قد قام بتكلٌؾ إدارة الشبون القانونٌة بالمحافظة بالتحقٌق فى قضاٌا
فساد ومخالفات إدارٌة لعدد من الموظفٌن بقطاعات الصحة والتموٌن والتربٌة والتعلٌم ومركزى الفٌوم
وإطسا ،للتؤكد مما نسب إلٌهم من مخالفات ،وعقب ثبوت الوقابع قرر المحافظ إحالة هذه المخالفات إلى
النٌابة اإلدارٌة للتحقٌق فى اتهام الموظفٌن باإلخبلل فى مهام العمل والتقاعس عن أداء واجباتهم
الوظٌفٌة واتخاذ ما ٌلزم من قرارات .وأكد محافظ الفٌوم أنه ال تهاون فى التصدى لقضاٌا اإلهمال
والفساد ،وأنه ٌتم تنظٌم جوالت مٌدانٌة مفاجبة وحمبلت تفتٌشٌة على جمٌع الوحدات المحلٌة ومدٌرٌات
الخدمات بكافة أنحاء المحافظة لضمان أداء العمل على الوجه األكمل بما ٌحقق الصالح العام وٌحفظ
للمواطنٌن حقوقهم المشروعة ،مشدداً على مبلحقة الفاسدٌن والضرب بٌ ٍد من حدٌد على كل من تسول
له نفسه مخالفة القانون.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-18 :

فى إطار فعالٌات مبادرة حلوة ٌا بلدي..
محافظ الفٌوم ٌتفقد أعمال النظافة ورفع القمامة بمناطق متفرقة بمدٌنة الفٌوم
قام المستشار وابل مكرم محافظ الفٌومٌ ،رافقه اللواء قاسم حسٌن مدٌر األمن ،واللواء خالد جبرتى
سكرتٌر عام المحافظة ،بجولة مٌدانٌة لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة التى ٌجرى تنفٌذها
بمناطق متفرقة بمدٌنة الفٌوم ضمن فعالٌات المرحلة الثانٌة من مبادرة "حلوة ٌا بلدى" التى ٌتم تنفٌذها
بالتعاون مع القوات المسلحة.حٌث قام محافظ الفٌوم بتفقد أعمال النظافة والتجمٌل بمنطقة الزملوطى
حتى مستشفى التؤمٌن الصحى ومستشفى الصدر ،من رفع المخلفات واألتربة والقمامة وأصدر تكلٌفات
لربٌس مدٌنة الفٌوم بفرش سٌارات رمل على الطرٌق الموازى لخط السكة الحدٌد لتجمٌل المنطقة
بالكامل ،كما قام المحافظ بتفقد أعمال رفع القمامة ومخلفات الكرتون من مقلب القمامة الموجود عند
مدخل منطقة قحافة من ناحٌة الطرٌق الدابرى ،وأصدر تكلٌفات لمستؤجر المكان بضرورة رفع جمٌع
األتربة فوراً وإخبلء الموقع تماما ً من المخلفات ،والسٌر فى إجراءات ترخٌص موقع آخر بعٌداً عن
الطرٌق الدابرى للحفاظ على نظافة المكان.كما تفقد مخزن حدٌد وأتوبٌسات خردة على الطرٌق الدابرى
عند منطقة قحافة وأصدر تكلٌفات لصاحب المخزن برفع جمٌع مشتمبلت المخزن من الحدٌد والخردة
والكراسى وقطع ؼٌار األتوبٌسات الخردة خبلل  24ساعة وإخبلء الموقع ،والسٌر فى إجراءات
ترخٌص موقع آخر بدٌل داخل المنطقة الصناعٌة.كما كلؾ المحافظ ربٌس المدٌنة برفع مقلب القمامة
والكرتون الموجود عند مدخل قحافة على الطرٌق الدابرى على أرض زراعٌة واتخاذ كافة اإلجراءات
القانونٌة حٌال المخالفٌن ،باإلضافة إلى تكثٌؾ حمبلت النظافة ورفع القمامة بطول الطرٌق الدابرى لمدة
عشرة أٌام وعقد لقاءات مع العاملٌن فى مجال جمع القمامة لتوعٌتهم بعدم إلقاء المخلفات أو القمامة على
الطرٌق للحفاظ على نظافته وجماله ،وتفقد المحافظ أعمال إزالة مبنى مخالؾ على الطرٌق المإدى
لمنطقة حى باؼوص وكلؾ ربٌس المدٌنة بمتابعة أعمال اإلزالة لعدم قٌام مالك المبنى بمعاودة البناء مرة
أخرى.وخبلل الجولة قرر المحافظ إؼبلق مؽسلتٌن ؼٌر مرخصتٌن على الطرٌق الدابرى عند مدخل
قحافة وإزالة المبنٌٌن ومصادرة خراطٌم المٌاة وجمٌع المستلزمات ،وأشار المحافظ أنه سٌتم تنظٌم حملة
مكبرة بالتعاون مع رجال الشرطة لمراجعة جمٌع المؽاسل التى تعمل بدون ترخٌص وؼلقها على الفور
واتخاذ اإلجراءات القانونٌة حٌال أصحابها.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-18 :

محافظ الفٌوم :افتتاح مركز األورام عقب عٌد األضحى المبارك
صرح المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،أن العمل ٌجرى على قدم وساق لبلنتهاء من تجهٌز مركز
أورام الفٌوم تمهٌداً الفتتاحه عقب عٌد األضحى المبارك ،وذلك بهدؾ التٌسٌر على المرضى من أبناء
الفٌوم الذٌن ٌتكبدون عناء السفر إلى القاهرة ،وكذلك عبلج الحاالت المرضٌة من المحافظات المجاورة .
وأضاؾ أن مركز أورام الفٌوم ظل حلما ً ٌراود أبناء الفٌوم وحان وقت تحقٌقه ،فبعد توقؾ العمل
بالمركز لنحو  12عاما ً بسبب نقص االعتمادات المالٌة نجحت جهود المحافظة فى إعادة إحٌاء المشروع
مرة أخرى وبدء العمل فى تجهٌزه باألجهزة البلزمة بالتعاون مع الوزارات ورجال األعمال ومنظمات

المجتمع المدنى ،حٌث ساهمت وزارة التعاون الدولى بجهاز إشعاع جدٌد لمركز أورام الفٌوم ٌضاؾ إلى
الجهاز الذى قدمته مستشفى  75375للمركز ،كما سٌتم خبلل أٌام توقٌع بروتوكول تعاون مع
المستشفى لتدرٌب األطباء وأطقم التمرٌض بالمركز ،وتم تخصٌص قطعة أرض مساحتها  1500متر
إلقامة مركز لعبلج مرضى فٌروس " "Cبالمجان .جاء ذلك خبلل لقاء محافظ الفٌوم مع وفد إذاعة نؽم
FMلبحث مساهمة اإلذاعة فى الدعاٌة الخدمٌة لمركز أورام الفٌوم ،بحضور اللواء خالد جبرتى
سكرتٌر عام المحافظة ،والدكتور صبلح أبو طالب ربٌس الجمعٌة العلمٌة لمرضى األورام المشرفة
على تنفٌذ مركز األورام ،وعدد من أعضاء مجلس النواب ورجال األعمال ،واألستاذ أحمد سمٌر ربٌس
إذاعة نؽم  FMوفرٌق العمل باإلذاعة من المذٌعٌن وطاقم اإلعداد .استعرض محافظ الفٌوم خبلل اللقاء
بعض المشروعات التى تقوم المحافظة بتنفٌذها حالٌا ً فى مختلؾ القطاعات ،وأكد المحافظ ضرورة تبنى
اإلعبلم للمشروعات القومٌة التى ٌجرى تنفٌذها بالمحافظات وحث رجال األعمال على المساهمة فٌها
ألن آثارها اإلٌجابٌة تعود بالنفع على قطاع عرٌض من المواطنٌن ،وأشاد بالتعاون المثمر من وزارة
التعاون الدولى ومستشفى  57357ونواب الفٌوم ورجال األعمال فى تقدٌم الدعم إلنهاء األعمال بمركز
أورام الفٌوم.وفى ختام اللقاء قام ربٌس محطة نؽم  FMبإهداء محافظ الفٌوم درع المحطة تقدٌراً لجهوده
فى خدمة قضاٌا التنمٌة على أرض المحافظة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-18 :

رئٌس جامعة الفٌوم ٌشهد احتفال "السٌاحة والفنادق" باعتمادها لجودة التعلٌم
واالعتماد
شهد األستاذ الدكتور خالد حمزة ،ربٌس جامعة الفٌوم ،الٌوم ،االحتفال الذي أقامته كلٌة السٌاحة
والفنادق ،بالجامعة ،بحصولها على االعتماد من الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد ،كؤول
كلٌة معتمدة فً قطاع السٌاحة ،وأول كلٌة معتمدة على مستوى كلٌات جامعة الفٌوم ،والخامسة المعتمدة
من أول مرة على مستوى مصر .حضر االحتفال ،كل من األستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب ،نابب
ربٌس جامعة الفٌوم ،لشبون التعلٌم والطبلب ،واألستاذ الدكتور محمود هوٌدي ،مستشار ربٌس الجامعة
للجودة ،واألستاذة الدكتورة هناء عبد القادر ،عمٌد كلٌة السٌاحة والفنادق ،والوكبلء ،وأعضاء هٌبة
التدرٌس ،والعاملٌن ،واإلدارٌٌن ،والطبلب بالكلٌة .وأعرب ربٌس الجامعة ،فً كلمته ،عن سعادته
بحصول الكلٌة على االعتماد ،كؤول كلٌة على مستوى كلٌات جامعة الفٌوم ،وقدم التهنبة لكل أسرة
الجامعة ،وإدارة كلٌة السٌاحة والفنادق ،وأضاؾ أن هذا الٌوم ٌعد ٌوما فرٌدا فً حٌاة الجامعة ،وأنه عند
تولٌه منصب رباسة الجامعة ،كان من أهم أهدافه حصول كلٌات الجامعة على اعتماد الجودة ،واعتبر
ربٌس الجامعة ،هذه الخطوة وأنها نقطة البداٌة للكلٌة ،لبلنطبلق إلى العالمٌة ،وأن الكلٌة علٌها دور هام
فً مساندة باقً كلٌات الجامعة للحصول على االعتماد.وقال نابب ربٌس الجامعة لشبون التعلٌم
والطبلب ،إن سر نجاح كلٌة السٌاحة والفنادق فً الحصول على االعتماد ،هو الحب ،ومدى التعاون
والتفاهم ،بٌن أفراد أسرة الكلٌة ،وٌجب أن ٌكون هذا اإلنجاز نموذج ٌحتذى به فً كل كلٌات الجامعة .
وأشار مستشار ربٌس الجامعة للجودة ،إلى أن كلٌة السٌاحة والفنادق ،منذ نشؤتها  1998حرٌصة بؤن
تكون متمٌزة ،وأنه ٌجب الحفاظ على ما وصلت إلٌه الكلٌة ،وأٌضا تطبٌق برامج متمٌزة ،وتخرٌج
طبلب متمٌزون ،وتحسٌن األداء الوظٌفً بها ،وتعهد بؤن تكون كلٌة السٌاحة ،بٌت خبرة لباقً كلٌات

الجامعة للحصول على االعتماد .ومن جانبها ،أشارت عمٌدة كلٌة السٌاحة والفنادق بالفٌوم ،إلى أن كل
أفراد الكلٌة ،بذلوا ً
جهدا كبٌرً ا لتحقٌق هذا اإلنجاز.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-18 :

إصابة  13شخصا ً فى حادث انقالب مٌكروباص على طرٌق الفٌوم
أصٌب  13شخصًا فى حادث انقبلب سٌارة مٌكروباص عند مساكن مٌمنة بطرٌق القاهرة  /الفٌوم
الصحراوى ،وانتقلت سٌارات اإلسعاؾ إلى مكان الحادث وتم نقل المصابٌن إلى مستشفى الفٌوم العام
وتحرٌر محضر بالواقعة وأخطرت النٌابة للتحقٌق.تلقى اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،إخطاراً من
الدكتور سامح محمد السٌد ،مدٌر إسعاؾ الفٌوم ،بوقوع حادث انقبلب سٌارة مٌكروباص بطرٌق القاهرة
الفٌوم الصحراوى عند مساكن مٌمنة ،وأسفر الحادث عن إصابة  13شخصا ،وانتقلت  14سٌارة
إسعاؾ إلى مكان الحادث وتم نقل المصابٌن إلى مستشفى الفٌوم العام ،وتحرر محضر بالواقعة،
وأخطرت النٌابة التى تولت التحقٌق.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-18 :

قائمة أبو رٌدة تزور الفٌوم وبنى سوٌف الٌوم
تزور الٌوم الخمٌس قابمة هانى أبو رٌدة المرشحة النتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة  ،أندٌة بنى
سوٌؾ والفٌوم فى إطار االستعداد النتخابات اتحاد الكرة المقرر لها  30أؼسطس من الشهر
الجارى.تضم قابمة هانً أبو المرشح لرباسة اتحاد الكرة كبلً من حازم الهوارى و حازم إمام وكرم
كردى وحسن فرٌد وسٌؾ زاهر وأحمد مجاهد وسحر الهوارى و وابل جمعه.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-18 :

إٌهاب جالل ٌمنح العبً المقاصة راحة  48ساعة
منح إٌهاب جبلل ،المدٌر الفنً للفرٌق األول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة ،العبٌه راحة لمدة 48
ساعة بعد انتهاء المرحلة الثانٌة من اإلعداد بمدٌنة الفٌوم .وشملت المرحلة الثانٌة ،التركٌز على الجانب
البدنً ورفع اللٌاقة البدنٌة لبلعبٌن وخوض مباراة ودٌة أمام فرٌق المحرق البحرٌنً التً انتهت بفوز
المقاصة بهدؾ نظٌؾ .
مصدر الخبر  :األهرام سبورت
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-18 :

استمراراً لفعالٌات مبادرة حلوة ٌا بلدى رفع اكوام القمامة والقٌام بؤعمال نظافة بجوار مكتب التموٌن
والسنترال العمومً بقرٌة الروضة التابعة لمركز ومدٌنة طامٌة.

فً اطار توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم  ،واستمرارا ألعمال النظافة بقري ومراكز
المحافظة  ،تنظٌؾ الشوارع والمنطقة المحٌطة بالمساكن الجدٌدة بمركز ومدٌنة طامٌة.

استمراراً لفعالٌات مبادرة حلوة ٌا بلدى قامت الوحدة المحلٌة بمركز ومدٌنة سنورس بحملة نظافة مكبرة
بطرٌق سنورس بٌهمو.

ضمن فعالٌات مبادرة حلوة ٌا بلدى حملة إإزاالت على الطرٌق الدابري بمدٌنة الفٌوم ،حٌث تم إزالة
مخزن للخردة ومخزنٌن كرتون عند مدخل قحافة إضافة إلى أعمال رفع القمامة واألتربة والمخلفات
وتمهٌد الطرٌق بجوار الداخلة  ،كما تم اؼبلق مؽسلتٌن إلقامتهما بالمخالفة االولى بطرٌق العقرب
والتانٌة على الطرٌق الدابري عند مدخل باؼوص  ،بحضور وإشراؾ ربٌس المدٌنة وقوات األمن
والمرافق.

استمرار فعالٌات مبادرة حلوة ٌا بلدى بمركز ومدٌنة طامٌة  ،جانب من أعمال النظافة والتجمٌل
والتشجٌر ورفع القمامة واألتربة بمدٌنة طامٌه والحدٌقة الجدٌده وبمنطقة مسجد االمٌر.

تواصل فعالٌات مبادرة حلوة ٌا بلدى بمركز ومدٌنة أبشواى تحت إشراؾ ربٌس المركز  ،جانب من
أعمال تمهٌد الطرق وازالة االتربة والمخلفات والقمامة إضافة إلى تركٌب كشافات صودٌوم النارة
الطرٌق بطرٌق ابوكساه عبود.

مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-19 :

تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم وبالتعاون مع جمعٌة مصر الخٌر قام المهندس محمود
هاشم ربٌس مركز ومدٌنة سنورس بتسلٌم  100رأس من الماشٌة الملقحة اصطناعٌا بقرى جرفس
ومطرطارس بسنورس على عدد من األسر األولى بالرعاٌة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة

تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-19 :

زٌارة وزٌري الري المصري والكٌنً لمحافظة الفٌوم
استقبل المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم صباح الٌوم الدكتور محمد عبد العاطً وزٌر الموارد المابٌة
والري والسٌد اٌجٌنً واماال وزٌر الري الكٌنً خبلل زٌارتهما لمحافظة الفٌوم لمتابعة المشروعات
الجدٌدة التً ٌجري تنفٌذها وحل المشكبلت التً تعوق منظومة الري بالمحافظة بحضور اللواء خالد
عبد العزٌز جبرتً السكرتٌر العام والمهندس امان هللا فرٌد وكٌل وزارة الري بالفٌوم ومحمود عبد
السبلم ربٌس مركز ومدٌنة طامٌة .خبلل الزٌارة قام وزٌرا الري المصري والكٌنً ٌرافقهما محافظ
الفٌوم بتفقد ترعة الجمهورٌة للوقوؾ علً حالة المٌاة فٌها وتفقد أعمال التطهٌر التً ٌجري تنفٌذها
بالترعة التً ٌبلػ طولها  14كٌلو متر وٌقع فً زمامها  6آالؾ فدان ٌتم زراعة  5آالؾ منها فقط
بسبب نقص المٌاه فً الترعة  ،كما تفقد محافظ الفٌوم ومرافقوه مصب مصرؾ البطس علً ترعة
الجمهورٌة وهدار عبد الهادي  ،ونقطة تجمٌع ورد النٌل علً بحر وهبً  ،والساحل الجنوبً لبحٌرة
قارون  ،وترعة قوته القدٌمه التى ٌقع فى زمامها  4250فدان  ،واستمع الوزٌر لشكاوى المزارعٌن
المتعلقة بنقص المٌاه ووعد بدراسة هذه المشكبلت والعمل على حلها بالتعاون مع مدٌرٌة رى الفٌوم
 .اعلن الدكتور محمد عبد العاطً وزٌر الموارد المابٌة والري انه سٌتم اقامة محطة جدٌدة لتؽذٌة ترعة
الجمهرٌة ونهاٌات بحر وهبى من مصرؾ البطس بتكلفة  70ملٌون جنٌه بهدؾ القضاء على مشكلة
نقص المٌاه وتوفٌر مٌاه الرى البلزمة لؤلراضى الواقعة بزمام ترعة الجمهورٌة خاص ًة فى النهاٌات
مشٌراً أنه تم رفع كفاءة محطة الطاجن لزٌادة مٌاه الرى فى بحر النزلة .من جهته أكد المستشار وابل
مكرم محافظ الفٌوم على إستمرار التعاون الوثٌق بٌن محافظة الفٌوم ووزارة الموارد المابٌة والرى
ً
خاصة األراضى الواقعة فى نهاٌات الترع واألبحر  ،ألن
إلنهاء وحل جمٌع مشكبلت الرى بالمحافظة
الزراعة تمثل مصدر الدخل الوحٌد لعدد كبٌر من أهالى المحافظة  ،وأضاؾ أنه ستٌم تكثٌؾ حمبلت
إزالة التعدٌات على المجارى المابٌة وإزالة فتحات الرى المخالفة وإتخاذ اإلجراءات القانونٌة البلزمة
لضمان وصول مٌاه الرى إلى النهاٌات .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-19 :
زٌارة المستشار وابل مكرم ٌرافقه الدكتور محمد عبد العاطً وزٌر الموارد المابٌه والري والسٌد
اٌجٌنً واواال وزٌر الري الكٌنً لقرٌة تونس لتفقد الصناعات الحرفٌة والٌدوٌة وصناعة الخزؾ
والفخار التً تشتهر بها محافظة الفٌوم عالمٌا.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-19 :

توقٌع بروتوكول تعاون بٌن مصر وكٌنٌا فى مجاالت الرى
قام الدكتور محمد عبد العاطى وزٌر الموارد المابٌة والري والسٌد اٌجٌنى اوماال وزٌر الري الكٌنً
بتوقٌع اتفاقٌة تعاون بٌن مصر وكٌنٌا فى مجاالت استخدامات المٌاه ،بحضور المستشار وابل مكرم
محافظ الفٌوم واللواء خالد جبرتً سكرتٌر عام المحافظة .وأشار وزٌر الموارد المابٌة والري أن
االتفاقٌة تؤتى فً إطار التزام الحكومة المصرٌة بدعم دول حوض النٌل بالرؼم من الظروؾ الصعبة
التً تمر بها الببلد حالٌاً ،وأوضح أن مدة االتفاقٌة خمس سنوات وتتضمن التعاون بٌن مصر وكٌنٌا فٌما
ٌسمى بحصاد األوطان لبلستفادة من موسم األمطار فً توفٌر المٌاه البلزمة للمناطق المحرومة وحفر
اآلبار حٌث ٌخدم كل ببر منها  30ألؾ فرد ،الفتا ً أن مصر وكٌنٌا لهما نفس الظروؾ من حٌث وجود
مناطق جافة وهو ما ٌتطلب ضرورة إعادة استخدام المٌاه وخلط مٌاه الري بمٌاه الصرؾ الزراعً
المعالج .وأكد وزٌر الري استمرار التعاون مع دول حوض النٌل بشكل عام ودولة كٌنٌا على وجه
الخصوص وتوفٌر التموٌل البلزم لتنفٌذ المشروعات المشتركة ،ووجه الشكر لمحافظ الفٌوم على
االستقبال الحافل للوفد الكٌنً ووفد وزارة الري .من جهته أشار المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم أن
هناك تنسٌق كامل مع وزارة الري لحل مشكبلت المزارعٌن وتكثٌؾ الحمبلت إلزالة التعدٌات على
المجارى المابٌة لضمان وصول مٌاه الري إلى األراضً الزراعٌة فً نهاٌات الترع واألبحر .عقب
توقٌع االتفاقٌة قام محافظ الفٌوم بإهداء وزٌر الري المصري درع المحافظة ،وإهداء وزٌر الري الكٌنً
والوفد المرافق له درع المحافظة والمٌدالٌات التذكارٌة ،تعبٌراً عن حجم التآخً والتعاون مع دولة كٌنٌا،
كما أهدى للوفد الكٌنً بعض المنتجات الٌدوٌة التً تشتهر بها المحافظة .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-19 :

"نغم اف ام" تدعم مركز أورام الفٌوم وٌهدون درع المحطة للمحافظ
فً مبادرة طٌبة من فرٌق محطة "نؽم اؾ ام" حرص العاملٌن باإلذاعة على زٌارة مركز اورام الفٌوم،
لدعم الحملة القومٌة لمحافظة الفٌوم ضد السرطان ،التً دعا الٌها المستشار وابل مكرم ،وقدموا درع
المحطة الى الدكتور صبلح أبو طالب ربٌس مجلس ادارة المركز والمستشار وابل مركم محافظ الفٌوم
الذي حرص على استقبالهم فً مكتبه ،حٌث قام بتسلٌم درع المحطة ،نٌابة عن فرٌق العمل االذاعً
احمد سمٌر المدٌر العام .وكان على رأس الحضور من محطة "نؽم اؾ ام" احد سمٌر مدٌر المحطة،
واحمد الشناوي مدٌر قطاع االخبار ،ومقدم برنامج "شعبً الحبٌب" وامٌرة نور مقدمة برنامج "شارع
الفن" ونٌرة شرٌؾ مقدمة برنامج "واحدة وبس" ،وعمرو صبلح وهمسة امام مقدمً برنامج "فً
اجازة" ،ومن قطاع االخبار بسنت بكر ونهال سماحة ربٌس التحرٌر ،ومن االنتاج محمد نزٌه ومحمد
عمارة ،والمنسق العام وٌاسمٌن مجدي ،وقدموا مبلػ مالً رفضوا االفصاح عنه كتبرع الى مركز اورام
الفٌوم  .وأكد سمٌر مدٌر محطة "نؽم اؾ ام" انه سٌبذل قصارى جهده مع زمبلبه باإلذاعة لتقدٌم الدعم
البلزم الستكمال مركز اورام الفٌوم قبل االفتتاح الرسمً فً اكتوبر المقبل ،مشٌرا الى ان المحافظات
االقلٌمٌة دابما ما تكون مهمشة من وسابل االعبلم المسموعة والمربٌة وانما فً نؽم اؾ ام سٌلقون
الضوء على هذا الصرح الطبً الذي ٌخدم اهالً محافظة الفٌوم وشمال الصعٌد .وتابع سمٌر خبلل لقابه
بمحافظ الفٌوم المستشار وابل مكرم والدكتور صبلح ابو طالب ربٌس مجلس االدارة والعاملٌن بالمركز،

ان زٌارات االذاعة للمركز ولنن توقؾ وسٌكون هناك دعم اعبلمً واعبلنً ومالً اٌضا خبلل الفترة
المقبلة الستكمال هذا الصرح الطبً الكبٌر.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-20 :

