أمانة شئون اللجان
إدارة السكرتارية التنفيذية والمتابعة

مواعيد اجتماعات اللجان

من يوم األحد املوافق  21من فرباير سنة  1122إىل يوم الثالثاء  21من فرباير سنة 1122

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

األحــــد
1/21

الشئون الدينية
صباحا
03,9
ً
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)
الشئون االقتصادية
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)
الشباب والرياضة
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)
الشئون الدينية
صباحا
03,9
ً
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

االثنيـن
1/21

الثالثـاء
1/21

الزراعة والري
صباحا
19
ً
(القاعة الزرقاء)

االقتراحات والشكاوى
صباحا
11
ً
مساء
5
ً
(قاعة اللجنة)
الخطة والموازنة
ظهر
ً 12ا
(قاعة اللجنة)

الشئون الصحية
صباحا
19
ً
صباحا
113,9
ً
(قاعة اللجنة)

حقوق اإلنسان
صباحا
19
ً
صباحا
113,9
ً
(قاعة الدستور)

الصناعة
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

الطاقة والبيئة
صباحا
11
ً
(قاعة رقم [ ],بالري)

اإلعالم والثقافة
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

التعليم والبحث العلمي
ظهر
ً 12ا
(قاعة اللجنة)

القوى العاملة
صباحا
19
ً
(قاعة اللجنة)

الزراعة والري
صباحا
19
ً
(القاعة الزرقاء)

الشئون العربية
 2بعد الظهر
(قاعة اللجنة)
الشئون الصحية
صباحا
19
ً
صباحا
113,9
ً
(قاعة اللجنة)

القوى العاملة
صباحا
19
ً
(قاعة اللجنة)

اإلسكان والمرافق
صباحا
193,9
ً
(القاعة الحمراء)

الشئون االقتصادية
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

السياحة والطيران
صباحا
113,9
ً
(قاعة مجلس الشورى
الرئيسية)

الخطة والموازنة
ظهر
ً 12ا
(قاعة اللجنة)

الزراعة والري
صباحا
19
ً
(القاعة الزرقاء)
الشئون األفريقية
صباحا
11
ً
(قاعة الدستور)
التعليم والبحث العلمي
ظهر
ً 12ا
(قاعة اللجنة)

الشئون الصحية
صباحا
19
ً
صباحا
113,9
ً
(قاعة اللجنة)
االقتراحات والشكاوى
صباحا
11
ً
مساء
5
ً
(قاعة اللجنة)

االقتراحات والشكاوى
صباحا
11
ً
مساء
5
ً
(قاعة اللجنة)
العالقات الخارجية
ظهر
ً 12ا
 1بعد الظهر
(قاعة اللجنة)
النقل والمواصالت
صباحا
19
ً
ظهر
ً 12ا
(قاعة اللجنة)
الطاقة والبيئة
صباحا
11
ً
(قاعة رقم [ ],بالري)

الصناعة
صباحا
11
ً
(القاعة العربية)

النقل والمواصالت
صباحا
19
ً
ظهر
ً 12ا
(قاعة اللجنة)
الطاقة والبيئة
صباحا
11
ً
 2بعد الظهر
(قاعة رقم [ ],بالري)

الدفاع واألمن القومي
صباحا
193,9
ً
(القاعة العامة)

المشروعات المتوسطة
صباحا
193,9
ً
(قاعة رقم [ ]2بالري)

اإلسكان والمرافق
صباحا
193,9
ً
(القاعة الحمراء)

النقل والمواصالت
صباحا
11
ً
ظهر
ً 12ا
(قاعة اللجنة)

االتصاالت
صباحا
11
ً
(قاعة رقم [ ]1بالري)

اإلدارة المحلية
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

حقوق اإلنسان
صباحا
19
ً
صباحا
113,9
ً
(قاعة الدستور)

الدفاع واألمن القومي
صباحا
193,9
ً
(القاعة العامة)

المشروعات المتوسطة
صباحا
193,9
ً
(قاعة رقم [ ]2بالري)

االتصاالت
صباحا
11
ً
(قاعة رقم [ ]1بالري)

