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وداعا..اإلنسان اخللوق.. وداعا املعلم أستاذ األجيال.. وداعا أحد رموز 
»األخ  العيارى  مصطفى  وداعا  املتخصصة  التعاونية  الصحافة 

الكبير «.. إن العني لتدمع وإنا لفراقك حملزنون »..
عرفته قبل ثالثني عاما.. وكانت حجرته فى مؤسسة دار التعاون 
للطبع والنشر وهى أولى املؤسسات الصحفية املتخصصة فى 
أسسها  والتى  التعاونى  بالفكر  اهتمت  التى  األوسط  الشرق 
الكبير  الصحفى  الكاتب  التعاونية  الصحافة  رائد  الراحل 
»محمد صبيح «.. كان ميثل جيلى من الشباب آنذاك األخ واملعلم 
والسند والكلمة الطيبة التى تصبرنا على مجهول مستقبلنا.. 
تعلمنا منه حب اخلير للجميع.. فكان صفاء قلبه ونقاء سريرته 
يجعلنا فى حالة سالم داخلى وهو ما تفرد به دون بقية أساتذتنا 
الراحلني.. ومنذ ذلك التاريخ وقد جمعتنا عالقة األستاذ بتلميذه.. 
سواء كنا فى دار التعاون أو فى مجلة برج التعاون حني اختارنى 
الصحافة  فى  األوائل  البنائني  أحد  رشاد  محمد  الراحل  أستاذى 
التعاونية ومؤسس مجلة البرج ألكون الشاب الوحيد فى كتيبة 
التحرير املكونة منهما ومعنا الزميل العزيز محمد سالم املصور 
واملراجع  الفنى  اخملرج  رزق  طلعت  األساتذة  والراحلني  الصحفى 

اللغوى سمير حمودة واخلطاط زكى يوسف.
كان مصطفى العيارى هو البوصلة لى ولكل جيلى من الشباب 
مع  مشوارنا  بدايات  فى  كتفينا  على  يربط  الذى  احلنون  فهو 
للدأب  منوذجا  عليه..  اهلل  رحمة  وكان  املتخصصة..  الصحافة 
والعمل رغم تقدم العمر به.. وال أنسى آخر لقاء به قبل أن توافيه 
جالس  وهو  بالفعل  لعناقه  أتهيأ  وكنت  قليلة  أيام  بعدة  املنية 
على مكتبه مبقر اجمللة حينها وبخوف احملب أراد أن مينعنى حتى ال 
أصاب بالنزلة الشديدة التى أملت به.. وقلت له ملا التعب واجملىء 
وأنت مريض؟! فقال بصدق املشاعر وحب املهمة املسنودة إليه.. 

وما معنى اجللوس فى املنزل !!.. إلى هذا احلد كان األخ الكبير دؤوبا 
ومخلصا ملهنته ومسئولياته املسندة إليه.

ومهما كانت الكلمات معبرة. فإنها ال تفى مقدار ما يختلج به 
صدرى وصدر تالميذه ومحبيه من تعبير عن حالة احلزن واالفتقاد 
التى نشعر بها برحيلك أيها األخ الكبير.. فأنت لم تكن بالنسبة 
أكثر  وقضينا  أحببناها  واحدة  زميال جمعتنا مهنة  أو  رئيسا  لنا 
من ربع قرن من الزمان معا.. بل كنت دائما ضابطا ومؤشرا بفعل 

راديكالية إيجابية يتمتع بها من سبق اآلخر فى اخلبرة. 
أيها األخ الكبير كما عشت فى سالم.. رحلت فى هدوء وسكنية 
وباتت احلقيقة الوحيدة فى هذه الدنيا أنها دار »ممر« ال دار »مقر« 
الطفولة  ففى  مفارقك..  هو  أو  مفارقه  فإنك  من شئت  فأحبب 
كان العيد يفرحنا ولم ندرك معنى املمات.. وفى الشباب بات املوت 

يقلقنا حتى أضاع علينا فرحة العيد..
األخ الكبير.. مصطفى العيارى لقد رحلت عن دنيانا ويشهد لك 
فيكفى  اللسان..  وعفة  املقصد..  ونزاهة  اخللق  بدماثة  اجلميع 
اإلنسان سيرته العطرة.. فهى امليراث احلقيقى الباقي.. ويحضرنى 
دائما قول اإلمام على »رضى اهلل عنه« حني قال »إمنا املكارم أخالق 
مطهرة الدين أولها.. العقل ثانيها.. العلم ثالثها.. احللم رابعها.. 
اجلود خامسها.. الوصل سادسها.. البر سابعها.. الشكر ثامنها.. 
فقد  أحدا..  اهلل  على  نزكى  وال  باقيها«  اللني  تاسعها..  الصبر 

اكتملت فيك تلك اخلصال..
وصبر  اطمئنان  بكل  يقابل  أن  يجب  اهلل  قضاء  إن  أقول  أخيرا.. 
إذا أصابتهم مصيبة  الذين  وكمال.. قال تعالى »وبشر الصابرين 
وال  يرد  ال  أستاذنا  يا  اهلل  فقدر  راجعون«  إليه  وإنا  هلل  إنا  قالوا 
نستطيع أن نوقفه.. لقد رحلت بجسدك وستبقى سيرتك ماثلة 

فى ذاكرتنا..
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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى 
لمشروعات العاصمة اإلدارية 

العاصمة  ملشروعات  التنفيذى  املوقف  ملتابعة  اجمتاعًا  الوزراء،  مجلس  رئيس  مدبولي،  مصطفى  الدكتور  عقد 
اإلدارية اجلديدة، حيث تابع موقف تنفيذ أعمال البنية األساسية واإلنشاءات، السيما فى مبانى احلى احلكومي، 
فى ضوء توقيتات التنفيذ وفق اجلدول الزمنى احملدد، فضاًل عن حتديد اجلهات املسؤولة عن أعمال الصيانة والتشغيل 
بهذا  يليق  مبا  العام  املوقع  وتنسيق  الطرق  أعمال  واستكمال  املرافق،  شبكات  تنفيذ  أعمال  إلى  إضافة  احلكومية،  لملقار 

املشروع.
 حضر االجمتاع الدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، والدكتور عاصم اجلزار، وزير االسكان 
واملرافق واملجمتعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة، واملهندسة راندة املنشاوي، 
إدارة  مدير  الوهاب،  عبد  بكر  واللواء  النظم،  إدارة  مدير  اجلوهري،  أكرم  واللواء  الوزراء،  مجلس  رئيس  أول  مساعد 
اإلشارة، واللواء أشرف فطني، رئيس القطاع الهندسى بشركة العاصمة اإلدارية، واملهندس عبد املطلب ممدوح، نائب 
رئيس هيئة املجمتعات العمرانية اجلديدة، واملهندس عالء مصطفى، مساعد وزير النقل، واملهندس شريف الشربيني، 
رئيس جهاز العاصمة اإلدارية اجلديدة، كما شارك فى االجمتاع عدد من مسئولى الوزارات واجلهات املعنية عبر تقنية 

الفيديو كونفرانس.
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البنية املعلوماتية وشبكات االتصاالت
راندة  املهندسة  عرضت  االجتماع  خالل 
سير  حول  تفصيلياً  تقريراً  املنشاوي، 
إلى  احلكومة  انتقال  مشروع  فى  العمل 
تطرقت  كما  اجلديدة،  اإلدارية  العاصمة 
إلى  الوزراء  مجلس  رئيس  أول  مساعد 
البنية  أعمال  تنفيذ  استكمال  موقف 
فى  االتصاالت  وشبكات  املعلوماتية 
اجلديدة،  اإلدارية  العاصمة  مشروع  نطاق 
باعتبارها عنصراً هاماً ضمن أهداف إقامة 
هذا املشروع الذى يستهدف تطوير العمل 
تنفيذ  موقف  تناولت  كما  احلكومي، 
التى  األخرى،  اخلدمية  املبانى  مختلف 
الراغبني  الستقطاب  اجلذب  عناصر  توفر 
العاصمة،  داخل  والعمل  السكن  فى 
الرئيسية  والبوابات  املرافق،  ذلك  فى  مبا 

للعاصمة، وكافة عناصر التأمني.
املتحدث  سعد،  نادر  السفير  وصرح 
مت  بأنه  الوزراء  مجلس  لرئاسة  الرسمى 
التنفيـذى  املوقـف  حول  تقرير  عرض 
بالعاصمـة  االتصـــاالت  لشبكــــات 
فى  العمل  سير  تناول  اجلديـدة،  اإلدارية 
باحلى  لالتصاالت  التحتية  البنية  تنفيذ 
من  االنتهاء  مت  أنه  إلى  مشيراً  احلكومى، 
مبركز  السنترال  واختبار  وتشغيل  تركيب 
وكذا   ،)NN1( احلكومى  احلى  اتصاالت 
اتصاالت  مركز  ربط  تنفيذ  من  االنتهاء 
منشآت  بجميع   )NN1( احلكومى  احلى 

احلى احلكومى. 
تغطية  تنفيذ  مبوقف  يتعلق  وفيما 
متت  احلكومى،  باحلى  احملمول  شبكات 
اإلشارة إلى أنه مت االنتهاء من تركيب )54 
العاصمة  شركة  تعاقد  يتم  كما  صاري(، 
إنشاء  على  مصر  أبراج  وشركة  اإلدارية 
متراً   )45( بارتفاع  تشاركيا  برجا   )124(

لتوفير تغطية احملمول.

موقف  استعراض  االجتماع  شهد  كما 
فى  واملرئيات  الصوتيات  أنظمة  تنفيذ 
البنية  وتنفيذ  اجلديدة،  اإلدارية  العاصمة 
السكنية،  باألحياء  لالتصاالت  التحتية 
حيث مت تخصيص قطع أراض إلنشاء أبراج 
)تشاركية( داخل األحياء السكنية لتوفير 
موقف  استعراض  مت  احملمول. كما  تغطية 
بالطرق  لالتصاالت  التحتية  البنية  تنفيذ 
العاصمة  نطاق  فى  الرئيسية  واحملاور 

اإلدارية اجلديدة.

مشروع » سكن مصـر«
وعلى صعيد متصل.. صرح الدكتور عاصم 
واجملتمعات  واملرافق  اإلسكان  وزير  اجلزار، 
العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة 
من  دفعة  بتسليم  حاليا  يقوم  اجلديدة، 
مبنطقة  مصـر«  سكن   « مشروع  وحدات 
اجلديدة،  القاهرة  مبدينة  اجلامعات  غرب 
األولى  املرحلة   )1،2( رقم  ملسلسل  وذلك 
ومسلسل رقم 1 للمراحل املطروحة بعد 

املرحلة األولى.
جهاز  رئيس  غنيم،  أمني  املهندس  وأضاف 
العمالء  أن  اجلديدة،  القاهرة  تنمية مدينة 
بالتوجه  يقومون  بالوحدات  الفائزين 
نصر  مدينة  فرع  واإلسكان  التعمير  لبنك 
ثم  البنك،  إجراءات  إلنهاء  العقاد،  بعباس 
إلى مكتب خدمة  البنك  بخطاب  التوجه 
املواطنني مبقر جهاز القاهرة اجلديدة مبركز 
الشبكة  على  البيانات  لتسجيل  املدينة، 
واستالم  ملعاينة  للموقع  خطاب  واستالم 

الوحدة.

مشروعات مدينة 15 مايو
جمال  املهندس  قام  أخرى،  ناحية  من 
هيئة  رئيس  نائب  مساعد  طلعت، 
لقطاع  اجلديدة  العمرانية  اجملتمعات 
تفقدية  بجولة  املدن،  وتطوير  التنمية 

مبدينة  تنفيذها  اجلارى  املشروعات  لبعض 
همام،  السيد  املهندس  يرافقه  مايو،   15
اجلهاز  ومسئولو  املدينة  جهاز  رئيس 
على  احلرص  إطار  فى  وذلك  واملشروعات، 
التنموية  املشروعات  كافة  من  االنتهاء 

واخلدمية اجلارى تنفيذها باملدينة.
بتفقد  اجلولة  واستهل مسئولو اإلسكان 
مجاورات املرحلة الثالثة ملتابعة أعمال رفع 
تفقدوا  اجملاورات، كما  بتلك  الطرق  كفاءة 
الصناعية  املنطقة  كفاءة  رفع  أعمال 
للوقوف  باملدينة،  الثالثة  باملرحلة  األولى 
ومدى  لألعمال  التنفيذى  املوقف  على 

مطابقته للبرنامج الزمنى للمشروع.
كما تفقد مسئولو الوزارة، املبانى اخلدمية 
مبنطقة عمارات زهور مايو، كبديل لسكان 
والتى  العشوائية سابقاً،  الزرايب  منطقة 
تشتمل على )السوق التجارية – احلضانة 
متهيداً  وذلك  املدرسة(،   - الطبى  املركز   -
باملنطقة  اإلسكان  وحدات  لتسليم 
واملرافق،  اخلدمات  كاملة  للمواطنني 

لتكون مبثابة مجتمع عمرانى متكامل.
رئيس  نائب  مساعد  جولة  شملت  كما 
وحدات  منطقة  تفقد  ومرافقوه،  الهيئة 
اجتماعي«  »إسكان  الدخل  محدودى 
املصريني  لكل  سكن  الرئاسية  باملبادرة 
465 عمارة  والتى تضم  النرجس،  مبنطقة 
سكنية، حيث مت الوقوف على نسب اإلجناز 
احلالية للمشروع، والتنبيه بإنهاء األعمال 

فى التوقيتات احملددة بالكفاءة العالية.
الوزارة  مسئولو  أشاد  اجلولة،  ختام  وفى 
األعمال  جلميع  باملدينة  املبذول  باجلهد 
احملاور  كافة  على  تنفيذها  اجلارى 
ضغط  ضرورة  على  مشددين  العمرانية، 
الزمنية لالنتهاء من تنفيذ كافة  البرامج 
االلتزام  مع  وقت،  أسرع  فى  املشروعات 

بالكفاءة واجلودة فى التنفيذ.
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عباس  فؤاد  حرب  أركان  اللواء  صرح 
التعاونى  االحتاد  إدارة  مجلس  رئيس 
احكام  اطار  فى  بانه  املركزى  اإلسكانى 
املصرى  الدستور  من   7٥  ،37  ،33 املواد 
التعاون  لقانون  املقترح  التعديل  فإن 
ينص   ،١98١ لسنة   ١4 رقم  اإلسكانى 
على أن يكون االحتاد التعاونى اإلسكانى 
اجلهة  هو  اخملتصة«  »السلطة  املركزى 
الوحيدة على أعمال اجلمعيات  الرقابية 
جهـة  باعتباره  بأنواعها  التعاونية 
تنظيًما  تتوافق  التى  الشعبية  الرقابة 
وبخاصة  للتعاون  العامة  املبادئ  مع 
فيما يتعلق بذاتية الرقابة واالستقالل. 