وزٌر الري:مصر أوفت بالتزاماتها اإلفرٌقٌة
أكد الدكتور محمد عبد العاطً وزٌر الموارد المابٌة والري أن مصر أوفت بالتزاماتها اإلفرٌقٌة الخاصة
بتنفٌذ مشروعات تنموٌة بعدد من الدول األفرٌقٌة ودول حوض النٌل ومنها كٌنٌا وذلك رؼم الظروؾ
االقتصادٌة ونقص العملة الصعبة  .جاء ذلك عقب توقٌع وزٌر الري المصري ونظٌره الكٌنً اٌجٌنً
واماال بروتوكوال للتعاون المشترك بٌن البلدٌن تستفٌد كٌنٌا من خبلله من الخبرات المصرٌة فً إعادة
تدوٌر المٌاه الستخدامها فً الري وتطبٌقها فً المناطق التً تعانً الجفاؾ بكٌنٌا  ،إضافة إلً حفر آبار
مٌاه الشرب ببعض المناطق والتً ٌخدم الببر الواحد منها حوالً ثبلثٌن ألؾ نسمة وكذا إقامة مزارع
مشتركة تخدم شعبً البلدٌن  .فٌما أشاد الوزٌر الكٌنً بالحفاوة التً قوبل بها فً مصر منذ وصوله
والوفد المرافق له مطار القاهرة وفً جمٌع األماكن التً قام بزٌارتها  ،وقد لبً الوزٌر الكٌنً والوفد
المرافق له دعوة الؽذاء التً وجهها له المزارع رضوان جبر محمد وشهرته عطا من قرٌة الجمهورٌة
بالفٌوم وحضره الدكتور محمد عبد العاطً وزٌر الري والمستشار وابل محمد نبٌه مكرم محافظ الفٌوم.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-20 :

وزٌر الرى ونظٌره الكٌنى ومحافظ الفٌوم ٌقبلون دعوة الغداء فى منزل مزارع
وجه أحد المواطنٌن الدعوة إلى الدكتور محمد عبد العاطى ،وزٌر الموارد المابٌة والرى ،وإٌجٌنى
واماال ،وزٌر الرى الكٌنى ،والمستشار وابل مكرم ،محافظ الفٌوم لتناول وجبة الؽذاء بمنزله بقرٌة
الجمهورٌة بمحافظة الفٌوم ،جاء ذلك خبلل تفقد الوزٌر ومرافقٌه لعدد من المجارى المابٌة بمحافظة
الفٌوم .وقبل وزٌر الرى دعوة المواطن وحضر برفقته نظٌره الكٌنى ومحافظ الفٌوم وعدد من قٌادات
المحافظة ،ومدٌرٌة الرى ،لمنزل المواطن والذى ٌدعى رضوان جبر محمد 61-سنة وشهرته الشٌخ
عطا) مزارع) وتم تناول وجبة الؽذاء وشكره الوزٌر على كرم ضٌافته.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-20 :

محافظ الفٌوم ٌنجح فى تهدئة ثورة مزارعى "قوته"أمام وزٌرالري
ن جح المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم فى تهدبة ثورة وؼضب مزارع مزارع قرٌة قوته بمركز
ٌوسؾ الصدٌق بمحافظة الفٌوم أثناء اعتراضهم موكب الدكتور محمد عبد العاطى وزٌر الموارد المابٌة
والري والمهندس اٌجٌنى أوماال وزٌر الري الكٌنً أثناء زٌارتهما لمحافظة الفٌوم لتفقد مشاكل نقص
المٌاه فى نهاٌات الترع بالقرى والنجوع .وأكد المزارعون أن مٌاه الرى تكاد تكون معدومة نهابٌا بقرٌة
قوته  ،مما اتلؾ الزراعات نهابٌا وجعلهم ٌموتون من الجوع ،إال أن المستشار وابل مكرم محافظ نجح
فى تهدبتهم ووعدهم بؤن مشكلة نقص المٌاه فى قرٌة قوته بمركز ٌوسؾ الصدٌق ستحل نهابٌا فى 15
أكتوبر هذا العام .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-20 :

فالحات الفٌوم ٌستقبلن وزٌري الزراعة المصري والكٌنى بالزغارٌد
استقبلت فبلحات قرٌة قوته بمركز ٌوسؾ الصدٌق الدكتور محمد عبد العاطى وزٌر الموارد المابٌة
والري والسٌد اٌجٌنى أوماال وزٌر الري الكٌنً والمستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم بالزؼارٌد ترحٌبا
بهم  .وأثناء زٌارة بعض القرى التى تعانى من نقص فى مٌاه الرى فى نهاٌات الترع والقرى بمحافظة
الفٌوم مثل ترعة الجمهورٌة بمركز طامٌة وبعض ترع مركز ٌوسؾ الصدٌق الذى ٌعانى من نقص
شدٌد فى مٌاه الرى.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-20 :

استقبال حافل البن الفٌوم بطل أولٌمبٌاد رٌودى جانٌرو
بتكلٌؾ من المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،شارك فرٌق من العبلقات العامة بالمحافظة وفد
الرٌاضٌٌن وأهالى الفٌوم فى استقبال البلعب محمد إٌهاب ابن محافظة الفٌوم بطل مصر األولٌمبً
الحاصل على المٌدالٌة البرونزٌة فى أولٌمبٌاد رٌودى جانٌرو بالبرازٌل فً منافسات رفع األثقال لوزن
 77كجم ،لحظة وصوله إلى مطار القاهرة فى ساعة متؤخرة من مساء أمس الخمٌس .نقلت بعثة الفٌوم
تهنبة المحافظ لبطل مصر األولٌمبى وجمٌع الرٌاضٌٌن فى البعثة المصرٌة المشاركة فى األولٌمبٌاد
مقدمٌن لهم باقات الورود.من جهته أكد المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم أنه سٌتم تكرٌم ابن الفٌوم
بطل مصر األولٌمبى محمد إٌهاب وجمٌع الرٌاضٌٌن من أبناء الفٌوم المشاركٌن فى البعثة المصرٌة
باألولٌمبٌاد ،تقدٌراً لجهود هذا البطل التى تكللت بنجاحه فى تحقٌق مٌدالٌة لمصر فى هذا المحفل الكبٌر
الذى تتابعه كل دول العالم .كما أكد حرص محافظة الفٌوم على النهوض بالقطاع الرٌاضى ودعم
الرٌاضٌٌن فى مختلؾ األلعاب ،مشٌداً باإلنجاز الذى حققه أبطال مصر فى رفع األثقال ورفع اسم مصر
عالٌا ً خفاقا ً على المستوى الدولى.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة

تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-20 :
استمرار فعالٌات مبادرة حلوة ٌا بلدى بمركز ومدٌنة سنورس  ،أعمال رفع القمامة واألتربة والمخلفات
وتمهٌد الشوارع بطرٌق بٌهمو وداخل المدٌنة .

استمرار فعالٌات مبادرة حلوة ٌا بلدى لؤلسبوع الثانى على التوالى  ،حمبلت نظافة مكثفة ورفع القمامة
واألتربة وتمهٌد الشوارع بمركز ومدٌنة طامٌة بنطاق المعهد الدٌنى وداخل المدٌنة.

لؤلسبوع الثانى على التوالى تواصل فعالٌات مبادرة حلوة ٌا بلدى بمركز ومدٌنة الفٌوم
جانب من أعمال النظافة ورفع القمامة واألتربة والمخلفات والتشجٌر وتمهٌد الشوارع بقرٌتى هوارة
المقطع وسنوفر وعزبتى الٌاس وعلى فراج .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-21 :

فى إطار اإلهتمام بتقدٌم الرعاٌة الصحٌة والكشؾ عن مرض فٌروس سً وتقدٌم العبلج البلزم ،قامت
الوحدة المحلٌة بهوارة المقطع بمركز الفٌوم باستقبال قافلة طبٌة خاصة بفٌروس  ، Cحٌث قامت القافلة
بالكشؾ على أكثر من  600حالة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-21 :
استمراراً لفعالٌات مبادرة " حلوة ٌا بلدي " بمركز طامٌة لبلسبوع الثانى على التوالى وبناء علً
توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم واشراؾ المهندس محمود عبد السبلم ربٌس مركز ومدٌنة
طامٌة شنت حملة نظافة بقرٌة فانوس تتضمن تمهٌد ورش وردم أماكن هاٌله بطرٌق فانوس طامٌة
وطرٌق بحر وهبى من عزبة أبو دٌاب حتى كوم أو شٌم وطرٌق عزبة أبو رحاب وطرٌق عزبة
الخراشً وطرٌق خلوصى الوسطانى.. .طامٌة تتجمل بسواعد ابنابها.وفً اطار التوجٌهات المشددة
بإزالة كافة مخالفات البناء والتعدٌات علً األراضً تم ازالة حالة تعدٌات ببناء محبلت تجارٌة بالشارع
الربٌسى بالمدٌنة الصناعٌة بمدٌنة طامٌة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-21 :

«الفٌوم الجدٌدة» ترفق  292قطعة أرض خالل  8أشهر
أكد المهندس أشرؾ عبد الرحمن ،ربٌس جهاز مدٌنة الفٌوم الجدٌدة ،أنه جار االستعداد خبلل هذه األٌام
لطرح ترفٌق  292قطعة أرض لطرحها للمستثمرٌن الفترة المقبلة بعد االنتهاء من ترفٌقها.وقال ربٌس
جهاز المدٌنة ،فً تصرٌح خاص لـ«فٌتو» ،إن الجدول الزمنى لبلنتهاء من ترفٌق هذ األراضً 8
شهور بعد االنتهاء من عملٌات الطرح واإلسناد على الشركات.وأعلن جهاز مدٌنة الفٌوم أن المدٌنة لدٌها
وفرة كبٌرة فً األراضً االستثمارٌة التً تصلح للطرح واالستثمار الفترة المقبلةٌ.ذكر أن جهاز مدٌنة
الفٌوم الجدٌدة ،أكد أن العمل جار على قدم وساق فً وحدات مشروع اإلسكان االجتماعً التً تشرؾ
علٌها وزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانٌة والمرافق وتم االنتهاء من تنفٌذ عمارات المرحلة الثانٌة فً
المشروع للمواطنٌن بالمدٌنة ،وتضم تنفٌذ  5عمارات بواقع  120وحدة سكنٌة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-21 :

«الوزراء» ٌوافق على نقل ملكٌة أرض مصنع استخراج األمالح لمحافظة
الفٌوم
وافق مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات نقل والٌة األرض المزمع إنشاء مصنع الستخراج االمبلح
من بحٌرة قارون علٌها ،من وزارة السٌاحة إلى محافظة الفٌوم.كما قرر ربٌس الوزراء المهندس شرٌؾ
إسماعٌل ،تكلٌؾ وزٌر المالٌة بمراجعة المبلػ المطلوب من وزارة السٌاحة سداده لهٌبة المجتمعات
العمرانٌة بوزارة الزراعة ،مقابل قٌمة األرض المزمع إقامة مشروع سٌاحً بالساحل الشمالً للبحٌرة
علٌها لٌتسنى نقل ملكٌة األرض للمحافظة.كما تضمن قرار رباسة الوزراء التنبٌه على وزٌري التخطٌط
والزراعة ومحافظ الفٌوم ،تدبٌر التموٌل البلزم لهٌبة الثروة السمكٌة الستكمال المرحلة األولى من
تطهٌر بحٌرة قارون.وكان نابب مركزي ابشواي وٌوسؾ الصدٌق ربٌع ابولطٌعة ،تقدم بطلب لربٌس
الوزراء للنهوض ببحٌرة قارون بالفٌوم سٌاحًٌا واقتصادًٌا.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-21 :

بطل العالم لرفع األثقال فى حوار لـ"الٌوم السابع":بدأت التدرٌب مع والدى
بـ"إٌد مقشة" حتى تحقٌق البرونزٌة ..محمد إٌهاب :مقابلة السٌسً كانت
حافزا مهما للنجاح ..ونفسى فى شقة بعمارة راقٌة
فى منزل بسٌط ٌتوسط حٌا ً شعبٌا ً خلؾ موقؾ للسٌارات وبمدخل عمارة ،لم ٌكلؾ مسبولو الحى أنفسهم
برفع القمامة من الشارع ،تقدٌراً لساكنه البطل وزابرٌهٌ ،سكن محمد إٌهاب الذى حقق فوزاً ؼالٌا ً لمصر
بحصوله على المٌدالٌة البرونزٌة ،فى بطولة أولمبٌاد رفع األثقال فى رٌو دى جانٌرو بالبرازٌل.على
"كنبة" بسٌطة وسط أسرته ،فتح محمد إٌهاب قلبه فى حوار لـ"الٌوم السابع"،مإكداً أنه ٌجنى اآلن حصاد

جهد  18عاماً ،عانى خبللها األمرٌن فى مشواره الرٌاضى برفع األثقال ،وكان ٌضع دابما ً ٌسعى
لتحقٌق حلمه فى األولمبٌاد ،ودابما ما ٌردد عبارة "انتظرونى فى بطولة رٌو".
بداٌة ..لمحنا فى عٌنٌك نظرة تح ٍد جعلتنا جمٌعا ً ندرك أنك ستحصد بطولة فى األولمبٌاد ..بماذا كنت
تفكر؟
"فى لحظات ما قبل الفوز ،وأثناء رفعى األثقال ،شاهدت فجؤة صورة والدى وشقٌقى حسٌن ،رحمة هللا
علٌهمٌ ،جلسان أمامى لتشجٌعى فشعرت بطاقة كبٌرة وقتها ،وأننى فى حاجة إلسعاد المصرٌٌن ،ولم
أشعر بثقل الوزن وقمت برفعها بسهولة والحمد هلل.
بعد تحقٌقك هذا الفوز الغالى ما الرسالة التى توجهها لوالدك وشقٌقك الراحلٌن؟

أقول لهما أنتما آمنتما بى وصدقتمانى ووقفتما بجانبى فى أصعب الظروؾ ،حٌث كان والدى كان على
ٌقٌن أننى سؤصل فى ٌوم من األٌام ،وزرع بذرة الصمود والنفس الطوٌل والصبر لدى ،ودابما كان
شقٌقى ال ٌحب الروتٌن وٌشجع اإلبداع والتفكٌر خارج الصندوق.
كٌف كانت بداٌتك فى ممارسة رفع األثقال؟
بداٌة ممارستى رٌاضة رفع األثقال كانت مع "ٌد المقشة" فى المنزل مع والدى البطل الراحل الكابتن
إٌهاب ٌوسؾ أحمد ،البلعب والحكم الدولى ،والبطل الدولى فى رٌاضة رفع األثقال ،والذى كان ٌعمل
أٌضا ً مدٌراً لمزرعة لئلنتاج النباتى تابعة لكلٌة الزراعة بجامعة الفٌوم.علمنى والدى وأشقابى "التكنٌك"،
وكنت أتدرب فى المدرسة واالستاد ،ونظراً ألن كل أشقابى اضطروا لترك اللعبة النشؽالهم بالثانوٌة
العامة ،قدم لى والدى بمدرسة الموهوبٌن فى مدٌنة نصر ،وانضممت لمنتخب مصر للناشبٌن ،وبعد
مرور عامٌن تم تصعٌدى للمنتخب األول ثم التحقت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ولم أحصل على
البكالورٌوس إال بعد  8سنوات بالكلٌة ،نظرا النشؽالى بالبطوالت ،ونظرا لجهود والدى معى كنت أتوقع
هذا الفوز منذ إقامة البطولة فى لندن ،لوال وجود مشكلة تتعلق باألدوٌة وساندنى شقٌقى الراحل حسٌن
الذى كان ٌعمل صٌدلٌا.
هل مقابلة الرئٌس فى الٌوم العالمى للشباب كانت حافزا لك لتحقٌق البطوالت؟
طبعا ً كانت حافزاً كبٌراً لى وللشباب األبطال الذٌن حققوا بطوالت أولمبٌاد ،ووقتها قلت لنفسى ،إن أكبر
شخصٌة فى الدولة ٌعرفك وٌقدر مجهودك وأنت تمثل لعبتك وكل العبى مصر ،وكان ذلك عقب بطولة
العالم للكبار فى  ،2015وتعاهدت مع نفسى على تحقٌق إنجاز أكبر ،والحمد هلل تحقق الحلم ،وفى
انتظار مقابلة الربٌس.
شقٌقك األقرب لك توفى فى حادث مفجع كٌف كان تؤثٌر الواقعة علٌك؟
حسٌن لم ٌكن شقٌقى فقط ،كان صاحبى وأبى وكل شىء ،وعندما توفى والدى فى  2007لم أشعر
بالفاجعة بشكل كبٌر لوجود حسٌن بجانبى ،حتى عندما حدثت مشكلة منعتنى من المشاركة فى األولمبٌاد
لندن شعرت أنه أكثر شخص وقؾ بجانبى ،وقال لى عاٌزك تفرحنا فى أولمبٌاد  2016بالبرازٌل .

وعقب وفاته أٌقنت أن الموت قرٌب من اإلنسان فقررت تحقٌق إنجاز قبل وفاتى ،وال ٌمكن تؤجٌل حلمى
وحلم أبى وأخى ببطولة أولمبٌاد ،وبالفعل بدأت التدرٌب المكثؾ ،وساعدنى بعض المدربٌن ووقفوا
بجانبى ،وكنت أصرؾ على التمرٌن من عملى ،حٌث عملت موظفا بشركة الكهرباء فى القاهرة عقب
التخرج .
ما حقٌقة امتناعك عن الزواج من أجل رفع األثقال؟
هذا حقٌقى ألن ظروفى متواضعة جداً ،وأنا شخص واقعى أنفق دخلى من وظٌفتى المتواضعة بشركة
الكهرباء على التدرٌب والوجبات واالنتقاالت واللبس ،وال أستطٌع االرتباط وتحمل نفقات الزواج
وإنجاب األطفال ،وبعد تحقٌق حلمى أستطٌع التفكر فى االرتباط.
هل ترى أن العبى األثقال فى مصر ٌجدون االهتمام الالزم؟
إذا كان من هو فى القمة لم ٌؤخذ حقه فما بالكم بمن فى القاع ،وأناشد المسبولٌن ضرورة الحفاظ على
الكوادر الموجودة وتقدٌرها ،وعدم إهمالها للدول األخرى التى تخطؾ الموهوبٌن ،وأنا فى لحظة تجاهل
المسبولٌن كنت أفكر فى السفر إلى قطر.
حالٌا ً نبرة الٌؤس بٌن الشباب أصبحت عالٌة جداً ..ما رسالتك للشباب؟
أرٌد أن ألقول لهم إن لم نعش باألمل سنخرج من دابرة الرحمة ،ربنا أكبر وأرحم من كل الظواهر
والشواهد ومن كل الٌؤس ،ربنا ٌرزقنا بفرحة وسبحان هللا إحنا أحرزنا مٌدالٌات مهمة فى وقت صعب،
ألنه ٌعلم أن الناس نفسها تفرح ،وؼداً سٌكون األفضل ،واعمل اللى علٌك واجتهد وأترك الباقى على
ربنا.
وبعد مجهودك ومشوارك ٌبقى السإال ما هى أمنٌاتك الحالٌة؟
نفسى فى التقدٌر المعنوى بمقابلة الربٌس عبد الفتاح السٌسى ،وأكٌد ستكون مقابلة مختلفة بعد هذا
اإلنجاز التارٌخى ،ونفسى فى مٌدان باسمى فى الفٌوم تخلٌدا لذكرى والدى ،وألننى أول شخص فى
المحافظة ٌقؾ على منصة أولمبٌة ،كما أحلم بشقة فى عمارة راقٌة بها مصعد ،ألننا نسكن بالدور
الخامس وتعانى والدتى صعوبة الصعود على السبللم.من جانبها قالت والدة البلعب محمد إٌهاب لـ"الٌوم
السابع" ،إنها منذ وفاة زوجها قبل  10سنوات قررت أن تكون األب واألم ألبنابها الخمسة ،وعاشت
بمعاش زوجها ومرتبها ،حٌث تعمل موظفة بجامعة الفٌوم ،وأنفقت منه على استكمال تعلٌم أبنابها ،حٌث
إن االبن األكبر أمٌر حاصل على بكالورٌوس زراعة ،والثانى ولٌد العب رفع أثقال وٌعمل بشركة
كهرباء جنوب بالقاهرة ،والثالث حسٌن صٌدلى وتوفى منذ عام ونصؾ فى حادث ،ومحمد االبن الرابع
والبطل األولٌمبى وشوقى االبن الخامس واألخٌر بالصؾ الثانى الثانوى بمدرسة الموهوبٌن.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-21 :

تفحم جثة سكرتٌرة محامً فً حرٌق شب فً شقتها السكنٌة بالفٌوم
لقٌت سكرتٌرة محامً ،فً العقد الثالث من عمرها ،بمدٌنة طامٌة ،بمحافظة الفٌوم ،مصرعها ،إثر تفحم
جثتها كاملة ،فً حرٌق شب فً سرٌرها ،بؽرفة نومها ،بشقة فً الطابق الخامس ،بمساكن الزراعٌٌن،
حسب بٌان أمنً ،مساء الجمعة .تلقى اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارا من مؤمور مركز
شرطة طامٌة ،بورود ببلغ من إدارة شرطة النجدة ،بنشوب حرٌق فً شقة سكنٌة ،بمدٌنة طامٌة،
وانتقلت قوات الحماٌة المدنٌة ،إلى المكان وسٌطرت على الحرٌق ،حٌث تبٌن نشوب الحرٌق ،فً ؼرفة
نوم بشقة سكنٌة بالطابق الخامس ،بمساكن الزراعٌٌن ،بمدٌنة طامٌة ،مكونة من ؼرفتٌن وصالة ومطبخ
وحمام ،وأن الحرٌق لم ٌتجاوز سرٌر ؼرفة النوم.تبٌن وجود جثة على السرٌر ،لسٌدة فً العقد الثالث
من عمرها ،متفحمة بالكامل ،وبالفحص تبٌن أنها جثة لسٌدة تدعى (نفٌن.م.ع 31-سنة) ،سكرتٌرة
محامً ،وانتقل قسم األدلة الجنابٌة ،لمعاٌنة مكان الحرٌق ،والتحفظ على المكان ،وكلفت إدارة البحث
الجنابً ،بالتحري عن الواقعة.تحرر محضر بالواقعة ،برقم  4143لسنة  2016م ،إداري مركز
شرطة طامٌة ،وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-21 :

مواطنو الفٌوم للحكومة" :زٌادة أسعار الكهرباء خراب بٌوت وسط ثبات
األجور"
انتقد عدد من مواطنً الفٌوم ،إصرار الحكومة على رفع أسعار الخدمات ،خبلل الفترة األخٌرة،
وتحمٌلهم بؤعباء مالٌة كثٌرة ،ال تتناسب مع حجم دخولهم ،وطالبوا بتطبٌق نظام الضرابب التصاعدٌة
على المواطنٌن ،بدال من رفع أسعار الخدمات على المواطنٌن البسطاء .قال أكرم عزٌز موظؾ :إن
الزٌادة األخٌرة التً أقرتها الحكومة ،على أسعار الكهرباء ،تمثل زٌادة فً األعباء على المواطنٌن ،فً
وقت ال تكفً المرتبات االحتٌاجات العادٌة ،وأضاؾ أنه ٌجب على الحكومة ،مراعاة أحوال المواطنٌن،
وذلك بزٌادة المرتبات البسٌطة ،والتً لم تشهد حتى الٌوم أي زٌادة فعلٌة ،والمواطنون ٌواجهون زٌادة
أسعار السلع ورفع الدعم من قبل الحكومة على الخدمات ،مشٌرا إلى أن الحكومة لٌس لدٌها قدرة على
السٌطرة على سلسلة الزٌادات فً األسعار للسلع والمنتجات.وٌصؾ ماركو حسنً ،رفع الحكومة
ألسعار الكهرباء ،بؤنه خراب بٌوت ،مإكدا أنها زٌادة ؼٌر مبررة لشرابح االستهبلك ،فً حٌن تظل
المرتبات ثابتة ،ببل زٌادة تعٌن المواطنٌن على المعٌشة.وٌإكد ولٌد أبو سرٌع ،مقاول ،أن زٌادة أسعار
الكهرباء ،أصابت الجمٌع بالصدمة واإلحباط ،تجاه الدولة التً تعلن دابما رعاٌتها للفقراء.واتهم أبو
سرٌع ،الحكومة بؤنها تعالج أزمتها من جٌوب الفقراء الخاوٌة ،وتركت األؼنٌاء ٌزدادوا ثراء ،والمواطن
البسٌط أصبح ال ٌحتمل أي زٌادة فً الخدمات األساسٌة ،قاببل :على الحكومة أن تحل مشاكلها
اإلقتصادٌة ،بعٌدا عن المواطن البسٌط.فٌما ٌرى الدكتور أحمد برعً ،طبٌب بٌطري ،من مركز
سنورس ،أنه كان ٌجب على الحكومة محاسبة سارقً التٌار الكهربابً ،والعاملٌن بنظام الممارسة،
الذٌن ٌتعمدون ترك لمباتهم مضٌبة ،دابما باعتبار أنهم ٌدفعون مبالػ ثابتة ،بدال من أن ترفع الحكومة
األسعار على الملتزمٌن.وٌضٌؾ برعً ،أن أعداد ضخمة من المواطنٌنٌ ،سرقون التٌار دون أن ٌدفعوا
ملٌما واحدا ،وكان ٌجب على الحكومة أن تحاسب هإالء أوال ،كما كان علٌها أن تطال الزٌادة أصحاب

االستهبلك العالً ،وهو الذي ٌدل على مستوى مادي مرتفع ٌتحمل هذه الزٌادة ،وقال برعً ،إن
المواطن العاديٌ ،كفٌه ما ٌتحمله من أعباء معٌشٌة.

مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-21 :

بالصور" ..حمزة" ٌكرم البطل األولٌمبً محمد إٌهاب بجامعة الفٌوم
قام الدكتور خالد إسماعٌل حمزة ربٌس جامعة الفٌوم الٌوم السبت ،بتكرٌم البطل األولٌمبً محمد إٌهاب
الحاصل على المٌدالٌة البرونزٌة فً رفع األثقال ،بؤولٌمبٌاد رٌو دي جانٌرو بالبرازٌل "تحت وزن 77
كٌلو جرام" وسلمه درع جامعة الفٌوم .حضر االحتفال ،األستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب نابب ربٌس
الجامعة لشبون التعلٌم والطبلب ،والكابتن خالد قرنً المدٌر الفنً والكابتن سٌد عبد العاطً ربٌس
البعثة ،والموظؾ بجامعة الفٌوم ٌ.ذكر أن البطل األولٌمبً محمد إٌهاب ،حصل على  6مٌدالٌات ذهبٌة
عربٌة و 6مٌدالٌات إفرٌقٌة و 4مٌدالٌات فً بطولة العالم للناشبٌن و 5مٌدالٌات فً بطولة العالم للكبار،
و 4مٌدالٌات فضٌة ومٌدالٌة برونزٌة.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-21 :

محمد علً ٌحسم مقعد نقٌب التمرٌض باكتساح بالفٌوم
انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس نقابة التمرٌض ،بمحافظة الفٌوم ،مساء أمس السبت ،من
فرز أصوات الناخبٌن ،والتً أسفرت عن فوز الممرض محمد علً عباس ،من التؤمٌن الصحً،
بمنصب النقٌب ،بحصوله على  704صو ًتا ،فً مواجهة شعبان رزق ،النقٌب المنتهٌة والٌته ،والذي
حصل على  285صو ًتا .وأشار بٌان مدٌرٌة الصحة بالفٌوم ،إلى أن عدد الحضور من أعضاء الجمعٌة
العمومٌة بالنقابة ،بلػ  989ممرض وممرضة ،من إجمالً  3400ناخب مقٌدٌن فً كشوؾ الجمعٌة
العمومٌة ،حٌث تابعت زٌنب جاد ملٌجً ،مدٌرة إدارة التمرٌض بمدٌرٌة الصحة ،العملٌة
االنتخابٌة.وأجرٌت االنتخابات فً  10لجان ،إحداها بمقر النقابة الفرعٌة ،وباقً اللجان بالمستشفٌات،
حٌث حصل النقٌب الجدٌد فً مستشفى سنورس ،على  150صو ًتا ،وفً مستشفى أبشواي على 173
صو ًتا ،ومستشفى إطسا على  124صو ًتا ،ومستشفى طامٌة على  87صو ًتا ،والمستشفى العام على
 104صو ًتا ،ومستشفى الحمٌات على  49صو ًتا ،ومستشفى الجامعة على  48صو ًتا ،ومستشفى التؤمٌن
الصحً على 177صو ًتا ،والنقابة على  3أصوات ،ولجنة إدارة المركز على  75صو ًتا.وتواصل
اللجنة المشرفة على االنتخابات ،أعمال فرز األصوات للمرشحٌن على مقاعد أعضاء مجلس اإلدارة،
لتعلن النتٌجة النهابٌة.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام

تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-21 :
فً إطار المتابعة المستمرة من اإلدارة العامة للعبلقات العامة لكل ما ٌنشر على صفحة اإلدارة من
شكاوى المواطنٌن ،فقد وردت عدة شكاوى متعلقة بقطاع الرى تم عرضها على السٌد المستشار وابل
مكرم محافظ الفٌوم والذى أصدر توجٌهاته للسٌد المهندس وكٌل وزارة الرى بسرعة اتخاذ اإلجراءات
البلزمة لحلها ..
ففٌما ٌتعلق بشكوى أهالى قرٌة طبهار بمركز أبشواى التى ٌتضررون فٌها من ضعؾ منسوب الرى،
أفادت مدٌرٌة الرى بؤنه تم تطهٌر الترع بالقرٌة وأن المٌاه حالٌا ً بحالة جٌدة ومناسبة لرى الزراعات
بالمنطقة .
وفٌما ٌتعلق بشكوى عدد من المواطنٌن من رفع ماسورة البحر الواطى ،فؤفاد مسبولو الرى بؤن
الماسورة المذكورة كانت موضوعة بالجسر بشكل مخالؾ وتم إزالتها لتؤثٌرها السلبى على نهاٌات
البحر .
أما فٌما ٌتعلق بشكوى أهالى قرٌة أبو جنشو مركز أبشواى من ضعؾ منسوب المٌاه بالبحر ،فقد أفاد
مسبولو الرى بؤنه تم زٌادة المنسوب بالبحر وأن المٌاه حالٌا ً بحالة جٌدة ومناسبة لرى الزراعات
بالمنطقة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-22 :
ي إطار المتابعة المستمرة من اإلدارة العامة للعبلقات العامة لكل ما ٌنشر على صفحة اإلدارة من
شكاوى المواطنٌن ،فقد وردت الٌنا شكوى أهالى مساكن دمو القدٌمة بشؤن قصور الخدمات بالمدٌنة مثل
عدم وجود مكتب برٌد ومكتب تموٌن ،وموقؾ رسمى للسٌارات ،وعدم وجود وحدة للدفاع المدنى ،فقد
تم عرض الشكوى على المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم والذى أصدر توجٌهاته إلى ربٌس مركز
ومدٌنة الفٌوم وأفاد ربٌس المدٌنة بؤنه تم مخاطبة الجهات المعنٌة الدراج هذه الخدمات فى الخطة
الخاصة بها فى أقرب وقت ممكن لتعمل على خدمة المواطنٌن فى هذه المنطقة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-22 :

محافظ الفٌوم ٌُكرم البطل المصرى محمد إٌهاب الحاصل على المٌدالٌة
البرونزٌة
ٌقوم المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،بتكرٌم البطل المصرى محمد إٌهاب الحاصل على المٌدالٌة
البرونزٌة فى أولمبٌاد رٌو دى جانٌرو فى رفع األثقال وذلك فى الساعة السادسة والنصؾ من مساء ؼداً
االثنٌن الموافق  22أؼسطس  2016بقصر ثقافة الفٌوم.وأكد محافظ الفٌوم أن الدولة تحرص على
تكرٌم هإالء األبطال الذٌن رفعوا راٌة مصر عالٌة خفاقة بٌن الشعوب واألمم تحفٌزاً وتشجٌعا ً لهم على
مواصلة مشوار التمٌز والتفوق ،وأن الدولة ال تؤلو جهداً فى تقدٌم كل الدعم البلزم لهإالء األبطال.

مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-22 :
استمراراً لفعالٌات مبادرة " حلوة ٌا بلدي " بمركز الفٌوم لبلسبوع الثانى على التوالى وبناء علً
توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم واشراؾ األستاذ السٌد ابراهٌم موسى ربٌس مركز ومدٌنة
الفٌوم أعمال مكثفة للنظافة العامة ورفع اإلشؽاالت .
استمراراً لفعالٌات مبادرة " حلوة ٌا بلدي " بمركز ومدٌنة الفٌوم لبلسبوع الثانى على التوالى وبنا ًء علً
توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم واشراؾ األستاذ السٌد ابراهٌم موسى ربٌس مركز ومدٌنة
الفٌوم  ...أعمال مكثفة لؽرس األشجار والنظافة العامة.

مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-22 :

إصابة  7سٌدات فً انقالب سٌارة أجرة بطرٌق سنورس-الفٌوم
انقلبت سٌارة أجرة ،بطرٌق سنورس-الفٌوم ،الٌوم األحد ،ما أدى إلصابة 7سٌدات ،وقامت سٌارات
اإلسعاؾ بنقلهن إلى مستشفى سنورس المركزي ،لتلقً العبلج ،وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق .تلقى
مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارً ا من الدكتور سامح السٌد ،مدٌر مرفق إسعاؾ الفٌوم ،بوقوع حادث إنقبلب
سٌارة أجرة بطرٌق ( سنورس-الفٌوم) مما أدى إلى إصابة  7سٌدات ،تم نقلهن بواسطة  4سٌارات
إسعاؾ إلى مستشفى سنورس المركزي للعبلج.وقرر الدكتور مروان عبدالفتاح ،وكٌل وزارة الصحة
بالفٌوم ،تحوٌل  4مصابات منهن ،إلى قسم الجراحة ،لوجود اشتباه فً ارتجاج بالمخ لدى اثنتٌن منهن،
وجرح بالرأس ،واشتباه ارتجاج لدى واحدة ،باإلضافة إلى كدمات بالصدر واشتباه نزٌؾ بالبطن ،فٌما
أصٌبت الثبلث حاالت األخرٌات ،بكدمات وسحجات خفٌفة ،فً الجسم.تحرر محضر بالواقعة،
وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-22 :

نائب بالفٌوم ٌطالب بزٌادة عدد شبابٌك دفع ممارسات الكهرباء
اقترح المهندس ربٌع أبولطٌعة ،عضو مجلس النواب عن دابرة مركز ٌوسؾ الصدٌق ،بمحافظة الفٌوم،
زٌادة عدد شبابٌك التحصٌل والمحصلٌن لنقود سداد إٌصاالت ممارسات استهبلك التٌار الكهربابى
وتخصٌص ٌوم أسبوعٌا لكل مركز إدارى تخفٌفا عن المواطنٌن.جاء ذلك خبلل مذكرة أعدها النابب
البرلمانى إلى مؤمور شرطة كهرباء الفٌوم بخصوص شكوى المواطنٌن من االزدحام الشدٌد أمام شباك
سداد إٌصاالت ممارسات استهبلك التٌار الكهربابى بمقر شرطة كهرباء الفٌوم ،مما ٌتسبب فى ضٌاع
وقتهم وٌدفعهم أحٌانا إلى االنصراؾ دون سداد مستحقات الكهرباء.

مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-22 :

المقاصة ٌخاطب األمن لخوض مبارٌات الموسم الجدٌد بالفٌوم
أرسل مسبولو نادى المقاصة خطابا إلى مدٌرٌة أمن الفٌوم ٌطلب فٌه الموافقة على تؤمٌن مبارٌاته
بالموسم الجدٌد ،والتى ستقام على استاد الفٌوم.وحصل مسبولو المقاصة على موافقة اتحاد الكرة فى
إقامة مبارٌاته على استاد الفٌوم ،وٌنتظر موافقة مدٌرٌة أمن المحافظة على تؤمٌن المبارٌات فى الموسم
الجدٌد.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-22 :

النقض تتلقى طع ًنا إللغاء حبس  29إخوان ًٌا فى قضٌة تظاهر بالفٌوم
تقدمت هٌبة الدفاع عن  29متهمًا من عناصر جماعة اإلخوان بمحافظة الفٌوم ،بطعن أمام محكمة
النقض ،برباسة المستشار مصطفى شفٌق ،إللؽاء عقوبة حبسهم  3سنوات الصادرة ضدهم على خلفٌة
إدانتهم بالضلوع فى أعمال عنؾ وتظاهر.وطالبت هٌبة الدفاع فى مذكرات الطعن بوقؾ تنفٌذ عقوبة
الحبس الصادرة ضدهم ،وتحدٌد أقرب جلسة لنظر الشق الموضوعى والقضاء بإلؽاء إدانتهم ،وذلك
ً
استنادا ألسباب قانونٌة تمثلت فى اإلخبلل بحق الدفاع ،والفساد فى االستدالل والقصور فى
التسبٌب .وأسندت النٌابة العامة للمتهمٌن ارتكاب جرابم االنضمام لجماعة أسست على خبلؾ أحكام
القانون ،تدعو لتعطٌل الدستور ومنع مإسسات الدولة من ممارسة أعمالها ،والتجمهر ،والبلطجة،
والتظاهر بدون تصرٌح من الجهات المختصة ،وتروٌع المواطنٌن واستعراض القوة.وكشفت التحقٌقات،
عن أن المتهمٌن ٌتبعون تنظٌم اإلخوان بمحافظة الفٌوم ،وأنهم تلقوا تعلٌمات من كوادر الجماعة بتنظٌم
المسٌرات المخالفة للقانون ،بهدؾ تعطٌل المرافق العامة ومإسسات الدولة ،وتردٌد الهتافات المسٌبة
للقوات المسلحة وجهاز الشرطة.وأشارت التحرٌات إلى أن العناصر المتهمة فى القضٌة شاركت فى
تروٌج منشورات ،واعتادت تحرٌض المواطنٌن على المشاركة فى الفعالٌات التى تنظمها الجماعة ،كما
دأبت على تردٌد الشابعات عن النظام الحالى واألوضاع االقتصادٌة فى الببلد.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-22 :

سامح عاشور ٌلتقى نقٌب محامى الفٌوم للترتٌب للمإتمر العام للنقابة
التقى سامح عاشور نقٌب المحامٌن ،هشام الدش نقٌب محامى الفٌوم ،لبحث كافة مشاكل األعضاء
وإٌجاد حلول عاجلة لها ،لتوفٌر ولبحث كافة الترتٌبات الخاصة بالمإتمر العام للنقابة فى بورسعٌد.وقال
هشام الدش ،نقٌب محامى الفٌوم ،إن اللقاء تناول أزمة عبلج بعض الحاالت المرضٌة ،من الذٌن
تعرضوا لحوادث ،والحاالت المستثناة من قرارات العبلج ،مضٌفا أن النقٌب العام أمر باستٌفاء كافة
األوراق وتقدٌمها مع تقرٌر طبى خاص بالحالة إلصدار قرار بالعبلج.وذكر نقٌب محامى الفٌوم ،أن

اللقاء تناول استعدادات المشاركة فى المإتمر العام ببورسعٌد ،واألعداد المشاركة والقٌمة المالٌة ،وما
سٌتناوله من مناقشات لقانونى المحاماة واإلدارات القانونٌة ،وبعض المسابل المتعلقة بمحامى الفٌوم.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-22 :

حملة للنظافة وتمهٌد وتسوٌة الطرق ورفع القمامة والمخلفات بدابرة الوحدة المحلٌة بقرٌة الحامولى
التابعة لمركز ٌوسؾ الصدٌق ضمن فعالٌات المرحلة الثانٌة من مبادرة حلوة ٌا بلدى التى تنفذ تحت
رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم.
تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،واستمراراً لفعالٌات مبادرة "حلوة ٌا بلدي " أعمال
مكثفة للنظافة العامة بمٌادٌن وشوارع مركز ومدٌنة سنورس .
حملة نظافة مكبرة وتسوٌة الطرق الترابٌة وصٌانة الحفر بطرق العزٌزٌة ــ التفتٌش ــ دوار الوابور
"الطوبجى" وطرٌق محمد عبد الجلٌل  -التفتٌش التابعة لقرٌة العزٌزٌة بمركز طامٌة ،ضمن فعالٌات
المرحلة الثانٌة من مبادرة حلوة ٌا بلدى التى تنفذ بمختلؾ مراكز وقرى المحافظة تحت رعاٌة المستشار
وابل مكرم محافظ الفٌوم.
تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ..حمبلت للنظافة ورفع القمامة والمخلفات بقرٌتى
الروضة وقصر رشوان التابعتٌن لمركز طامٌة ضمن فعالٌات المرحلة الثانٌة من مبادرة حلوة ٌا بلدى.
حملة للنظافة ورفع المخلفات بقرٌة الرٌان التابعة لمركز ٌوسؾ الصدٌق ضمن فعالٌات المرحلة الثانٌة
من مبادرة حلوة ٌا بلدى التى تنفذ تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم.
تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ..حملة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات بشوارع مدٌنة
سنورس ضمن فعالٌات المرحلة الثانٌة من مبادرة حلوة ٌا بلدى.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-23 :

تحت رعاٌة محافظ الفٌوم...
تبنً مبادرة "أنا أصم من حقى أن تفهمنى" بكافة مدٌرٌات المحافظة
تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،سوؾ ٌتم تبنً مبادرة "أنا أصم من حقى أن تفهمنى"
فى جمٌع المدٌرٌات والمصالح والقطاعات الحكومٌة ،وذلك فى إطار حرص الدولة على اإلهتمام بهذه
ا لفبة من المجتمع التى تحتاج للرعاٌة والدعم.وأصدر محافظ الفٌوم تكلٌفات لمسبولى المدٌرٌات
والقطاعات والمصالح بترشٌح عدد من العاملٌن بإدارات خدمة المواطنٌن للحصول على الدورة

التدرٌبٌة التى تنظمها مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم "إدارة التربٌة الخاصة" فى الفترة من  8حتى  15سبتمبر
 2016لمدة أسبوع ،حٌث سٌقوم مترجم اإلشارة بتدرٌب العاملٌن الذٌن سٌتم ترشٌحهم على لؽة اإلشارة
للتعامل مع هذه الفبة من المجتمع.وأكد المحافظ أن هذه المبادرة إنسانٌة تهدؾ فى المقام األول إلى
االهتمام بهذه الفبة المجتمعٌة التى تحتاج للرعاٌة الشاملة من خبلل التعرؾ على متطلباتهم واحتٌاجاتهم
والعمل على تلبٌتها على الفور ،مشٌراً إلى أن الدولة تحرص كل الحرص على رعاٌة هذه الفبة
وادماجها فى المجتمع لئلستفادة من قدرات وأفكار الشباب التى تعود بالنفع على المجتمع.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-23 :
فً إطار المتابعة المستمرة من اإلدارة العامة للعبلقات العامة لكل ما ٌنشر على صفحة اإلدارة من
شكاوى المواطنٌن ،فقد وردت الٌنا شكوى سكان العمارة  18بالمساكن المتطورة بمدٌنة طامٌة والتى
ٌتضررون فٌها من صاحب الوحدة السكنٌة رقم ( ،)3وعلى الفور أصدر محافظ الفٌوم توجٌهاته لربٌس
مركز ومدٌنة طامٌة بفحص الشكوى والمعاٌنة ،وقد أفاد ربٌس المدٌنة أنه بالمعاٌنة على الطبٌعة تبٌن أن
الشقة المذكورة بالشكوى ملك الدكتورة الهام أحمد محمد خلٌفه والتى حصلت بالفعل على ترخٌص
بتعدٌل الوحدة من سكنى إلى تجارى بالترخٌص رقم  10لسنة  2016فى  ،2016/5/19وقامت
بالفعل بتعدٌل الوحدة من سكنى إلى تجارى وتبٌن أن ذلك التعدٌل الٌإثر على سبلمة المبنى.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-23 :
فً إطار المتابعة المستمرة من اإلدارة العامة للعبلقات العامة لكل ما ٌنشر على صفحة اإلدارة من
شكاوى المواطنٌن ،فقد وردت الٌنا شكوى أهالى مركز إطسا ضد مستشفى إطسا المركزى بسبب ؼٌاب
الرعاٌة البلزمة للمرضى وتؽٌب األطباء بمستشفى إطسا المركزى ،وعلى الفور أصدر محافظ الفٌوم
تعلٌماته لوكٌل وزارة الصحة بفحص الشكوى واتخاذ البلزم ،وقد أفاد وكٌل الوزارة أنه تم التوجه الى
مستشفى إطسا وتبٌن بالفعل صحة الشكوى وتم اعداد تقرٌر واحالته إلى الشبون القانونٌة بمدٌرٌة
الصحة التخاذ البلزم.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-23 :

فى احتفالٌة كبرى بقصر الثقافة
محافظ الفٌوم ٌكرم أبطال رفع األثقال بؤولمبٌاد رٌو دي جانٌرو
فى احتفالٌة كبرى بقصر ثقافة الفٌوم كرم المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم أبطال رفع األثقال من
أبناء المحافظة الذٌن حصدوا مٌدالٌات ومراكز متقدمة بؤولمبٌاد رٌو دى جانٌرو بالبرازٌل ،بحضور

اللواء خالد جبرتى سكرتٌر عام المحافظة ،والعقٌد محمد عزمً المستشار العسكري للمحافظة ،وعدد
من وكبلء الوزارة ورإساء المدن والقطاعات ومدبري العموم وأسر األبطال المكرمٌن وحشد ؼفٌر من
مواطنى المحافظة والرٌاضٌٌن وعدد من الصحفٌٌن واإلعبلمٌٌن.خبلل كلمته أكد محافظ الفٌوم على
دعم الدولة الكامل للرٌاضة والرٌاضٌٌن وخاصة الذٌن ٌرفعون رأس مصر عالٌا ً فى المحافل الدولٌة،
وأشار المحافظ أنه الٌوم بصدد تكرٌم ثبلثة من أبطال المحافظة وهم البطل األولٌمبً محمد إٌهاب
ٌوسؾ الحاصل على المركز الثالث والمٌدالٌة البرونزٌة فى رفع األثقال لوزن  77كجم باألولمبٌاد،
وكل من البلعبٌن أحمد أحمد سعد ،وإبراهٌم رمضان إبراهٌم ،الحاصلٌن على المركزٌن الخامس
والثامن بنفس البطولة ،كما تم تكرٌم الكابتن خالد قرنً مدرب الفرٌق وكذا الكابتن صبري عوٌس ،كما
تم تكرٌم ربٌس البعثة المصرٌة لرفع األثقال باألولمبٌاد الكابتن سٌد عبد العاطً محمد ،إضافة إلى
السٌدة هوٌدا مجدي والدة البطل محمد إٌهاب ،وأضاؾ محافظ الفٌوم أن الدولة لن تدخر جهداً فى
االرتقاء بالمنظومة الرٌاضٌة بكل األلعاب الفردٌة منها والجماعٌة  ،والعمل على تحفٌز البلعبٌن
لمواصلة مشوار التمٌز والتفوق ،الفتا ً إلى االستعداد الكامل لتبنً العناصر الشابة الموهوبة فى المجاالت
الرٌاضٌة وؼٌرها ،كما طالبهم المحافظ ببذل المزٌد من الجهد لتمثٌل مصر فى قادم البطوالت ،لٌقدموا
المثل للصاعدٌن من الشباب ومحفزاً لهم لبلستمرار بالمقدمة دوماً ،وخبلل الحفل منح محافظ الفٌوم
األبطال المكرمٌن شهادات التقدٌر ودروع المحافظة والمٌدالٌات ،وتم عرض فٌلما ً تسجٌلٌا ً لمشوار
البطولة بواسطة الداتا شو ،وعقب التكرٌم قدمت الفرقة الموسٌقٌة بقصر ثقافة الفٌوم العدٌد من االؼانً
الوطنٌة إحتفا ًء وتكرٌما ً لؤلبطال.الجدٌر بالذكر أن البطل محمد إٌهاب قد حصل على العدٌد من
المٌدالٌات والمراكز المتقدمة فى العدٌد من البطوالت العربٌة والقارٌة والدولٌة ومنها حصوله على 6
مٌدالٌات ذهبٌة بالبطوالت العربٌة ،و 6مٌدالٌات أفرٌقٌة متنوعة ،و 4مٌدالٌات فً بطوالت الناشبٌن
متنوعة ،و 5فً بطوالت العالم للكبار ،منها  4فضة ،وواحدة برونزٌة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-23 :

المستشار وائل مكرم محافظ الفٌوم فً جولة مرورٌة علً المحالت التجارٌة
والغذائٌة والمطاعم بمدٌنة الفٌوم
فً اطار حرص المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم علً صحة المواطنٌن قام محافظ الفٌوم مساء الٌوم
بجولة مرورٌة علً المحال التجارٌة والؽذابٌة بمدٌنة الفٌوم للتؤكد من من سبلمة المنتج وتارٌخ اإلنتاج
والصبلحٌات من المواد الؽذابٌة من الدواجن واللحوم والمؤكوالت المقدمة للمواطنٌن وكذلك التؤكد من
التراخٌص والشهادات الصحٌة للعاملٌن وسبلمة األدوات والمعدات المستخدمة ٌرافقه فً الجولة لجنه
من التفتٌش المالً واألداري بالمحافظة ومسبولً مدٌرٌة التموٌن ومباحث التموٌن واصدر محافظ الفٌوم
توجٌهات بؤنه التهاون فً صحة المواطن والتعامل مع المخالفٌن بكل الحزم واتخاذ كافة اإلجراءات
القانونٌة حٌالهم.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-23 :