اإلدارة المحلية
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

الشباب والرياضة
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

الشئون العربية
 2بعد الظهر
(قاعة اللجنة)
حقوق اإلنسان
صباحا
19
ً
(قاعة اللجنة)

الدفاع واألمن القومي
صباحا
193,9
ً
(القاعة العامة)

الشئون الدينية
صباحا
193,9
ً
(قاعة اللجنة)

المشروعات المتوسطة
صباحا
193,9
ً
(قاعة رقم [ ]2بالري)

اإلسكان والمرافق
صباحا
193,9
ً
(القاعة الحمراء)

االتصاالت
صباحا
11
ً
(قاعة رقم [ ]1بالري)

اإلدارة المحلية
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

الشباب والرياضة
صباحا
11
ً
(قاعة اللجنة)

السياحة والطيران
صباحا
113,9
ً
(قاعة مجلس الشورى
الرئيسية)

العالقات الخارجية
ظهر
ً 12ا
 1بعد الظهر
(قاعة اللجنة)

جملس النواب

الفصل التشريعي األول

دور االنعقاد العادي الثاني
أمانة شئون اللجان

إدارة السكرتارية التنفيذية والمتابعة
ـــــــــ

بيان مبواعيد ومقار اجتماعات اللجان واملوضوعات التي ستنظرها

من يوم األحد املوافق  21من فرباير سنة  1122إىل يوم الثالثاء  21من فرباير سنة 1122
اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ـــــوع

مقر االجتماع

األحــــــــــد
الشئون الدينية واألوقاف

1/21

صباحا
03,9
ً

قاعة اللجنة

الدور التاسع

بمبنى المجمع
صباحا
11
ً

عع

القوى العاملة

-

صباحا
19
ً

قاعة اللجنة

الزراعة والري واألمن الغذائي

-

صباحا
19
ً

عع

بالدور الثامن

بمبنى المجمع
القاعة الزرقاء
بالدور الثاني
بمبنى الري

 -االقت ـراب بقــانون المقــدم مــن الســيدة النائبــة ناديــة بنــريع ولخــرينع بشــان تعــديل بع ـ

حكــام قــانون

العقوبات الصادر بالقانون رقم  85لسنة  2311لوضع عقوبات خاصة بجرائم التعدي على الميراث.

(مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

 تقرير الجهاز المركـزي للمحاسـبات عـن نتـائر الرقابـة الماليـة علـى وحـدات الجهـاز اإلداري للدولـة عـنالفترة من ول يوليو سنة  1128حتى لخر يونيو سنة ( 1122مستشفيات جامعة األزبر الشريف).

 -استعرا

مسودة تقرير اللجنة عن مشروع قانون بشان "إصدار قانون تنظـيم انتخـاب ممثلـي العـاملين

في مجلس اإلدارة".

(مشترك مع بيئة مكتب الشئون الدستورية والتشريعية)

 طلبات اإلحاطة المقدمة مـن السـادة األعضـاء بشـام الشـعينيع ورائـف تمـرازع وبيـثم الحريـريع و شـرفعمــارةع وتــامر عبــدالقادرع بشــان زيــادة ســعار األســمدة ونقــس المعــرو

الجمعيات الزراعية المختلفةع وكذلك تـداول بعـ

تاثير سلبي على اقتصاديات اإلنتاج الزراعي.

1

منهــا وســوء توزيعهــا فــي

األصـناف المغشوشـة منهـا فـي األسـواق لمـا لـ مـن

اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ـــــوع

مقر االجتماع

تابع األحد

الشئون الصحية

1/21

حقوق اإلنسان

-

صباحا
21
ً

الدفاع واألمن القومي

-

صباحا
22,11
ً
صباحا
193,9
ً

المشـــــــروعات المتوســـــــطة والصـــــــغيرة
ومتنابية الصغر

-

صباحا
21,11
ً

اإلسكان والمرافق العامة والتعمير

-

صباحا
21,11
ً

الشئون االقتصادية

-

صباحا
22
ً

صباحا
21
ً
صباحا
22,11
ً

قاعة اللجنة
الدور التاسع
بمبنى المجمع
عع
عع
قاعة الدستور
بمبنى الري
(شورى سابًقا)
عع
عع
قاعة اللجنة
العامة
بمجلس الشورى
(سابًقا)
قاعة رقم ()1
بمبنى الري
(شورى سابقاً)
القاعة الحمراء
بالدور الثاني
بمبنى الري
قاعة اللجنة
الدور السابع
بمبنى المجمع

 مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من السيد العضو الدكتور يمن بـو العـالع بشـان تـدني الخـدمات الصـحيةبمستشفى الواحات البحرية.
شـركات األدويـة التـي

الوـوميع بشـان المخالفـات فـي بعـ
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد العضـوتخضع لقطاعات الدولة الستخدام مواد غير صالحة في تصنيع الدواء.
 مناقشة ما ورد بالتقرير السنوي الحادي عشر للمجلس القومي لحقـوق اإلنسـان ( )1122-1128فيمـايتعلق بالحق في البيئة والمشكالت المتعلقة بحق المواطن في بيئة نظيفة.
استومال مناقشة التقرير الخاس بالزيارة التي قامت بها اللجنة لدور رعاية األيتام.
مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من السيدة النائبة منى منيـرع بشـان مشـكلة سايسـي السـيارات بالشـوارعع
واالقتراحات المقدمة من بع المواطنين بشان تقنيين وضع التواتك وترخيصها.

-

 مناقشة برنـامر الزيـارة الميدانيـة التـي تقـوم بهـا اللجنـة إلـى محـافظتي الفيـوم والمنيـا خـالل الفتـرة مـن 2/29إلى .2912/2/2,
-

استومال مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.

(مشترك مع مكاتب لجان الشئون الصحيةع واإلدارة المحليةع والخطة والموازنةع
والشئون الدستورية والتشريعية)

 مناقشة السيد وزير التموين والتجارة الخارجيةع بشان قرارات زيادة سعار السلع التموينية مما دى إلـىغضب شعبي تجاه زيادة بذه األسعار وفي بذا التوقيت حيث ن من المعلوم سابقاً ن تـم تـوفير مبلـ
مليار و 099مليون دوالر (قبل تحرير سعر الصرف) بناء على توجيهات من السـيد رئـيس الجمهوريـة
بتوفير السلع اإلستراتيجية لمدة  6شهر قادمة.

2

اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ـــــوع

مقر االجتماع

تابع األحد

االقتراحات والشكاوى

1/21

صباحا
22
ً

قاعة اللجنة
الدور الثامن
بمبنى المجمع

القرى التابعة

 اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو بمام العادليع بشان توصيل الغاز الطبيعي إلى بعلمركز المراغة – محافظة سوباج.
الزابدع بشان توصيل الغاز الطبيعي لسكان األحياء من التاسع
 اقتراب برغبة مقدم من السيد العضووحتى السادس عشر  -مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية.
سيد حمد بشان ضرورة توصيل الغاز الطبيعـي إلـى

 اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو سيد حمدمركز ومدينة سيدى سالم – كفر الشيخ.
حسـين عبـد الـرحيمع بشـان توصـيل الغـاز الطبيعـي إلـى مدينـة
 -اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو

منفلوط – محافظة سيوط.
 اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو عاطف ناصرع بشان توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة قليوب المحطةوقرية ميت حلفاع قرية ميت نما – التابعة لمركز ومدينة قليوب – محافظة القليوبية.
 اقتراب برغبة مقدم من السـيد العضـو حسـنى سـيد خليـلع بشـان توصـيل الغـاز الطبيعـي لمدينـة دفـو –محافظة سوان.
 اقتراب برغبة مقدم من السيد العضـو مجـدى سـيفع بشـان توصـيل الغـاز الطبيعـي لـبع القـرى بمركـزبنها – محافظة القليوبية.
 اقتراب برغبة مقدم من السيدة العضو لمال طرابيةع بشان توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمنطقة حوبو الليل – التابعة لحى غرب المنصورة – محافظة الدقهلية.
 اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو مكرم رضوانع بشان توصيل الغاز الطبيعـي لمـدينتي دكـرنس وبنـىعبيد – محافظة الدقهلية.
 اقتـراب برغبــة مقـدم مــن السـادة األعضــاء غريـب حمــد حسـانع نــور سـالمة العمــاديع طلعـت الســويديبشان توصيل الغاز الطبيعي من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة طور سيناء – محافظة جنوب سيناء.
 اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو جمال كوشع بشان توصـيل الغـاز الطبيعـي لقريـة الشـموت التابعـةللوحدة المحلية لمرصفا – محافظة القليوبية.