وأشار فؤاد إلى أن ما يدعم هذا املقترح ما 
نص عليه القانون رقم ١22 لسنة 2٠٠8 
التعاون  قانون  أحكام  لبعض  املعدل 
اإلسكانى، والذى منح السلطات اخملولة 
التعاونى  »االحتاد  اخملتصة  للسلطة 
اإلسكانى املركزى« فى املادة الثانية من 
إدارة  جمللس  واملزايدات  املناقصات  قانون 
وما  املركزى،  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
وزير  قرار  بإصدار  تعديل  من  ذلك  حلق 
والذى   2٠١9 لسنة   3١7 رقم  اإلسكان 
أكد على ذات السلطات املمنوحة جمللس 
القانون رقم ١82 لسنة  إدارة االحتاد فى 
التعاقدات  تنظيم  قانون  بإصدار   2٠١8

التى تبرمها اجلهات العامة.
مجتمعى  حوار  وجود  أن  فؤاد  وأكد 

التعاون  فى  املنخرطني  بني  دائم 
اإلسكانى يضمن استمرار هذا القطاع 
أن  إلى  مشيراً  الوطنية،  مسيرته  فى 
مجلس إدارة االحتاد يسعى حثيثاً الفترة 
احلالية من خالل جلان عمل تضم خبراء 
لتعديل  اإلسكانى  والتعاون  القانون 
طفرة  إلحداث  القانون  فى  املواد  بعض 
التعاونى  بقطاع  ملموسة  حقيقية 
اهتمام  ظل  فى  السيما  اإلسكانى، 
بقطاع  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس 
تعوق  التى  العقبات  وتذليل  التعاونيات 

تنميته. 
وكانت جلنة االسكان فى مجلس النواب 
استعرضت  قد  حمودة  عماد  برئاسة 
 /  2٠ املوافق  االحد  اجتماعها  خالل 
التعاونى  االحتاد  دور  دراسة   2٠22  /  2
اإلسكانى  التعاون  قانون  فى  اإلسكانى 

رقم ١4 لسنة ١98١.
ويأتى هذا التعديل املقترح ملنع احتمالية 
وتعارض  الرقابة  فى  ازدواجية  وجود 
العامة  الهيئة  بني  االختصاصات  فى 
»اجلهة  واإلسكان  البناء  لتعاونيات 
التعاونى  االحتاد  وبني  اخملتصة«  اإلدارية 
اخملتصة«  »السلطة  املركزى  اإلسكانى 
وذلك فيما يتعلق بـ: حل مجلس اإلدارة، 
وإسقاط عضوية أعضائه، وحل اجلمعية 
مجلس  أعضاء  وإيقاف  انقضائها،  أو 
اإلدارة عن العمل، والذى ينجم عنه فى 
وإيقاف  اآلراء  فى  تعارض  األحيان  بعض 
التعاونى  االحتاد  أو  الهيئة  قرارات  تنفيذ 

اإلسكانى املركزى.
سيكفل  املقترح  هذا  أن  إلى  باإلضافة 
البناء  لتعاونيات  العامة  للهيئة 
متارس  إدارية  كجهة  دورها  واإلسكان 
كافة  تطبيق  مدى  على  رقابتها 
تطبيقها  مدى  فى  التعاونية  الوحدات 
املادة  بنص  التام  لاللتزام  وفقاً  للقانون، 
37 من الدستور وباقى املواد املشار اليها 
التعاونيات  برعاية  الدولة  ألزمت  التى 
ودعمها  القانونية  حمايتها  وكفلت 
وضمان استقاللها وحظرت حلها أو حل 

مجالس إدارتها إال بحكم قضائي.
يذكر أنه يجرى حالياً مناقشة عدد من 
فيه  مبا  لتعديلها  متهيداً  األخرى  املواد 

صالح البنيان التعاونى اإلسكانى. 

التعديل المقترح للقانون رقم 14 لسنة 1981 يتوافق مع المبادئ 
العامة للتعاون ويكفل ذاتية الرقابة واالستقالل 

اللواء ا. ح فؤاد عباس رئيس مجلس إدارة االحتاد التعاونى اإلسكانى املركزى:

 النائب عماد حموده

اللواء أركان حرب فؤاد عباس جلنة إالسكان مبجلس النواب
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  عمومية »دار السعادة«
تستكمل مقاعد المجلس الشاغرة

متابعة: منى عبدالعزيز

عموميتها   1982 لسنة   219 برقم  املشهرة  التعاونى  لالسكان  السعادة  دار  جمعية  عقدت 
الطارئة »اجمتاع ثالث« وذلك يوم السبت املوافق 27 نوفمبر 2021 بدار احلرب االلكترونية 
طريق النصر بالقاهرة بناء على االجمتاع املنشور فى مجلة »برج التعاون« ملحق العدد نوفمبر 

2021
و اجمتعت اجلمعية العمومية برئاسة محمد كامل السيد حجاب رئيس مجلس االدارة وسكرتارية 
الغنى مندوبا  املجلس وبحضور محمد عبد  باقى اعضاء  لعدم وجود  سالم اشرف عباس نظرا 
عن هيئه تعاونيات البناء واالسكان وياسر رمضان مندوبا عن االحتاد التعاونى لالسكان املركزى 
القاهرة  حملافظة  واالسكان  للبناء  االحتادية  التعاونية  اجلمعية  عن  مندوبا  الهوارى  واحمد 

وبحضور 64 عضوا من اجمالى عدد االعضاء البالغ عددهم 1436 عضوا.

النصاب  ميثل  احلاضرين  عدد  كان  وملا 
يصح  والذى  الثالث  لالجتماع  القانونى 
مت  وقد  االعضاء  من  عدد  اى  بحضور 
محمد  نشأت  محمود  من  كل  اختيار 
كمالحظى  احمد  املنعم  عبد  وايهاب 
احلاضرين  على  عرضهما  ومت  تصويت 
وبدأ  باالجماع  عليهما  املوافقة  ومتت 

النظر فى جدول االعمال والذى تضمن
النظر فى حتديد موعد فتح باب الترشيح 

الستكمال اعضاء مجلس االدارة.
مدير  تعيني  عرض  ناقشت  كما 
للجمعية فى نفس اجلمعية العمومية، 
الترشيح  باب  فتح  موعد  حتديد  وحول 
مبجلس  الشاغرة  املقاعد  الستكمال 

احلكم  عبد  من  كل  لوفاة  نظرا  االداره 
أنور عبد احلكيم وجرجس عزمى شحاتة 
عجالن  أمني  محمد  سعيد  ومحمد 
قرر  فقد  اجلمعية  ادارة  مجلس  اعضاء 
مجلس االدارة بجلسته املنعقدة فى8/7/ 
الستكمال  الترشيح  باب  فتح   2٠2١
الفترة  خالل  الشاغرة  الثالثة  املقاعد 
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من 2٠2١/9/4 إلى 2٠2١/9/8 ويومى ١١ و 
2٠2١/9/١2 للطعون.

برج  مجلة  فى  ذلك  عن  اإلعالن  مت  وقد 
 2٠2١ سبتمبر   263 بالعدد  التعاون 
اعضاء   9 الفترة  هذه  خالل  تقدم  وقد 
اى  ضد  احد  يتقدم  ولم  مرشحني 

مرشح منهم خالل فترة الطعون.
عن  االنتخابية  العملية  اجريت  وقد 
عن  اسفرت  وقد  السرى  االقتراع  طريق 
االتي: عدد االعضاء احلاضرين 64 عضوا

باصواتهم  ادلوا  الذين  االعضاء  وعدد 
 63 الصحيحة  واالصوات  عضوا   64

واالصوات الباطلة صوت واحد.
كل  حصول  عدم  عن  اسفرت  كما   
حسن  محمد  ممدوح  هبة  االعضاء  من 
واقيم  ونبيل  طانيوس  أديب  ورأفت 
شحاته  عزمى  وليم  وديفيد  اسكندر 

على اى صوت.
محمد  محمد  محمد  حصل  بينما 
بحصوله  األصوات  أعلى  على  بدوى 
على 63 صوتا بينما احتل بشير جمال 
الدين عبد اجمليد املركز الثانى بحصوله 
سوسن  احتلت  كما  صوتا   48 على 
الثالث  املركز  اجمليد  عبد  أمني  محمد 
بحصولها على 3٥ صوتا واعتلى أشرف 
 2٥ على  بحصوله  الرابع  املركز  مجيد 
أحمد  اجمليد  عبد  فوزى  وحصل  صوتا 
عامر على املركز اخلامس بحصوله على 

١8 صوتا.

النظام  من   23 املادة  تنص  وحيث 
يدير  أن  على  للجمعية  الداخلى 
 7 من  مكون  إدارة  مجلس  اجلمعية 
اعضاء فقد مت االعالن عن فوز املرشحني 
االصوات  اعلى  على  احلاصلني  الثالثة 
وهم محمد محمد محمد بدوى وبشير 
جمال الدين عبد اجمليد وسوسن محمد 
الرقابية  اجلهات  مندوبو  وحتفظ  امني، 
واداريا حلني  بيانات املرشحني ماليا  على 
الهيئة  االنتهاء من فحصها من جانب 
واالسكان  البناء  لتعاونيات  العامة 
التعاونى لالسكان املركزى كما  واالحتاد 
على  املطلقة  باالغلبية  املوافقة  متت 

محمد كامل حجابتعيني مدير للجمعية.
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استكمال المقعدين الشاغرين بمجلس إدارة 
الجمعية باالنتخاب

متابعة: عمرو اسماعيل

وافقت اجلمعية العمومية السنوية جلمعية مقاتلى رمضان لالسكان التعاونى فى اجمتاعها 
الثالث برئاسة اللواء نبيل معوض احلوتى بصفته رئيس مجلس ادارة اجلمعية وسكرتارية 
املقعدين  استكمال  على  االدارة  مجلس  سكرتير  بصفتة  مدكور  الدين  عز  محمد  هانى  العميد 
الشاغرين مبجلس ادارة اجلمعية باالقتراع السرى املباشر نظرا لوفاة كل من اللواء صالح شعيشع 
واللواء على رحاب والعضوين الفائزين بعضوية املجلس هما اللواء نبيل معوض احلوتى، واللواء 

عبد احلميد بشرى عبد احلميد وذلك حلصولهما على أعلى األصوات فى االنتخاب. 

العمومية  اجلمعية  عقدت  وقد 
رمضان  مقاتلى  جلمعية  السنوية 
الثالث  اجتماعها  التعاونى  لالسكان 
ديسمبر   24 املوافق  اجلمعة  يوم 
احتاد  بنادى  املفتوحة  باحلديقة   2٠2١
الشرطة الرياضي- العباسية –القاهرة 

احلوتى  معوض  نبيل  اللواء  برئاسة 
اجلمعية  ادارة  مجلس  رئيس  بصفته 
عز  محمد  هانى  العميد  وسكرتارية 
الدين مدكور بصفته سكرتير مجلس 
عبد  حسن  من  كل  وبحضور  االدارة 
التعاونى  االحتاد  عن  مندوبا  الفتاح 

الهوارى  وأحمد  املركزى  االسكانى 
حملافظة  االحتادية  اجلمعية  عن  مندوبا 
عضوا   )١3٠( عدد  وبحضور  القاهرة 
اجلمعية  اعضاء  عدد  اجمالى  من 
الذين لهم حق احلضور والبالغ عددهم 
احلاضرين  عدد  كان  وملا  عضوا،   )6632(

عمومية مقاتلى رمضان لإلسكان التعاونى تقرر : 
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لصحة  الالزم  القانونى  النصاب  ميثل 
االجتماع الثالث فقد مت اختيار كل من 
سيد  ومحمد  احمد  العزيز  عبد  فكرى 
ومت  تصويت  كمالحظى  سليمان  عمر 
ومت  عليهما  احلاضرين  االعضاء  موافقة 

النظر فى جدول االعمال التالى.  
جدول األعمال 

عن  االدارة  مجلس  تقرير  عرض   : أوال 
السنة املاضية وخطة العمل السنوية 

للجمعية.
احلوتى  نبيل معوض  اللواء  قام   : القرار 
رئيس مجلس ادارة اجلمعية بعرض أهم 
السابقة  الفترة  خالل  اجلمعية  اجنازات 
اجمللس  جهود  توجيه  تضمنت  والتى 
الستكمال وتطوير مشروعات اجلمعية 
والستحداث مشروعات جديدة لصالح 
القاهرة  مشروع  وأهمها  االعضاء 
حيث  البحيرات  زهرة  ومشروع  اجلديدة 
ملا  طبقا  باملشروع  مت  ما  بسرد  قام 
احيط  وقد  االدارة  مجلس  بتقرير  ورد 

االعضاء علما بذلك.
ثانيا: عرض املوقف املالى للجمعية عن 

العام املالى املنتهى فى 6-3٠-2٠2١ 
ورود  حلني  البند  هذا  ارجاء  مت  القرار: 
قبل  من  املقدمة  امليزانيات  اعتماد 
البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة 

واالسكان. 

زهرة  : عرض موقف مشروع قرية  ثالثا 
البحيرات مبحافظة السويس 

القرار: مت ارجاء هذا البند لعدم اكتمال 
أن  على  ملناقشته  القانونى  النصاب 
عمومية  جمعية  على  عرضه  يتم 

أخرى. 
القاهرة  مشروع  موقف  عرض  رابعا: 
االستالم  على  واملوافقة  اجلديدة 
االجراءات  واتخاذ  للمشروع  النهائى 
الشاغلني  احتاد  النشاء  الالزمة 

املشروع.  وتسليمه 
القرار : مت ارجاء هذا البند لعدم اكتمال 
أن  على  ملناقشته  القانونى  النصاب 
عمومية  جمعية  على  عرضه  يتم 

أخرى.
اجلمعية  قيام  على  املوافقة  خامسا: 
أو  سكنية  وحدات  أو  أراض  بشراء 
عمل  نطاق  فى  لالعضاء  مصيفية 
مع  املشاركة  أو  بالشراء  اما  اجلمعية 

جمعيات اسكان تعاونى أخرى. 
االعضاء  قبل  من  املوافقة  متت   : القرار 
اجلمعية  قيام  على  االجتماع  احلاضرين 
سكنية  وحدات  أو  أراض  بشراء 

لالعضاء.
استكمال مجلس إدارة اجلمعية

املرشحني  االعضاء  انتخاب  سادسا: 
جمللس  القانونى  النصاب  الستكمال 

ادارة اجلمعية.
القرار : نظرا لوفاة كل من اللواء صالح 
العضوين  رحاب  على  واللواء  شعيشع 
السابقني باجمللس فقد قرر مجلس ادارة 
اجلمعية بجلسته املنعقدة بتاريخ 28-

8-2٠2١ فتح باب الترشيح الستكمال 
من  الفترة  خالل  الشاغرين  املقعدين 
23و24  ويومى  املاضى  اكتوبر   2١-١6
 6 عدد  تقدم  وقد  للطعون  اكتوبر 
مرشحني خالل هذه الفترة ولم يتقدم 
االقتراع  مت  لذا  طعون  بأى  ضدهم  أحد 
الستة  االعضاء  على  املباشر  السرى 
اآلتى  واسفرت نتيجة فرز األصوات عن 
2- عدد  )١3٠( عضوا  احلاضرين  ١- عدد 
 -3 )١26( عضوا  بأصواتهم  أدلوا  الذين 
صوتا   )١26( الصحيحة  األصوات  عدد 
الباطلة )صفر( صوت  4- عدد االصوات 
 )4( بأصواتهم  يدلوا  لم  الذين  عدد   -٥

أصوات. 