فً جولة لٌلٌة مفاجئة
محافظ الفٌوم ٌتفقد محالت تقدٌم الوجبات الغذائٌة ومعاملها وثالجات حفظ
اللحوم
فً جولة لٌلٌة مفاجبة قام المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم بتفقد العدٌد من محبلت تقدٌم الوجبات
الؽذابٌة الجاهزة للمواطنٌن بمدٌنة الفٌوم وكذا معامل تجهٌزها إضافة إلى مخازن ثبلجات حفظ اللحوم،
رافقه خبلل الجولة اللواء خالد جبرتً سكرتٌر عام المحافظة  ،والسٌد ابراهٌم موسً ربٌس مجلس
مدٌنة الفٌوم  ،وعدد من مسبولى التموٌن،والمرور ،والتفتٌش المالً واإلداري بالمحافظة.حٌث تفقد
محافظ الفٌوم عدداً من محال تقدٌم الوجبات الؽذابٌة الجاهزة بمنطقة السواقى وكذا معاملها الملحقة بها،
وتؤكد بنفسه من نوعٌة األؼذٌة المقدمة للمواطنٌن والتؤكد من تارٌخ صبلحٌتها وكذا مستوى النظافة
بالمعامل والعبلمات التجارٌة للمواد الؽذابٌة المستخدمة فى تقدٌم الوجبات ،إضافة إلى التؤكد من
التراخٌص الخاصة بالمعامل ومزاولة النشاط،إضافة إلى التحقق من توافر الشهادات الصحٌة البلزمة
للعاملٌن بتلك األماكن ،كما قام المحافظ بتفقد عدد من ثبلجات حفظ اللحوم بمناطق البارودٌة وخلؾ
االستاد الرٌاضً وخلؾ نادى المعلمٌن ،وأسفرت الجولة عن ضبط لحوم مفرومة جاهزة العداد
الوجبات دون عبلمات تجارٌة ومجهولة المصدر بمخزن سري خلؾ نادي المعلمٌن ،وعلى الفور أصدر
توجٌهاته بمصادرة المنتج وتحرٌر المحضر البلزم قانوناً ،وخبلل الجولة أصدر محافظ الفٌوم توجٌهات
مشددة لربٌس مجلس المدٌنة للتؤكد من تراخٌص األكشاك الموجودة بمٌدان البارودٌة وأصدر تعلٌماته
بعمل حمبلت مكبرة لرفع اإلشؽاالت ونقل الباعة الجابلٌن من مٌدان البارودٌة وتوفٌر أماكن بدٌلة
وتجمٌل المٌدان ،وخبلل الجولة تم تحرٌر محضر لمؽسلة سٌارات خلؾ نادى المعلمٌن ،كما تم ضبط
السٌارة هـ ـ ج ـ د  724 /تحمل أدوٌة منتهٌة الصبلحٌة وتم إجراء المحضر البلزم لها قانوناً،كما تم
التؤكد من تعرٌفة األجرة لسٌارات السرفٌس والتاكسً ،ووجه بتشكٌل لجنة للتؤكد من التراخٌص ومراقبة
تعرٌفة األجرة وشدد على عمل المحاضر البلزمة للمخالفٌن.خبلل الجولة شدد محافظ الفٌوم على
مسبولى التموٌن بتكثٌؾ الحمبلت لضبط األسواق واألسعار ،من أجل تقدٌم خدمة مناسبة للمواطن  ،كما
كلؾ ربٌس مجلس المدٌنة بعمل الحمبلت الدورٌة لرفع اإلشؽاالت من الشوارع الربٌسٌة والمٌادٌن
لتٌسٌر حركة المرور والمحافظة على الشكل الجمالً ،كما كلؾ مسبولى المرور بتكثٌؾ الحمبلت للتؤكد
من خطوط سٌر السٌارات وتعرٌفة األجرة وكذا التؤكد من سرٌان رخص السابقٌن والسٌارات ،وأثناء
الجولة أكد محافظ الفٌوم أنه ال تهاون مع المخالفٌن ،وٌتم التعامل معهم فى إطار من القانون.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-23 :

ضبط لحوم مفرومة مجهولة المصدر بالفٌوم
قام المستشار وابل مكرم ،محافظ الفٌوم ،مساء اإلثنٌن ،بتفقد عدد من ثبلجات حفظ اللحوم بمناطق
البارودٌة ،وخلؾ اإلستاد الرٌاضً ،وخلؾ نادي المعلمٌن ،فً حملة تموٌنٌة مكبرة .وقد أسفرت
الحملة ،عن ضبط لحوم مفرومة جاهزة ،إلعداد الوجبات دون عبلمات تجارٌة ،ومجهولة المصدر،
بمخزن سري خلؾ نادي المعلمٌن ،وأصدر محافظ الفٌوم ،توجٌهاته بمصادرة اللحوم المضبوطة،

وتحرٌر المحضر البلزم قانو ًنا.رافق المحافظ ،اللواء خالد جبرتً ،سكرتٌر عام المحافظة ،وعدد من
مسبولً التموٌن بالمحافظة ،ومباحث التموٌن ،والوحدة المحلٌة لمركز ومدٌنة الفٌوم.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-23 :

بالصور ..وكٌل وزارة الصحة بالفٌوم ٌكلف بمعاقبة المتغٌبٌن عن العمل فً 4
وحدات صحٌة
قام الدكتور مروان عبد الفتاح ،وكٌل وزارة الصحة بمحافظة الفٌوم ،بزٌارة مفاجبة ،على  4وحدات
صحٌة بمركز طامٌة" ،الفتح ب" ،وكوم أوشٌم ،وقصر رشوان ،وفانوس ،برفقته أٌمن خلٌل ،مفتش من
التفتٌش المالً واإلداري بالمدٌرٌة ،للتؤكد من التزام األطباء بالحضور ،حسب بٌان المدٌرٌة ،مساء أمس
اإلثنٌن .وقد كلؾ وكٌل وزارة الصحة بالمحافظة ،المفتش باالطبلع على دفاتر الحضور ،واالنصراؾ
بالوحدات الصحٌة ،واتخاذ اإلجراءات القانونٌة ،تجاه المتؽٌبٌن عن العمل ،واطمؤن وكٌل الوزارة ،على
توافر الطعوم ،واألدوٌة ،واأللبان ،والتزام األطباء بالوجود فً أماكنهم ،كما استمع إلى شكاوى
العاملٌن ،وأٌضا شكوى أحد المواطنٌن ،وطالب األخصابٌة االجتماعٌة بالوحدة بحل مشكلته.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-23 :

شباب الوفد بالفٌوم ٌرفضون مقترح فرض  10جنٌهات لصالح أعضاء الهٌئات
القضائٌة
أعلنت لجنة شباب الوفد بمحافظة الفٌوم رفضها التام للمقترح المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب
بتعدٌل بعض أحكام القانون  ١٢لسنة  ٠٩٧١بإنشاء صندوق الخدمات الصحٌة واالجتماعٌة ألعضاء
الهٌبات القضابٌة  ،لٌنص على فرض رسم قدره عشر جنٌهات لصالح الصندوق.وطالبت لجنة شباب
حزب الوفد بالفٌوم نواب البرلمان الذٌن ٌمثلون شعب الفٌوم  ،برفض هذا المقترح تلبٌة لرؼبة أبناء
المحافظة الذٌن فوضوهم للنٌابة عنهم فى البرلمان المصرى.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-23 :

محافظ الفٌوم ٌضبط سٌارة أدوٌة منتهٌة الصالحٌة خالل جولة تفقدٌة
ضبط المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،سٌارة تحمل ارقام "هـ ـ ج ـ د  "724 /تحمل أدوٌة منتهٌة
الصبلحٌة ،وتم إجراء المحضر البلزم لها جاء ذلك خبلل جولة المحافظ لتفقد العدٌد من محبلت تقدٌم
الوجبات الؽذابٌة الجاهزة للمواطنٌن بمدٌنة الفٌوم ومعامل تجهٌزها إضافة إلى مخازن ثبلجات حفظ

اللحوم ،رافقه خبلل الجولة اللواء خالد جبرتى سكرتٌر عام المحافظة ،والسٌد ابراهٌم موسى ربٌس
مجلس مدٌنة الف ٌوم ،وعدد من مسبولى التموٌن،والمرور،والتفتٌش المالى واإلدارى بالمحافظة.حٌث تفقد
محافظ الفٌوم عدداً من محال تقدٌم الوجبات الؽذابٌة الجاهزة بمنطقة السواقى ومعاملها الملحقة بها،
وتؤكد من نوعٌة األؼذٌة المقدمة للمواطنٌن والتؤكد من تارٌخ صبلحٌتها وكذا مستوى النظافة بالمعامل
والعبلمات التجارٌة للمواد الؽذابٌة المستخدمة فى تقدٌم الوجبات ،إضافة إلى التؤكد من التراخٌص
الخاصة بالمعامل ومزاولة النشاط ،إضافة إلى التحقق من توافر الشهادات الصحٌة البلزمة للعاملٌن بتلك
األماكن .كما قام المحافظ بتفقد عدد من ثبلجات حفظ اللحوم بمناطق البارودٌة وخلؾ االستاد الرٌاضى
وخلؾ نادى المعلمٌن ،وأسفرت الجولة عن ضبط لحوم مفرومة جاهزة العداد الوجبات دون عبلمات
تجارٌة ومجهولة المصدر بمخزن سرى خلؾ نادى المعلمٌن ،وعلى الفور أصدر توجٌهاته بمصادرة
المنتج وتحرٌر المحضر البلزم قانوناً.وخبلل الجولة أصدر محافظ الفٌوم توجٌهات مشددة لربٌس
مجلس المدٌنة للتؤكد من تراخٌص األكشاك الموجودة بمٌدان البارودٌة وأصدر تعلٌماته بعمل حمبلت
مكبرة لرفع اإلشؽاالت ونقل الباعة الجابلٌن من مٌدان البارودٌة وتوفٌر أماكن بدٌلة وتجمٌل المٌدان،
وتم تحرٌر محضر لمؽسلة سٌارات خلؾ نادى المعلمٌن ،كما تم التؤكد من تعرٌفة األجرة لسٌارات
السرفٌس والتاكسى ،ووجه بتشكٌل لجنة للتؤكد من التراخٌص ومراقبة تعرٌفة األجرة وشدد على عمل
المحاضر البلزمة للمخالفٌن.و شدد محافظ الفٌوم على مسبولى التموٌن ،بتكثٌؾ الحمبلت لضبط
األسواق واألسعار ،من أجل تقدٌم خدمة مناسبة للمواطن ،كما كلؾ ربٌس مجلس المدٌنة بعمل الحمبلت
الدورٌة لرفع اإلشؽاالت من الشوارع الربٌسٌة والمٌادٌن لتٌسٌر حركة المرور والمحافظة على الشكل
الجمالى ،كما كلؾ مسبولى المرور بتكثٌؾ الحمبلت للتؤكد من خطوط سٌر السٌارات وتعرٌفة األجرة
والتؤكد من سرٌان رخص السابقٌن والسٌارات ،وأثناء الجولة أكد محافظ الفٌوم أنه ال تهاون مع
المخالفٌن ،وٌتم التعامل معهم فى إطار من القانون.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016-8-23 :
استمراراً لفعالٌات مبادرة حلوة ٌا بلدى التى ٌتم تنفٌذها تحت إشراؾ المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم
 ....أعمال مكثفة للنظافة ورفع االشؽاالت بمركز طامٌة فى مناطق بجوار المعهد الدٌنى وأرض الجنٌنه
وأرض المشروع وأرض ابو عطٌة بمدٌنة طامٌة .
بناء على تكلٌفات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم وضمن فعالٌات حلوة ٌا بلدى حملة نظافة مكبرة
بمركز ومدٌنة الفٌوم على طرٌق عزبة عاشور وعند كوبرى قحافة وبمدخل مدٌنة دمو .حٌث تم رفع
القمامة والـؤتربة والمخلفات وتسوٌة الطرق ،تحت إشراؾ السٌد ابراهٌم موسى ربٌس المدٌنة وبمشاركة
حسن ابو حامد مساعد ربٌس المدٌنة.
إستمراراً لفعالٌات مبادرة حلوة ٌا بلدى ..حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات واألتربة بمركز
ومدٌنة طامٌة بقرٌة منشؤة الجمال بطرٌق السرب  ،وطرٌق عزبة بنوة  ،وطرٌق عزبة عبد هللا بٌه.

مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/24 :

محافظ الفٌوم ٌفاجئ شركة المطاحن بالزٌارة لٌالً
فاجؤ الم ستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم  ،شركة مطاحن الفٌوم بالزٌارة لٌلة أمس للوقوؾ على سٌر
العمل واألداء بها ،ومدى مطابقة األقماح لمواصفات الجودة ومقاٌٌس الصحة والسبلمة ،وكذا مطابقة
الكمٌات الموجودة فعلٌا ً بما هو مدرج بدفاتر الصادر والوارد بالمطحن ،رافقه خبلل الزٌارة اللواء خالد
جبرتً سكرتٌر عام المحافظة ،وعدد من مسبولى التموٌن ،والمباحث ،ومسبولً التفتٌش المالً
واإلداري بالمحافظة.خبلل الزٌارة قام محافظ الفٌوم بتفقد صوامع الؽبلل وتؤكد بنفسه من الكمٌات
الموجودة من خبلل العدادات األلكترونٌة بؽرؾ التحكم بالصوامع  ،وكذا الكمٌات الجاهزة للطحن
بقسمً المطحن  ،كما تفقد أعمال ومراحل صناعة الدقٌق والنسب المستخدمة فى التجهٌز من خبلل
الخلط بٌن األقماح المصرٌة بنسبة  % 80واألقماح المستوردة بنسبة  ، % 20وأمر على الفور بتشكٌل
لجنة من التفتٌش المالً واإلداري بالمحافظة ،والبقاء بالموقع لحٌن االطبلع على الدفاتر ومطابقتها على
الطبٌعة ،وشدد المحافظ على استمرار جرد الكمٌات للوصول للمطابقة الفعلٌة إضافة إلى التؤكد من
صبلحٌة األقماح وجودتها وكذا مطابقتها للمواصفات الصحٌة السلٌمة وموافاته شخصٌا ً بتقرٌر خبلل
 24ساعة من تارٌخ الزٌارة.خبلل الزٌارة أكد محافظ الفٌوم أن قوت المواطن هو شؽله الشاؼل وال
مساس باالحتٌاجات األساسٌة للمواطنٌن  ،مشٌراً إلى أن ذلك ٌؤتى فى إطار حرص السٌد عبد الفتاح
السٌسً ربٌس الجمهورٌة بتوفٌر الحٌاة الكرٌمة للمواطنٌن.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/24 :

حفاظا ً على المال العام :محافظ الفٌوم ٌقرر حصر المجتمع الضرٌبً بجمٌع
مراكز المحافظة
أصدر المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم تكلٌفاته للجهات المختصة بعمل حصر شامل للمجتمع
الضرٌبً بالمحافظة ،وذلك من خبلل حصر كافة تراخٌص المبانً والمنشآت المقامة بالمحافظة
وإرس الها لمنطقة ضرابب الفٌوم لتحصٌل الرسوم المستحقة لخزانة الدولة على التصرفات العقارٌة،
إضافة لعمل تقٌٌم محاسبً للمكاتب االستشارٌة والمقاولٌن وأصحاب المحبلت التجارٌة حفاظا ً على
المال العام  ، .كما اصدر المحافظ توجٌهات لقطاع الكهرباء ومرفق المٌاه وشركة الؽاز بعدم ترخٌص
أو تجدٌد أي ممارسات مرافق للمنشآت التجارٌة أو الشقق السكنٌة إال بعد توقٌع عقد التملٌك أو اإلٌجار
وختمه من مؤمورٌة الضرابب المختصة فً نطاقها حفاظا على مستحقات الدولة .وفى نفس السٌاق
أصدر محافظ الفٌوم تعلٌماته بعمل حصر شامل لجمٌع المبانً المخالفة بالمحافظة حتى ٌتسنى لمصلحة
الضرابب التعرؾ على المتهربٌن من سداد الضرابب المستحقة ،وأكد المحافظ أن حصر نشاط إٌرادات
الثروة العقارٌة والتصرؾ العقاري ٌؤتً فً إطار خطوات الدولة للحفاظ على المال العام مما له أكبر
األثر فً استكمال منظومة التقدم وتحقٌق التنمٌة الشاملة ،مشدداً على ضرورة التزام المواطنٌن بسداد
مستحقات الدولة من الضرابب والتؤمٌنات والرسوم المستحقة والتً تعود بالنفع علٌهم فً صورة خدمات
مختلفة  .كما أشار احمد عبد القادر وكٌل الوزارة ربٌس منطقة الضرابب بالفٌوم أنه سٌتم إرسال

مندوبٌن لجمٌع الجهات بمراكز المحافظة المختلفة للتؤكد من سدادها لكافة الضرابب المستحقة واتخاذ
اإلجراءات القانونٌة البلزمة حفاظا ً على أموال الخزانة العامة  .جدٌر بالذكر أن محافظ الفٌوم قد قام فً
وقت سابق بتشكٌل لجنة من التفتٌش المالً واإلداري بالمحافظة لمراجعة كافة تراخٌص البناء التً
صدرت عن أحٌاء مدٌنة الفٌوم عقب ثورة ٌ 25ناٌر  2011ولمدة خمس سنوات فً الفترة من
 2011/1/1حتى  ، 2015/12/31للوقوؾ على مدى قٌام أصحاب المكاتب الهندسٌة واالستشارٌة من
سداد كافة مستحقات الدولة من ضرابب وتؤمٌنات عامة ومقاوالت  ،وتم إرسال نسخة من التقرٌر لكافة
الجه ات المختصة من الضرابب العامة وضرابب المبٌعات والهٌبة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى ،التخاذ
اإلجراءات القانونٌة البلزمة وتحصٌل مستحقات الدولة حفاظا ً على المال العام .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/24 :
فً إطار المتابعة المستمرة من اإلدارة العامة للعبلقات العامة لكل ما ٌنشر على صفحة اإلدارة من
شكاوى المواطنٌن ،فقد وردت الٌنا شكوى أهالى قرٌة طبهار التابعة لمركز ابشواى وقرٌة المندرة
التابعة لمركز الفٌوم من سوء الخدمات بمجاالت الشرب والصرؾ الصحى ،وعلى الفور أصدر محافظ
الفٌوم توجٌهاته لربٌس شركة مٌاه الشرب والصرؾ الصحى بالفٌوم التخاذ االجراءات البلزمة ،وقد
أفاد ربٌس الشركة أن قرٌة طبهار مخدومة بالصرؾ الصحى ولكن بالمعاٌنة على الطبٌعة تبٌن وجود
كسر فى ماسورة المٌاه التى تخدم القرٌة وتم تصلٌحه على الفور ،أما بالنسبة للمٌاه التى تؽمر الشوارع
تبٌن أنها مٌاه جوفٌة وتم التعامل مع المشكلة وازالة أسباب الشكوى ،أما بخصوص قرٌة المندرة فقد أفاد
ربٌس الشركة أنها تابعة للوحدة المحلٌة بزاوٌة الكرادسة مركز الفٌوم وهى ؼٌر مخدومة بالصرؾ
الصحى وتكلفة مشروع الصرؾ الصحى بالقرٌة تبلػ  10ملٌون جنٌه وسٌتم ادراجها فى حالة توفر
االعتمادات.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/24 :

محافظ الفٌوم ..
لقاء تفعٌل مشروع حصر أمالك الدولة بالمحافظة
استقبل المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم الدكتور ابراهٌم السعٌد منسق مشروع حصر أمبلك الدولة
بالهٌبة المصرٌة العامة للمساحة ،لبحث خطوات تفعٌل مشروع حصر جمٌع أمبلك الدولة المتعد علٌها
والمإجرة داخل نطاق المحافظة ،إلدراجها ضمن قاعدة بٌانات ممٌكنة  ،بحضور اللواء خالد جبرتً
سكرتٌر عام المحافظة ،والمهندس فاٌز عبد هللا مدٌر عام مدٌرٌة المساحة بالفٌوم ووكٌل وزارة اإلسكان
بالفٌوم  ،ورإساء مراكز المحافظة .خبلل اللقاء استعرض منسق مشروع أمبلك الدولة بالهٌبة المصرٌة
العامة للمساحة برنامج حصر أمبلك الدولة ( العامة والخاصة) داخل الحدود اإلدارٌة لمحافظة الفٌوم،
والذي سٌتم تنفٌذه من خبلل توقٌع بروتوكول تعاون بٌن المحافظة والهٌبة المصرٌة العامة للمساحة،
وذلك من خبلل حصر جمٌع األراضً المتعدي علٌها وإعداد خرابط مساحٌة لها داخل وخارج الزمام

علً مستوي مراكز المحافظة ،ومٌكنة هذه البٌانات بشبكة معلوماتٌة ٌتم مراجعتها ومطابقتها مع بٌانات
اإلدارة العامة لؤلمبلك بالمحافظة.أشار محافظ الفٌوم أنه سٌتم تشكٌل لجنة برباسته بنا ًء علً توجٌهات
مساعد ربٌس الجمهورٌة  ،تضم فً عضوٌتها السكرتٌر العام ورإساء المراكز والمدن والرقابة
اإلدارٌة وكافة الجهات المعنٌة بالتعاون مع أمبلك الدولة ، ،لتقدٌم حصر دقٌق لجمٌع أشكال التعدي علً
اراضً أمبلك الدولة داخل نطاق المحافظة ،مشدداً علً ضرورة التصدي لظاهرة التعدي علً أمبلك
الدولة  ،منعا ً للتبلعب بؤمبلك الدولة ،وحفاظا ً علً المال العام واسترداد هٌبة الدولة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/24 :

تفعٌال لقرارات محافظ الفٌوم بجولة أمس
غلق مغسلة سٌارات مخالفة بحً غرب ومراجعة كافة التراخٌص األخرى
بنا ًء على تكلٌفات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم  ،بؽلق كافة مؽاسل السٌارات ؼٌر المرخصة
قامت الوحدة المحلٌة لمركز ومدٌنة الفٌوم تحت إشراؾ المحاسب السٌد إبراهٌم موسى ربٌس المدٌنة ،
بؽلق إحدى مؽاسل السٌارات المخالفة خلؾ نقابة المعلمٌن بحً ؼرب .كان محافظ الفٌوم قد قام بجولة
لٌلٌة مفاجبة مساء أمس ،رافقه خبللها أعضاء من الجهاز التنفٌذي ومباحث التموٌن ،بهدؾ مراجعة
االشتراطات الصحٌة فً عدد من المحال التجارٌة والمخازن ،وخبلل الجولة تبلحظ وجود مؽسلة
سٌارات خلؾ نقابة المعلمٌن بحى ؼرب تعمل بدون ترخٌص وعلى الفور أصدر المحافظ تكلٌفات
لربٌس مركز ومدٌنة الفٌوم بؽلق المؽسلة ومراجعة كافة تراخٌص مؽاسل السٌارات األخرى ،وتكثٌؾ
الحمبلت المرورٌة والجوالت المفاجبة بالتنسٌق مع مباحث التموٌن ومدٌرٌة الصحة للتؤكد من التزام
المحال التجارٌة باالشتراطات الصحٌة وعدم عرض أو بٌع اى منتجات ؼذابٌة منتهٌة الصبلحٌة أو ؼٌر
صالحة لبلستهبلك اآلدمً .وأكد محافظ الفٌوم استمرار الحمبلت الرقابٌة على جمٌع المحال التجارٌة
ومؽاسل السٌارات بكافة مراكز المحافظة وإؼبلق ؼٌر المرخص منها واتخاذ اإلجراءات القانونٌة
البلزمة حٌال المخالفٌن .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/24 :

خالل اللقاء األسبوعً بالمواطنٌن :
محافظ الفٌوم ٌوجه بسرعة حل مشكلة ضعف مٌاه الشرب فً بعض القرى
أصدر المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم توجٌهاته إلى رإساء المدن والقرى بالتنسٌق مع مسبولً مٌاه
الشرب والصرؾ الصحً لمعالجة مشكلة ضعؾ المٌاه التً تعانً منها بعض القرى  ،وتوفٌر المٌاه
البلزمة لهم لحٌن التوصل إلى حل للمشكلة  ،مشدداً على ضرورة وضع حلول جذرٌة لها .جاء ذلك
خبلل اللقاء األسبوعً لخدمة المواطنٌن الذي عقده محافظ الفٌوم الٌوم  ،بحضور اللواء خالد جبرتً
سكرتٌر عام المحافظة ،ووكبلء الوزارة ورإساء القطاعات والمراكز والمدن ومدٌري العموم.واستمع

المحافظ خبلل اللقاء إلى عدد من المشكبلت والطلبات فً القطاعات المختلفة  ،وأصدر توجٌهاته بوضع
الحلول المناسبة لها فً أسرع وقت ممكن  .كما أصدر محافظ الفٌوم توجٌهاته لوكٌل وزارة الصحة
بإجراء عملٌة جراحٌة لسٌدة مُسنة ومتابعة حالتها حتى تتماثل للشفاء التام  ،نظراً لظروفها الصحٌة
والمادٌة الصعبة  ،ووجه المحافظ بتوفٌر مساعدات مالٌة لبعض األُسر األولى بالرعاٌة  ،وكذلك توفٌر
فرص عمل لبعض الشباب بالقطاع الخاص.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/24 :