,

اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

مقر االجتماع

تابع األحد

االقتراحات والشكاوى

1/21

مساء
5
ً

قاعة اللجنة

الدور الثامن

بمبنى المجمع

الموضـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ـــــوع
-

-

اق تراب برغبة مقدم من السيد العضو على عبـد الـونيس السـوابع بشـان تفعيـل مركـز شـباب دار السـالم
بمنطقة العجمي – محافظة القابرة.
حمـدي دسـوقيع بشـان إنشـاء سـور حـول مركـز شـباب عـرب
اق تراب برغبة مقدم من السـيد العضـو
المداب بمدينة سيوط.
اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو حمد العوضيع بشان إنشاء حمام سباحة بمركز شباب السنبالوين
– محافظة الدقهلية.
اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو سمير رشاد بو طالبع بشان استثناء مركز شباب نزلة سطال من
المساحة المطلوبة والتابع لمجلس قروى اسطال مركز سمالوط – محافظة المنيا.
اقت ـراب برغبــة مقــدم م ـن الســيد العضــو لطفــى شــحات ع بشــان تنجيــل مالعــب مراوــز شــباب طــاروطع
العصلوجىع كفر الجراريةع النخاسع البيوم  -مدينة الزقازيق – محافظة الشرقية.
اق تراب برغبة مقدم من السيد العضو حمد بمامع بشان إنشاء مالعب على مسـاحة ( )11قيـراط بـار
مالك الدولة الوائنة بعزبة الرملة الوبرى – السنبالوين – محافظة الدقهلية.
اقتراب برغبة مقدم من السـيد العضـو ممـدوب السـيد مقلـدع بشـان تخصـيس مسـاحة ( )11فـدان إلقامـة
مجمع مالعب رياضية يحتوى على العديد من المالعب من المساحة المحيطـة لمدينـة سـوباج الجديـدة
في الصحراء الغربية.
اقتراحان برغبة مقدمان من السيد العضو مجدى سيف بشان:
األول  :تــاخر االعتمــادات الالزمــة لمراوــز شــباب -2كفــر الج ـزار  -1منشــاة بنهــا  -1كفــر فرســيس –
محافظة القليوبية.
الثاني  :توفير االعتمادات الالزمة لصيانة واصالب مركزي شباب تريب – شـراف دجـوى مركـز بنهـا –
محافظة القليوبية.
اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو عصام بو المجد سليمع بشان تجهيز مركز شباب المطاوعة مركـز
بهيا محافظة الشرقية من جهزة كمبيوترع مكتبةع صالة العاب قوى.
اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو عبدالباقي تركياع بشـان مطالبـة العـاملون بمراوـز الشـباب "خـدمات
شهريا سوة بزمالئهم.
معاونة" بتحويل عقودبم اليومية إلى عقود مكافاة شاملة تصرف
ً
اقتراب برغبة مقدم من السـيد العضـو عبـدالحكيم مسـعودع بشـان إقامـة مركـز شـباب بقريـة كفـر الجزيـرة
مركز ناصر – بنى سويف.
اقتراب برغبة مقدم من السيدين العضوين حمد خليل خيرهللاع و حمد الشريفع بشان إنشاء مركز شباب
الخاس بقرية حي ثان العامرية الطريق الصحراوي محافظة اإلسكندرية .
اقتراحان برغبة مقدمان من السيد العضو بسام فليفل بشان :
األول  :تنجيــل ملعــب ســباعي قريــة كفــر العــرب وبنــاء الســور ناحيــة البحــر مركــز طلخــا – محافظــة
الدقهلية.
الثاني  :تطوير إستاد طلخا الرياضـي وتنجيـل ملعـب ميـت زنقـرع قـانونىع وتنجيـل ملعـب ديسـ وملعـب
الروضة – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