تفويض مجلس اإلدارة 

بشراء أراض أو وحدات 

سكنية ومصيفية 

جديدة لألعضاء
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عدد  على  مرشح  كل  حصل  وقد 
األصوات التالية :

١- نبيل معوض السيد احلوتى 66 صوتا 
وترتيبه االول 2- على احمد على خليفة 
عبد  على   -3 الثالث  وترتيبه  صوتا   ٥٠
اهلل السيد 8 أصوات وترتيبه السادس 
 2١ شبانة  العدل  عارف  محمود   -4
احلميد  عبد   -٥ اخلامس  وترتيبه  صوتا 
وترتيبه  صوتا   6٠ احلميد  عبد  بشرى 
املنعم  عبد  محمد  سالم   -6 الثانى 

النجمى 47 صوتا وترتيبه الرابع. 
وملا كانت املادة 23 من النظام الداخلى 
اجلمعية  يدير  أن  على  تنص  للجمعية 
فقد  أعضاء   9 من  مكون  ادارة  مجلس 
احلاصلني  املرشحني  فوز  عن  االعالن  مت 
نبيل معوض  وهم  االصوات  أعلى  على 
احلوتى وعبد احلميد بشرى عبد احلميد 
وباقى  الشاغرين  املقعدين  الستكمال 
االدارة  جمللس  احتياطى  املرشحني 
وقد  االصوات،  العلى  الترتيب  حسب 
على  الرقابية  اجلهات  مندوبو  حتفظ 
حلني  واداريا  ماليا  املرشحني  بيانات 
الهيئة  قبل  من  فحصها  من  االنتهاء 

العامة لتعاونيات البناء واالسكان.
مشروعات اجلمعية

وعقب االجتماع كان جمللة )برج التعاون( 
هذا اللقاء مع العميد هانى محمد عز 
ادارة  مجلس  سكرتير  مدكور  الدين 

اجلمعية  اجنازات  للتعرف على  اجلمعية 
الفترة  خالل  لالعضاء  قدمته  وما 
ادارة  مجلس  أن  أكد  حيث  املاضية 
الفترة  خالل  جهوده  توجهت  اجلمعية 
مشروعات  وتطوير  الستكمال  املاضية 
اجلمعية واستحداث مشروعات جديدة 
القاهرة  مشروع  واهمها  لالعضاء 
املشروع  استكمال  مت  حيث  اجلديدة 
وجارى   %9٠ بنسبة  سكيب  والالند 
واالستالم  اجلهاز  من  املطابقة  اصدار 
من  املشكلة  اللجنة  مبعرفة  النهائى 

مجلس ادارة اجلمعية لهذا الغرض. 
أنه  مدكور  هانى  العميد  وأضاف 
البحيرات  زهرة  قرية  ملشروع  بالنسبة 
زيادة  مت  فقد  السويس  مبحافظة 
الزراعية للقرية لتكون  مساحة االرض 
وجارى  أفدنة   7 من  بدال  فدانا   ١٥
انشاء  على  الهيئة  تصديق  متابعة 
عدد 2 مارينا بشاطئ القرية وبالنسبة 

تقدمي  فتم  الشرب  مياه  مرفق  ملوقف 
املستهلك  حماية  جهاز  الى  شكوى 
مبعرفة  متت  التى  االخطاء  من  للتضرر 
من  الشرب  ملياه  القابضة  الشركة 
لالستهالك  احملاسبة  تعريفة  حيث 
سياحى وجتارى وكذلك التقدير اخلاطئ 
الشرب  مياه  استهالك  ملديونية 
قراءة  انتظام  عدم  وكذا  بالقرية 
القرية  الستهالك  الرئيسى  العداد 
للشركة  تظلم  تقدمي  مت  وقد  الشهرى 
الشأن  بهذا  االدارة  مجلس  رئيس  الى 
وجارى االنتظام فى سداد دفعات ثابتة 
اجلمعية  مبعرفة  املديونية  حساب  من 
لتركيب  الالزمة  املقايسات  وعمل 
لالعضاء  الدفع  مسبوقة  عدادات 
على  حاليا  املوجودة  العدادات  وادخال 
بعد  الرد  ومنتظر  الشركة  سيستم 
حماية  جهاز  مبعرفة  الشكوى  بحث 

املستهلك.
أنه  الى  االدارة  مجلس  سكرتير  واشار 
تنقية  محطة  انشاء  مقترح  عرض  مت 
القرية  تغذية  بالقرية من  الشرب  ملياه 
لالستفادة  الترعة  من  مياه  بحصة 
دائمة  بصفة  بالقرية  املياه  بتوفر 
من  املياه  لقطع  تعرض  أى  ومواجهة 
العقد  أن  القرية موضحا  عن  الشركة 
املقترح النشاء احملطة باعلى املواصفات 

التى حتقق التنقية العالية للمياه. 

إرجاء اعتماد ميزانية 

اجلمعية فى 2021-6-30 

حلني ورود موافقة اجلهات 

الرقابية
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فى أحد اجتماعات مجلس إدارة االحتاد، وجه السيد اللواء أ.ح رئيس 
صفحة  تخصيص  بضرورة  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد 
قانون  يتضمنه  ما  أهم  لعرض  التعاون  برج  مبجلة  مستقلة 
تنظيم التعاقدات التى تبرمها اجلهات العامة ويتم تطبيقه اآلن 

على كافة اجلمعيات التعاونية فى كافة تعاقداتها.
وعليه نشير إلى اآلتى:

 كيف يكون التعاقد وفق أحكام هذا القانون؟
نصت املادة )7( فقرة )١( أن يكون التعاقد على شراء أو استئجار 
املنقوالت أو العقارات أو التعاقد على املقاوالت لألعمال أو تلقى 

اخلدمات أو األعمال الفنية بطريق املناقصة العامة.
ويجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة اخملتصة »االحتاد« بناء 

على عرض التعاقدات.
ويتم التعاقد بإحدى الطرق اآلتية: 

املمارسة العامة املمارسة احملدودة املناقصة احملدودة املناقصة ذات 
املرحلتني املناقصة احمللية االتفاق املباشر.

فقرة )2( يكون التعاقد على بيع أو تأجير املنقوالت أو العقارات 
أو املشروعات التى ليس لها الشخصية االعتبارية، والترخيص 
باالنتفاع أو استغالل العقارات واملشروعات ويجوز استثناء بقرار 

مسبب من السلطة اخملتصة بناء على عرض إدارة التعاقدات.
احملدودة  املزايدة   : اآلتية  الطرق  بإحدى  التعاقد  إجراء هذا  ويكون 

احمللية االتفاق املباشر.
السنوية  باحتياجاتها  خطة  وضع  اجلمعية  على  يجب  كما  ـ 
تتضمن العمليات املتوقع تنفيذها خالل السنة املالية املقبلة، 
ويتم اعتمادها من السلطة اخملتصة »االحتاد« دون غيرها وتنشر 
معها.  املتعاملني  إعالم  بغرض  العامة  التعاقدات  بوابة  على 
وعلى اجلمعية تعديل خطة احتياجاتها فى ضوء املتاح لديها من 
اعتمادات مالية، واعتماد هذا التعديل من السلطة اخملتصة فور 

بداية السنة املالية »م9«.
ـ يحظر اللجوء إلى جتزئة محل العقود التى تسرى عليها أحكام 
هذا القانون بقصد التحايل لتفادى الشروط والقواعد واإلجراءات، 

وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها »م١٠«.
ـ يجب على اجلمعية قبل البدء فى اتخاذ إجراءات الطرح التحقق 
موضوع  لتنفيذ  لديها  اخملصصة  املالية  االعتمادات  توافر  من 
ويكون  ذلك،  يفيد  ما  الطرح  شروط  تتضمن  أن  على  التعاقد، 

التعاقد فى حدود االحتياجات الفعلية الضرورية »م١١«.
واسعة  اليومية  الصحف  بإحدى  تعلن  أن  للجمعية  ويجوز  ـ 
االنتشار أو توجه الطلب بدعوة املشتغلني بنوع النشاط املطلوب، 
بغرض  العامة  التعاقدات  بوابة  على  للنشر  باالضافة  وذلك 
استيفاء إجراءات دراسة السوق أو حتديد احتياجاتها على نحو 

دقيق »م ١2- م ١3«.
ـ عند الطرح عن املشروع يجب أن يوصف موضوع الطرح وصفاً 
موضوعياً وعاماً وعلى أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة 
ومفصلة وعلى أن تراعى املواصفات القياسية املصرية أو الدولية 

»م ١4«.
األساسى  الثمن  أو  التقديرية  القيمة  بإعداد  اجلمعية  تقوم  ـ 
وتعاقدات  السوق  دراسة  خالل  من  التعاقد  محل  للعملية 
اجلمعية السابقة أو تعاقدات غيرها من اجلمعيات إن وجدت، مع 
وذلك  واحتياجاتها  تتناسب  التى  املواصفات  االعتبار  فى  األخذ 
قبل البدء فى اتخاذ إجراءات الطرح، كما تتولى فى حالة البيع أو 
التأجير أو الترخيص باالنتفاع أو االستغالل حتديد الثمن أو القيمة 

األساسية حملل التعاقد.
الثمن  أو  التقديرية  القيمة  اعتماد  يجب  األحوال  جميع  وفى 

األساسى من السلطة اخملتصة »االحتاد« وتكون سرية. »م ١٥«.
القانون  هذا  من   )7١( باملادة  عليها  املنصوص  احلالة  عدا  فيما 
أنه »يجوز فى احلاالت الطارئة أو العاجلة« التى ال تتحمل اتباع 
إجراءات املزايدة بجميع أنواعها وأن يتم التعاقد بطريق االتفاق 

املباشر بناء على: 
١ـ ترخيص من السلطة اخملتصة فيما ال يتجاوز قيمته خمسمائة 

ألف جنيه.
2ـ الوزير ومن له سلطاته أو احملافظ فيما ال يتجاوز مليون جنيه.

ويجوز ساتثناء من أحكام الفقرة السابقة ومبوافقة الوزير اخملتص 
أو  أو الترخيص باالنتفاع  التأجير  أو  البيع  باجلهة اإلدارية أن يتم 

باالستغالل باالتفاق املباشر كاآلتى: 
١ـ العقارات التى ال تتجاوز قيمتها اثنان مليون جنيه يتم إعالن 

الثمن األساسى.
الشخصية  لها  ليس  التى  املشروعات  أو  املنقوالت  بيع  2ـ 

االعتبارية أو تأجيرها التى ال تتجاوز قيمتها مليون جنيه.

وللحديث بقية.....

كل ما يهمك فى قانون تنظيم التعاقدات 
الصادر بالقانون 18٢ لسنة ٢٠18

وقرار وزير المالية رقم 69٢ لسنة ٢٠19 فى 
الالئحة التنفيذية   ) 1 (

احملاسب عبد السالم حتحوت 
سكرتير عام االحتاد 
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باإلجماع.. »عمومية« بنك اإلسكندرية توافق 
على ميزانيتى ٢٠19 و ٢٠٢٠

متابعة: منى عبدالعزيز

ببنك  للعاملني  واالسكان  للبناء  التعاونية  اجلمعية  عقدت 
 27 املوافق  السبت  يوم  السنوية  عموميتها  االسكندرية 
بالقاهرة  بورسعيد  بشارع  الكائن  اجلمعية  مبقر   2021 نوفمبر 
االسكانى  التعاونى  االحتاد  من  املوجهة  الدعوة  على  وبناء 
املنشورة  و  الثالث  االجمتاع  حلضور  اجلمعية  العضاء  املركزى 

فى مجلة برج التعاون ملحق نوفمبر 2021.
وذلك برئاسة بدر عبد احلميد سيد رئيس مجلس االدارة وايهاب 
عنتر مصطفى سكرتير مجلس االدارة وبحضور السيد احمد 
 14 وبحضور  املركزى  اإلسكانى  التعاونى  االحتاد  عن  مندوبا 
عضوا من اجمالى عدد اعضاء اجلمعية الذى لهم حق احلضور 

والبالغ عددهم 4162 عضوا.
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النصاب  ميثل  احلاضرين  عدد  كان  وملا 
القانونى الالزم لصحة االجتماع الثالث. 
فقد مت اختيار ماجى محمد جداوى وهدى 
ابراهيم عبد املعطى كمالحظى تصويت 
مت  حيث  العمومية  اجلمعية  مبوافقة 

تضمن جدول االعمال البنود التالية:
١-عرض تقرير مجلس االدارة.

2- عرض مليزانيتى اجلمعية منتهيتني في 
من  املعتمدة   2٠2٠/6 و3٠   2٠١9-6-3٠

اجلهات الرقابية.
ألعضاء  مكافأة  صرف  على  3-املوافقة 

مجلس االدارة والعاملني باجلمعية.
التقرير  بعرض  اجلمعية  رئيس  قام  وقد 
صرف  حيال  اجلمعية  اجنازات  املتضمن 
مشيرا  اجلمعية  من  لالعضاء  القروض 
الى انه مت مخاطبة الهيئة العامة للبناء 
االسكانى  التعاونى  واالحتاد  واالسكان 
لصالح  اراض  عن  للبحث  املركزى 
مت  مبا  االعضاء علما  احيط  وقد  االعضاء 

عرضه من قبل رئيس مجلس االدارة.
املالى  املشرف  استعرض  جانبه  ومن 
السنتني  عن  اجلمعية  ميزانيتى  بعرض 
و3٠   2٠١9-6-3٠ فى  املنتهية  املاليتني 
عرض  مت  كما  بنودهما  بكامل   2٠2٠/6
التعاونى لالسكان  االحتاد  كتاب كل من 

املركزى و الهيئة العامة لتعاونيات البناء 
امليزانيتني  باملوافقة على تلك  واالسكان 
 2٠2٠  ١١/29 فى   ٥8١4 رقم  بكتابهما 
لالحتاد  بالنسبة   2٠2١  6/9 فى   38٠١ و 
 3١ فى   66٥6 رقم  الهيئة  كتاب  وايضا 
الشفافية  من  مناخ  وفى   2٠2١-   8-
مناقشات  اجللسة  تضمنت  والوضوح 
ومداخالت وحوارات انتهت فى االخير الى 
موافقة االعضاء احلاضرين باالجماع على 
-6-3٠ فى  املنتهيتني  امليزانيتني  اعتماد 

2٠١9 و3٠ 6/2٠2٠.
كما وافق االعضاء احلاضرون على صرف 
مكافأة العضاء مجلس االدارة والعاملني 
رقم ١4  التعاون  لقانون  باجلمعية طبقا 
املكملة  الوزارية  والقرارات   ١98١ لسنه 