بالصور ..هشام عطٌة ٌكرم  43طال ًبا بالشهادات العامة من أبناء العاملٌن
بشركة "مٌاه الفٌوم"
قام اللواء هشام عطٌة ،ربٌس مجلس إدارة شركة مٌاه الشرب والصرؾ الصحً بالفٌوم ،بتكرٌم 43
طالبًا وطالبة متفوقٌن بالشهادات االبتدابٌة ،واإلعدادٌة ،والثانوٌة العامة ،من أبناء العاملٌن بالشركة،
الٌوم الثبلثاء ،وذلك بمقر محطة مٌاه العزب الجدٌدة .وأوضح عطٌة ،أنه تم تكرٌم  8طبلب فً الثانوٌة
العامة ،و 9آخرٌن بالشهادة اإلعدادٌة ،و 14بالصؾ الثالث االبتدابً ،و 12بالصؾ السادس االبتدابً،
بجانب الشهادات األزهرٌة ،وتحدد مجموع الدرجات بنسبة مبوٌة ،قدرها  % 94للشهادات العامة مثل
الثانوٌة العامة ،واإلعدادٌة ،واالبتدابٌة ،بٌنما تحدد مجموع التكرٌم للشهادات األزهرٌة بنسبة مبوٌة تقدر
بـ ،% 80أما الصؾ الثالث االبتدابً ،فتم تحدٌده بنسبة مبوٌة  ،% 95وذلك من أجل تحفٌز الطبلب
من أبناء العاملٌن .وأشار عطٌة ،إلى أن الدولة لم تتقدم إال بعقول األبناء المتفوقٌن دراسًٌا ،ألنه بالعلم
تحٌا األمم وبالجهل تسقطً ،
قاببل":نحن نملك قوة بشرٌة علمٌة لو تم استؽبللها االستؽبلل األمثل فسنكون
فً مصاؾ الدول المتقدمة".وأكد عطٌة ،أن الشركة تشجع األبناء على التفوق والنجاح ،وتتمنى لهم أن
ٌحٌوا حٌاة سعٌدة ،وآمنة على أرض وطننا الحبٌب مصر ،وأن الدولة لم تبخل على أبنابها المتفوقٌن
فتوفر لهم كل الدعم البلزم ،وتقٌم مشروعات تقدر بمبلٌٌن الجنٌهات ،لخدمة كل المواطنٌن.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/24 :

محام ٍٍ وتفحم جثتها على
مباحث طامٌة :عامل "دي جً" وراء قتل سكرتٌرة
ٍ
سرٌر نومها بالفٌوم
محام على سرٌر نومها،
توصلت مباحث مركز طامٌة ،بمحافظة الفٌوم ،إلى سر مصرع سكرتٌرة
ٍ
بشقتها فً مساكن طامٌة ،وتفحهم جثتها منذ  4أٌام ،حٌث تبٌن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل "دي
جً" ،حسب بٌان أمنً ،الٌوم الثبلثاء .وقد تلقى اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارً ا من مدٌر
محام فً
إدارة البحث الجنابً ،بمدٌرٌة أمن الفٌوم ،بالتوصل إلى الجانً ،فً واقعة تفحم سكرتٌرة
ٍ
شقتها ،إثر اشتعال النٌران فً سرٌرها ،فً  19أؼسطس الجاري ،والمحرر عنها محضر رقم 4143
لسنة  2016م.وقد توصلت تحرٌات المباحث ،إلى أن مرتكب الحادث ،هو (محمود.م.أ) ،وشهرته
(محمود الطٌب 26-سنة) ،عامل دي جً ،ومقٌم بشارع بورسعٌد بمركز طامٌة ،وبضبطه اعترؾ

بارتكابه الجرٌمة ،حٌث اختلؾ مع المجنً علٌها ،فجر ٌوم الواقعة ،بسبب رؼبته فً الزواج منها،
ورفضها ذلك ،ما أدى لتشاجرهما مع بعضهما البعض ،فكتم أنفاسها بٌدٌه خشٌة علو صوتها ،وافتضاح
أمرهما والعبلقة بٌنهما ،ما أدى لوفاتها ،فقرر التخلص من جثتها حتى ال ٌنكشؾ أمره ،وأشعل النٌران
فً جسدها ،مما أدى لتفحهمها ،وأحٌل المتهم إلى النٌابة للتحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/24 :

مساعد وزٌر الصحة للطب العالجً ٌتفقد مستشفٌات الفٌوم
قام الدكتورأحمد محى الدٌن مساعد وزٌر الصحة لشبون الطب العبلجى بزٌارة لمحافظة الفٌوم وتفقد
المستشفى التكاملى.كما تفقد التشطٌبات بمعهد القلب بمستشفى طامٌة المركزى ،ومبنى الطوارئ
بالمستشفى وأقسام العناٌة والحضانات والنساء والوالدة والعملٌات والكلى الصناع واألسنان واستمع الى
شكاوى مدٌر المستشفى من نقص االطباء.كما توجه مساعد الوزٌر والدكتور مروان عبد الفتاح وكٌل
وزارة الصحة بالفٌوم والفرٌق المصاحب لهما الى مستشفى الصدر بالفٌوم وتفقدوا أقسامها.وشملت
الزٌارة التفقدٌة لمساعد وزٌر الصحة مستشفى الرمد.وخبلل جولته تعرؾ مساعد الوزٌر علً
المشكبلت اإلنشابٌة الموجودة بمستشفى الحمٌات واستمع من وكٌل الوزارة ومدٌرة التخطٌط لمقترحات
حلها.واختتمت الزٌارة بالمرور على مستشفى الفٌوم العام.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/24 :

فً إطار المتابعة المستمرة من اإلدارة العامة للعبلقات العامة لكل ما ٌنشر على صفحة اإلدارة من
شكاوى المواطنٌن ،فقد وردت الٌنا شكوى أهالً قرٌة جردو ،بمركز إطساٌ ،تضررون فٌها من ضعؾ
مٌاه الشرب وكثرة األعطال بالخطوط ،وعلى الفور كلؾ المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم مسبولً
اإلدارة العامة للتخطٌط والمتابعة بالدٌوان العام عمل الدراسات البلزمة لتنفٌذ خط مٌاه الشرب من قرٌة
خلؾ لجردو بطول  4كم قطر  9بوصة  ،وورد رد مسبولً التخطٌط والمتابعة بؤنه تمت الموافقة على
تخصٌص  500ألؾ جنٌه من صندوق الخدمات والتنمبة المحلٌة دعما ً لربط خط مٌاه الشرب بقرٌة
خلؾ بجردوالذي ٌتكلؾ ملٌون و 100ألؾ جنٌه  ،وتواصل إدارة التخطٌط متابعتها لدعم الدٌوان العام
لتجدٌد الموافقة على المبلػ السالؾ ذكره إلنهاء األعمال ووضع الخط محل التنفٌذ بخطة العام المالً
2017 / 2016
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/25 :

محافظ الفٌوم  :تكثٌف الحمالت المرورٌة لضبط تعرٌفة األجرة
بنا ًء على توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم  ،قامت إدارة المرور تحت إشراؾ العمٌد ٌاسر
أبو القاسم مدٌر إدارة المرور بحملة أمنٌة مكثفة لضبط المخالفٌن لقواعد المرور وتعرٌفة األجرة
المقررة وفقا ً للقانون .وتمكنت الحملة من ضبط عدد  12سٌارة مخالفة لعدم التزامهم بتعرٌفة األجرة ،
وتحرٌر المحاضر البلزمة لهم للعرض على النٌابة واتخاذ اإلجراءات القانونٌة ضدهم  ،كما تم التنبٌه
على جمٌع مالكً وقابدي سٌارات األجرة بااللتزام بتعرٌفة األجرة.وأكد محافظ الفٌوم أنه سٌتم تكثٌؾ
الحمبلت المرورٌة طوال أٌام األسبوع  ،للتؤكد من مدى التزام السابقٌن بتعرٌفة األجرة  ،مشٌراً إلى أنه
سٌتم الضرب بٌد من حدٌد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/25 :
إٌما ًء إلى المتابعة المستمرة للمستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم لكل ما ٌهم المواطن الفٌومً وفً إطار
المتابعة الدابمة من اإلدارة العامة للعبلقات العامة لكل ما ٌنشر على صفحة اإلدارة من شكاوى
المواطنٌن ،فقد وردت الٌنا شكوى بعض مواطنى الفٌوم ٌتضررون فٌها من عدم التزام سابقً التاكسً
والسرفٌس بمدٌنة الفٌوم ،وكذا سٌارات نقل الركاب بالمراكز والقرى بخطوط السٌر وتعرٌفة األجرة ،
مما ٌسبب ارهاقا ً للمواطنٌن وزٌادة األعباء علٌهم وعلى الفور أصدر محافظ الفٌوم توجٌهاته لمسبولى
مباحث المرور وإدارة المواقؾ التخاذ البلزم وعمل حمبلت مكثفة على كل خطوط السٌر الداخلٌة
والخارجٌة  ،من أجل رفع األعباء عن المواطنٌن وتقدٌم الخدمة المناسبة ،وورد رد مسبولى المرور
بؤنه تم تكثٌؾ الحمبلت على خطوط السٌر المتنوعة للتؤكد من تعرٌفة األجرة وااللتزام بعدد الركاب
وخطوط السٌر والتؤكد من التراخٌص الخاصة بالسٌارات والسابقٌن  ،وأسفرت أخر الحمبلت من ضبط
 12سٌارة لعدم االلتزام بتعرٌفة األجرة وتم تحرٌر المحاضر البلزمة وفقا ً للقانون  ،وجارى عمل
حمبل ت مكثفة أخرى للوصول بمنظومة نقل الركاب لمستوى مناسب ،كما ٌتم التنبٌه على مالكً وقابدي
السٌارات بااللتزام بقواعد المرور الصحٌحة وعدم الوقوع فى المخالفات تجنبا ً للمسابلة القانونٌة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/25 :
تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم وضمن فعالٌات مبادرة حلوة ٌا بلدى فى أسبوعها
الثانى ،جانب من استكمال ًأعمال النظافة بمركز ومدٌنة طامٌة حٌث رفع القمامة واألتربة والمخلفات
وتمهٌد الطرق بقرٌة كفر محفوظ بجوار مركز الشباب والشارع الكبٌر بالقرٌة وأمام عزبة شكري.تحت
رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم وضمن فعالٌات مبادرة حلوة ٌا بلدى فى أسبوعها الثانى،
جانب من أعمال النظافة والتجمٌل بمركز ومدٌنة سنورس  ،بطرٌق الوحدة المحلٌة بسنهور البحرٌة
الممتد من عزبة ولٌدة حتً ضفاؾ بحٌرة قارون وشملت األعمال رفع القمامة والمخلفات المتراكمة
علً جانبً الطرٌق وإزالة المطبات واالشؽاالت وتسوٌة الطرٌق تمهٌدا لتشجٌره .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة

تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/25 :
بنا ًء على تعلٌمات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم  ،قامت األجهزة التنفٌذٌة بمجلس مدٌنة الفٌوم
بحملة إلزالة اإلشؽاالت واإلعبلنات المخالفة تحت إشراؾ المحاسب السٌد إبراهٌم موسى ربٌس مجلس
المدٌنة وبمشاركة محمد حمدي صالح مساعد ربٌس المدٌنة لئلشؽاالت ومحمد أحمد حسٌن ربٌس حً
شرق .وأكد محافظ الفٌوم على استمرار حمبلت النظافة ورفع اإلشؽاالت فً إطار الحفاظ على المظهر
الجمالً والحضاري البلبق بالمحافظة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/25 :

محافظ الفٌوم ٌستقبل وفداً من االتحاد الدولى للصحافة العربٌة
استقبل المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم وفداً من االتحاد الدولى للصحافة العربٌة برباسة الدكتور
ناصر السبلمونى ربٌس اال تحاد ،وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فى تنفٌذ القوافل الطبٌة والتروٌج
للسٌاحة العبلجٌة بالفٌوم ،بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتٌر عام المحافظة .تم خبلل اللقاء تبادل
الرإى حول مجاالت التعاون المشترك ،ودراسة توقٌع بروتوكول تعاون بٌن محافظة الفٌوم واالتحاد
الدولى للصحافة العربٌة فى تنفٌذ عدد من القوافل الطبٌة للكشؾ المبكر وعبلج أورام الثدى ،كما تناول
اللقاء طرق النهوض بمقومات السٌاحة العبلجٌة بالمحافظة ،ورعاٌة شباب المبتكرٌن والمبدعٌن
والمخترعٌن من أبناء الفٌوم .واستعرض محافظ الفٌوم خبلل اللقاء عدداً من المشروعات التنموٌة التى
تنفذها المحافظة حالٌا ً فى مختلؾ القطاعات ،مإكداً أن المحافظة تسعى إلى استؽبلل الموارد المتاحة فى
تنفٌذ مشروعات قومٌة كبرى تعود بالخٌر على المواطنٌن وتسهم فى تحسٌن المستوى المعٌشى لهم
وخلق فرص عمل للشباب ،موضحا ً أنه قد تم تدبٌر نحو  9آالؾ فرصة عمل لشباب المحافظة من خبلل
ملتقٌات التوظٌؾ التى تنظمها المحافظة بالتعاون مع الشركات والمإسسات الصناعٌة المختلفة ،فضبلً
عن التعاون مع وزارة التعاون الدولى فى توفٌر قروض مٌسرة لشباب الخرٌجٌن بفابدة بسٌطة % 2,5
لتشجٌع الشباب على إقامة مشروعاتهم الصؽٌرة .وأضاؾ أن المحافظة تبذل جهوداً مضنٌة لضبط
األسواق والسٌطرة على األسعار ،من خبلل منافذ بٌع السلع الؽذابٌة الثابتة والمتحركة التى تجوب
مختلؾ قرى ومراكز المحافظة لبٌع السلع الؽذابٌة للمواطنٌن بؤسعار مخفضة لتخفٌؾ العبء عن كاهل
البسطاء ومحدودى الدخل ،كما ٌتم تكثٌؾ الحمبلت المرورٌة لضبط األسواق والتؤكد من عدم التبلعب
فى األسعار ومطابقة المعروض من السلع الؽذابٌة لبلشتراطات الصحٌة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/25 :

مدٌر أمن الفٌوم ٌتفقد الخدمات األمنٌة للتؤكد من جاهزٌتها
تفقد اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،الٌوم األربعاء ،الخدمات األمنٌة ،بطرٌق القاهرة -الفٌوم،
ونقطة شرطة مطرطارس ،بمركز سنورس ،للتؤكد من جاهزٌة القوات ،للتصدي ألي خروج على
القانون .وقد نبه مدٌر األمن ،على شدة مبلحظة الحالة األمنٌة ،والٌقظة التامة ،والتصدي لكل مظاهر
الخروج عن القانون.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/25 :

تعلٌم الفٌوم تطلق أول برنامج للتعلٌم النشط
صرح الدكتور سٌد بسٌونً وكٌل وزارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة الفٌوم ان مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم
بالمحافظة نظمت أول برنامج تدرٌبً للتعلم النشط بمدرسة الفٌوم األعدادٌة الحدٌثة  .حٌث ٌتم تدرٌب
 175كادر تدرٌبً فً الفترة من  21أؼسطس الى  29أؼسطس  2016م تمهٌدا لتدرٌب جمٌع
المعلمٌن فً مدارس جمٌع اإلدارات التعلٌمٌة بمدٌرٌة الفٌوم على استخدام استراتٌجٌة التعلم النشط
.ولفت بسٌونً الً أنه من المقرر انتهاء فترة تدرٌب المعلمٌن فً الفترة من  30أؼسطس الى 20
سبتمبر  2016م مشٌرا الً أن التدرٌب تناول العدٌد من المحاور الهامة مثل الحقابب التدرٌبٌة ومعاٌٌر
المدرب الجٌد ومنها الكفاءة والفاعلٌة  -الخبرة واالمن الوظٌفً والتفكٌر والذكاء  -والتعلم النشط
واستراتٌجٌات التفكٌر ومنها القبعات ال 6والخرابط الذهنٌة والعصؾ الذهنً والتفكٌر المنظومً
واختبار كفاٌات التعلم النشط .وقام بسٌونً بمتابعة تدرٌب التعلم النشط بمدرسة الفٌوم االعدادٌة الحدٌثة
بحضور مسبولى التعلم النشط وطارق عبدالؽنى مدٌر اإلدارة وأكد بسٌونً خبلل الزٌارة على أهمٌة
ال تعلٌم النشط فى أنه ٌجعل التعلم أكثر متعه وجاذبٌة .وٌزٌد من اندماج التبلمٌذ فى العمل وٌنمى
العبلقات االجتماعٌه بٌن التبلمٌذ وبعضهم البعض وبٌنهم وبٌن المعلم.وٌنمى الثقه بالنفس والقدره على
التعبٌر عن الرأى.وٌنمى الدافعٌه فى اتقان العمل.وٌعزز روح المسبولٌه والمبادره لدى التبلمٌذ.وٌعود
التبلمٌذ على اإلٌجابٌة داخل الفصل الدراسً وٌنمى لدٌهم االتجاهات والقٌم االٌجابٌه.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/25 :

البرٌد المصرى تعاٌن موقع إلنشاء مكتب نموذجى بقرٌة الرواشدٌة بالفٌوم
قال النابب ربٌع أبو لطٌعة عضو مجلس النواب عن محافظة الفٌوم ،إنه قام بمرافقة لجنة من هٌبة البرٌد
المصرى لمعاٌنة بعض المواقع المقترحة إلنشاء مكتب برٌد نموذجى بقرٌة الرواشدٌة بمركز الشواشنة
بالفٌوم والذى سبق أن طالب به النابب.ولفت النابب إلى أنه تبٌن وجود بعض أعمدة الكهرباء بالقرب من
أحد المواقع المقترحة وتم االتفاق مع ربٌس هندسة كهرباء ٌوسؾ الصدٌق بانتداب مسبول الشبكات
للمعاٌنة وإبداء الرأى ،مشٌرا إلى أنه تم تحدٌد ٌوم األربعاء  2016/8/31الفتتاح مكتب برٌد قرٌة
الخواجات النموذجى.

مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/25 :

عودة الكهرباء لعدة مناطق بالفٌوم بعد انقطاعها بسبب انفجار كابل رئٌسى
عاد التٌار الكهربابى إلى عدة مناطق بمدٌنة الفٌوم كانت شهدت انقطاع الكهرباء لعدة ساعات متواصلة
بسبب انفجار فى كابل ربٌسى للكهرباء.كانت الحماٌة المدنٌة بمحافظة الفٌوم قد تلقت ببلؼا بوقوع
صوت انفجار بمنطقة كٌمان فارس ،وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان االنفجار وتبٌن أنه كابل
كهرباء ربٌسى واشتعلت به النٌران وتم السٌطرة على الحرٌق ،وأخطر مسبولى الكهرباء لسرعة
إصبلح الكابل ،نظرا النقطاع الكهرباء عن عدة أماكن بمدٌنة الفٌوم ،وتمت عملٌات اإلصبلح وعادت
الكهرباء.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/25 :

تحت رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ..حملة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات من منطقة
المساكن الجدٌدة بمدٌنة طامٌة ضمن فعالٌات المرحلة الثانٌة من مبادرة حلوة ٌا بلدى.
حملة للنظافة وتمهٌد وتسوٌة الطرق ورفع القمامة والمخلفات بعزبتى الهجانة وحنا صالح التابعتٌن
لقرٌة المظاطلى بمركز طامٌة ضمن فعالٌات المرحلة الثانٌة من مبادرة حلوة ٌا بلدى التى تنفذ تحت
رعاٌة المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم.

مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/26 :

إٌما ًء إلى المتابعة المستمرة للمستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم لكل ما ٌهم المواطن الفٌومً وفً إطار
المتابعة الدابمة من اإلدارة العامة للعبلقات العامة لكل ما ٌنشر على صفحة اإلدارة من شكاوى
المواطنٌن ،فقد وردت الٌنا شكوى بعض مواطنً الفٌوم ٌتضررون فٌها من سوء حالة النظافة بمٌدان
عبد المنعم رٌاض بمدخل الفٌوم الربٌسً  ،وانتشار الباعة تاجابلٌن به ،وكذا شكوى قاطنً شارع سٌد
دروٌش بمنطقة العبودي بمدٌنة الفٌوم من تراكم القمامة وعدم وجود صنادٌق لتجمعها ،وعلى الفور
أصدر السٌد المسنشار وابل مكرم توجٌهاته اربٌس مركز ومدٌنة الفٌوم بسرعة اتخاذ البلزم واإلفادة،
ووصل رد ربٌس مدٌنة الفٌوم بؤن مٌدان عبد المنعم رٌاض ٌتم نظافته ٌومٌا ً من خبلل الدورٌات
المتعددة للنظافة ٌومٌا ً وٌتم رفع أي إشؽاالت للباعة الجابلٌن بالحمبلت المنتظمة التى تتم وعمال الحدابق
ٌقومون بالعناٌة بالمزروعات التى بالمٌدان والمحٌطة به ،،وبشؤن القمامة بشارع سٌد دروٌش فٌتم

رفعها ٌومٌا ً على ثبلث وردٌات صباحٌة ومسابٌة ولٌلٌة على مدار  24ساعة وبخصوص الصنادٌق
فالعمل جارى فى صٌانة الصنادٌق القدٌمة وتوفٌر صنادٌق جدٌدة للمكان كما تم وضع صنادٌق الصالة
المؽطاه لحٌن االنتهاء من الصٌانة واحضار الصنادٌق الجدٌدة وذلك بالشارع المجاور لشارع سٌد
دروٌش.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/26 :

بنا ًء على توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،باإلزالة الفورٌة لمختلؾ صور التعدٌات على
الطرق واإلشؽاالت ..قامت األجهزة التنفٌذٌة لمركز ومدٌنة الفٌوم ورباسة حى جنوب بحملة مكبرة
لرفع اإلشؽاالت بعدة مناطق تابعة لحى جنوب تحت إشراؾ المحاسب السٌد ابراهٌم محاسب ربٌس
مركز ومدٌنة الفٌوم ،واالستاذ محمد حمدى صالح مساعد ربٌس المدٌنة ،واالستاذ سبلمة عبد الوهاب
ربٌس حى جنوب.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/26 :

بنا ًء على توجٌهات محافظ الفٌوم...
ضخ كمٌات إضافٌة من اسطوانات البوتاجاز فى المناطق المحتاجة
فى إطار توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم بضرورة التواصل مع المواطنٌن وحل
مشكبلتهم ،والعمل على توفٌر اسطوانات البوتاجاز البلزمة لجمٌع األسر بمختلؾ المراكز والقرى
والنجوع ،قام الٌوم مسبولو التموٌن بالتعاون مع مسبولى الوحدات المحلٌة بتوزٌع كمٌات اضافٌة من
اسطوانات البوتاجاز فى القرى المحتاجة ،التى تعانى من وجود نقص فى اسطوانات البوتاجاز ،حٌث تم
توزٌع االسطوانات بمنطقة مساكن دمو القدٌمة والجدٌدة ،وسٌتم زٌادة الكمٌات من اسطوانات البوتاجاز
تباعا ً لتؽطٌة احتٌاجات المواطنٌن فى جمٌع القرى والمدن.ومن جهته أكد محافظ الفٌوم أنه سٌتم ضخ
كمٌات اضافٌة من اسطوانات البوتاجاز طوال الفترة القادمة حتى ٌتم القضاء نهابٌا ً على جمٌع
اإلختناقات فى جمٌع القرى ،مشٌراً أن المحافظة تحرص كل الحرص على تقدٌم كافة الخدمات البلزمة
للمواطنٌن .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/26 :

االتحاد الدولى للصحافة العربٌة ٌعقد بروتوكول تعاون مع محافظ الفٌوم
استقبل المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم وفداً من االتحاد الدولى للصحافة العربٌة برباسة الدكتور
ناصر السبلمونى ربٌس االتحاد ،والدكتور عبلء نصٌر نابب ربٌس االتحاد وربٌس فرع القاهرة
والدكتور محمد طٌارة امٌن عام االتحاد و عمٌد طٌار محمد السنى مدٌر مكتب القاهرة ونابٌبة عمٌد
احمد الصاوى والمستشار احمد القاضى ممثل فرع االتحاد بالبحر االحمر والصحفى خالد سعٌد
المستشار االعبلمى لبلتحاد والصحفى صبلح السكرى مدٌر مكتب االتحاد بـ الفٌوم وذلك لبحث سبل
التعاون المشترك فى تنفٌذ القوافل الطبٌة والتروٌج للسٌاحة العبلجٌة بالفٌوم ،بحضور اللواء خالد جبرتى
سكرتٌر عام المحافظة .تم خبلل اللقاء تبادل الرإى حول مجاالت التعاون المشترك ،ودراسة توقٌع
بروتوكول تعاون بٌن محافظة الفٌوم واالتحاد الدولى للصحافة العربٌة فى تنفٌذ عدد من القوافل الطبٌة
للكشؾ المبكر وعبلج أورام الثدى ،كما تناول اللقاء طرق النهوض بمقومات السٌاحة العبلجٌة
بالمحافظة ،ورعاٌة شباب المبتكرٌن والمبدعٌن والمخترعٌن من أبناء الفٌوم .واستعرض محافظ الفٌوم
خبلل اللقاء عدداً من المشروعات التنموٌة التى تنفذها المحافظة حالٌا ً فى مختلؾ القطاعات ،مإكداً أن
المحافظة تسعى إلى استؽبلل الموارد المتاحة فى تنفٌذ مشروعات قومٌة كبرى تعود بالخٌر على
المواطنٌن وتسهم فى تحسٌن المستوى المعٌشى لهم وخلق فرص عمل للشباب ،موضحا ً أنه قد تم تدبٌر
نحو  9آالؾ فرصة عمل لشباب المحافظة من خبلل ملتقٌات التوظٌؾ التى تنظمها المحافظة بالتعاون
مع الشركات والمإسسات الصناعٌة المختلفة ،فضبلً عن التعاون مع وزارة التعاون الدولى فى توفٌر
قروض مٌسرة لشباب الخرٌجٌن بفابدة بسٌطة  % 2,5لتشجٌع الشباب على إقامة مشروعاتهم
الصؽٌرة .وأضاؾ أن المحافظة تبذل جهوداً مضنٌة لضبط األسواق والسٌطرة على األسعار ،من خبلل
منافذ بٌع السلع الؽذابٌة الثابتة والمتحركة التى تجوب مختلؾ قرى ومراكز المحافظة لبٌع السلع الؽذابٌة
للمواطنٌن بؤسعار مخفضة لتخفٌؾ العبء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل ،كما ٌتم تكثٌؾ الحمبلت
المرورٌة لضبط األسواق والتؤكد من عدم التبلعب فى األسعار ومطابقة المعروض من السلع الؽذابٌة
لبلشتراطات الصحٌة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/27 :