4

اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ـــــوع

مقر االجتماع

تابع األحد

1/21

صباحا
22
ً

الطاقة والبيئة

-

صباحا
22
ً

قاعة اللجنة
الدور السابع
بمبنى المجمع

قاعة رقم ()1
بمبنى الري
(شورى سابق ًا)

اإلعالم والثقافة واآلثار

-

صباحا
22
ً

قاعة اللجنة
بالدور الثاني
بمبنى الري

النقل والمواصالت

-

صباحا
22
ً

قاعة اللجنة
الدور الثاني
بمبنى الري

الصناعة

ظهر
ً 21ا

عع

عع

 االقتـراب بقــانون المقــدم مــن الســيد النائــب المهنــدسالصناعية.

ذكــي الســويديع بشــان الهيئــة العامــة للتنميــة

عمــر رشـوانع والســيد النائــب الســيد
 طلبـات اإلحاطــة المقدمــة مــن الســادة األعضــاءع الســيد النائــبحجازي البازع والسيد النائب حمد شكر بو علمع بشان التحقق من مدى مصداقية المسـابقات التـي تـم
اإلعالن عنها من قبل إحدى شركات وزارة الوهرباء والطاقة المتجـددة تحـت اسـم بريميـر سيرفيسـيز نـد
ركروتمنت.
 طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد النائـ ب حســن خليــلع بشــان ارتفــاع ســعار الوهربــاء بمــا ال يتفــق مــعاالستهالك في فصل الشتاء مما يدل على ن الفواتير يتم طبعها دون النظر إلى قراءات العدادات.
 مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب محمود حمدي بو الخيرع بشان التراخي الموجـود وسـوءاإلدارة في صرف مهمات الوهرباء من محوالت و سالك وغيربا في مركز البلينا – محافظة سوباج.
حكام القانون رقم  11لسنة
 ما ارتآه مجلس الدولة بشان مشروعي القانونين األول :بشان تعديل بع 2385بإنشــاء ج ـوائز الدولــة لإلنتــاج الفكــري ولتشــجيع العلــومع والعلــوم االجتماعيــة والفنــون واآلدابع
حكــام القــانون رقــم  281لســنة  2351بإنشــاء وتنظــيم المجلــس األعلــى
والثــاني بشــان تعــديل بع ـ
للثقافة.
 وضع الصيغة النهائية لمواد مشروع القانون المقدم من النائب سامة بيكلع وعدد  55نائب ًا ( وثـر مـنعشر عدد عضاء المجلس)ع بشان إنشاء نقابة لألثريين.
ُ
 بحث ودراسة سباب حادث حافلة طـالب جامعـة االسـكندرية الـذي وقـع علـى طريـق نوبيـعع فيمـا يتعلـقبحالة الطرق ومنظومة المرور المرتبطة بها.
 مناقشــة طلــب اإلحاطــة العاجــل المقــدم مــن الســيد النائــب مجــدي مرشــدع بشــان انشــار ظــابرة الباعــةالجائلين بمترو األنفاق.
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اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ـــــوع

مقر االجتماع

تابع األحد

1/21

صباحا
22
ً

قاعة رقم ()2
بمبنى الري
(شورى سابقاً)

 السؤال المقدم من السيدة العضو بالة بو السعودع بشان الميعاد المحدد الفتتـاب مكتـب بريـد قريـة بـوطبل بمحافظة كفر الشيخ.
 طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد العضــو محمــود عبدالســالم الضــبعع بشــان عــدم إنشــاء مكتــب بريــدالحصواية بقنا بالرغم من تخصيس مساحة  113متر ل .

