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محمد سعد الدين:  حريصين على المال العام بنفس حرصنا على أرواح المواطنين
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طالب الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة، كافة السلطات المختصة
بسرعة إنجاز القرارات التى اعتمدها مجلس اأمناء، وخاصة إنجاز ملفات الصحة والتعليم

والمرور والنظافة.
 

جاء ذلك خال اإجتماع الشهرى لمجلس اأمناء، والذى عقد أمس، الثاثاء، بحضورالمهندس
عادل النجار رئيس الجهاز التنفيذى للقاهرة الجديدة، ونائبه المهندس محمود حسين، واللواء سيد
عجان نائب رئيس مجلس اأمناء، وكافة أعضاء مجلس اأمناء والمسئولين الحكوميين فى كافة

الوزارات والمؤسسات.
 

وتجاوزت إجمالى القرارات التى اتخذها مجلس اامناء حتى اان، حاجز الـ 100 قرار يشتملون
على كافة المناحى الخدمية من صحة وتعليم وأمن ومرور ونظافة وخافه.

 
كما كلّف رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة بتشكيل لجنة لبحث وفحص ملف إنشاء مجمع
تراخيص المرور فى التجمع الثالث، وسرعة اإنتهاء منه لخدمة المواطنين والذى تكلف أكثر من

80 مليون جنيه.
 

ووجه سعد الدين الشكر للمهندس أحمد مصطفى نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع اأول،
لنشاطه المضاعف فى حل كافة المشاكل التى تواجه المواطنين فى المنطقة، وظهور ذلك جليا فى

كافة مناطق التجمع اأول وانعكاس ذلك مباشرة على المواطنين.
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ة  يطالب بتنفيذ قراراتهمجلس أمناء القاهرة الجديدالتصنيفات
 خدمة المواطنين

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

وزير اإسكان: إعادة فتح باب تحويل الحجز لإعان العاشر لمدة 13 يوًما
الخميس 02 مايو 2019   12:42:47 م

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير اإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم

ابتداًء من اليوم الخميس 2 مايو 2019، وحتى يوم 15 مايو 2019، إعادة فتح باب تحويل

الحجز لإعان العاشر باإسكان ااجتماعى بنفس شروطه، وذلك لحاجزى اإعان التاسع

بمدينة 6 أكتوبر فقط، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة... المزيد

قطع المياه  فى 7 مناطق بالقاهرة
ااربعاء 01 مايو 2019   12:46:17 م

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه ابتداًء من الساعة 10 صباح غد

اأربعاء الموافق 1 مايو 2019، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم. وأشارت إلى أنه سيتم

قطع المياه عن المناطق التالية: (المنطقة العاشرة - أرض الجولف - الفرسان - المدفعية -

شباب المهندسين - رامو - رابعة ااستثماري)،... المزيد
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وزيرا اإسكان والنقل يستعرضان التقييم الفنى والمالى لـ"مونوريل" العاصمة اإدارية
..صور

ااربعاء 01 مايو 2019   11:50:18 ص

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير اإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق

كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع اللجنة العليا لمشروعات النقل، بحضور قيادات

الوزارتين، والجهات المعنية، استعراض التقييم الفنى والمالى والتمويلى وااستثمارى،

وأعمال التشغيل والصيانة، لمشروع مونوريل العاصمة اإدارية... المزيد

خالد الحسيني: 20% زيادة فى أسعار أراضي العاصمة اادارية بعد انتقال الحكومة
الثاثاء 30 أبريل 2019   2:49:38 م

إقبال كبير على حجز أراضي العاصمة.. وأكثر من 50 شركة عقارية تعمل بها أكد العميد

خالد الحسيني، المتحدث الرسمي للعاصمة اإدارية الجديدة، على أن هناك إقبال وحجم

طلبات ضخم من مستثمرين عرب وأجانب ومحليين للحصول على أراضى وااستثمار

بالعاصمة اإدارية، مشيرا إلى بيع وتخصيص أكثر من 70 %... المزيد

داكر عبد الاه: قطاع التشييد والبناء بحاجة لدعم الدولة أسوة بمبادرة "المركزي"
لتنشيط القطاع العقاري

الثاثاء 30 أبريل 2019   11:07:02 ص

شدد المهندس داكر عبد الاه عضو ااتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو جمعية

رجال اأعمال على احتياج قطاع اإنشاءات مزيداً من الدعم والمساندة من الدولة بصورة

عامة والقطاع المصرفي الحكومي بصورة خاصة، أسوة بالدعم الذي قدمه البنك المركزي

للقطاع العقاري في مبادرته اأخيرة.   وكان... المزيد
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تجميل أكشاك الكهرباء بمدينة 6 أكتوبر وتحويلها للوحات فنية.. صور
الثاثاء 30 أبريل 2019   11:01:10 ص

صرح الدكتور باسم فاضل، رئيس اادارة المركزية لتجميل المدن، بهيئة المجتمعات

ً تنفيذ أعمال تجميل أكشاك الكهرباء بمدينة 6 أكتوبر، العمرانية الجديدة، بأنه يتم حاليا

وتحويلها للوحات فنية، بتصميمات جديدة من حيث الشكل والتكوين واألوان، وذلك فى إطار

الحرص على ظهور المدينة بشكل جمالى يواكب ما يتم تحقيقه... المزيد

قبل إغاق الباب..ننشر رابط تقديم تظلمات اإعان العاشر باإسكان ااجتماعى
ااثنين 29 أبريل 2019   4:12:36 م