محافظ الفٌوم  :تكثٌف الحمالت المرورٌة لضبط تعرٌفة األجرة
قامت إدارة المرور تحت إشراؾ العمٌد ٌاسر أبو القاسم مدٌر إدارة المرور بحملة أمنٌة مكثفة لضبط
المخالفٌن لقواعد المرور وتعرٌفة األجرة المقررة وف ًقا للقانون .وذلك بنا ًء على توجٌهات المستشار وابل
مكرم محافظ الفٌوم ،بسرعة ضبط المخالفٌن لقواعد المرور والمتبلعبٌن بتعرٌفة األجرة الخاصة
بالمواطنٌن.وتمكنت الحملة من ضبط عدد  12سٌارة مخالفة لعدم التزامهم بتعرٌفة األجرة ،وتحرٌر
المحاضر البلزمة لهم للعرض على النٌابة واتخاذ االجراءات القانونٌة ضدهم ،كما تم التنبٌه على جمٌع
مالكً وقابدي سٌارات األجرة بااللتزام بتعرٌفة األجرة.وأكد محافظ الفٌوم ،أنه سٌتم تكثٌؾ الحمبلت
المرورٌة طوال أٌام األسبوع ،للتؤكد من مدى التزام السابقٌن بتعرٌفة األجرة ،مشٌرً ا إلى أنه سٌتم
الضرب بٌد من حدٌد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة

تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/27 :

بالصور ..محافظ الفٌوم ٌلتقً وفد االتحاد الدولً للصحافة العربٌة
استقبل المستشار وابل محمد نبٌه ،محافظ الفٌومً ،
وفدا من االتحاد الدولى للصحافة العربٌة ،برباسة
الدكتور ناصر السبلمونى ربٌس االتحاد ،لبحث سبل التعاون المشترك فً تنفٌذ القوافل الطبٌة والتروٌج
للسٌاحة العبلجٌة بالفٌوم.وتناول اللقاء دراسة توقٌع بروتوكول تعاون بٌن محافظة الفٌوم واالتحاد لتنفٌذ
عدد من القوافل الطبٌة للكشؾ المبكر وعبلج أورام الثدى ،ومناقشة طرق النهوض بمقومات السٌاحة
العبلجٌة بالمحافظة ،ورعاٌة شباب المبتكرٌن والمبدعٌن والمخترعٌن من أبناء المحافظة.وقال المحافظ:
«المحافظة تسعى الستؽبلل الموارد المتاحة فً تنفٌذ مشروعات قومٌة كبرى لتحسٌن المستوى
المعٌشى ،وخلق فرص عمل للشباب ،موضحً ا أنه دبر  9آالؾ فرصة عمل لشباب المحافظة من خبلل
ملتقٌات التوظٌؾ التً تنظمها المحافظة بالتعاون مع الشركات والمإسسات الصناعٌة المختلفة ،كما وفر
ً
جهودا
قروضا مٌسرة للخرٌجٌن بفابدة  % 2،5إلقامة مشروعات صؽٌرة».وأضاؾ أن المحافظة تبذل
مضنٌة لضبط األسواق والسٌطرة على األسعار ،من خبلل منافذ بٌع السلع الؽذابٌة الثابتة والمتحركة
التً تجوب مختلؾ قرى ومراكز المحافظة لبٌع السلع الؽذابٌة للمواطنٌن بؤسعار مخفضة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/27 :

إٌما ًء إلى المتابعة المستمرة للمستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم لكل ما ٌهم المواطن الفٌومً وفً إطار
المتابعة الدابمة من اإلدارة العامة للعبلقات العامة لكل ما ٌنشر على صفحة اإلدارة من شكاوى
المواطنٌن ،فقد وردت إلٌنا شكوى عدد من مواطنً الفٌوم ٌتضررون فٌها من زٌادة تعرٌفة األجرة
لسٌارات التاكسى وخطوط المراكز والقرى مما ٌسبب العدٌد من المشاكل بٌن سابقى المركبات
والمواطنٌن ،فقد تم عرض الشكوى على السٌد المسنشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،الذى كلؾ مدٌر
إدارة المواقؾ بسرعة اتخاذ البلزم واإلفادة ،وقد أفاد مدٌر إدارة المواقؾ أنه ٌوجد لجنة متابعة ٌومٌة
تعمل بالتعاو ن مع مباحث المرور للمتابعة المٌدانٌة لجمٌع الخطوط الداخلٌة لضبط المخالفٌن وتحرٌر
المخالفات الفورٌة لهم ،كما أنه فى حالة قٌام السابقٌن بزٌادة تعرٌفة األجرة بعد الخروج من الموقؾ
وقٌام الركاب بإببلغ اإلدارة أو مباحث المرور ٌتم تكلٌؾ مفتشى الخطوط بالمتابعة وفى حالة ثبوت
الواقعة ٌتم اتخاذ االجراءات القانونٌة حٌال المخالفٌن.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/28 :

إصابة  6مواطنٌن فى تصادم ثالث سٌارات بطرٌق القاهرة-أسٌوط الغربً
وقع حادث تصادم ،بٌن ثبلث سٌارات ،أتوبٌس سٌاحً وسٌارة مبلكً ،وأخرى نقل ،مساء الجمعة ،مما
أدى إلى إصابة  6مواطنٌن ،انتقلت إلٌهم سٌارات اإلسعاؾ ،وتمكنت من إسعافهم فً المكان .تلقى اللواء

قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارا من الدكتور سامح السٌد ،مدٌر مرفق إسعاؾ الفٌوم ،بوقوع
حادث تصادم بٌن أتوبٌس سٌاحً ،وسٌارة مبلكً ،وثالثة نقل بطرٌق القاهرة-أسٌوط الؽربً ،بالقرب
من قرٌة قصر الباسل.وانتقلت  10سٌارات إسعاؾ إلى موقع الحادث ،تحت إشراؾ عدلً منصور،
مشرؾ القطاع .وتبٌن أن الحادث ،أدى إلصابة ستة أشخاص ،أجرٌت لهم اإلسعافات البلزمة ،فً مكان
الحادث ،وتحرر محضر بالواقعة ،وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/28 :

"أمن الفٌوم" ٌضبط "مسجل خطر" هاربا ً من  36قضٌة
ضبط قسم مكافحة المخدرات ،بمدٌرٌة أمن الفٌوم ،عاطبلً ،من قرٌة العجمٌٌن" ،مسجل خطر" سرقات
عامة ،مطلوب ضبطه وإحضاره فً  7قضاٌا متنوعة ،ومحكوم علٌه وهارب من  36قضٌة أخرى،
التجاره بالمخدرات ،بحسب بٌان أمنً صادر ،الٌوم السبت .تلقى اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم،
معلومات من ضباط قسم مكافحة المخدرات ،أكدتها تحرٌات المباحث ،باتجار (مصطفى م.م32-.
عاما) ،وشهرته (م.ا ،).عاطل ،ومقٌم بقرٌة العجمٌٌن ،فً المواد المخدرة ،وهو مسجل خطر سرقات
عامة برقم  ،2118ومطلوب ضبطه وإحضاره فً  7قضاٌا مخدرات ،وسبلح ،وتشكٌل عصابً،
والمحكوم علٌه وهارب من  36قضٌة ضرب ،وتبدٌد ،وسرقة.وأمر مدٌر األمن ،بضبط المطلوب
للعدالة؛ حٌث تم ضبطه خبلل قٌادته سٌارة رقم  67465مبلكً الفٌوم ،وبحوزته ثبلث لفافات كبٌرة
الحجم ،من نبات البانجو المخدر ،وزنت  6كٌلو جرامات ،وقطعة كبٌرة الحجم من جوهر الحشٌش
المخدر ،وزنت  250جراماً ،ومبلػ مالً  3750جنٌهاً ،واعترؾ بحٌازته المضبوطات ،بؽرض
االتجار ،وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/28 :

نقٌب الفالحٌن بالفٌوم 1300 :جنٌه سعر غٌر مناسب لتورٌد قنطار القطن
بالصعٌد
قال عبدالسبلم أحمد ،نقٌب الفبلحٌن بمحافظة الفٌوم ،فً تصرٌح خاص لـ"بوابة األهرام" ،الٌوم السبت،
إن سعر التورٌد الذي حددته الحكومة ،للقنطار بالوجه القبلً ،بـ  1300جنٌه ،لٌس مناسبًا للفبلح ،حتى
لو تضاعؾ هذا السعر .وأضاؾ نقٌب الفبلحٌن بالفٌوم ،أن كل شًء ٌزٌد سعره عدا المحاصٌل
الزراعٌة ،وأن السعر المناسب للفبلح لتورٌد القطن ،ال ٌجب أن ٌقل ما بٌن  1550و 1600جنٌه
للقنطار ،حتى ٌعوض تعب الفبلح فً زراعته ،وطالب بضرورة مراعاة احتٌاجات الفبلحٌن ،لتشجٌعهم
على زراعة القطن.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/28 :

الغرفة التجارٌة بالفٌوم :سعر زٌت الطعام ارتفع عمل ًٌا بعد خفض سعة الزجاجة
قال مجدي جاب هللا ،ربٌس مجلس إدارة الؽرفة التجارٌة ،بمحافظة الفٌوم ،فً تصرٌح خاص لـ"بوابة
األهرام" ،أن سعر زٌت الطعام ،ارتفع عملًٌا بعد أن تم خفض سعة الزجاجة من لتر بـ 8.75جنٌه ،إلى
 800جم فقط بسعر  8جنٌهات .وأضاؾ جاب هللا ،أن فارق الكمٌةٌ ،ظهر رفع سعر زٌت الطعام،
حٌث تم تقلٌل كمٌة الزٌت ،بدالً من رفع سعرها.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/28 :

العثور على جثة مسن داخل منزله بالفٌوم
عثرت أجهزة األمن ،بمحافظة الفٌوم ،الٌوم ،السبت ،على جثة ترزى ،فى الستٌنٌات من عمره ،متوفى
أعلى سرٌر حجرة النوم ،داخل شقته ،بشارع مصطفى كامل ،بمدٌنة الفٌوم ،وال ٌوجد علٌه إصابات،
وأ خطرت النٌابة للتحقٌق.كان اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،تلقى إخطارا من مؤمور قسم شرطة
ثان الفٌوم ،بورود ببلغ من إدارة شرطة النجدة ،بوجود جثة داخل شقة ،بشارع مصطفى كامل ،منطقة
"درب حرازة" ،وانتقلت ضباط قسم الشرطة ،إلى المكان.تبٌن أن الجثة للمواطن (حمدى خ م67-
سنة) ،ترزى ،ومسجاة على ظهرها ،أعلى سرٌر حجرة نومه ،وال ٌوجد إصابات ظاهرٌة ،وقال نجله،
(محمد حمدى 33-سنة) ،مقٌم بالصٌفٌة ،أن والده ٌعانى من نوبات سكر متكررة ،وأن الوفاة قضاء
وقدر ،ولم ٌتهم أحد بالتسبب فى وفاة والده.وأكد تقرٌر مفتش الصحة ،أن الكشؾ الطبى على جثة
المتوفى ،أظهر أن الوفاة نتٌجة نوبة سكر ،أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموٌة والتنفسٌة ،وحرر
محضر بالواقعة ،قٌد برقم  3422لسنة  2016م ،إدارى قسم شرطة ثان الفٌوم ،وأخطرت النٌابة
للتحقٌق.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/28 :

مركز حضارة وتراث ٌُطلق مبادرة "تعالوا زوروا الفٌوم" الشهر المقبل
أعلن مركز حضارة وتراث الفٌوم ،بالتعاون مع كلٌة السٌاحة والفنادق  -جامعة الفٌوم ،عن إطبلق
مبادرة بعنوان "تعالوا زوروا الفٌوم" احتفاالً بٌوم السٌاحة العالمى ،المقرر إقامته سبتمبر المقبل،
بالتعاون مع وزارة السٌاحة وهٌبة تنشٌط السٌاحة ومحافظة الفٌوم.وقال الدكتور وحٌد عمران ،مدٌر
مركز حضارة وتراث الفٌوم ،فى تصرٌحات خاصة لـ"الٌوم السابع" ،إن المبادرة تهدؾ إلى التعرؾ
على مقومات التراث الحضارى المتنوع بمحافظة الفٌوم ،مشٌرً ا إلى أن هذا التراث فى حاجة ماسة إلى
الحفاظ علٌه وحسن إدارته وتسوٌقه سواء داخلًٌا أو خارجًٌا ،وٌعد ذلك من أهم تحدٌات مركز حضارة
وتراث الفٌوم بجامعة الفٌوم.وأضاؾ ،أن المبادرة تهدؾ أٌضًا لتنشٌط السٌاحة الداخلٌة بالفٌوم ،حٌث
تتمٌز المحافظة بمقوماتها السٌاحٌة واألثرٌة العدٌدة والمتنوعة ،مثل محمٌة التراث العالمى بوادى
الحٌتان ،منطقة قصر قارون ،منطقة كوم أوشٌم ،مدٌنة ماضى ،وهرم هوارة ،باإلضافة إلى مراكز
الحرؾ التراثٌة الممٌزة مثل قرٌة تونس الخزؾ وقرٌة النزله للفخار وعٌن السٌلٌن ،تلك الصناعات

الحرفٌة التى ٌتم تسوٌقها داخل مصر وتصدٌرها أٌضًا إلى الخارج.وأشار "عمران" إلى أنه سٌتم عقد
مإتمر صحفى بحضور محافظ الفٌوم ،والدكتور خالد حمزة ربٌس الجامعة ،والدكتورة هناء فاٌد عمٌد
كلٌة السٌاحة والفنادق ،وعدد من المسبولٌن بحضور العدٌد من وسابل اإلعبلم ،لئلعبلن عن المبادرة
وأهمٌتها والتعرٌؾ بمقومات الفٌوم السٌاحٌة والمشروعات السٌاحٌة والمشكبلت التى تواجه تراث الفٌوم
والمعوقات التى تتعرض لها السٌاحة لتحوٌل الفٌوم إلى مقصد سٌاحى عالمى لتمٌزه الثقافى والبٌبى.

مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/28 :

مبادرة جدٌدة لجمعٌة شباب مصر لتشغٌل ذوى االحتٌاجات الخاصة بالفٌوم
أعلنت جمعٌة شباب مصر لتنمٌة المجتمع المحلى بالفٌوم عن بدء فعالٌات المرحلة األولى لتدرٌب
وتشؽٌل ذوى االحتٌاجات الخاصة من أبناء محافظة الفٌوم ،وتوفٌر التموٌل لهم الفتتاح مشروعاتهم
الصؽٌرة .وصرح ٌاسر حسٌن ربٌس مجلس إدارة الجمعٌة المنفذة للمشروع بؤن المشروع ممول من
مإسسة ساوٌرس للتنمٌة االجتماعٌة ،وٌستهدؾ تدرٌب وتشؽٌل  600شاب وفتاة من ذوى االحتٌاجات
الخاصة خبلل عامٌن.وأضاؾ ٌاسر حسٌن بؤن المشروع ٌستخدم أفضل األدوات والوسابل التعلٌمٌة
الحدٌثة فى تدرٌب وتؤهٌل الشباب ذوى االحتٌاجات الخاصة ،وذلك باستخدام أحدث االسالٌب العلمٌة
والنفسٌة .كما أن المشروع ٌوسع قاعدته االجتماعٌة ببروتوكوالت تعاون بٌن التربٌة والتعلٌم وبٌت
العابلة المصرٌة ووزارة التضامن االجتماعى والشبون االجتماعٌة من أجل تحقٌق المنفعة العامة لهذه
لذوى االحتٌاجات الخاصة.وقدم ربٌس مجلس إدارة جمعٌة شباب مصر لتنمٌة المجتمع المحلى بالفٌوم
والفرٌق المعاون له الشكر لبٌت العابلة المصرٌة بالفٌوم ومترجمى لؽة اإلشارة على الحضور الجٌد
والمشاركة الفعالة والمثمرة أثناء التدرٌب.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/28 :

مصرع  4أشخاص وإصابة  13فى حادث تصادم بطرٌق "القاهرة -أسٌوط"
الغربى
لقى  4أشخاص مصرعهم وأصٌب  13آخرون فى حادث تصادم وقع بٌن سٌارة مٌكروباص وأخرى
نقل بطرٌق القاهرة أسٌوط الؽربى ،تم نقل الجثث والمصابٌن إلى مستشفٌى الفٌوم العام والواسطى
المركزى ببنى سوٌؾ وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النٌابة التى تولت التحقٌق.كان اللواء قاسم
حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بٌن سٌارة مٌكروباص رقم وط ج 943
وأخرى نقل رقم وى م  218بطرٌق القاهرة أسٌوط الؽربى ،وأسفر عن وفاة  4وهم "على جمال محمد
 41سنة وعاشور محمد عبد الفتاح  29سنة ووزٌر عٌد كامل  41سنة وجثة أخرى مجهولة" ،وإصابة
 13وهم":أحمد محمد السٌد  30سنة عامل وصالح مصطفى عبد العزٌز  25سنة وأحمد سٌد سلٌمان

 42سنة وٌوسؾ أحمد عٌد  19سنة ومحمد حسن احمد  18سنة وأحمد عبد الصادق  18سنة وتامر
أحمد  25سنة واحمد جابر  20سنة واحمد رجب  30سنة واحمد رزق  42سنة ،محمد عبد المنعم 23
سنة ،وجمال عبد المنعم  21سنة ،وأسامة عمر  16سنة).تم نقل الجثث والمصابٌن إلى مستشفٌى الفٌوم
العام والواسطى المركزى ببنى سوٌؾ ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النٌابة التى تولت التحقٌق.

مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/29 :

إزالة  4حاالت تع ٍد علً أراضى زراعٌة بمركز سنورس بالفٌوم
شنت األجهزة التنفٌذٌة بمجلس ومدٌنة سنورس بمحافظة الفٌوم ،حملة إلزالة التعدٌات علً األراضً
الزراعٌة تحت إشراؾ المهندس محمود هاشم ربٌس المدٌنة.وتمكنت الحملة من إزالة  4حاالت تع ٍد
علً أرض زراعٌة مساحتها  4قرارٌط ونصؾ بناحٌة سنورس أول وسنورس ثان ،وجرفس على
طرٌق القاهرة – الفٌوم.وأكد محافظ الفٌوم ،علً استمرارٌة الحمبلت إلزالة التعدٌات علً األراضً
الزراعٌة وأمبلك الدولة بجمٌع قرى ومراكز المحافظة ،بجانب حمبلت النظافة والتطوٌر والتجمٌل
للشوارع والمٌادٌن ،مإكداً علً ضرورة إتخاذ كافة اإلجراءات القانونٌة حٌال المخالفٌن.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/29 :

تكرٌم الموهوبٌن الصم من أبناء الفٌوم بعد حصولهم علً  7جوائز بمسابقة
وزارة الثقافة
كرم الٌوم الدكتور سٌد خطاب ربٌس الهٌبة العامة لقصور الثقافة أبناء الفٌوم من الصم وضعاؾ السمع
الموهوبٌن والذٌن تبناهم مركز جامعة الفٌوم لرعاٌة وتؤهٌل ذوى االحتٌاجات الخاصة وذلك بعدما
حصدوا  7جوابز فى مسابقة "أنا مبدع" والتى نظمتها اإلدارة العامة للتمكٌن الثقافى لذوي االحتٌاجات
الخاصة التابعة لئلدارة المركزٌة للشبون الثقافٌة ضمن فعالٌات مبادرة "صٌؾ والدنا"  ،2015والتى
تهدؾ إلى اكتشاؾ ثدرات ومهارات الشباب الموهوب من ذوى االحتٌاجات الخاصة بالجامعات
المصرٌة ومراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورٌة وتم التكرٌم بمكتبة مصر العامة بالزاوٌة
الحمراء بالقاهرة .حضر التكرٌم محمد زؼلول عبد الحلٌم مدٌر عام إدارة التمكٌن الثقافى لذوى
االحتٌاجات الخاصة بالهٌبة العامة لقصور الثقافة وأسامة ؼرٌب مدٌر مكتبة مصر العامة والدكتور سٌد
الجارحى مدٌر مركز رعاٌة وتؤهٌل ذوى االحتٌاجات الخاصة بجامعة الفٌوم وكرم العجماوى
متخصص لؽة االشارة والترجمة الفورٌة للصم بجامعة الفٌوم ولفٌؾ من االعبلمٌٌن والمهتمٌن بمجال
شبون االعاقة.كان قد شارك فى المسابقة  16فرد من الصم وضعاؾ السمع من خبلل  19لوحة فنٌة
تنافست مع األعمال المشاركة مع كافة الجامعات المصرٌة ومراكز الشباب بؤنجاء الجمهورٌة فى
مسابقة الفنون التشكٌلٌة فى مبادرة صٌؾ والدنا.وقد انفرد أبناء محافظة الفٌوم بجوابز الرسم الفنى لفبة
الصم وفازت دعاء كمال الدٌن بالمركز األول فً الرسم ،بٌنما ذهب المركز الثانً لسمٌحة جبلل

إبراهٌم ،وحصدت هبة عبده عبد الحلٌم المركز الثالث.كما سٌطرت الفٌوم على جوابز المسابقة فً
مجال األشؽال الٌدوٌة للصم وجاءت سحر السٌد فً المركز األول بٌنما ذهب المركز الثانً لفاطمة عٌد
محمد  ،وحصدت أحبلم علً على المركز الثالث.وفازت ؼاده احمد حسبوا بالمركز الثانى فى مسابقة
الفنون التشكٌلٌة ،ورافق المكرمٌن كرم العجماوى متخصص لؽة االشارة والترجمة الفورٌة للصم
بالمركز ومحمد على مدٌر إدارة االتصاالت والمإتمرات باإلدارة العامة خدمة المجتمع والمشروعات
البٌبٌة .وقدم أبناء الفٌوم من الصم وضعاؾ السمع الشكر الً الدكتور خالد حمزة ربٌس الجامعة
والدكتور أشرؾ عبد الحقٌظ رحٌل نابب ربٌس الجامعة لشبون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة ولمركز
رعاٌة وتؤهٌل ذوى االحتٌاجات الخاصة على الدعم والرعاٌة المقدمة لهم.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/29 :

محافظ الفٌوم ٌبحث أعمال تطوٌر شارعى جمال عبد الناصر وسعد زغلول
عقد المستشار وابل مكرم ،محافظ الفٌوم ،الٌوم ،األحد ،اجتماعا تنسٌقا لبحث أعمال تطوٌر ورفع كفاءة
شارعى جمال عبد الناصر وسعد زؼلول بمدٌنة الفٌوم ،بحضور اللواء خالد جبرتى ،سكرتٌر عام
المحافظة ،والمحاسب السٌد إبراهٌم موسى ،ربٌس مجلس المدٌنة واللواء هشام عطٌة ربٌس شركة مٌاه
الشرب والصرؾ الصحى وعدد من رإساء القطاعات المعنٌة.وأصدر محافظ الفٌوم خبلل االجتماع
توجٌهاته لمسبولى قطاعات الكهرباء ومٌاه الشرب والصرؾ الصحى بسرعة البدء فى عملٌة إحبلل
وتجدٌد خطوط الكهرباء والمٌاه والصرؾ الصحى بؤسرع وقت ممكن ،الفتا إلى أن عملٌة التطوٌر التى
بدأت منذ عدة أسابٌع تتضمن رصؾ وتجمٌل شارعى جمال عبد الناصر وسعد زؼلول ،وذلك فى إطار
خطة المحافظة لتطوٌر عدد من الشوارع والمٌادٌن الربٌسٌة .وذكر المحافظ أن الفٌوم شهدت خبلل
الفترة الماضٌة تطوٌر عدد من الشوارع منها السلخانة والشٌخ حسن وأحمد شوقى ،باإلضافة إلى تطوٌر
مٌدانى عبد المنعم رٌاض والتدرٌب ،كما ٌجرى حالٌا ً تنفٌذ أعمال تطوٌر مٌدان السواقى كى ٌتبلءم مع
الوجه الحضارى للفٌوم باعتبارها محافظة سٌاحٌة.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/29 :

مساجد الفٌوم تواجه خطر انتشار التشدد فى ظل غٌاب األئمة ..خطبة الجمعة
للمتبرعٌن من الهواة ..وأهالى قرٌة حمزاوى ٌهددون باالعتصام حال استمرار
األزمة ..ومدٌر أوقاف المحافظة :لست على علم بالمشكلة
تشهد المبات من مساجد محافظة الفٌوم التابعة لمدٌرٌة األوقاؾ بالمحافظة ظاهرة مخٌفة وتبشر بنتابج قد
تشكل خطرا كبٌرا على المجتمع من انتشار أصحاب الفكر المتشدد والمتطرؾ من خبلل منابر هذه
المساجد ،التى أصبحت خاوٌة بعدما رفعت المدٌرٌة ٌدها عنها بحجة عدم وجود عدد وافى من الخطباء
واألبمة بالمدٌرٌة ،فؤصبحت مبات المساجد تشهد توافد آالؾ المصلٌن علٌها ٌوم الجمعة دون وجود أبمة
أو خطباء ٌإمونهم فى الصبلة وٌخطبون فٌهم ،فتترك المساجد للمتبرعٌن من الهواة وؼٌر المتعلمٌن