لهم.
وعلى  االعمال  جدول  مناقشه  وبعد 
العمومية  اجلمعية  اجتماع  هامش 
عبداحلميد  بدر  مع  التعاون  برج  التقت 
اجلمعية  ادارة  مجلس  رئيس  سيد 
للعاملني  واالسكان  للبناء  التعاونية 
ان  اوضح  والذى  االسكندرية  ببنك 
اجلمعية مشهرة برقم 2٥٠ لسنه,١982 

و عدد اعضائها يبلغ 4,١62 عضوا
وحول اهم املشروعات قال بدر عبداحلميد 
اسكان  مشروعات  لدينا  ليس  انه 
اجلمعية  فان  املقابل  وفى  باجلمعية 
 2٠٠6 عام  حتى  االسكان  قروض  تعطى 

وهى عبارة عن نسبة من االرباح السنوية 
اى  االسكان  بغرض  بالبنك  للعاملني 
العاملني  اسكان  قروض  مبنح  تقوم  انها 

املساهمني فى اجلمعية.
املاضى  فى  اجلمعية  مشروعات  وحول 
قال كانت هناك ارض فى طره للجمعية 
جمعية  وعقدت  عليها  اليد  وضع  ومت 
عمومية خصيصا لهذا املوضوع ودخلت 
هذه  مع  قضائية  منازعات  فى  اجلمعية 
لصالح  احلكم  مت  النهاية  وفى  االطراف 
وحصلت  القضية  هذه  فى  اجلمعية 
على ثلثي مساحة االرض وكان ذلك فى 
السبعينات. ومت توزيع مبلغ على االعضاء 

وفقا ملساهمتهم فى املشروع.
وكان تعامل االعضاء مع الهيئة مباشره 

لسداد االقساط املستحقة عليهم
بعد ذلك قررت اجلمعية ايقاف املشروعات 
ملنع التعرض للمشاكل و مت اقتراح توزيع 
عام  منذ  االسكان  لغرض  فقط  قروض 
مستردة  مبالغ  القروض  وهذه   2٠٠7

وليست منة او هبات.
اقساط  ودائع من  وتقوم اجلمعية بعمل 
قروض االعضاء ومن هذه الودائع تعطى 
يسمى  ما  لالعضاء  اخرى  قروضا 
على  اجلمعية  حتصل  وال  القرض  بتدوير 
انها  اذا  االعضاء  من  سنوية  اشتراكات 
تخصمها مع االقساط املستحقة على 

العضو.

رئيس اجلمعية خالل حواره جمللة »برج التعاون«
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ببنك  بالعاملني  اجلمعية  وتختص 
القاهرة  منطقة  بفروع  اإلسكندرية 

وبعض فروع الوجه القبلي.
بهذه  ودائع  عمل  ويتم  تسترد  والقروض 

االقساط املستردة.
على  بدفعات  يسير  الدوار  والقرض 
التوالى أما املبالغ املتاحة من العوائد فال 
تكفى اال مبنح استكمال حتى يبلغ احلد 
االقصى للقرض التعاونى حيث ال يوجد 
قرضا  العضو  مينح  ثم  ومن  كاف  متويل 
االقصى  احلد  الى  يصل  حتى  تدريجيا 
مبوجب  جنيه   4٠,٠٠٠ وهو  به  املسموح 
واسرته  وللعضو  وأسرته  هو  القانون 

قرض تعاونى واحد فقط.
واشار الى ان كل االعضاء استفادوا لكن 
باقى  باستكمال  حاليا  تقوم  اجلمعية 
اجلمعية  لدى  يوجد  ال  حيث  الدفعات 

يتم  التى  الودائع  عوائد  سوى  متويل 
ربطها من االقساط احملصلة من االعضاء 
وتبقى  اخرى  مرة  باملنح  تدويرها  واعادة 

للدفعات وفقا لتاريخ التعيني.
كما ان اجلمعية التعاونية االحتادية اقرت 
بالنسبة لالعضاء القدامى الذين قاربوا 
سن املعاش والذين يعدون اول اعضاء ومت 
ويصرف  اعالنهم  يتم  ان  لهم  الصرف 

لهم باقى القرض بعد سن املعاش.

على  بناء  االدارة  مجلس  اجتمع  حيث 
بلغوا  الذين  القدامى  االعضاء  شكوى 
احلد  باستكمال  وطالبوا  الستني  سن 
صرف  اجلمعية  قررت  لذا  لهم  االقصى 
دفعة استثنائية كجزء تكميلى للقرض 

اخملصص لهم.
الى  اجلمعية  رئيس  عبداحلميد  بدر  ونوه 
انه سبق وطالبنا كمجلس ادارة اجلمعية 
اجلهات  من  جديدة  ارض  على  باحلصول 
بسبب  بالرفض  جاء  الرد  ان  اال  اخملتصة 
عدم وجود مالءة مالية او سابقة اسكان 
للجمعية مشيرا الى ان الودائع ال تكفى 
معظم  ان  حيث  ارض  قطعة  لشراء 
حتصيل  ويصعب  املعاش  على  االعضاء 
اقساط منهم وال يوجد ادارة مخصصة 
ملثل هذه املشروعات او موارد مالية وهذا 

االهم..

بدر عبداحلميد :

الودائع لدى اجلمعية 

ال تكفى لشراء أرض 

إلقامة أى مشروع
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رغبات  لتلبية  التعاونية خطة عمل  إدارة اجلمعية  يضع مجلس 
أعضائها فى احلصول على وحدات سكنية أو أرضى للبناء ويتم 
عرض خطة عمل اجلمعية فى جدول أعمال اجلمعية العمومية 
عدة  على  اجلمعية  عمل  خطة  وتشتمل   للجمعية..  السنوية 

عناصر..
أوال: شراء األراضى ـ العقارات:

١ـ الشراء أو التخصيص من جهة حكومية أو من اجلهات اخلاضعة 
للقانون رقم )١82( لسنة 2٠١8 قانون التعاقدات العامة.

موافقتها طبقا  على  واحلصول  اخملتصة  السلطة  إخطار  يتم  أـ 
لنص املادة »78« من قانون )١4( لسنة ١98١.

ب ـ يتم اإلحاطة بقرار التخصيص إذا كانت القرارات صادرة من 
احملافظة أو هيئة التعاونيات أو هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة.

2ـ فى حالة الشراء من أشخاص:ـ
اتباع  وجوب  من   2٠١9/9/١8 فى  اخملتصة  السلطة  قرار  يتبع  أ. 
الضوابط وإحضار املستندات اخلاصة بالشراء وقيام االحتاد بتقييم 

األرض مبعرفة مقيم عقارى من املسجلني باالحتاد اإلسكانى.
ب . يتم عملية شراء األراضى بالنسبة للجمعيات باألمر املباشر 
لنص املادة »3٠« من قانون تنظيم التعاقدات )١82( لسنة 2٠٠8 
فنية  عناصر  بينها  من  اخملتصة  السلطة  مبعرفة جلنة تشكلها 
 2٠٠9/6/١8 فى   )١94( رقم  اإلدارة  مجلس  بقرار  وقانونية  ومالية 

للنظر فى املستندات اآلتية:ـ
- تقدمي وعد بالبيع من مالك األرض املراد شراؤها مبدة ال تقل عن 
مسجلة  شراؤها  املراد  العقار  أو  األرض  تكون  أن   - أشهر.  ثالثة 
ومملوكة ملكية تامة ملقدم الوعد بالبيع. - شهادة سلبية تفيد 
خلو العقار من أية رهون أو حجوزات أو غيرها من موانع نقل امللكية.

- شهادة صالحية من احلى التابع له العقار تفيد صالحية األرض أو 
العقار للبناء عليها. - الترخيص الصادر من اجلهات اخملتصة بإنشاء 
العقار إن وجد. - نسخة من الرسومات الهندسية ومعتمدة من 
مهندس استشارى تفيد أن هذه الرسومات تطابق ما هو موجود 

على الطبيعة املقدم عنها العرض.
- بيان مبواصفات العقار املعروض وما يشتمل عليه من جتهيزات.

3ـ الشراء باملزاد العلنى ويكون من إحدى اجلهات احلكومية ويتم 
إحاطة االحتاد بالشراء.

وبعد سداد كامل ثمن األرض يقوم مجلس إدارة اجلمعية بإجراءات 
لقيمة  املسدد  إجمالى  يتعدى  ال  وبحيث  النهائى  العقد  تسجيل 

األرض عند التسجيل النهائى القيمة املعتمدة من السلطة اخملتصة.
ثانيا: اختيار املهندس االستشارى:

١ـ حتدد قيمة طرح األعمال االستشارية بني املكاتب االستشارية 
املسجلة باالحتاد فى مناقصة محدودة أو مناقصة عامة أو باألمر 

املباشر طبقا لألعمال املطروحة وبعد موافقة جلنة الدراسة.
املكتب  على  والترسية  التعاقد  على  البت  جلان  موافقة  بعد  2ـ 
االستشارى يتم حترير عقد ال تتعدى قيمته ما يتقاضاه االستشارى 
بقيمة العقد املبرم بني اجلمعية واملكتب االستشارى واملعتمدة من 

السلطة اخملتصة.
3ـ يقوم املكتب االستشارى بعمل اآلتى:ـ

)أ(: األعمال املساحية وأبحاث التربة:
الكنتورية  اخلريطة  وعمل  لألرض  الشبكية  امليزانية  برفع  وذلك 
لألرض بأركانها وأبعادها وحتديد عدد اجلسات املطلوبة طبقا للكود 

املصرى لتحديد نوع وعمق وأسلوب تنفيذ أساسات املشروع.
)ب(: أعمال التخطيط والتقسيم:

- عمل الدراسة املبدئية ألعمال التقسيم وطبقا للقوانني السارية.
حتقق  التى  التقسيم  لألعمال  التنفيذية  الرسومات  اعداد   -
الشروط املنصوص عليها فى قانون البناء رقم )١١9( لسنة 2٠٠8.

- اعداد الشروط البنائية ملشروع التقسيم والنسب البنائية طبقا 
ألحكام القانون.

- تقدمي مشروع التقسيم للطرف األول للموافقة بعد مناقشته 
مع الطرف الثانى.

واستيفاء  اخملتصة  اإلدارية  للجهة  التقسيم  مشروع  تقدمي   -
املالحظات حتى االعتماد والنشر فى اجلريدة الرسمية.

)ج(: أعمال تصميم شبكات املرافق والبنية التحتية:
- اعداد الرسومات الهندسية اخلاصة بالشبكات أو تنسيق الوقع 

أو القطاعات املطلوبة.
- اعداد كراسة املواصفات الفنية بكافة األعمال املطلوبة.

- اعداد قوائم الكميات لكافة بنود األعمال املطلوب تنفيذها.
- إعداد املقايسة التقديرية من واقع الكميات واألسعار السائدة 

وقت إعدادها مع حتليل تفصيلى لألسعار.
- عمل البرنامج الزمنى الفعلى من واقع مستندات الطرح لالتفاق 

مع الطرف األول.

خطة عمل مشروعات 
الجمعيات التعاونية »1«

مهندس مدنى- محمد على الفار

وللحديث بقية.....
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النواب  مجلس  عضو  مسعود  أمني  املهندس  اعتبر 
وأمني سر جلنة االسكان واملرافق مبجلس النواب فوز 
لتحقيق  عربى  مشروع  كأفضل  االدارية  العاصمة 
جناح  شهادة  مبثابة   2٠2١ لعام  املستدامة  التنمية 

للقيادة السياسية.
للرئيس  قلبية  حتية  له،  بيان  فى  »مسعود«  ووجه 
الثاقبة فى انشاء  عبد الفتاح السيسى على رؤيته 
واحداً  الذى يعتبر  االدارية اجلديدة  العاصمة  مشروع 
من اهم املشروعات القومية العمالقة واملتعددة التى 
البالد  انحاء  جميع  فى  السيسى  الرئيس  أطلقها 
مؤكداً أن مشروع العاصمة االدارية اجلديدة سيحقق 
فى  العظيم  وشعبها  ملصر  متعددة  مكاسب 
مقدمتها تخفيف حدة التكدس املرورى داخل نطاق 
حضارية  صورة  وتقدمي  الكبرى  القاهرة  محافظات 
اهم  من  لواحدة  بامتالكها  كله  العالم  أمام  ملصر 

املدن العصرية واحلديثة على مستوى منطقة الشرق 
االوسط بأسرها وافريقيا والعالم.

وكان املستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس 
النواب وفى إطار مشاركته على رأس وفد برملانى فى 
اجملالس  ورؤساء  العربى  للبرملان  الرابع  املؤمتر  أعمال 
والبرملانات العربية والذى مت عقده مبقر جامعة الدول 
للعاصمة  العربى  البرملان  جائزة  تسلم  قد  العربية 
التنمية  لتحقيق  عربى  مشروع  كأفضل  اإلدارية 

املستدامة لعام 2٠2١.
مشروع  تكرمي  اختار  العربى  البرملان  أن  بالذكر  جدير 
أفضل  من  باعتباره  اجلديدة  اإلدارية  العاصمة 
الريادية  والعمرانية  التنموية  العربية  املشروعات 
يحتذى  عربًيا  ومنوذًجا  املستدامة  التنمية  لتحقيق 
به للمشروعات االستثمارية والتطويرية وذلك لعام 

.2٠2١

والثقافة  اإلعالم  جلنة  شكلت 
برئاسة  النواب،  مبجلس  واآلثار 
الدين،  شرف  درية  الدكتورة 
ممثلني  عضويتها  فى  تضم  جلنة 
للصحافة،  »الوطنية  من  لكل 
لإلصالح  العامة  والهيئة 
املصرية،  املساحة  وهيئة  الزراعى، 
العقارى، وجهاز  ومصلحة الشهر 
الدولة،  أراضى  استخدامات 
املنازعات  فض  جلنة  عن  وممثل 
أخبار  ومؤسسة  العدل،  بوزارة 
اللجنة  تنعقد  أن  على  اليوم«، 
للصحافة،  الوطنية  الهيئة  مبقر 
الدكتورة  بحضور  أسبوعني،  بعد 
تامر  والنائبني  الدين،  شرف  درية 
عبدالقادر، وداليا السعدنى، إلنهاء 
اليوم«،  »أخبار  بني  القائم  النزاع 
الزراعى،  لإلصالح  العامة  والهيئة 
أرض  على  الهيئة  استيالء  بشأن 
مبدينة  اليوم«  لـ»أخبار  تابعة 
خالل  ذلك  جاء  اإلسكندرية.. 
مناقشة طلب اإلحاطة الذى تقدم 
عضو  عبدالقادر،  تامر  النائب  به 

مجلس النواب.
وأوصت اللجنة بعقد اجتماع آخر 

شهر  بعد  النواب،  مجلس  داخل 
إليه  انتهت  ما  ملناقشة  اآلن  من 
اللجنة الفرعية، ومناقشة قرارها 
بشأن أحقية مؤسسة أخبار اليوم 