اإلدارة المحلية

-

صباحا
22
ً

قاعة اللجنة

الشباب والرياضة

-

صباحا
22
ً

الخطة والموازنة

-

ظهر
ً 21ا

التعليم والبحث العلمي

-

ظهر
ً 21ا

قاعة اللجنة
بالدور الثاني
بمبنى الري
قاعة اللجنة
بالدور السابع
بمبنى المجمع
قاعة اللجنة
بالدور الثامن
بمبنى المجمع

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب شرف عزيز إسكندرع بشان قيام الهيئة القومية للطرق والوباريبإعادة رصف طريق الفيوم – عزبة الصعيدي دون التنسيق مع الجهات المسئولة عـن إزالـة اإلشـغاالت
على جانبي الطريق بمحافظة الفيوم.
 طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد النائــب مكــرم رض ـوانع بشــان التوــدس المــروري بمركــز بنــي عبيــد –محافظة الدقهلية.
عشر عدد عضاء المجلـسع بشـان
 مشروع القانون المقدم من السيد العضوفرج عامرع و وثر من ُ
قانون المجلس الوطني للشباب من حيث المبد من الفترة  18إلى .12

الشئون العربية

-

 2بعد الظهر

قاعة اللجنة
الدور السادس
بمبنى المجمع

االتصاالت وتونولوجيا المعلومات

بالدور السادس
بمبنى المجمع

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد العضو يس عبدالصبورليلة للسقوط في النوبة.

 مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب الدكتورعلى الموازنة العامة للدولة.

ع بشان تقاعس بيئة البريد في بناء مكاتب

حمد فؤادع بشان تـاثير القـرارات االقتصـادية

 مناقشــة طلــب إحاطــة عاجــل مقــدم مــن الســيد العضــو عبــدالعاطي مســعودع بشــان عــدم قبــول الطــالبالسوريين وغيربم من الدول االخرى بالجامعات المصرية.
 مناقشة طلب اإلحاطة المقدم مـن السـيد العضـو تـامر عبـدالقادرع بشـان المعـايير التـي اعتمـدت عليهـاجا معة سيوط في تسكين الطالب بالمدينة الجامعية.
 -لخر تطورات األزمة الليبية في ضوء الجهود المبذولة في بذا الصدد.
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اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ـــــوع

مقر االجتماع

االثنين
الشئون الدينية واألوقاف

1/21

صباحا
03,9
ً

قاعة اللجنة

الدور التاسع

 استومال مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب الدكتور عمر حمروشع بشان خطة قطاعالمعابد األزبرية لالرتقاء بالعملية التعليمية.

بمبنى المجمع
صباحا
11
ً

عع

القوى العاملة

-

صباحا
19
ً

قاعة اللجنة

الزراعة والري واألمن الغذائي

-

صباحا
19
ً

الشئون الصحية

-

صباحا
21
ً

عع

بالدور الثامن

بمبنى المجمع
القاعة الزرقاء
بالدور الثاني
بمبنى الري

اســتومال مناقشــة طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد النائــب عبــدالوريم زكريــاع بشــان عــدم تــرميم مســجد

-

الشيخ حسن العريان بمحافظة سيوط.

 -استع ار

مسودة تقرير اللجنة عن مشروع قانون بشان "إصدار قانون تنظـيم انتخـاب ممثلـي العـاملين

في مجلس اإلدارة".

(مشترك مع بيئة مكتب الشئون الدستورية والتشريعية)

 طلبـات اإلحاطـة المقدمــة مـن الســادة األعضـاء بشـام الشــعينيع وشكر بو علمع و

العتمـانيع و حمــد فرغلـيع و حمــد

على عمرع وبالة بو السـعدع و شـرف عمـارةع و بـو العبـاس فرحـاتع ناديـة بنـريع

وبيــثم الحريــريع وعبدالحميــد كمــالع بشــان إســتراتيجية الحكومــة فــي النهــو

بقطــاع الثــروة الســمكية

والعمل على حل مشكالت بذا القطاع بشان منح تصاريح الصيد وحماية البحيرات من التلوث واستخدام
مياه المصارف في االستزراع السمكي واإلبمال الشديد في تطوير البحيرات بصفة عامة وردم جزاء من

مساحتها.

قاعة اللجنة

الدور التاسع

بمبنى المجمع

 استومال مناقشة اقتـراب بمشـروع قـانون بإصـدار قـانون اإلشـعاع غيـر المـؤين التـي تقـدمت بـ السـيدةالنائبة الدكتورة شيرين فراج ومائتان وخمسون عضواً لخرين.

(مشترك مع لجان الطاقة والبيئة والدفاع واألمن القومي والشـئون الدسـتورية والتشـريعية والقـوى
العاملة)

صباحا
22,11
ً

عع

عع

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد العضوكنوع بديل للمخدرات.