وأصحاب الفكر المتشدد الذٌن ٌتواجدون وٌستجٌبون لتوسبلت األهالى فٌهم بالتبرع بالخطبة وسط عجز
المدٌرٌة عن توفٌر خطباء بهذه المساجد.كشؾ عن ظاهرة عدم وجود خطباء وأبمة بمساجد محافظة
الفٌوم التابعة لمدٌرٌة األوقاؾ بالمحافظة األزمة التى شهدتها مإخرا قرٌة حمزاوى بمركز ٌوسؾ
الصدٌق بالمحافظةٌ.قول مصطفى عبد الستار أحد أبناء القرٌة ،إن القرٌة بها  4مساجد  2تابعٌن
لمدٌرٌة األوقاؾ و 2ؼٌر تابعٌن لها ،ولٌسا تحت سٌطرتها وٌتم فٌها إقامة حلقات تعلٌمٌة واستضافة
مشاٌخ ؼٌر تابعٌن لؤلوقاؾ أو األزهر واإلقامة فٌهما لبلعتكاؾ ،أما المسجدان التابعان لؤلوقاؾ ،فمنهما
مسجد واحد به إمام معٌن ٌخطب الجمعة بالمسجد ،وكان المبات من أبناء القرٌة ٌصلون خلؾ الخطٌب
المعٌن التابع لؤل وقاؾ بمسجد واحد هربا من أصحاب الخطب الضعٌفة والذٌن ٌخطبون طبقا ألهوابهم
وهم ال ٌملكون من العلم ما ٌساعدهم على الخطابة فى المسجد اآلخر ،وهربا اٌضا من الصبلة خلؾ
أصحاب الفكر المتشدد فى المسجدٌن ؼٌر التابعٌن للمدٌرٌة ،وعندما قرر األهالى احبلل وتجدٌد أحد
المسجدٌن التابع لؤلوقاؾ نظرا ألنه آٌل للسقوط على أن ٌصلوا فى المسجد الثانى وهو تابع لؤلوقاؾ
اٌضا فوجبوا بالمدٌرٌة تنقل اإلمام الوحٌد بالقرٌة إلى قرٌة أخرى وأصبحت القرٌة خاوٌة ببل أٌة
أبمة.وأشار مصطفى إلى أن األهالى تجمعوا وذهبوا إلى مدٌر إدارة األوقاؾ بمركز ٌوسؾ الصدٌق إال
أنه رفض مقابلتهم ،وقام شخص أخر بمقابلتهم وأخبرهم أن هناك عجزا فى عدد األبمة والخطباء
بالمدٌرٌة وال ٌستطٌعون توفٌر أبمة بكل المساجد ،ووعدهم بإرسال خطٌب لهم لٌصلى بهم الجمعة ،إال
أنهم فوجبوا أول أمس الجمعة بؤنه لم ٌتم ارسال إمام ،وحان وقت الصبلة والمبات مجتمعون من أبناء
القرٌة ولم ٌصل إمام للمسجد لوال أن تبرع أحد أبناء القرٌة من ؼٌر المتعلمٌن وخطب فى األهالى وأمهم
فى صبلة الجمعة.وقال حسٌن محمد ،من األهالى ،إن أهالى القرٌة هددوا باالعتصام أمام المدٌرٌة فى
حالة عدم االستجابة لمطلبهم وتعٌٌن إمام بؤى مسجد من مساجد القرٌة لٌصلوا خلفه صبلة الجمعة.ومن
جانبه أكد الشٌخ محمد عز مدٌر عام أوقاؾ الفٌوم فى تصرٌحات خاصة لـ "الٌوم السابع" ،إنه لٌس على
علم بمشكلة قرٌة حمزاوى وال ٌعلم لما تم نقل اإلمام ،مإكدا أنه سٌتحدث إلى مدٌر إدارة األوقاؾ
بٌوسؾ الصدٌق وٌستوضح منه األمر ،ورفض التعلٌق على األمر حتى ٌستوضحه من مدٌر
اإلدارة.وكشؾ مصدر بمدٌرٌة األوقاؾ بمحافظة الفٌوم فى تصرٌحات خاصة لـ "الٌوم السابع" أن هناك
أزمة كبٌرة فى عدد األبمة والخطباء بالفٌوم ،مشٌرا إلى أن مركز ٌوسؾ الصدٌق الذى تتبعه قرٌة
حمزاوى به ما ٌزٌد عن  480مسجدا تابعا للمدٌرٌة بخبلؾ المساجد التابعة لؤلهالى ال ٌوجد به سوى
 250خطٌبا بما ٌعنى عجزا فى عدد الخطباء ٌقدر ب.%50وأشار إلى أن هذا الوضع عام بكل مراكز
المحافظة وأن هناك محاوالت وخطوات ٌتم اتخاذها لسد العجز مثل التعاقد بالمكافؤة مع الخرٌجٌن الجدد
وطبلب األزهر الذٌن ٌتولون مهمة الخطبة فى هذه المساجد ،ووصؾ المصدر هذه الحلول بؤنها ؼٌر
مجدٌة.جدٌر بالذكر أن عام  2015شهد قٌام مدٌرٌة األوقاؾ بمحافظة الفٌوم بشن حمبلت وضم
عشرات المساجد التابعة ألهالى والتى كان ٌسٌطر علٌها أصحاب الفكر المتشدد ،منها  10مساجد
ٌسٌطر علٌهم أشخاص ٌحملون فكر الشوقٌٌن اال أن ظاهرة نقص الخطباء التى تشهدها المساجد هذه
الفترة تهدد بعودة أصحاب الفكر المتشدد للسٌطرة على هذه المساجد.

مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/29 :

محافظ الفٌوم ٌستقبل والدة مجند استشهد بسٌناء فى كرم القوادٌس
استقبل وابل مكرم محافظ الفٌوم بمكتبه صباح عبد الفتاح هاشم والدة شهٌد الواجب الوطنى المجند عبد
الرحمن شعبان محمد ،والذى استشهد نتٌجة األعمال اإلرهابٌة بمنطقة كرم القوادٌس بشمال سٌناء فى
أكتوبر .2014وقال بٌان للمحافظة الٌوم ،إن المحافظ أكد خبلل اللقاء أن مكتبه مفتوح أمام جمٌع
المواطنٌن لبلستماع إلى مشكبلتهم والعمل على تذلٌلها على الفور ،ووضع الحلول المناسبة لها من خبلل
التواصل مع المسبولٌن المختصٌن ،موضحا ً أن الدولة تحرص على توفٌر الرعاٌة الكاملة ألسر شهداء
الواجب الوطنى وذوٌهم ،تقدٌراً لدور أبناءهم األبطال الذى ضحوا بؤرواحهم من أجل حماٌة أمن الوطن
والدفاع عن أراضٌه.وأكد البٌان ،أن والدة الشهٌد أعربت عن سعادتها الختٌارها ضمن حجاج بٌت هللا
الحرام الذٌن سٌإدون فرٌضة الحج هذا العام بعد اختٌارهم من خبلل القرعة العلنٌة.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/29 :
إٌما ًء إلى المتابعة المستمرة للمستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم لكل ما ٌهم المواطن الفٌومً وفً إطار
المتابعة الدابمة من اإلدارة العامة للعبلقات العامة لكل ما ٌنشر على صفحة اإلدارة من شكاوى
المواطنٌن ،فقد وردت الٌنا شكوى بعض مواطنى الفٌوم ٌتضررون من توقؾ أعمال رصؾ طرٌق
المسلة العبودي والمسلة دلة ،مما أدى الى تراكم األتربة وانتشار الؽبار الذى ٌضر بصحة المواطنٌن،
وعلى الفور أصدر المستشار وابل مكرم توجٌهانه لربٌس مركز ومدٌنة الفٌوم باتخاذ البلزم واالفادة ،
ووصل رد ربٌس مجلس مدٌنة الفٌوم بؤنه جارى التنسٌق بٌن الجهات المختلفة من كهرباء ومٌاه شرب
وصرؾ صحى وتلٌفونات وؼاز طبٌعً لكى ال تتم مرحلة قبل أخرى  ،وعلى ذلك تم التنبٌه على تلك
الجهات بسرعة تنفٌذ أعمالها لكى ٌتم رصؾ الطرٌق ،وٌجرى نظافة الطرٌقٌن ٌومٌا ً ورفع القمامة
منهما لحٌن الرصؾ.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/30 :
إٌما ًء إلى المتابعة المستمرة للمستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم لكل ما ٌهم المواطن الفٌومً وفً إطار
المتابعة الدابمة من اإلدارة العامة للعبلقات العامة لكل ما ٌنشر على صفحة اإلدارة من شكاوى
المواطنٌن ،فقد وردت الٌنا شكوى أهالً مساكن دمو ٌتضررون من انتشار القمامة بٌن العمارات مما
ٌضر بصحتهم وعلى الفور أصدر المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم توجٌهانه لربٌس مركز ومدٌنة
الفٌوم باتخاذ البلزم واالفادة  ،ووصل رد ربٌس مجلس مدٌنة الفٌوم بؤنه ٌتم رفع القمامة ٌومٌا ً على
ثبلث وردٌات وتم التنبٌه على ربٌس الحى بتكثٌؾ حمبلت النظافة العامة .

مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/30 :

محافظ الفٌوم  :حمالت تموٌنٌة مكثفة لضبط األسواق
بنا ًء على توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم  ،شنت مدٌرٌة التموٌن حملة مكبرة لضبط
األسواق تحت إشراؾ المحاسب أحمد عبد الوهاب وكٌل وزارة التموٌن والعقٌد محمد إلهامً ربٌس
مباحث التموٌن .وتمكنت الحملة من ضبط  24مخالفة متنوعة  ،تشمل عدم االلتزام بالرسوم المقررة
لبٌع اسطوانات الؽاز  ،وعدم اإلعبلن عن أسعار بٌع المواد البترولٌة والزٌوت الموجودة داخل بعض
محطات البترول  ،وضبط لحوم ؼٌر صالحة لبلستهبلك اآلدمً فً عدد من المحال التجارٌة  ،ومخالفة
التسعٌرة المقررة لٌبع بعض السلع األساسٌة  ،وتم تحرٌر المحاضر البلزمة للمخالفٌن.وأصدر محافظ
الفٌوم توجٌهاته بتكثٌؾ الحمبلت التموٌنٌة لضبط األسواق والتصدي لجشع بعض التجار  ،مشدداً على
أنه لن ٌتم السماح ألحد باستؽبلل المواطنٌن.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/30 :
بنا ًء على توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم  ،شنت األجهزة التنفٌذٌة بمجلس مدٌنة الفٌوم
حملة إلزالة التعدٌات واإلشؽاالت بحً ؼرب تحت إشراؾ المحاسب السٌد إبراهٌم موسى ربٌس مجلس
المدٌنة وبمشاركة محمد حمدي صالح مساعد ربٌس المدٌنة لئلشؽاالت وكمال جابر ربٌس حً ؼرب.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/30 :

نشرة إرشادٌة لحماٌة المستهلك خالل موسم التخفٌضات بالفٌوم
بناءاً على توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم بتكثٌؾ النشرات اإلرشادٌة لحماٌة المستهلكٌن
أصدرت إدارة حماٌة المستهلك واإلرشاد اإلستهبلكى التابعة لمدٌرٌة التموٌن والتجارة الداخلٌة نشرة
إرشادٌة بمناسبة األوكازٌون الصٌفى تتضمن اإلرشادات التى ٌجب مراعاتها لرفع الوعى اإلستهبلكى
لدى الجمهور،وتشجٌعا ً للمواطنٌن على التسوق.وفى هذا السٌاق تم إصدار نشرات إرشادٌة إلشتراطات
التخفٌضات الصحٌحة والتى تتمثل فى وجود سعرٌن للمنتج قبل التخفٌض وبعده ومطابقته للمواصفات
القٌاسٌة ؼٌر مجهولة المصدر،و جودة المنتج  ،وكذا التؤكد فترة اإلستبدال واإلسترجاع بموجب فاتورة
كاملة البٌانات لضمان جودة المنتج والشراء من محال تجارٌة موثوق بها.ومن جهته أكد محافظ الفٌوم
على تكثٌؾ الحمبلت لمراقبة األسواق وضبط األسعار خاصة مع قرب حلول عٌد األضحى المبارك
،وبدء العام الدراسً الجدٌد .2017/2016
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/30 :

حملة للنظافة العامة ورفع اإلشغاالت بمدٌنة الفٌوم
بنا ًء على تكلٌفات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم بتكثٌؾ حمبلت النظافة ورفع اإلشؽاالت بالشوارع
والمٌادٌن الربٌسٌة بالمدن والمراكز والقرى للوصول بمنظومة النظافة إلى المستوى الحضاري
البلبق.شنت األجهزة التنفٌذٌة بمركز ومدٌنة الفٌوم تحت إشراؾ المحاسب السٌد إبراهٌم موسً ربٌس
المدٌنة ،ورمضان جمعة محمد مساعد ربٌس المدٌنة لشبون النظافة  ،واألستاذ محمد حمدي صالح
مساعد ربٌس المدٌنة لئلشؽاالت  ،حملة مكبرة للنظافة العامة ورفع اإلشؽاالت بمنطقة الجامعة ،بحً
ؼرب ،بمدٌنة الفٌوم ،حٌث قامت الحملة بطبلء البلدورات وكنس األرصفة ورفع القمامة واألتربة من
مٌدان التدرٌب  ،وبجوار المدٌنة الجامعٌة للطالبات ،وبالقرب من نادي أعضاء هٌبة التدرٌس ،لبلرتقاء
بالشكل العام للمنطقة وظهورها بالمظهر الحضاري البلبق ،كما تمكنت الحملة من رفع إشؽاالت الباعة
الجابلٌن من الشوارع المحٌطة بمنطقة الجامعة تٌسٌراً للحركة المرورٌة  ،مع عمل المحاضر البلزمة
للمخالفٌن من أصحاب األكشاك.وأشار محافظ الفٌوم إلى استمرارٌة الحمبلت والمتابعة للوصول
بمنظومة النظافة إلى المستوى البلبق والظهور بالشكل الحضاري ،مإكداً أن هذه الحمبلت تسٌر جنبا ً
إلى جنب مع حمبلت إزالة التعدٌات على األراضً الزراعٌة وأمبلك الدولة .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/30 :
إٌما ًء إلى المتابعة المستمرة للمستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم لكل ما ٌهم المواطن الفٌومً وفً إطار
المتابعة الدابمة من اإلدارة العامة للعبلقات العامة لكل ما ٌنشر على صفحتها من شكاوى المواطنٌن ،فقد
وردت الٌنا شكوى من أهالى مركزى أبشواى وطامٌة متعلقة بنقص مٌاه الرى...وعلى الفور كلؾ
محافظ الفٌوم الجهات المسبولة بحل المشكلة ..ففى طامٌة تم تطهٌر ترعة الجمهورٌة وتم توصٌل المٌاة
للنهاٌات والمٌاة اآلن بحالة جٌدة وتكفى لرى جمٌع الزراعات القابمة.أما بخصوص شكوى أهالى الشٌخ
فضل بمركز أبشواى من نقص المٌاة ببحر عنز ،فقد تم بالفعل تطهٌر البحر وتوصٌل المٌاة للنهاٌات
والمٌاة أٌضا ً أصبحت كافٌة لرى جمٌع الزراعات القابمة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/30 :

"تموٌن الفٌوم" ٌضبط لحو ًما غٌر صالحة لالستهالك اآلدمً فً حملة على
األسواق
شنت مدٌرٌة التموٌن ،بمحافظة الفٌوم ،الٌوم ،حملة تموٌنٌة ،ضبطت خبللها  24مخالفة ،تشمل عدم
االلتزام بالرسوم المقررة لبٌع أسطوانات الؽاز ،وعدم اإلعبلن عن أسعار بٌع المواد البترولٌة والزٌوت،
الموجودة داخل بعض محطات البترول ،حسب بٌان المحافظة .كما شملت المضبوطات ،لحومًا ؼٌر
صالحة لبلستهبلك اآلدمً فً عدد من المحال التجارٌة ،مخالفة التسعٌرة المقررة لبٌع بعض السلع
األساسٌة ،وتم تحرٌر المحاضر البلزمة للمخالفٌن.وقد أشرؾ على الحملة ،كل من :المحاسب أحمد

عبدالوهاب ،وكٌل وزارة التموٌن بالمحافظة ،والعقٌد محمد إلهامً ،ربٌس مباحث التموٌن بالفٌوم.
وأصدر المستشار وابل مكرم ،محافظ الفٌوم ،توجٌهاته بتكثٌؾ الحمبلت التموٌنٌة ،لضبط األسواق
والتصدي لجشع بعض التجار ،مشدداً على أنه لن ٌتم السماح ألحد باستؽبلل المواطنٌن.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/30 :

"نٌابة الفٌوم" تطلب التحرٌات فً وفاة قائد دراجة بخارٌة بطرٌق أسٌوط
الغربً
قررت نٌابة مركز إطسا ،بمحافظة الفٌوم ،الٌوم ،سرعة موافاتها بتحرٌات إدارة البحث الجنابً ،فً
واقعة مصرع قابد دراجة بخارٌة ،بدون لوحات معدنٌة ،من مركز سمالوط ،التابع لمحافظة المنٌا ،إثر
اصطدامها ،بسٌارة نقل بمقطورة ،بطرٌق القاهرة-أسٌوط الؽربً .كان اللواء قاسم حسٌن ،مدٌر أمن
الفٌوم ،قد تلقى إخطارً ا من مؤمور مركز شرطة إطسا ،بورود ببلغ من إدارة شرطة النجدة ،بوقوع
حادث تصادم بطرٌق (القاهرة-أسٌوط الؽربً) أمام مقابر مدٌنة الفٌوم الجدٌدة.تبٌن وقوع الحادث بٌن
كل من السٌارة رقم (و ر أ  ،)8315مصر بمقطورة رقم (و ق ج  ،)3925قٌادة (طارق رمضان
جمعة محمد 36-سنة) ،سابق ،ومقٌم بشنا بمحافظة بنً سوٌؾ ،ودراجة بخارٌة بدون لوحات معدنٌة،
قٌادة (محمد خٌري إسماعٌل 20-سنة) ،مركز سمالوط ،بمحافظة المنٌا ،حٌث توفً فور وقوع الحادث،
وذلك بسبب سٌر السٌارة النقل عكس االتجاه ،لوجود إصبلحات بالطرٌق ،مما أدى الصطدام الدراجة
البخارٌة بها بالمواجهة.واتهم والد المتوفً قابد السٌارة بالتسبب فً وفاة نجله ،حٌث تم نقل جثة المتوفً
لمشرحة مستشفى الفٌوم العام ،وتم التحفظ على السٌارة والدراجة البخارٌة ،وكلفت إدارة البحث الجنابً
بالتحري عن الواقعة.تحرر محضر رقم  18947لسنة  2016م ،جنح مركز إطسا ،وأخطرت النٌابة
لتتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/30 :

طوابٌر السٌارات تعود لمحطات الوقود بسبب نقص البنزٌن فً الفٌوم
تشهد محافظة الفٌوم ،أزمة كبرى فً البنزٌن بمشتقاته  80و ،92على مدار األٌام الثبلثة الماضٌة،
وتفاقمت األزمة ،مساء أمس اإلثنٌن ونفدت كمٌات البنزٌن من محطات الوقود ،وأؼلقت بعض المحطات
ً
مجددا
أبوابها بالبرامٌل والحواجز الحدٌدٌة ،معلنة عدم توفر البنزٌن .وعادت طوابٌر السٌارات،
لمسافات طوٌلة أمام محطات الوقود ،بمدٌنة الفٌوم ،وامتدت طوابٌر السٌارات من أمام محطة الوقود،
القرٌبة من فٌبل محافظ الفٌوم ،وحتى قرب منشؤة عبدهللا ،فً انتظار دورهم لتموٌن السٌارات بالبنزٌن،
كما تكدست السٌارات والدراجات البخارٌة ،أمام محطة الوقود بشارع مصطفى باشا ،وسط مدٌنة الفٌوم،
أمبل فً الحصول على البنزٌن .80وقال جون ممدوح ،من أبناء مدٌنة الفٌوم ،أنه تردد على عدد من
محطات الوقود ،بمدٌنة الفٌوم ،مساء اإلثنٌن ،فوجد محطة الوقود القرٌبة من فٌبل المحافظة ،ال ٌوجد
فٌها بنزٌن ،وكذلك محطة الوقود بشارع مصطفى باشا ،وباقً المحطات زحام رهٌب من السٌارات،

وٌتطلب األمر منه اإلنتظار فً طابور طوٌل لعدة ساعات ،فقرر العودة إلى منزله ،دون تموٌن
سٌارته.وأضاؾ ممدوح ،أنه لن ٌخرج بسٌارته حتى تنتهً األزمة ،ألنه لٌس لدٌه وقت ٌضٌعه أمام
محطات الوقود ،وقد ٌقؾ بالساعات دون أن ٌمون سٌارته بالبنزٌن ،مشٌرً ا إلى ضرورة ضخ كمٌات
كبٌرة من البنزٌن ،فً جمٌع المحطات فً نفس الوقت ،حتى تنتهً األزمة.ومن جانبه ،أكد مجدي جاب
هللا ،ربٌس مجلس إدارة الؽرفة التجارٌة بالفٌوم ،أن األزمة ترجع إلى نقص الكمٌات الواردة إلى
محافظة الفٌوم ،منذ ٌومٌن ،حٌث ٌصل النقص فً الحصص المقررة إلى  ،%40مشٌرً ا إلى أن محافظ
الفٌوم ،أجرى اتصاالت بوزارتً التموٌن والبترول ،للمطالبة بزٌادة الحصص الواردة من البنزٌن
للمحافظة ،وتوقع تراجع األزمة خبلل الـ 48ساعة المقبلة.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/30 :

مصرع مواطن فى حادث تصادم بالفٌوم
لقى مواطن مصرعه أثناء قٌادته دراجة بخارٌة ،بعدما اصطدم بسٌارة نقل بمركز إطسا بالفٌوم ،وتم نقل
الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النٌابة التى تولت التحقٌق.تلقى اللواء قاسم
حسٌن ،مدٌر أمن الفٌوم ،إخطارا من مركز شرطة إطسا بوقوع حادث تصادم بناحٌة مساهمة البحٌرة
وتبٌن وقوع الحادث بٌن السٌارة  47705نقل قٌادة "إبراهٌم ر م"  30سنة سابق ودراجة بخارٌة بدون
لوحات قٌادة "حسام ح ح"  17سنة عاطل ،وأسفر الحادث عن وفاة الثانى وتم نقل الجثة لمشرحة
مستشفى إطسا المركزى ،وتم إزالة آثار الحادث وتسٌٌر حركة المرور والتحفظ على السٌارة والدراجة
البخارٌة وتكلٌؾ إدارة البحث الجنابى بالتحرى حول الواقعة ،وتحرر المحضر رقم  18950لسنة
 2016جنح مركز إطسا ،وأخطرت النٌابة التى تولت التحقٌق.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/30 :

مصرع شخص فى حادث تصادم دراجة بخارٌة بسٌارة نقل على طرٌق أسٌوط
الغربى
لقى قابد دراجة بخارٌة بدون لوحات معدنٌة ،من مركز سمالوط ،التابع لمحافظة المنٌا ،مصرعه الٌوم،
إثر اصطدامها ،بسٌارة نقل بمقطورة ،بطرٌق القاهرة-أسٌوط الؽربى ،أمام مقابر مدٌنة الفٌوم الجدٌدة،
وتم نقل جثته ،لمشرحة مستشفى الفٌوم العام.كان اللواء قاسم حسٌن مدٌر أمن الفٌوم ،تلقى إخطارا من
مؤمور مركز شرطة إطسا ،بورود ببلغ من إدارة شرطة النجدة ،بوقوع حادث تصادم بطرٌق القاهرة-
أسٌوط الؽربى ،أمام مقابر مدٌنة الفٌوم الجدٌدة.تبٌن وقوع الحادث بٌن كل من السٌارة رقم (و ر أ
 ،)8315مصر بمقطورة رقم (و ق ج  ،)3925قٌادة (طارق ر 36-سنة) ،سابق ،ومقٌم بمحافظة بنى
سوٌؾ ،ودراجة بخارٌة بدون لوحات معدنٌة ،قٌادة (محمد خ 20-سنة) ،مركز سمالوط ،بمحافظة
المنٌا ،حٌث توفى فور وقوع الحادث ،وذلك بسبب سٌر السٌارة النقل عكس االتجاه ،لوجود إصبلحات

بالطرٌق ،ما أدى الصطدام الدراجة البخارٌة بها بالمواجهة.واتهم والد المتوفى قابد السٌارة بالتسبب فى
وفاة نجله ،حٌث تم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الفٌوم العام ،وتم التحفظ على السٌارة والدراجة
البخارٌة ،وكلفت إدارة البحث الجنابى بالتحرى عن الواقعة ،وحرر محضر بالواقعة ،قٌد برقم 18947
لسنة  2016م ،جنح مركز إطسا ،وأخطرت النٌابة للتحقٌق.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/30 :