باألرض –محل النزاع-، من عدمه.
تامر  النائب  كشف  جانبه  من 
أخبار  مؤسسة  أن  عبدالقادر، 
القوى  أذرع  أهم  أحد  هى  اليوم، 
العربى،  وهى  الوطن  الناعمة فى 
أن  إلى  مشيرا  للدولة،  ملك 
الزراعى،  لإلصالح  العامة  الهيئة 
متابعا:  الدولة،  ملك  األخرى  هى 
وليس من غير املعقول، أو املقبول، 
أن جنتمع ملناقشة نزاع بني جهتني 
حكوميتني، كاشفا أنه يجب على 
كل جهات الدولة أن تدعم »أخبار 
رسالتها  ألداء  وتساعدها،  اليوم«، 
والتثقيفية  والثقافية  اإلعالمية 

على أكمل وجه.
»أخبار  أن  عبدالقادر،  وأضاف 
مبدينة  أرض  قطعة  متلك  اليوم« 
مبصلحة  مسجلة  اإلسكندرية، 
 ،2٠٠٥ عام  منذ  العقارى  الشهر 
بقيام  اليوم«،  »أخبار  وفوجئت 
باالستيالء  الزراعى«،  »اإلصالح 

أن  »الهيئة«  وادعت  األرض،  على 
األرض ملك لها، موضحا أن »أخبار 
كل  إلى  للجوء  اضطرت  اليوم« 

اجلهات املعنية بالقضية.
املهندس  أكد  جانبه  من 
رئيس  الشوربجى،  عبدالصادق 
أن  للصحافة،  الوطنية  الهيئة 
على  للحفاظ  تسعى  الهيئة 
الصحفية  املؤسسات  أصول 
القومية، والعمل على استثمارها 
حقوق  يحفظ  الذى  بالشكل 

املؤسسات فى أصولها.
حسن  الدكتور  نفى  جانبه  من 
العامة  الهيئة  رئيس  الفولى، 
»أخبار  ملكية  الزراعى،  لإلصالح 
على  مستندا  لألرض،  اليوم« 
هيئة  أن  فيها  يوضح  مذكرة 
ليست  األرض  أن  أكدت  املساحة 
مبثول  وطالب  اليوم،  ألخبار  ملكا 
مبستنداته،  كل  املسئولة،  اجلهات 
الهيئة  لدى  ليس  أنه  إلى  مشيرا 
لـ»أخبار  األرض  إعادة  من  مانع 
اللجنة  توصلت  ما  إذا  اليوم«، 
األرض  ملكية  إلى  املشكلة 

ملؤسسة أخبار اليوم، قانونا.

أخبار متنوعة

النائب أمين مسعود :
فوز العاصمة اإلدارية كأفضل مشروع عربى شهادة نجاح للقيادة السياسية

»إعالم النواب« تشكل لجنة لفض الخالفات بين »أخبار اليوم« 
و»اإلصالح الزراعى« بسبب قطعة أرض 

د. حنفى جبالى

م.عبدالصادق الشوربجى

م. أمني مسعود

تامر عبد القادر
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النواب  مجلس  عضو  زيد  أبو  أحمد  النائب  أكد 
وعضو جلنة اإلسكان بالنواب أن إعالن وزارة اإلسكان 
واملرافق واجملتمعات العمرانية اجلديدة عن فتح باب 
الفورى  للتسليم  جاهزة  سكنية  لوحدات  احلجز 
الرئيس  توجيهات  ضوء  فى  يأتى  الدخل  ملتوسطى 
عبد الفتاح السيسى وحرص سيادته على أن يعيش 
ألسرته  مناسب  مسكن  وفى  كرمية  حياة  املواطن 
ماليني  من  كبير  قطاع  كاهل  عن  العبء  وتخفيف 
من  للمواطنني  الفرصة  تتيح  بحيث  املواطنني 
على سكن  للحصول  الدخل  ومتوسطى  محدودى 
طويلة  زمنية  فترات  وعلى  مدعمة  بأسعار  مالئم 
للتسليم  جاهزة  وحدات  هناك  أن  خاصة  األجل 
الفورى ضمن مبادرات البنك املركزى املصرى املتنوعة 

للتمويل العقارى.
إن طرح وحدات سكنية  زيد  أبو  النائب أحمد  وقال 
يأتى  الدخل  ملتوسطى  الفورى  للتسليم  جاهزة 
العقارى  للتمويل  املركزى  البنك  مبادرتى  ضمن 

ودار مصر  بفائدة 3% و8%، مبشروعات »سكن مصر 
املقدمات  وسداد  التقدمي  يتم  أن  على   ،»JANNAو

والتسجيل إلكترونيا بدءا من ١٥ فبراير اجلاري.
الدكتور  بجهود  النواب  مجلس  عضو  أشاد  كما 
واجملتمعات  واملرافق  اإلسكان  وزير  اجلزار،  عاصم 
الواقع  أرض  على  تتم  التى  باإلجنازات  العمرانية 
وزارة  أن  بالذكر  واجلدير  اإلسكان،  وزارة  قبل  من 
ابتداء من ١٥  احلجز،  باب  فتح  أعلنت عن  اإلسكان 
الفورى  للتسليم  جاهزة  سكنية  لوحدات  فبراير، 
للمواطنني متوسطى الدخل، ضمن مبادرات البنك 
التى  العقاري،  للتمويل  املتنوعة  املصرى  املركزى 
متناقصة   %  3 بفائدة  اجلمهورية،  رئيس  بها  وجه 
وحدات  يشمل  الطرح  أن  موضحاً  متناقصة،   % و8 
و»دار  مصر«،  »سكن  وهى  مشروعات،  بـ3  سكنية 
مصر«، و«JANNA«، ويتم الطرح بالتعاون بني صندوق 
اإلسكان االجتماعى ودعم التمويل العقاري، وهيئة 

اجملتمعات العمرانية اجلديدة.

وصف الدكتور ايهاب رمزى عضو 
القانون  واستاذ  النواب  مجلس 
اجلنائى ما وصفته وزارة الكهرباء 
استرداد  عن  املتجددة  والطاقة 
عام  خالل  جنيه  مليارات   3 مبلغ 
مكثفة  حمالت  خالل  من   2٠2١
الكهرباء  توزيع  شركات  بجميع 
اجلمهورية  مستوى  على  الـ9 
التيار  سرقات  على  للقضاء 

بالكارثة. الكهربائى 
وتساءل »رمزى« فى طلب احاطة 
قدمه للمستشار الدكتور حنفى 
النواب  مجلس  رئيس  جبالى 
محمد  الدكتور  الى  لتوجيهه 
والطاقة  الكهرباء  وزير  شاكر 
وزارة  تترك  كيف  قائالً:  املتجددة 
ال  وملاذا  امللف؟  هذا  الكهرباء 
مفاجئة  بحمالت  القيام  يتم 
هذه  على  للقضاء  ومستمرة 

الظاهرة اخلطيرة؟
واتهم الدكتور إيهاب رمزى وزارة 

فى  الشديد  باالهمال  الكهرباء 
الـ  مبلغ  أن  خاصة  امللف  هذا 
من  ضبطه  مت  جنيه  مليارات   3
وذلك  الكهرباء  مباحث  خالل 
الكهرباء  سرقات  قيمة  أن  يؤكد 
تكمن  وهنا  بكثير  ذلك  من  أكبر 
غير  املنظومة  الن  الكارثة 
من  الكثير  وهناك  منضبطة 
يتم  لم  التى  الكهرباء  سرقات 
وزارة  تعمل  ان  بد  وال  ضبطها 
هذه  على  للقضاء  الكهرباء 

اخلطيرة.  الظاهرة 
رمزى  إيهاب  الدكتور  وطالب 
النظم  استحداث  احلكومة  من 
الكشف  تكفل  التى  والبرامج 
الكهرباء  لسرقة  حالة  اى  عن 
تطبيق  مع ضرورة  وقوعها  مبجرد 
على  حزم  بكل  الكهرباء  قانون 
او  الكهربائى  التيار  سارقى 
مع  التعاقد  شروط  يخالف  من 
لضمان  الكهرباء  توزيع  شركات 

احلفاظ على حق الدولة واملواطن 
على  االولى  حصول  فى  أيضا 
على  والثانى  مستحقاتها 
متسائال:  عالية..  بجودة  خدمة 
القدرة  لديها  الكهرباء  وزارة  هل 
التيار  سرقة  طرق  كشف  على 
القدرة  لديها  وهل  الكهربائى؟ 
الطرق  هذه  مواجهة  على 
وتطبيق  املهد  فى  وكشفها 

يرتكبونها؟ من  على  القانون 
إن  رمزى  إيهاب  الدكتور  وقال 
الكهرباء  سرقات  قيمة  وصول 
ان  يؤكد  جنيه  مليارات   3 الى 
ملدد  استمرت  السرقات  هذه 
بعد  اكتشافها  يتم  ولم  طويلة 
متسائالً  قصير  بوقت  حدوثها 
احملافظات  وأكبر  احلاالت  عدد  عن 
سرقات  ملف  فى  والقطاعات 
قائمة  وضع  ووجوب  الكهرباء؟ 
ناهبى  من  هؤالء  المثال  سوداء 

العام. املال 

»عضو إسكان النواب«: طرح  وحدات سكنية لمتوسطى الدخل جاء فى ضوء 
توجيهات  الرئيس السيسى لتخفيف العبء عن محدودى الدخل

النائب إيهاب رمزى استرداد 3 مليارات جنيه من سرقات التيار 
الكهربائى.. »كارثة «

د. عاصم اجلزار

د. محمد شاكر

أحمد أبو زيد

د. ايهاب رمزى
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ذكر  كما  الباهرة،  املعجزة  تلك  كانت 
اهلل  أمر  من  وأمرا  متحيصا  العلماء، 
ألولى  عبرة  فيها  وسلطانه،  وقدرته 
آمن  ملن  وثبات  ورحمة  وهدى  األلباب، 
يقني،  على  اهلل  أمر  من  وكان  وصدق 
كيف  بنبيه  سبحانه  أسرى  حيث 
أراد،  آياته ما  ليريه من  شاء وكما شاء 
حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه 
العظيم وقدرته التى يصنع بها ما يريد.

على  وتعالى  سبحانه  اهلل  من  لقد 
نبيه الكرمي بكثير من املعجزات احلسية 
الشريفة  أصابعه  بني  من  املاء  كنبع 
عليه  يخطب  كان  الذى  اجلذع  وحنني 
الصحابة  شاهده  مما  الكثير  وغيرها 
به  اهلل  فثبت  عليهم  اهلل  رضوان 
نحن  صدورنا  يثلج  ما  لكن  قلوبهم.. 
املؤمنني اليوم، بخصوص رحلة اإلسراء 
واملعراج، رغم أنها معجزة حسية إال أنه 
لم يشهدها أحد من الصحابة، كغيرها 
للنبى  ليال  وقعت  فقد  املعجزات،  من 
ولكن  وحده،  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
إميانا  بشأنها  النبى  صدقوا  املسلمني 

اليوم  بها  يصدق  من  وكذا  وتسليما، 
فإمنا يصدق إميانا وتسليما.. وكأمنا حدث 
فاصال،  حدا  املعجزة  تلك  لتبقى  ذلك 
من  إميانهم  فى  الصادقني  به  اهلل  مييز 
اإلميان  لصدق  اختبار  وكأنها  املنافقني، 

إلى قيام الساعة.
جاءت رحلة اإلسراء بعد أن فشا اإلسالم 
كلها،  القبائل  وفى  قريش  فى  مبكة، 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبى  فبينما 
أتاه جبريل  إذ  الكعبة مضطجعا  عند 
الشريف  صدره  فشق  السالم،  عليه 
من  بطست  جاء  ثم  قلبه،  فاستخرج 
ذهب مملوءة إميانا، فغسل قلبه الشريف، 
جبريل  جاءه  ثم  أعيد،  ثم  حشي،  ثم 
وفوق  البغل،  دون  بدابة  السالم  عليه 
كانت  الذى  البراق  وهو  أبيض،  احلمار 
عند  خطوه  يضع  قبله،  األنبياء  تركبه 
أقصى طرفه، فركبه رسول اهلل صلى 
رفقة  انطلق  ثم  وسلم،  عليه  اهلل 
جبريل عليه السالم يرى اآليات فيما بني 
بيت  إلى  انتهى  حتى  واألرض  السماء 
وموسى  إبراهيم  فيه  فوجد  املقدس، 

وعيسى فى نفر من األنبياء قد جمعوا 
له فصلى بهم.. ثم أتى بثالثة آنية من 
لنب وخمر، وماء. فشرب صلى اهلل عليه 
وسلم إناء اللنب، فقال له جبريل هديت 

وهديت أمتك.
السماوات  إلى  املعراج  رحلة  بدأت  ثم 
العلى.. وقد ذكرها سبحانه فى اآليات 
ارتقى  حيث  النجم..  سورة  من  األولى 
بالنبى صلى اهلل  جبريل عليه السالم 
السماء..  إلى  املعراج  فى  وسلم  عليه 
ذلك  الصحيحة  السنة  كتب  وتسرد 
احلديث املنير حيث روى أن النبى - صلى 
اهلل عليه وسلم قال: انطلق بى جبريل 
فاستفتح،  الدنيا  السماء  أتى  حتى 
ومن  قيل:  جبريل.  قال:  هذا؟  من  قيل: 
أرسل  وقد  قيل:  محمد.  قال:  معك؟ 
إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم 
اجمليء جاء. ففتح، فإذا فيها آدم. فقال: 
فسلمت  عليه.  فسلم  آدم،  أبوك  هذا 
عليه، فرد السالم، ثم قال: مرحبا باالبن 
الصالح، ثم صعد بى  والنبى  الصالح، 
إلى السماء الثانية، فإذا يحيى وعيسى. 

اإلسراء والمعراج
رحلة ساعة.. واختبار لصدق اإليمان إلى قيام الساعة

فى آية واحدة من كتاب اهلل تعالى، ال تتجاوز السطرين 
ونصف السطر، أنبأنا سبحانه عن معجزة فريدة ال مثيل لها منذ خلق 

األرض والسماوات، ولن تتكرر إلى قيام الساعة. 
بني سبحانه فى تلك اآلية من قرآنه، فاعل هذه املعجزة، ومن أكرمه اهلل بها، 

وذكر زمنها، وبداية مكانها ونهايته ووصفه، موضحا سبب حدوثها، محذرا من ينكرها أو 
يردها بأن اهلل سميع لقوله بصير بعمله وسيجازيه عليه.

تلك اآلية هى قوله تعالى فى مطلع سورة اإلسراء: )سبحان الذى أسرى بعبده ليال من املسجد 
احلرام إلى املسجد األقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير)1( 

فقد ذكر سبحانه فى تلك اآلية الكرمية، ما كان من تكرميه لنبيه محمد صلى اهلل عليه وسلم، 
حني أسرى به من املسجد احلرام إلى املسجد األقصى وهو بيت املقدس، 
وذلك بعد أن اشتد إيذاء املشركني له عقب وفاة عمه أبى طالب وزوجه 

خديجة رضى اهلل عنها، وبعد أن لقى ما لقى من عناد أهل الطائف.