تنتهي مهلة تلقي تظلمات المواطنين ممن تنطبق عليهم معايير اإعان العاشر  باإسكان

ااجتماعى غدا والتى تم ااعان عنة منذ اكثر من شهر  ، ويستمر فتح باب التظلم حتى 30

إبريل الجارى. قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق اإسكان ااجتماعي ودعم

التمويل العقاري، أن فتح باب التظلم... المزيد

 "الجزار":تنفيذ 7656 وحدة سكنية بـ"اإسكان ااجتماعى" بمدينة سوهاج الجديدة
ااثنين 29 أبريل 2019   12:17:30 م

رئيس الجهاز: جاٍر تنفيذ مستشفى تعليمي جامعي ومستشفى اأطفال صرح الدكتور عاصم

الجزار، وزير اإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجاٍر تنفيذ 7656 وحدة

سكنية (319 عمارة) بمشروع اإسكان ااجتماعى، بمدينة سوهاج الجديدة، موضحا أنه تم

اانتهاء من تنفيذ 3744 وحدة (156 عمارة)، باإضافة... المزيد
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" السباعى": استمرار تلقي أوراق حائزي اأراضي الواقعة بـ"سفنكس الجديدة"
ااثنين 29 أبريل 2019   12:12:04 م

أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون

التجارية والعقارية، عن مد فترة تقديم الطلبات حتى يوم 9/5/2019، بمقر جهاز مدينة

الشيخ زايد، وذلك لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية لأراضي التي

تقع داخل حدود القرار الجمهوري رقم (61) بتاريخ 30/1/2019... المزيد

إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون اإخوة المسيحيين بعيد القيامة..
بالصور

اأحد 28 أبريل 2019   3:35:05 م

توجه الدكتور إبراهيم حجازى، عضو مجلس النواب عن مدن شرق القاهر"الشروق، بدر،

القاهرة الجديدة".. ووفد من أعضاء مجلس أمناء مدينة الشروق.. الى كنيسة مدينة الشروق

لتقديم التهنئة لأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد القيامة المجيدة.. بحضور اللواء مجدى حبيب،

أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بأمانة... المزيد

اإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون اإخوة المسيحيين بعيد القيامة.. بالصور
اأحد 28 أبريل 2019   2:50:39 م

توجه وفد من قيادات اإدارة التعليمية بمدينتى "الشروق، بدر".. الى كنيسة مدينة الشروق

لتقديم التهنئة لأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد القيامة المجيدة.. وعلى رأسهم اأستاذ هانى

زكريا وكيل اإدارة والقائم بأعمال مدير اإدارة. وعبر زكريا والوفد المرافق له لقيادات

الكنسية عن تاحم... المزيد

https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/ السباعى استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـسفنكس الجديدة /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة بالصور/376953.html
https://www.gomhuriaonline.com/  السباعى   استمرار تلقي أوراق حائزي الأراضي الواقعة بـ سفنكس الجديدة  /377382.html
https://www.gomhuriaonline.com/إبراهيم حجازى و مجلس أمناء الشروق يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376985.html
https://www.gomhuriaonline.com/الإدارة التعليمية بالشروق و بدر يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد القيامة  بالصور/376953.html


مجلس أمناء القاهرة الجديدة  يطالب بتنفيذ قراراته  لخدمة املواطن�

html.378555/�مجلس أمناء القاهرة الجديدة  يطالب بتنفيذ قراراته  لخدمة املواطن/https://www.gomhuriaonline.com[٢٠١٩/٠٥/٠٢ ١٢:٤٩:٠٩ م]

اترك تعليق

قيادات جهاز الشروق يهنئون اإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد..  بالصور
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زار وفد من قيادات جهاز مدينة الشروق.. والقيادات اأمنية، كنيسة المدينة لتهنئة اأخوة

اأقباط  فى أعياد القيامة المجيد.. و كان على رأس الوفد المهندس عبدالرؤوف الغيطى

رئيس الجهاز. وجه رئيس الجهاز كلمة بتلك المناسبة السعيدة لأخوة المسيحيين أنه

 "يسعدنى ويشرفنى باأصالة عن نفسى... المزيد
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قطع المياه  فى 7 مناطق بالقاهرة

11:50:18 ص

وزيرا اإسكان والنقل يستعرضان التقييم الفنى والمالى لـ"مونوريل" العاصمة اإدارية ..صور

الجمهورية أون اين
١٤٩٬١٠٣ تسجيات اإعجاب
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كن أول المعجبين بهذا من بين أصدقائك.

مشاركةاإعجاب بالصفحة
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انخفاض طفيف في أسعار  الذهب خال تعامات الخميس 
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محمد يوسف: نسعى لمواصلة اانتصارات من اجل الفوز بالدورى

12:45:56 م

مايا مرسى تستعرض التقدم فى مجال تمكين المرأة

12:45:49 م

مستثمرون أمريكيون يبتكرون برنامجاً لحماية المنشآت من خطر الهجوم اإلكتروني
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محفوظة لدى مؤسسة
دار التحرير للطبع

والنشر، ويحظر نشر
أو توزيع أو طبع أي
مادة دون إذن مسبق

من مؤسسة دار
التحرير للطبع والنشر
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