تعلٌم الفٌوم تكرم مدربً التعلم النشط بالمحافظة
كرمت مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بمحافظة الفٌوم تحت اشراؾ الدكتور سٌد بسٌونً وكٌل الوزارة مسبولى
التعلم النشط بالمدٌرٌة واإلدارات التعلٌمٌة ومدربً التعلم النشط بجمٌع اإلدارات التعلٌمٌة وذلك بعد
إجتٌازهم الدورة التدرٌبٌة إلعداد كوادرمدربٌن التعلم النشط بالفٌوم .وشدد بسٌونً فى كلمته على
ضرورة تطبٌق استراتٌجٌات التعلم النشط داخل الفصول الدراسٌة وأن مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بالفٌوم
ستقوم بتدرٌب جمٌع معلمى محافظ الفٌوم على التعلم النشط فى الفترة القادمة.وصرح وكٌل الوزارة بؤنه
تم تدرٌب  175كادر تدرٌبً فً الفترة من  21حتً  29أؼسطس الجاري وتناول البرنامج التدرٌبً
العدٌد من المحاورالهامة مثل الحقابب التدرٌبٌة ومعاٌٌر المدرب الجٌد ومنها الكفاءة والفاعلٌة والخبرة
واألمن الوظٌفً والتفكٌروالذكاء والتعلم النشط واستراتٌجٌات التفكٌر ومنها القبعات السته والخرابط
الذهنٌة والعصؾ الذهنً والتفكٌر المنظومً واختبار كفاٌات التعلم النشط.وأكد الدكتور بسٌونً على أن
التعلم النشط ٌجعل التعلم أكثر متعه وجاذبٌة ،وٌزٌد من اندماج التبلمٌذ فى العمل ،وٌنمى الثقه بالنفس،
وٌعود التبلمٌذ على اإلٌجابٌة داخل الفصل الدراسً وٌنمى لدٌهم االتجاهات والقٌم االٌجابٌه.وتم تكرٌم
جمٌع المتدربٌن وتم تقدٌم درع المدٌرٌة للدكتورة راندا شاهٌن ربٌس قطاع التعلٌم األساسً بالوزارة.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/30 :

محافظ الفٌوم ٌسلم تؤشٌرات حجاج الجمعٌات األهلٌة
فً جو روحانً بهٌج ،ووسط فرحة وسعادة ؼامرة ،قام المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم ،بتسلٌم
حجاج بٌت هللا الحرام تؤشٌرات الحج لعام 1437هـ  ،مع جوزات السفر وتذاكر الطٌران ،وذلك فى
احتفالٌة كبرى بقاعة االحتفاالت بنادي الشبان المسلمٌن بمدٌنة الفٌوم ،بحضور األستاذة إٌمان أحمد
زكى وكٌل وزارة التضامن اإلجتماعى ،والمستشار محمود الهوارى ربٌس مجلس إدارة جمعٌة الشبان
المسلمٌن ،ومحمد محمد السٌد وكٌل مدٌرٌة التضامن ،وبعض رإساء مجالس إدارات الجمعٌات األهلٌة،
وعدد من القٌادات الشعبٌة والتنفٌذٌة ،وجمع من الحجاج وأسرهم.بدأ الحفل بتبلوة أٌات من الذكر
الحكٌم ،ثم ألقى محافظ الفٌوم كلمة قدم فٌها تهانٌه إلى حجاج بٌت هللا الحرام ،مإكداً على ضرورة توفٌر
كل ما ٌلزم الحجاج من رعاٌة ألداء مناسكهم فى ٌسر ،مشدداً على مرافقً البعثة مساعدة الحجاج على
الوجه األكمل ،مع توفٌر الرعاٌة الصحٌة ،مإكداً أنه سٌتابع بنفسه تحركات البعثة داخل وخارج مصر
لتذلٌل أٌة عقبات تواجههم حتى عودتهم إلى أرض الوطن ،كما طالب المحافظ الحجاج بالدعاء لمصرنا

الؽالٌة أن ٌحفظها من كل مكرو ٍه وسوء ،داعٌا ً المولى العلً القدٌر أن ٌكون حجا ً متقببلً وسعٌا ً
مشكوراً.وعقب الكلمة سلم محافظ الفٌوم تؤشٌرات الحج وجوازات السفر وتذاكر الطٌران لحجاج بٌت
هللا الحرام إضافة إلى حقٌبة لمبلبس اإلحرام ،مع خط تلٌفون محمول لكل حاج ،وكروت تعرٌفٌة،
وكتٌبات إرشادٌة لتعرٌفهم بمناسك الحج.وأوضح محافظ الفٌوم أن نصٌب الجمعٌات األهلٌة بالفٌوم من
تؤشٌرات الحج هذا العام بلػ  296تؤشٌرة ،لعدد  45جمعٌة أهلٌة بجمٌع مراكز المحافظة ،وتم اختٌار
الحجٌج من خبلل القرعة العلنٌة التى أجرٌت منذ فترة ،وقد تم تقسٌم الحجاج الى  7مجموعات ،وتم
تخصٌص مشرؾ لكل مجموعة للتٌسٌر على الحجاج وتسهٌل أداء المناسك ،مشٌراً ألى أن السفر من
المحافظة ٌتم على مرحلتٌن خبلل ٌومً  3 ، 2من شهر سبتمبر القادم.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/31 :
بناءاً علً توجٌهات المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم باستمرار حمبلت النظافة ورفع اإلشؽاالت،
حملة مكبرة للنظافة العامة بمجلس مدٌنة الفٌوم تحت إشراؾ السٌد ابراهٌم موسً ربٌس المدٌنة
وبمشاركة محمد سٌد عٌد نابب ربٌس المدٌنة ورمضان جمعة مساعد ربٌس المدٌنة ...تمكنت الحملة من
رفع القمامة والمخلفات من أمام مدرسة محمد سالم بمنطقة الصٌفٌة والمدرسة الثانوٌة الصناعٌة
بالبارودٌة إضافة إلً رفع المخلفات واألتربة بطول شارع السد العالً
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/31 :

محافظ الفٌوم  :خطة شاملة لتطوٌر ورفع كفاءة الطرق والمٌادٌن بالمحافظة
فً إطار خطة المحافظة لبلرتقاء بالمٌادٌن والشوارع والمحاور الربٌسٌة ضمن خطتها التً بدأتها منذ
فترة لتحسٌن واجهة مدٌنة الفٌوم كواجهة حضارٌة سٌاحٌة .وفى هذا السٌاق صرح المستشار وابل مكرم
محافظ الفٌوم أنه ٌجرى اآلن أعمال تطوٌر ورفع كفاءة شارعً جمال عبد الناصر وسعد زؼلول
ومٌدانً دله والمسلة ،التً ٌنفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة ،مشٌراً أن أعمال التطوٌر تشمل
طرٌق جمال عبد الناصر من مٌدان عبد المنعم رٌاض على الطرٌق الدابري حتى مبنى مدٌرٌة أمن
الفٌوم مروراً بمٌدان المسلة ،وكذلك شارع سعد زؼلول بدءاً من طرٌق جمال عبد الناصر "مٌدان
النافورة" حتى مدٌرٌة األمن ،إضافة إلى تطوٌر شامل لمٌدانً دله والمسلة.وأوضح المحافظ أن أعمال
التطوٌر تتضمن رفع كفاءة الطرق بتلك الشوارع والمٌادٌن ،إضافة ألعمال تشجٌر وإنارة وطبلء
األعمدة والبلدورات ،كما تشمل األعمال تطوٌر شامل لمٌدان دله حٌث سٌتم عمل نافورة بشكل جذاب
ٌلٌق بمدخل مدٌنة الفٌوم ،مع توسعة الطرٌق على الجانبٌن وزرع أشجار بصورة جمالٌة ،إلى جانب
تطوٌر مٌدان المسلة تطوٌراً شامبلً وؼرس أشكال متنوعة من الشجٌرات على مناسٌب مختلفة بشكل
متدرج إضافة إلى عمل منظومة إشارات الكترونٌة للمٌدان بالكامل  .وأضاؾ المحافظ أن أعمال
التطوٌر الجارٌة تؤتى فً إطار حرص المحافظة على إبراز الوجه الحضاري للفٌوم كونها محافظة
سٌاحٌة واعده .
مصدر الخبر  :العبلقات العامة

تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/31 :

محافظ الفٌوم:إجراءات سرٌعة لسرعة وصول جثمان الشاب فقٌد الهجرة غٌر
الشرعٌة بإٌطالٌا
استقبل المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم صباح الٌوم أسرة الشاب أحمد محمد عبد المولى السعداوى
أحد أبناء قرٌة الحامولى التابعة لمركز ٌوسؾ الصدٌق  ،الذى لقى حتفه إثر ؼرق المركب الذى كان
ٌستقله خبلل هجرته ؼٌر الشرعٌة من دولة لٌبٌا الشقٌقة إلى دولة إٌطالٌا مع عدد من المهاجرٌن .خبلل
اللقاء ناشد أهل الفقٌد محافظ الفٌوم بتدخله لتسهٌل إجراءات وصول الجثمان إلى مطار القاهرة الدولى
بعد تؤكدهم من وجود جثته بإحدى مستشفٌات مدٌنة نابولى بإٌطالٌا منذ ما ٌقرب من ٌ 13وم.ومن جانبه
قدم محافظ الفٌوم خالص تعازٌه ألسرة الفقٌد ،وعلى الفور أجرى المحافظ إتصاالً هاتفٌا ً مع السفٌر
عمرو حلمى السفٌر المصرى فى إٌطالٌا مطالبا ً بتذلٌل كافة العقبات وتٌسٌر اإلجراءات البلزمة لنقل
جثمان الفقٌد على متن إحدى الطابرات القادمة من إٌطالٌا إلى القاهرة ،وأكد محافظ الفٌوم أن المحافظة
تحرص على تقدٌم كافة سبل الدعم البلزم لجمٌع المواطنٌن خاصة فى تلك الظروؾ التى تحتاج إلى
الدعم.وأضاؾ محافظ الفٌوم أن تلك الخطوة التى ٌقدم علٌها العدٌد من شباب المحافظة لم ٌجن منها
الجمٌع شٌبا ً سوى تعرٌض حٌاتهم للخطر من أجل حلم الهجرة الزابؾ داعٌا ً الشباب للبحث الجاد عن
فرص العمل وهى عدٌدة ومتوفرة مع حرص الشباب على الصبر واإلجتهاد فٌما ٌجٌدون من أعمال
على أرض الوطن بدالً من حلم الثراء السرٌع الزابؾ الذى ٌودى بهم إلى التهلكة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/31 :

خالل اللقاء األسبوعً بالمواطنٌن :محافظ الفٌوم ٌقرر إجراء عملٌة جراحٌة
لشاب إصابته خطٌرة على نفقة المحافظة
أصدر المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم توجٌهاته إلى وكٌل وزارة الصحة بإجراء الفحوصات البلزمة
لشاب ٌحتاج إلى إجراء عملٌة جراحٌة عاجلة إثر سقوطه من ارتفاع كبٌر أثناء عمله بؤحد العمارات
السكنٌة  ،على أن تتحمل المحافظة تكالٌؾ العملٌة  ،نظراً للظروؾ المادٌة الصعبة التً تمر بها أسرته.
جاء ذلك خبلل اللقاء األسبوعً لخدمة المواطنٌن الذي عقده محافظ الفٌوم الٌوم  ،بحضور وكبلء
الوزارات ورإساء القطاعات والمراكز والمدن ومدٌري العموم.واستمع المحافظ خبلل اللقاء إلى عدد
من المشكبلت والطلبات فً القطاعات المختلفة  ،وأصدر توجٌهاته بوضع الحلول المناسبة لها فً أسرع
وقت ممكن  .وأصدر محافظ الفٌوم توجٌهاته بتوفٌر مساعدات مالٌة وأكشاك لبعض األُسر األولى
بالرعاٌة  ،وكذلك توفٌر فرص عمل لبعض الشباب فً القطاع الخاص.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/31 :

محافظ الفٌوم ٌتفقد الدفعة األولى من أكشاك وصنادٌق منظومة النظافة الجدٌدة
تفقد المستشار وابل مكرم محافظ الفٌوم الدفعة األولى من صنادٌق القمامة واألكشاك الجدٌدة التً سٌتم
من خبللها شراء القمامة من المواطنٌن  ،فً إطار المبادرة الجدٌدة للنظافة التً أطلقتها المحافظة منذ
عدة أسابٌع  ،بحضور المحاسب السٌد إبراهٌم موسى ربٌس مجلس مدٌنة الفٌوم  ،واألستاذ ٌاسر محفوظ
المستشار السٌاحً للمحافظة .وأوضح محافظ الفٌوم أن هذه المبادرة تتمثل فً شراء القمامة من
المواطنٌن  ،مشٌراً إلى أنه سٌتم توزٌع األكشاك والصنادٌق تباعا ً على الشوارع والمٌادٌن والتجمعات
والموالت  ،علً أن ٌتم العمل بالمنافذ للشباب للحد من مشكلة البطالة  ،باإلضافة إلى تخصٌص جزء
خاص باألكشاك والمنافذ لبٌع المنظفات المنزلٌة البلزمة للمواطنٌن.وأكد المحافظ على أهمٌة النظافة
والظهور بالمظهر الحضاري  ،الفتا ً إلى المبادرة تهدؾ إلى رفع كفاءة النظافة والمخلفات  ،إلظهار
الوجه الجمالً للمحافظة  ،والتخلص من القمامة نهابٌا ً بطرٌقة سهلة ومربحة للمواطنٌن حٌث سٌتم
شراإها منهم بؤسعار تتراوح من  10قروش إلى  14جنٌها ً للكٌلو ألنواع عناصر القمامة العضوٌة
والخشب والببلستٌك واأللمونٌوم وؼٌرها .الجدٌر بالذكر أنه تم تدعٌم منظومة النظافة فً الفٌوم مإخراً
بعدد من السٌارات الجدٌدة لكبس وتجمٌع وكنس القمامة  ،وعدد ( )500صندوق لتجمٌع القمامة ،
باإلضافة إلى المبلبس والمعدات واألدوات البلزمة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة.
مصدر الخبر  :العبلقات العامة
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/31 :

ضبط  11من حائزي األسلحة والمتهمٌن باالتجار بالمخدرات بالفٌوم
ضبطت أجهزة األمن ،بمحافظة الفٌوم ،الٌوم الثبلثاء 11 ،من حابزي األسلحة ،فً حملة أمنٌة لضبط
حابزي األسلحة والمتهمٌن باالتجار فً المواد المخدرة ،وحررت محاضر بالمضبوطات .كان اللواء
ناصر العبد ،مدٌر أمن الفٌوم ،قد تلقى إخطارً ا بتمكن حملة مكبرة ،شنتها المدٌرٌة من ضبط كل من
(حسن.أ.ح-عامل) وبحوزته بندقٌة آلٌة ،و(محمد.ع.ع 26 -سنة -عامل) وبحوزته بندقٌة آلٌة ،وذخٌرة،
و(فرج.ع.ي 30-سنة -فبلح) وبحوزته بندقٌة آلٌة ،وذخٌرة ،و(محمود.ع.م 46 -سنة -عامل) وبحوزته
بندقٌة آلٌة وذخٌرة ،و(ٌحٌى.ع.ز 32 -سنة -جزار) وبحوزته طبنجة ،و(محمود.ص.ع 23-سنة-عامل)
وبحوزته بندقٌة خرطوش بمب أكشن.كما تم ضبط (بدر.أ 20-سنة-عاطل) وبحوزته بندقٌة خرطوش،
و(صبري.ر.م 30 -سنة-عاطل) وبحوزته بندقٌة خرطوش ،و(سعد.م.ع 28 -سنة-عاطل) ،وبحوزته
بندقٌة خرطوش ،و(إسبلم.م.ح 20 -سنة-عاطل) وبحوزته بندقٌة خرطوش ،و(إسبلم.م.ح 20 -سنة-
عاطل) وبحوزته فرد خرطوش ،و(إسبلم.م.م 21 -سنة-عاطل) وبحوزته طلقة خرطوش.تحررت
محاضر بالمضبوطات ،وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/31 :

"مكرم" ٌعلن تطوٌر ورفع كفاءة شارعً جمال عبدالناصر وسعد زغلول
بالفٌوم
صرح المستشار وابل مكرم ،محافظ الفٌوم ،فً بٌان صحفً ،الٌوم الثبلثاء ،بؤنه ٌجري حالٌا ،أعمال
تطوٌر ورفع كفاءة شارعً جمال عبدالناصر وسعد زؼلول ،ومٌدانً دلة والمسلة ،التً ٌنفذها جهاز
مشروعات الخدمة الوطنٌة .وأشار المحافظ ،إلى أن أعمال التطوٌر تشمل طرٌق جمال عبدالناصر ،من
مٌدان عبدالمنعم رٌاض ،على الطرٌق الدابري ،حتى مبنى مدٌرٌة أمن الفٌوم ،مروراً بمٌدان المسلة،
وكذلك شارع سعد زؼلول ،بدءًا من طرٌق جمال عبدالناصر "مٌدان النافورة" حتى مدٌرٌة األمن،
باإلضافة إلى تطوٌر شامل لمٌدانً دلة والمسلة.وأوضح المحافظ ،أن أعمال التطوٌر تتضمن رفع كفاءة
الطرق بتلك الشوارع والمٌادٌن ،إضافة ألعمال تشجٌر ،وإنارة ،وطبلء األعمدة ،والبلدورات ،كما
تشمل األعمال تطوٌر شامل لمٌدان دله ،حٌث سٌتم إنشاء نافورة بشكل جذاب ٌلٌق بمدخل مدٌنة الفٌوم،
مع توسعة الطرٌق على الجانبٌن ،وزرع أشجار بصورة جمالٌة ،إلى جانب تطوٌر مٌدان المسلة،
تطوٌراً شامبلً وؼرس أشكال متنوعة من الشجٌرات على مناسٌب مختلفة ،بشكل متدرج ،باإلضافة إلى
تصمٌم منظومة إشارات الكترونٌة للمٌدان بالكامل .وأضاؾ المحافظ أن أعمال التطوٌر الجارٌة تؤتى
فً إطار حرص المحافظة على إبراز الوجه الحضاري للفٌوم كونها محافظة سٌاحٌة واعدة.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/31 :

األربعاء ..نقابة الرٌاضٌٌن بالفٌوم تكرم البطل األولٌمبً محمد إٌهاب
صرح الدكتور أسامة رشوان ،نقٌب الرٌاضٌٌن بالفٌوم ،بؤن نقابة المهن الرٌاضٌة بالفٌوم ،تقٌم فً
الثامنة مساء ؼد-األربعاء -بنادي محافظة الفٌوم ،حفل تكرٌم للبطل األولٌمبً ،محمد إٌهاب ،الحاصل
على المٌدالٌة البرونزٌة ،فً رفع األثقال بدورة األلعاب األولٌمبٌة فً "رٌو دي جانٌرو" .وأضاؾ نقٌب
الرٌاضٌٌن بالفٌوم ،أنه سٌتم خبلل الحفل ،أٌضًا تكرٌم أبناء الفٌوم ،فً لعبة رفع األثقال ،وهم :الكابتن
أحمد سعد ،الحاصل على المركز الخامس ،والكابتن إبراهٌم رمضان ،الحاصل على المركز الثامن فً
الدورة.وٌحضر حفل التكرٌم المستشار وابل مكرم ،محافظ الفٌوم ،والدكتور فتحً ندا ،نقٌب الرٌاضٌٌن،
والدكتور أٌمن الفوال ،األمٌن العام للنقابة ،والدكتور جمال محمد علً ،ربٌس أكادٌمٌة المهن الرٌاضٌة،
وعضو نقابة الرٌاضٌٌن.وٌشرؾ على الحفل ،جمال ؼانم ،األمٌن العام لنقابة الرٌاضٌٌن بالفٌوم،
والكابتن صبري البردٌسً ،أمٌن الصندوق بالنقابة.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/31 :

جامعة الفٌوم توقع اتفاقٌات تعاون بحثً وعلمً مع إٌطالٌا والٌونان
أعلن الدكتور أسامة إبراهٌم ،مدٌر مكتب التعاون الدولً بجامعة الفٌوم ،عن توقٌع اتفاقٌات تعاون بحثً
وعلمً مشترك مع جامعة روما سابٌنزا بإٌطالٌا ،وانتٌون بالٌونان .وأكد إبراهٌم فً بٌان أصدرته
الجامعة الٌوم األربعاء أن التعاون الدولً بٌن الجامعات العالمٌة ،أصبح أحد أهم المعاٌٌر الحضارٌة
والمعرفٌة ،التً ٌقاس بها تطور المجتمعات ،مشٌرا إلى أن جامعة الفٌوم تسعى حالٌا إلى االرتقاء
والتقدم ،والتعاون فكرًٌا وثقافًٌا من خبلل مكتب التعاون الدولً ،الذي ٌعتبر همزة وصل بٌن الجامعة
والجامعات الدولٌة ،لرفع كفاءة الجامعة واالرتقاء بها ،لكً تكون منافسة لدى الجامعات األخرى.
مصدر الخبر  :بوابة األهرام
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/31 :

ضبط سالح آلى بحٌازة مواطن أثناء دخوله قاعة أفراح بالفٌوم
تمكنت شرطة السٌاحة بالفٌوم من ضبط مواطن بحوزته سبلح آلى فى سٌارته أثناء دخوله لحضور حفل
زفاؾ بإحدى قاعات األفراح بقرٌة سٌاحٌة على شاطا بحٌرة قارون ،وتم تحرٌر محضر بالواقعة
وأخطرت النٌابة التى تولت التحقٌق.كانت القوات المكلفة بتؤمٌن المنشآت السٌاحٌة الواقعة على بحٌرة
قارون بالفٌوم تقوم بتفتٌش السٌارات قبل دخولها ،وأثناء تفتٌش السٌارة الخاصة بمواطن ٌدعى
"أحمد.ع" عثر بسٌارته على سبلح آلى ،وتم تحرٌر محضر بالواقعة قٌد برقم  3682لسنة 2016
إدارى مركز إبشواى وأخطرت النٌابة التى تولت التحقٌق.وقال مصدر أمنى بقسم شرطة إبشواى ،إنه
أثناء تحرٌر المحضر حاول أحد الضباط والذى تربطته صلة قرابة بالمتهم بالتدخل لعدم تحرٌر
المحضر ،إال أن القوات أصرت وتم ضبط المتهم وتحرٌر المحضر وأخطرت وزارة الداخلٌة بالواقعة.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/31 :

القبض على عاطل بحوزته كمٌة من الهٌروٌن بالفٌوم
تمكنت األجهزة األمنٌة بمحافظة الفٌوم من ضبط عاطل بحوزته كمٌة من الهٌروٌن بقصد االتجار بها
وتوزٌعها على عمبلبه بالمحافظة ،وتم تحرٌر محضر بالواقعة وأخطرت النٌابة التى تولت التحقٌق.كان
اللواء قاسم حسٌن مدٌر أمن الفٌوم تلقى إخطارا من العمٌد محمد شكرى مؤمور قسم أول الفٌوم ،بتمكن
القوات من ضبط عاطل ٌدعى سعد ع م  28سنة وبحوزته  300جرام من جوهر الهٌروٌن ،واعترؾ
بحٌازته لها بقصد االتجار ،وتم تحرٌر المحضر رقم  5957لسنة  2016إدارى قسم أول الفٌوم،
وأخطرت النٌابة التى تولت التحقٌق فى الواقعة.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/31 :

ضبط جزار بحوزته  3كٌلو من الحشٌش المخدر بالفٌوم
تمكنت األجهزة األمنٌة بمحافظة الفٌوم ،من ضبط جزار بحوزته  3كٌلو من جوهر الحشٌش المخدر
قبل تروٌجها على عمبلبه بالمحافظة ،وتم تحرٌر محضر بالواقعة ،وأخطرت النٌابة التى تولت
التحقٌق.كان اللواء قاسم حسٌن مدٌر أمن الفٌوم تلقى إخطارا بورود معلومات إلى مباحث قسم شرطة
ثان الفٌوم ،بقٌام جزار بمزاولة نشاط إجرامى باالتجار فى المواد المخدرة ،وعلى الفور تم تشكٌل فرٌق
بحث ،وأثبتت التحرٌات صحة المعلومات ،وأن المتهم ٌدعى ٌحى م ع  33سنة جزار ومقٌم بحى
الصوفى بمدٌنة الفٌوم ،وبعمل كمٌن للمتهم تم ضبطه وبحوزته  3كٌلو من الحشٌش المخدر ،وتحرر
المحضر رقم  3442لسنة  2016إدارى قسم الفٌوم ،وأخطرت النٌابة لتتولى التحقٌق فى الواقعة.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/31 :

بالصور ..مٌدو جابر ٌزور معسكر المقاصة بالفٌوم
حرص مٌدو جابر العب المقاصة السابق واألهلى الحالى على زٌارة فرٌقه خبلل معسكره المؽلق
بمدٌنة الفٌوم استعدادا لمنافسات الموسم الجدٌد ،من أجل االطمبنان على زمبلبه السابقٌن بالفرٌق
الفٌومى.وحرص مٌدو جابر على عقد جلسة مع ولٌد هوٌدي مدٌر الكرة لطمؤنته على أحواله مع األهلى
وكذلك جمال عمر مدرب الفرٌق الفٌومى وزمبلبه السابقٌن بفرٌق المقاصة.
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
تارٌخ تحرٌر الخبر 2016/8/31 :