إشراف - السيد محمد يوسف
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فإذا  الثالثة  السماء  إلى  بى  صعد  ثم 
يوسف. ثم صعد بى حتى أتى السماء 
إدريس. ثم صعد بى حتى  الرابعة، فإذا 
ثم  هارون.  فإذا  اخلامسة،  السماء  أتى 
أتى السماء السادسة،  صعد بى حتى 
السماء  إلى  بى  فإذا موسى. ثم صعد 

السابعة، فإذا إبراهيم. 
فإذا  املنتهى،  سدرة  لى  رفعت  ثم 
ورقها مثل  وإذا  نبقها مثل قالل هجر، 
املنتهى.  سدرة  هذه  قال:  الفيلة،  آذان 
كل  يدخله  املعمور،  البيت  لى  رفع  ثم 
فرضت  ثم  ملك.  ألف  سبعون  يوم 
على الصلوات خمسني صالة كل يوم، 
مب  فقال:  على موسى،  فمررت  فرجعت 
كل  صالة  بخمسني  أمرت  قال:  أمرت؟ 
يوم. قال: إن أمتك ال تستطيع خمسني 
جربت  قد  واهلل  وإنى  يوم،  كل  صالة 
إسرائيل  بنى  وعاجلت  قبلك،  الناس 
فسله  ربك  إلى  فارجع  املعاجلة،  أشد 
التخفيف ألمتك. فرجعت فوضع عنى 
حتى  ربه  يراجع  النبى  زال  وما  عشرا، 
صارت خمسا فى العمل وخمسني فى 
فريضتى  أمضيت  مناد:  ونادى  األجر.. 

وخففت عن عبادي.
إلى  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبى  عاد 
مكة فأصبح بها، وهو فى غاية الثبات 
تلك  فى  عاين  وقد  والوقار،  والسكينة 
رآها  لو  التى  واألمور  اآليات  من  الليلة 
أو  مندهشا  ألصبح  غيره،  بعضها  أو 
طائش العقل، ولكنه - صلى اهلل عليه 
وسلم - أصبح ساكنا ثابتا، وعزم على 
إخبار قومه مبا أكرمه اهلل به من اإلسراء 
الى بيت املقدس فى تلك الليلة، فخرج 
لعنه  أبوجهل  فاذا  احلرام  املسجد  الى 
- صلى اهلل  رأى رسول اهلل  فلما  اهلل، 
خبر؟  من  هل  له:  قال   - وسلم  عليه 

إنى  فقال:  هو؟  وما  فقال:  نعم.  فقال: 
أسرى بى الليلة إلى بيت املقدس. قال: 
إلى بيت املقدس؟ ! قال: نعم. قال: أرأيت 
إن دعوت قومك لك لتخبرهم، أتخبرهم 
فجمعهم  نعم.  قال:  به؟  أخبرتنى  مبا 
فقص عليهم رسول اهلل - صلى اهلل 
بيت  جاء  وأنه  رأى،  ما   - وسلم  عليه 
فمن  فيه،  وصلى  الليلة  هذه  املقدس 
له  تكذيبا  مصفر،  وبني  مصفق،  بني 
واستبعادا خلبره، وطار اخلبر مبكة، وجاء 
عنه،  اهلل  رضى  بكر  أبى  إلى  الناس 
فأخبروه فقال: إن كان قاله فلقد صدق، 
إنى ألصدقه مبا هو أبعد من ذلك، أصدقه 
بخبر السماء فى غدوة أو روحة. فلذلك 
سمى أبو بكر: الصديق، رضى اهلل عنه.

اهلل  رسول  سألوا  املشركني  إن  ثم   
صلى اهلل عليه وسلم عن صفات بيت 
والتبس  آياته،  عن  فأخبرهم  املقدس 
عليه بعض الشيء، فجلى اهلل له بيت 
املقدس، حتى جعل ينظر إليه ويصفه 

لهم، فقالوا: أما الصفة فقد أصاب.
يا  ذلك  آية  ما  املشركني:  بعض  وسأل 
هذا قط،  مبثل  نسمع  لم  فإنا  محمد؟ 
بنى فالن  بعير  مررت  أنى  ذلك  آية  قال: 
بوادى كذا وكذا، فأنفرهم حس الدابة، 
وأنا  عليه،  فدللتهم  بعير،  لهم  فشرد 
موجه إلى الشام. ثم أقبلت فمررت بعير 
ولهم  نياما،  القوم  فوجدت  فالن،  بنى 
بشيء،  عليه  غطوا  قد  ماء  فيه  إناء 
ثم  فيه،  ما  وشربت  غطاءه  فكشفت 
أن  ذلك  وآية  كان،  كما  عليه  غطيت 
عيرهم يصل مكة اآلن، يقدمها جمل 
سوداء،  إحداهما  غرارتان،  عليه  أورق، 
واألخرى برقاء: فابتدر القوم ينظرون فاذا 
العير مقبلة يقدمها اجلمل كما وصف 
قاله  وما  اإلناء،  عن  وسألوهم  لهم، 

فقالوا:  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  النبى 
صدق واهلل.

والدالئل  البينات  اآليات  تلك  ورغم 
أعرضوا  املشركني  أن  إال  الواضحات 
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
كانوا  ممن  ناس  ارتد  بل  يصدقوه..  فلم 
آمنوا به وصدقوه، ضاقت عقولهم عن 
قلوبهم  وامتألت  الباهرة،  املعجزة  هذه 
حسدا على ما فضل اهلل به نبيه صلى 

اهلل عليه وسلم من قربه وأنسه..
تزال  فال  بالبارحة،  الليلة  أشبه  وما 
املرتدين  أولئك  أتباع  من  طائفة 
جيل،  بعد  جيال  يخرجون  املشككني 
كما  واملعراج  اإلسراء  معجزة  ينكرون 
أنكر أسالفهم من قبل حقدا وحسدا.. 

ولعمرى أولى لهم ثم أولى لهم..
البليد  هذا  من  العجب  كل  فالعجب 
شق  على  تعالى  اهلل  قدرة  ينكر  الذى 
صدر النبى الشريف ورده كما كان.. ثم 
أعقد  يجرى  بشرى  بطبيب  يؤمن  هو 

عمليات القلب املفتوح..
كما  يستبعد  البائس  هذا  وبينما 
استبعد قبله املشركون أن يسرى اهلل 
من  ساعة  فى  شهر  مسيرة  بعبده 
بطائرة  فرحا  يهلل  تراه  بك  إذا  الليل، 
مبهارة  مشيدا  اآلفاق  جتوب  نفاثة 

صانعيها من البشر.
لنبيه  اهلل  تكرمي  ينكر  الذليل  هذا  ثم 
كل  مكذبا  املنتهى  سدرة  إلى  ورفعه 
ثم  الصحيحة،  األحاديث  به  جاءت  ما 
صعد  صاروخ  أما  وخزيا  ذال  ينحنى 
بالبشر إلى القمر ونقل اآلالت إلى املريخ.

فلو كان للمكذبني باألمس عذر اجلهل 
بدت  قد  اليوم  املكذبني  فإن  والتخلف، 
تخفى  وما  أفواههم  من  البغضاء 

صدورهم أكبر.  
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س1 اتفقت مع األعضاء من عام 2014 على أن الشقة مببلغ 185 ألف جنيه وتقاعس األعضاء عن الدفع حتى 

عام 2020 ثم بدأ بعضهم بسداد املبلغ ومت تخصيص الوحدات ملن سدد املبلغ واملشروع مكون من خمس 

عمارات ولظروف البلد احلالية زادت األسعار ومت حساب الزيادة كما ينص القانون فى جدول عناصر البنود 

اخلاضعة للتعديل ولكن بعض األعضاء رفضوا السداد ألكثر من 185 ألفا وقمت بعمل برنامج متويل األعضاء 

يحدد مواعيد األقساط وأرسلت لهم 3 خطابات بعلم وصول مبواعيد السداد واخلطاب األخير يحذر أن من 

يرفض السداد سيتم سحب التخصيص منه ؟ فهل هذا صحيح؟

جـ 3 اإلجراء الذى قامت به اجلمعية هو املنصوص عليه بقانون التعاون االسكانى رقم )١4( لسنة 8١ والقرارات 
الوزارية املكملة له، كما نص القانون على أن اجلمعية تقوم بتخصيص الوحدات ألعضائها بالتكلفة 

الفعلية ألنها ال تهدف الى الربح والعبرة فى حساب التكلفة النهائية هى باحلساب اخلتامى للمشروع 
وبالتالى فإن تقاعس العضو عن سداد األقساط وفقا للبرنامج التمويلى والتنفيذى للمشروع يهدد 

استكمال تنفيذ املشروع وال يستوى فى ذلك العضو امللتزم بالسداد بالعضو غير امللتزم الذى يجب 
أن يفهم أنه لن يسدد أحد عنه تكلفة وحدته وبالتالى فالقانون نظم التعامل فى هذه احلاالت 
بإرسال خطاب مسجل للعضو على عنوانه الذى سجله باجلمعية ملطالبته باألموال التى لم 

يسددها واملتأخرة عليه ومنحه مهلة خمسة عشر يوما للسداد..

س2 ماذايعنى ان احد املشاريع مت فصلها اداريا بواسطه احتاد الشاغلني املنتخب؟ 

وبصفه عامه احتاد الشاغلني معنى فقط بااعمال الصيانه وفقا للقانون ١١9...وليس له بااى حال من 
االحوال سلطه التصرف...ويبقى التصرف من حق ومسئوليات مجلس اداره اجلمعيه الى االبد وفقا 
لقانون التعاون االسكانى رقم )١4( لسنه 8١ والقرارات الوزاريه املعدله له...واى قرار بالتصرف او كما 

ذكرت مبنح حق انتفاع ٥9 سنه يعتبر تدليس على من خصص له او بيع له حق االنتفاع حيث باع من 
العام يجب مقاضاه احتاد الشاغلني  املال  الميلك حقا ميلكه غيره...وحيث ان مال اجلمعيه فى حكم 
قضائيا.. ثم وهو االهم...قرار اسقاط الهيئه هل على مجلس االداره بالكامل؟ام على هيئه املكتب؟ فى 
كل االحوال البد من اللجؤ لالحتاد التعاونى فورا وطلب اتخاذه اجراءات انتخاب مجلس اداره جديد حتى 

التكون اموال ومشاريع اجلمعيه عرضه للضياع او اخملاطره.... 

بين السائل والمجيب
للتواصل واستقبال استفساراتكم

هذه الزاوية منك ولك، متثل نافذة وطاقة تنويرية لكل أعضاء مجالس إدارات اجلمعيات بحيث يقف اجلميع على 

حقوقه وواجباته من أجل استمرار اجلمعيات فى أداء دورها التنموى واجملتمعى بوصفها أحد وحدات البنيان التعاونى 

اإلسكاني. 

من خاللها يجيب اخلبراء والقانونيون فى مجال التعاون اإلسكانى عن كل استفسارات وتساؤالت وإرهاصات ما مير 

به القائمون على اجلمعيات التعاونية اإلسكانية من مشاكل والتى تؤدى فى بعض االحيان إلى عرقلة دوالب العمل 

سواء فى اجلوانب االدارية والفنية والقانونية بني أعضاء اجلمعيات بعضهم البعض وبني ما يحدث من مشاكل مع 

الغير مثل االستشاريني واملقاولني واخلبراء املثمنني وغيرهم.

0 122 342 2563
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دليل جمعيات اإلسكان
مجلة تصدر عن االتحاد 

التعاونى اإلسكانى المركزي

مواعيد انعقاد 
الجمعيات العمومية

المـــــــزادات

المناقصــــــات

أصدر وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 328 لسنة 2004 فى شأن 
تعديل بعض قواعد النظام الداخلى للجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان الصادر بها القرار 
الوزارى رقم 693 لسنة 1981 والذى تضمن أن تعلن الجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان 
إذا بلغ عدد األعضاء فى الجمعية 200 عضو فى مجلة )برح التعاون( التى يصدرها االتحاد 
العمومية  الجمعيات  انعقاد  أحد مالحقها عن مواعيد  أو فى  المركزى  التعاونى اإلسكانى 

وعن سائر ما تتولى الجمعية االعالن عنه.

االعالنات  قيمة  أن  المعلنين  بالسادة  المركزى  اإلسكانى  التعاونى  االتحاد  يهيب 
جنيه   2500 مبلغ  والمزادات  جنيها   2000 مبلغ  صفحة  ربع  مساحة  على  المنشورة 
والمناقصات مبلغ 3000 جنيه ) نصف صفحة ( وأن يرسلوا اإلعالنات المراد نشرها فى 
المجلة حتى يوم 5 من كل شهر للنشر فى فى ملحق العدد ويوم 20 من نفس الشهر 

لنشرها فى عدد أول الشهر،
برجاء االلتزام بهذه المواعيد حيث لن يتم نشر االعالن الذى يأتى بعد هذه المواعيد 

وينشر فى العدد الالحق له إذا أراد المعلن.

تنويه

مع تحيات االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي

الصفحة الرسمية لالتحاد
www.facbook.com/chcu.egypt
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محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نادى 

الرحالت بالجيزة
المسجلة برقم 104 لسنة 1983

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/3/16 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا.

امتداد   - االريزونا  عمارة   - الجمعية  مشروع  بمقر  وذلك 
عمارات منتصر - الهرم - الجيزة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10% من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمصنع 

قادر وأسرهم
المسجلة برقم 675 لسنة 1989

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/3/12 يوم  وذلك 
الظهر.

خلف   - الشروق  مساكن   - الجمعية  مشروع  بمقر  وذلك 
النادى االهلى - مدينة نصر - القاهرة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10% من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمؤسسة 

األهرام وأسرهم
المسجلة برقم 409 لسنة 1982

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/3/12 - فى تمام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا.

وذلك بمقر نادى الزراعيين - شارع الثورة - الدقى - الجيزة.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10% من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية الفداء التعاونية للبناء 
واإلسكان

المسجلة برقم 886 لسنة 2003
المنتفعين بمشروع  الجمعية  السادة أعضاء  الجمعية  تدعو 
الجمعية بالعاصمة اإلدارية الجديدة لحضور اجتماع جماعة 
المنتفعين المحدد يوم 2022/3/25 - الساعة الثانية بعد 

الظهر. 
وذلك بمقر دار الحرس الجمهورى - صالح سالم - القاهرة. 
االعضاء  عدد  إجمالى  من   %10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باألغلبية  القرار  يصدر  أن  وعلى   - المنتفعين 

لألعضاء الحاضرين لألجتماع. 
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعيه. 

و المعلن به األعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة 
طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

ين
فع

منت
عة 

ما
ج
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محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لألعضاء المنتفعين 

بمشروع الجوهرة
المسجلة برقم 1269 لسنة 2017

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة.

 2022/3/17 حتى   2022/3/13 من  المدة  خالل  وذلك 
تقدم طلبات  أن  على  يومى 19 و2022/3/20  وللطعون 
خالل  وذلك  الجمعية.  سكرتير  للسيد  والطعون  الترشيح 
الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد 
الكائن: 7 شارع عبدالعظيم وزير - المتفرع من شارع احمد 

تيسير - مدينة نصر اول - القاهرة.
يوم  الطارئة  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

2022/5/13 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
شارع   7  - الجمعية  بمشروع  التجارى  المول  بمقر  وذلك 
عبدالعظيم وزير - المتفرع من شارع احمد تيسير - مدينة 
األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  القاهرة.   - نصر 
المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى 
الثانى  االجتماع  - ويصح  لمدة ساعة  االجتماع  يؤجل   - له 
حق  لهم  الذين  االعضاء  عدد  إجمالى  من   %10 بحضور 

الحضور. وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

بترول بالعيم بالقاهرة
المسجلة برقم 130 لسنة 1982

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة.

 2022/3/10 حتى   2022/3/6 من  المدة  خالل  وذلك 
تقدم طلبات  أن  على  يومى 12 و2022/3/13  وللطعون 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: 42 أمتداد رمسيس 2 - مدينة 
نصر - شقة 11 - القاهرة.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/4/7 
- فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

القاهرة   - »بتروفيو«  الجمعية  مشروع  موقع  بمقر  وذلك 
الجديدة - القطعة رقم 51 - قطاع االندلس - القاهرة.

لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور %10 

من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية النسيم لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 1117 لسنة 2013

العمومية  الجمعية  لحضور  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
الساعة  تمام  فى   -  2022/3/12 يوم  وذلك  االستثنائية. 
بصندوق  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك  عصرا  الرابعة 
الحى   - الدائم  المخيم  شارع   4  - الداخلية  وزارة  مشروعات 

السابع - مدينة نصر - القاهرة
للنظر فى تعديل المواد 2 - 13 من النظام الداخلى للجمعية 

والتعديل المطلوب كاآلتي:
المادة )2( قبل التعديل: منطقة عمل الجمعية لضباط االدارة 

العامة للمشروعات والبحوث المالية بوزارة الداخلية
للضباط  الجمعية  عمل  منطقة  التعديل:  بعد   )2( المادة 
والبحوث  للمشروعات  العامة  باالدارة  المدنيين  والعاملين 

المالية واإلدارات بوزارة الداخلية
لضباط  مفتوح  العضوية  باب  التعديل:  قبل   )13( المادة 

االدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية بوزارة الداخلية
للضباط  مفتوح  العضوية  باب  التعديل:  بعد   )13( المادة 
والبحوث  للمشروعات  العامة  باالدارة  المدنيين  والعاملين 

المالية واإلدارات بوزارة الداخلية
سواء  لالعضاء  المطلقة  االغلبية  بحضور  االنعقاد  ويصح 
ويصح  كتابة  الرأى  بابداء  او  باالنابة  او  الشخصى  بالحضور 
الحاضرين  القرار بموافقة ثلثى عدد االعضاء  التصويت على 
او  االنعقاد  لصحة  سواء  النصاب  يتوافر  لم  فإذا  لالجتماع. 
القرار يؤجل االجتماع واليجوز اعادة عرض الموضوع  لصحة 
ذلك  على  اشهر  ثالثة  مضى  قبل  اخرى  مرة  الجمعية  على 

االجتماع.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين المدنيين 

بالقوات المسلحة
المسجلة برقم 438 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية 
مجلس االدارة.

 2022/3/10 حتى   2022/3/5 من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و2022/3/13   12 يومى  وللطعون 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

 - رضوان  خليل  شارع   51 الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
الزيتون - القاهرة.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم 2022/4/4 - 
فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وذلك بمقر ملحق دار المناسبات - 51 شارع خليل رضوان - 
الزيتون الغربية - القاهرة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى 
حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة 
ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور 10% من إجمالى عدد 

االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء صندوق خدمة 
األغراض االجتماعية والثقافية 

والرياضية بوزارة المالية
المسجلة برقم 753 لسنة 1995

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/3/17 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
 - المالية  وزارة  بجوار   - االندلسية  الحديقة  بمقر  وذلك 

امتداد رمسيس - القاهرة.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10% من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لألعضاء المنتفعين 

بمشروع الجوهرة
المسجلة برقم 1269 لسنة 2017

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/3/25 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
شارع   7  - الجمعية  بمشروع  التجارى  المول  بمقر  وذلك 
عبدالعظيم وزير - المتفرع من شارع أحمد تيسير - مدينة 

نصر أول - القاهرة.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10% من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالهيئة 

المصرية العامة للبترول
المسجلة برقم 892 لسنة 2004

المنتفعين بمشروع  الجمعية  السادة اعضاء  الجمعية  تدعو 
الروضة الخضراء

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/3/19 - الساعة الحادية عشرة صباحا.

 - النصر  طريق   - الحديد  السكة  نادى  قاعة  بمقر  وذلك 
القاهرة.

االعضاء  اجمالى  من   %10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين، 

لالعضاء الحاضرين لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  االعضاء  اخطار  وسيتم 
مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن لموظفى المركز 

القومى للبحوث
المسجلة برقم 92 لسنة 1982

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع 
الكرمة سيتى بمدينة 6 أكتوبر بامتداد التوسعات الشمالية.

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/3/12 - الساعة الثانية عشرة ظهرا.

نادى  خلف   - الثورة  ميدان   - الزراعيين  نادى  بمقر  وذلك 
الصيد - الدقي.

االعضاء  اجمالى  من   %10 بحضو.0ر  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين، 

لالعضاء الحاضرين لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  االعضاء  اخطار  وسيتم 
مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى االسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
لمهندسى وموظفى مصلحة المساحة

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/3/18.

 - االعظم  البحر  - شارع  الرياضى  الجيزة  نادى  بمقر  وذلك 

الجيزة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى االسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بمركز دعم المعلومات 

واتخاذ القرار بمجلس الوزراء
المسجلة برقم 711 لسنة 1992 - القاهرة

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 
للجمعية العمومية السنوية.

االحد  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 
الموافق 2022/3/13.

وذلك بمقر المسرح المفتوح بالمركز -241 شارع الهرم - 
امام مطبعة البنك المركزى - جيزة .

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى االسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بقطاع البترول

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/3/12.

 - المالية  وزارة  بجوار   - االندلسية  الحديقة  بمقر  وذلك 

امتداد رمسيس - مدينة نصر.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى االسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى حى عين شمس

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق 

.2022/3/12

وذلك بمقر جمعية الخليل ابراهيم - متفرع من شارع احمد 

عصمت - عين شمس.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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االتحاد التعاونى االسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالمكتب العربى للتصميمات 

واالستشارات الهندسية
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا يوم االحد الموافق 2022/3/13.

وذلك بمقر حديقة مول القوات المسلحة - العباسية.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية الطالئع لإلسكان التعاوني
المسجلة برقم 78 لسنة 1982

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع التجمع الخامس حاجزى الشقق والفيالت.
وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2022/3/11 - الساعة الثانية بعد الظهر.

الخامس -  التجمع  الشمالية -  المستثمرين  الجمعية - قطعة االرض رقم 5 - منطقة  المسجد بمشروع  وذلك بمقر حديقة 
القاهرة.

الحاضرين  المطلقة لالعضاء  باالغلبية  القرار  المنتفعين، وعلى ان يصدر  اجمالى االعضاء  االجتماع بحضور 10% من  ويصح 
لالجتماع.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
وسيتم اخطار االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لموظفى وزارة التربية والتعليم
المسجلة برقم 17 لسنة 1982

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع العريش.
وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2022/3/12 - الساعة الواحدة ظهرا.

وذلك بمقر القاعة المكشوفة داخل حديقة دار العلوم - شارع المبتديان - امام جريدة مصر اليوم - شارع القصر العينى - عمارة 
العرايس - القاهرة.

الحاضرين  لالعضاء  المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين،  االعضاء  اجمالى  من   %10 بحضور  االجتماع  ويصح 
لالجتماع.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
والمعلن به االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء هيئة التدريس جامعة األزهر
المسجلة برقم 278 لسنة 1982

الثالثاء  يوم  التخصيص  موعد جلسة  تحديد  الجديدة عن  القاهرة  لؤلؤة  بمشروع  الحاجزين  االعضاء  للسادة  الجمعية  تعلن 
الموافق 2022/3/15.

برقم  للجمعية  الوارد  واإلسكان  البناء  لتعاونيات  العامة  الهيئة  لخطاب  وطبقا  الجمعية  بمقر  المحددة  الشرائح  وذلك حسب 
9197 بتاريخ 2021/11/16

على ان يكون العضو مسددا لمبلغ 450000 جنيه )اربعمائة وخمسون الف جنيه الغير( قبل موعد جلسة التخصيص.
وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الجمعية بنادى اعضاء هيئة تدريس جامعة األزهر بمدينة نصر - القاهرة.

وسوف يتم اخطار االعضاء بخطابات مسجلة بعلم الوصول على عناوينهم المقيدة بسجالت الجمعية.
العمل  قواعد  بشأن  الصادر   1982 لسنة   46 رقم  الوزارى  للقرار  الرابعة  المادة  الحكام  وفقا  سيتم  التخصيص  بأن  علما 

بالجمعيات اإلسكانية.
وباقى التفاصيل معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية النسر الذهبى التعاونية للبناء واإلسكان
المشهرة برقم 947 لسنة 2008

تعلن الجمعية عن عقد جلسات التخصيص للوحدات السكنية بمشروع لؤلؤة أكتوبر.
وذلك لالعضاء المسددين دفعة التخصيص مبلغ )اربعمائة واثنين وستون الف جنيه الغير( طبقا لكتاب الهيئة رقم 1025 فى 

.2022/1/25
تبدأ جلسات التخصيص من يوم الثالثاء الموافق 2022/3/15 حتى يوم الثالثاء الموافق 2022/3/22 ما عدا الجمعة والسبت.

ويوم االثنين الموافق 2022/3/28 للمتخلفين، وتبدأ الجلسات الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذلك بمقر الجمعية الكائن: 1 عمارات السنابل لضباط الشرطة - الحى السابع - مدينة نصر - القاهرة.

وسيتم اخطار االعضاء بخطابات مسجلة على عناوينهم المدونة بالجمعية بموعد المرحلة الخاصة بهم والتفاصيل معلنة بمقر 
الجمعية.

بالجمعيات  العمل  قواعد  اعداد  بشأن  لسنة 1982  رقم 46  الوزارى  القرار  الرابعة من  المادة  وفقا الحكام  التخصيص  وسيتم 
التعاونية االسكانية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين المدنيين والعسكريين 
بمديرية أمن القاهرة

المسجلة برقم 325 لسنة 1982
تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع القاهرة الجديدة.

وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم 2022/3/11 - الساعة الثانية بعد الظهر.
وذلك بمقر المشروع الكائن: قطعة 14 تقسيم االندلس - القاهرة الجديدة.

الحاضرين  المطلقة لالعضاء  باالغلبية  القرار  المنتفعين، وعلى ان يصدر  اجمالى االعضاء  االجتماع بحضور 10% من  ويصح 
لالجتماع. وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

والمعلن به االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لمستشارى هيئة 

قضايا الدولة بالجيزة
المشهرة برقم 285 لسنة 2010

شروط  فيه  تتوافر  من  او  اعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العضوية عن فتح باب الحجز بمشروع لؤلؤة بدر، بناء على 
كراسة الشروط المشتراة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء 

واالسكان.
وذلك بجدية حجز قدره 30000 جنيه )ثالثون الف جنيه ال 

غير( للوحدة السكنية.
حتى   2022/3/5 من  اعتبارا  الحجز  مدة  تبدأ  ان  على 
2022/4/5، ويتم سداد أقساط ربع سنوية بمبلغ 15000 

جنيه.
الكائن  الجمعية  لمقر  التوجه  الحجز  فى  يرغب  من  وعلى 
عمارة 103 - شقة 2 - زهراء مدينة نصر - المرحلة االولى 

- مدينة نصر - القاهرة للحصول على امر دفع للبنك
وباقى التفاصيل معلنة بمقر الجمعية.

الرابعة من  وسيتم الحجز والتخصيص وفقا الحكام المادة 
العمل  قواعد  بشأن   1982 لسنة   46 رقم  الوزارى  القرار 

بالجمعيات اإلسكانية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين برئاسة مدينة المعادي

المشهرة برقم 1024 لسنة 2011
تعلن الجمعية للسادة االعضاء الحاجزين للوحدات السكنية 
بمشروع الجمعية الكائن على قطعة االرض رقم 29 )لؤلؤة 
القاهرة الجديدة( بمدينة القاهرة الجديدة عن تحديد موعد 
جلسات التخصيص. وذلك خالل الفترة من بداية يوم السبت 
الموافق  االربعاء  يوم  نهاية  وحتى   2022/3/12 الموافق 
2022/3/16 وذلك لعدد 120 عضوا بواقع 24 عضوا كل 
يوم بحسب الشرائح المحددة بمقر الجمعية والمرتبة طبقا 
للتعاونيات  العامة  الهيئة  العضوية وطبقا لخطاب  ألقدمية 
العضو  يكون  ان  وعلى   .2022/2/13 بتاريخ   1732 رقم 
الف  وخمسون  )اربعمائة  جنيه   450000 لمبلغ  مسددا 
جنيه ال غير( قبل موعد جلسات التخصيص. وذلك فى تمام 
الساعة العاشرة صباحا بالسرادق المقام بجوار مقر الجمعية 
الكائن: 1 شارع سليمان دهب - ميدان ابوعبده - البساتين 
بخطابات  الحاجزين  االعضاء  اخطار  يتم  وسوف  القاهرة.   -
مسجلة على عناوينهم المسجلة بالجمعية محددا به ترتيب 

العضو بكشوف التخصيص واليوم المحدد لالختيار.
علما بأن التخصيص سيتم وفقا الحكام المادة الرابعة من 
العمل  قواعد  بشأن   1982 لسنة   46 رقم  الوزارى  القرار 

بجمعيات االسكان.
وباقى التفاصيل معلنة بمقر الجمعية بالعنوان سالف الذكر.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألهالى حى عين شمس
المسجلة برقم 1208 لسنة 2015

الجمعية  انه تم تغيير مقر  الجمعية للسادة االعضاء  تعلن 

 - عرابى  احمد  شارع   13/9 الكائن:  القديم  العنوان  من 

ناصية مصطفى كامل - عين شمس - القاهرة

الى العنوان الجديد الكائن: 2 أ الدور االول - جسر السويس 

- امام محطة مترو النزهة - القاهرة

لذا لزم التنويه

جمعية النسر الذهبى للبناء و اإلسكان التعاوني
المشهرة برقم 947 لسنة 2008

العاصة  بمشروع  السكنية  للوحدات  التخصيص  جلسات  عقد  عن  الجمعية  تعلن 
االدارية الجديدة طبقا لكتاب الهيئة رقم 1027 فى 2022/1/25 ويتم سداد دفعة 

التخصيص حتى موعد جلسات التخصيص وفقا للمساحات الواردة كاآلتي:
مبلغ  )150م2(  مساحة   - جنيه   672000 مبلغ  )120م(  مساحة  اولي:  مرحلة 
840000 جنيه - مساحة )180م( مبلغ 1008000 جنيه - مساحة )240م( مبلغ 
1344000 جنيه - مساحة )300م( دوبلكس مبلغ 1680000 جنيه - فيال مستقلة 

مبلغ 4370000 جنيه
مبلغ  )150م2(  مساحة   - جنيه   481800 مبلغ  )120م(  مساحة  ثانية:  مرحلة 
مبلغ  )240م(  - مساحة  جنيه  مبلغ 722700  )180م(  - مساحة  جنيه   602250
963600 جنيه - مساحة )300م( دوبلكس مبلغ 1204500 جنيه - فيال مستقلة 

مبلغ 4125000 جنيه - فيال توين هاوس مبلغ 2015000 جنيه.
مبلغ  )150م2(  مساحة   - جنيه   306000 مبلغ  )120م(  مساحة  ثالثة:  مرحلة 
مبلغ  )240م(  - مساحة  جنيه  مبلغ 460000  )180م(  - مساحة  جنيه   375000
590000 جنيه - مساحة )300م( دوبلكس مبلغ 755000 جنيه - فيال مستقلة 

مبلغ 1748000 جنيه - فيال توين هاوس مبلغ 1015000 جنيه.
الخميس  حتى   2022/5/15 الموافق  االحد  يوم  من  التخصيص  جلسات  تبدأ 
الموافق 2022/6/16  الجمعة والسبت، ويوم االحد  الموافق 2022/6/15 ماعدا 

للمتخلفين.
وتبدأ الجلسات الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك بمقر الجمعية الكائن: 1 عمارات 

السنابل لضباط الشرطة - الحى السابع - مدينة نصر - القاهرة.
بموعد  بالجمعية  المدونة  عناوينهم  على  بخطابات مسجلة  االعضاء  اخطار  وسيتم 

المرحلة الخاصة بهم والتفاصيل معلنة بمقر الجمعية.
لسنة   46 رقم  الوزارى  القرار  من  الرابعة  المادة  الحكام  وفقا  التخصيص  وسيتم 

1982 بشأن إعداد قواعد العمل بالجمعيات التعاونية االسكانية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

قر
ر م

غيي
ت

ات
حد

ز و
حج

ص
صي

تخ
سة 

جل

ص
صي

تخ
سة 

جل



29مار�س 2022

محافظة اإلسكندريةمحافظة اإلسكندرية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين المدنيين بمديرية أمن 

اإلسكندرية وأسرهم
المسجلة برقم 16 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/3/11 - فى تمام الساعة الثالثة عصرا.
وذلك بمقر المؤسسة القومية لتنمية األسرة والمجتمع - 63 

شارع الرصافة - محرم بك - االسكندرية.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10% من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بمصلحة الجمارك

القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  فى  انه  االتحاد  يعلن 
السبت  يوم  عقدهما  والمقرر  والثانى  االول  لالجتماعين 
عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  2022/3/12 الموافق 

ظهرا.
الجمعية  دعوة  عن   ،14 باب   - الجمارك  نادى  بمقر  وذلك 
العمومية  للجمعية  الثانى  االجتماع  لحضور  العمومية 

السنوية.
السبت  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 
بمحافظة  العاملين  نادى  بمقر   -  2022/3/19 الموافق 

االسكندرية - الشاطبي.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة اإلسكندريةمحافظة اإلسكندرية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لمهندسى الهيئة العامة 

لمشروعات الصرف - إقليم صرف 
غرب الدلتا باإلسكندرية

المسجلة برقم 41 لسنة 1999
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى   -  2022/3/19 يوم  وذلك 

صباحا.
للمجمع   - المجاور  الصرف  تدريب  مركز  قاعة  بمقر  وذلك 
السكنى بالكيلو 21 طريق اسكندرية/ مرسى مطروح الساحلى 

باالسكندرية.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10% من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمصلحة 

الجمارك باإلسكندرية
المسجلة برقم 97 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

الثانية عشرة  الساعة  تمام  فى   - يوم 2022/3/12  وذلك 
ظهرا.

وذلك بمقر نادى الجمارك - باب 14 سابقا - باب 5 حاليا - 
ميناء االسكندرية.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10% من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة جنوب سيناء

محافظة االسماعيلية

محافظة جنوب سيناء

محافظة االسماعيلية

االتحاد التعاونى االسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألهالى مدينة دهب

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق 2022/3/25.

 - الدراسة   - الرياضى  الشرطة  اتحاد  نادى  بمقر  وذلك 

القاهرة.

الجمعية،  ادارة  المقاعد الشاغرة بمجلس  وذلك الستكمال 

ومناقشة باقى جدول االعمال.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للمهندسين الزراعيين وأسرهم 

باإلسماعيلية
المسجلة برقم 4 لسنة 1989

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم 2022/3/12 - فى تمام الساعة العاشرة صباحا.
وذلك بمقر قاعة نقابة المهن الزراعية باالسماعيلية - شارع 

شبين الكوم - االسماعيلية.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10% من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى االسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بقطاع 

الكهرباء - جنوب سيناء
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق 

.2022/3/19

وذلك بمقر نقابة التطبيقيين - االسماعيلية.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى االسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بهيئة قناة 
السويس وأسرهم باإلسماعيلية

المسجلة برقم 60 لسنة 1984
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.
الموافق  السبت  الواحدة ظهرا يوم  الساعة  وذلك فى تمام 

.2022/3/19
وذلك بمشروع الجمعية بحى االسراء - امام الجامعة القديمة 

- االسماعيلية.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة أسوان

محافظة كفر الشيخ

محافظة البحر األحمر

جمعية شباب المهندسين لإلسكان التعاونى بأسوان
المسجلة برقم 32 لسنة 1986

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2022/3/30 - فى تمام الساعة السابعة مساء.

وذلك بمقر نقابة المهندسين الفرعية بأسوان.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

الثانى بحضور 10% من  االجتماع  االجتماع لمدة ساعة - بعدها يصح  له - يؤجل  القانونى  النصاب  اكتمال  وفى حالة عدم 
إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية االتحادية للبناء واإلسكان لمحافظة كفر الشيخ
المسجلة برقم 10 لسنة 1986

تعلن الجمعية للسادة أعضائها من الجمعيات األساسية عن دعوة الجمعية العمومية السنوية لالجتماع.
وذلك يوم 2022/3/26 - فى تمام الساعة الثانيةعشر ظهرًا.

وذلك بمقر نادى الزراعيين بكفر الشيخ - امام مديرية االمن - كفر الشيخ.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

الثانى بحضور 10% من  االجتماع  االجتماع لمدة ساعة - بعدها يصح  له - يؤجل  القانونى  النصاب  اكتمال  وفى حالة عدم 
إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء نقابتى األطباء البشريين 
والصيادلة وأطباء األسنان بالبحر األحمر

المسجلة برقم 28 لسنة 1997
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم 2022/3/13 - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وذلك بمقر النادى االجتماعى بالغردقة - البحر األحمر.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10% من إجمالى 

عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة دمياط

محافظة الوادى الجديد

محافظة الدقهلية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء نقابة المهندسين بدمياط
المشهرة برقم 23 لسنة 1982

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة.
الترشيح  تقدم طلبات  أن  على  يومى 12 و2022/3/13  وللطعون  المدة من 2022/3/6 حتى 2022/3/10  وذلك خالل 

والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: شارع سعد زغلول - عمارة األوقاف - الدور الرابع - مدخل ب - دمياط.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم 2022/4/23 - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر نادى المهندسين بدمياط - امتداد كورنيش النيل - دمياط.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة 

ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور 10% من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى االسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألهالى مركز ومدينة باريس 

بالوادى الجديد
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا يوم السبت الموافق 2022/3/12.

وذلك بمقر دار مناسبات مدينة باريس - الوادى الجديد.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى االسكانى المركزي
الجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن بالمنصورة

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الجمعة الموافق 2022/3/11.

وذلك بمقر نادى التجاريين - طلخا - المنصورة.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة السويسمحافظة سوهاج

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالبنوك 

وأسرهم بمحافظة سوهاج
المسجلة برقم 25 لسنة 1998

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع 
الجمعية بحى الكوثر.

يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 
2022/3/12 - الساعة الثامنة مساء.
وذلك بمقر نادى الزراعيين بسوهاج.

االعضاء  اجمالى  من   %10 بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين، 

لالعضاء الحاضرين لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

والمعلن به االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة 
طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالبنوك بالسويس

المشهرة برقم 33 لسنة 1990
باالشارة الى قرار الجمعية العمومية بتاريخ 2021/12/28.

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الحجز بمشروع 
للجمعية  التابع  الدوائي(  الزجاج  )ارض  الياسمين  مدينة 
سكنية  وحدة   12 لعدد  بالسويس  االتحادية  التعاونية 

وعدد 2 قطعة ارض بناء.
وذلك بمقدم حجز قدره 100000 جنيه )مائة الف جنيه ال 
غير( لحجز وحدة سكنية ومقدم حجز قدره 400000 جنيه 

)أربعمائة الف جنيه الغير( لحجز قطعة االرض.
تسدد بحساب الجمعية بموجب امر دفع صادر من الجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: بمدينة فيصل - حى عرفات - 
عمارة 54 - شقة 1.

وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية بالجمعية.
 2022/3/5 من  الفترة  خالل  الحجز  مدة  تبدأ  ان  على 
الجمعية  بمقر  معلنة  الشروط  وباقى   ،2022/4/30 حتى 

بالعنوان سالف الذكر.
الرابعة  المادة  الحكام  وفقا  والتخصيص  الحجز  وسيتم 
العمل  قواعد  بشأن   1982 لسنة   46 الوزارى  القرار  من 

بالجمعيات االسكانية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة بنى سويف

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية إلسكان العاملين

بديوان عام محافظة بنى سويف
المسجلة برقم 45 لسنة 1982 - بنى سويف

يعلن االتحاد عن دعوة السادة اعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة.

وذلك يوم الجمعة الموافق 2022/3/18 فى تمام الساعة الواحدة ظهرا لالجتماع االول.

وذلك بمقر القاعة الرئيسية بجمعية الشابات المسلمات بميدان مولد النبى - بنى سويف.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماع األول.

يؤجل االجتماع لمدة ساعة بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 10% من اجمالى اعضاء الجمعية.

الموافق  الجمعية  يوم  الثالث  االجتماع  عقد  سيتم  والثانى  االول  لالجتماعين  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 

2022/3/25 - الساعة الواحدة بعد الظهر بنفس المكان المشار اليه بعاليه.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية



مار�س 2022 34

مزادات

مزادات

مزادات

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالشركة القومية للتشييد والتعمير
وفقا للقانون 182 لسنة 2018

تعلن عن بيع بالمزاد العلنى بالمظاريف المغلقة لجمعيات اإلسكان وبالمزاد العلنى للكافة
اولوية البيع لجمعيات اإلسكان

قطعتى ارض بمدينة السادس من أكتوبر رقم )2ج( بمساحة 688.69م، رقم )15ب( بمساحة 527.54م بمشروع الجمعية 
بالتوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر بالمنطقة العمرانية االولي

تسهيالت فى السداد
جلسة يوم االحد الموافق 2022/3/13 - الساعة الثانية عشرة ظهرا

بمقر الجمعية: 2 شارع حسين شاكر - من شارع المحطة - بجوار مترو الجيزة.
تأمين ابتدائى 100000 جنيه لكل قطعة - 5.5% عمولة خبرة وداللة وضريبة قيمة مضافة

تطلب كراسة الشروط نظير مبلغ 500 جنيه
مكتب الخبير المثمن مصطفى مختار حنفي

9 شارع شريف - عابدين - القاهرة
01003010041 - 01227473260 - 0223936309

جمعية ثمرة السالم لإلسكان التعاوني
تعلن عن بيع بالمزاد العلني

عدد 10 محالت تجارية ومسطحات ادارية بمساحات مختلفة بمشروع الجمعية بالعقار 56 شارع ابوالمحاسن الشاذلى - العجوزة 
- محافظة الجيزة

تأمين دخول المزاد
20000 جنيه تأمين ابتدائى - 10% تأمين نهائى - 5.5% عمولة الداللة وضريبة القيمة المضافة

تسهيالت فى السداد
جلسة يوم الخميس الموافق 2022/3/10 - الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر المشروع

تطلب كراسة الشروط والمواصفات بها كافة التفاصيل مقابل 300 جنيه
من مكتب الخبراء المثمنون إبراهيم عارف إبراهيم - هبة عارف - كريم عارف - معتز عارف

القاهرة - 2 شارع شريف - عمارة اللواء
01224414214 - 01121828844

الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بشركة كيما/ أسوان
تأجير بالمزاد العلني

وفقا للقانون 182 لسنة 2018
تأجير عدد 6 محالت تجارية وهايبر لمدة تسع سنوات

بمشروع الجمعية ملحق اسوان/2 الكائن بمحافظة اسوان
جلسة يوم السبت الموافق 2022/3/19 بمقر مشروع الجمعية الرحاب كيما أسوان

تأمين دخول 2000 جنيه يزداد الى 10% فور الرسو - 5.5% عمولة وضريبة قيمة مضافة
كراسة الشروط نظير مبلغ 500 جنيه

مكتب الخبير المثمن مصطفى مختار حنفي
9 شارع شريف - عابدين - القاهرة

01003010041 - 0223936309
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وينعون مبزيد من احلزن واألسى رحيل الزميل

مصطفى العياري

رئيس حترير مجلة برج التعاون

داعني اهلل له بالرحمة واملغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما ينعون مبزيد من احلزن واألسى الزميلة

جيهان محمد محمود

احملاسبة بجمعية صقر قريش

داعني اهلل لها بالرحمة واملغفرة وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان 

رئيس االحتاد وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملني باالحتاد

ينعون مبزيد من احلزن واألسى املرحوم عبد اجلواد عبد الكرمي شقيق السيد اللواء / عبد احلافظ عبد الكرمي 

نائب أول رئيس االحتاد داعني اهلل تعالى له بالرحمة واملغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان

ويشاطرون مبزيد من احلزن واألسى الزميلة عبير عمر مبكتب رئيس االحتاد فى وفاة والدتها داعني لها بالرحمة واملغفرة وأن 

يلهم اهلل أهلها الصبر والسلوان.

ويشاطرون الزميلة سهام محمد عبد العاطى بجمعية صقر قريش األحزان فى وفاة شقيقها داعني اهلل له بالرحمة 

واملغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وينعون مبزيد من احلزن واألسى والدة الزميل أمبن عدلى احملامى بجمعية صقر قريش داعني لها بالرحمة واملغفرة وأن يلهم 

اهلل أهلها الصبر والسلوان.

ويشاطرون الزميل مصطفى عبده باخلدمات املعاونة مبكتب رئيس االحتاد األحزان فى وفاة والدته داعني اهلل لها بالرحمة 

واملغفرة وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. 

رحمهم اهلل جميعا، وأسكنهم فسيح جناته،
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