2

حمد فؤادع بشان انتشار بع

األدوية التي يتم اسـتخدامها

اللجنــــــــة

النقل والمواصالت

التاريخ
تابع االثنين

1/21

موعد االجتماع

مقر االجتماع

صباحا
21
ً

قاعة اللجنة
الدور الثاني
بمبنى الري
عع
عع

صباحا
21
ً

قاعة الدستور
بمبنى الري
(شورى سابًقا)
عع
عع

ظهر
ً 21ا

حقوق اإلنسان

-

الدفاع واألمن القومي

-

صباحا
193,9
ً

المشـــــــروعات المتوســـــــطة والصـــــــغيرة
ومتنابية الصغر

-

صباحا
21,11
ً

اإلسكان والمرافق العامة والتعمير

-

صباحا
ً 21,11

الشئون االقتصادية

-

صباحا
22
ً

صباحا
22,11
ً

الموضـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ـــــوع
 مناقشة طلب اإلحاطة العاجل المقدم من السيد النائببمنطقة العياط بمحافظة الجيزة.

حمد فؤادع بشان حـوادث القطـاراتع وخاصـة

 مناقشة طلب اإلحاطة العاجل المقدم من السـيد ممتـاز دسـوقيع بشـان اإلبمـال فـي مزلقـان سـكة حديـدصدفا بمحافظة سيوط وكافة المزلقانات بالمحافظة بما يشكل خطورة على حياة المواطنين.
 مناقشة ما ورد بالتقرير السنوي الحادي عشر للمجلس القومي لحقوق اإلنسان ( )1122 - 1128فيمايتعلق بالحق في السكن.
-

مناقشـة مــا ورد بـالتقرير الســنوي الحــادي عشـر للمجلــس القـومي لحقــوق اإلنســان ()1122 - 1128
فيما يتعلق بشكاوى المواطنين ذات الصلة بالحق في السكن.
مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب عطية مسعودع بشـان تـوفير مكـان لمكتـب تجنيـد وتعبئـة
وادي النطرون – محافظة البحيرة.

قاعة اللجنة
العامة
بمجلس الشورى
(سابًقا)
قاعة رقم ( - )1إقرار األطروحات والنقاط الخاصة بمالحظات وتوصيات اللجنـة بشـان التقريـر النصـف سـنوي عـن تقـدم
بمبنى الري
عمال برنامر الحكومة "مشروعات صغيرة لطموحات كبيرة" مارس  -سبتمبر .2916
(شورى سابقاً)
القاعة الحمراء  -استومال مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
بالدور الثاني
(مشترك مع مكاتب لجان الشئون الصحيةع واإلدارة المحليةع والخطة والموازنةع
بمبنى الري
والشئون الدستورية والتشريعية)
-

قاعة اللجنة
الدور السابع
بمبنى المجمع

 طلـب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد العضــو عبدالحميـد دمــرداشع بشــان توقــف صــرف رواتــب ومســتحقاتالملحقين والممثلين التجاريين بالخارج.
 استومال نظر مشروع قانون حمايـة المسـتهلك المقـدم مـن السـيد النائـب شـرف عمـارة وسـبعين عضـواًلخرين.

0

اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

مقر االجتماع

تابع االثنين

االقتراحات والشكاوى

1/21

صباحا
22
ً

قاعة اللجنة

الدور الثامن

بمبنى المجمع

الموضـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ـــــوع
-

-

اقتراحان برغبة مقدمان من السيد العضو باني باظة بشان:
األول  :إنشاء حي ثالث بمدينة الزقازيق يضم جميع المناطق الجديدة المالصقة لمدينة الزقازيق.
حسـين وشـرويدة لقسـم ول الزقـازيق وتبعيـة قريتـي شـيبة والنكاريـة
الثاني  :نقل تبعية قريتي كفـر
لقسم ثاني الزقازيق محافظة الشرقية.
اق تراب برغبـة مقـدم مـن السـيد العضـو البـدرى حمـد ضـيفع بشـان تقسـيم مركـز شـرطة سـيوط ليصـبح
مركزين  -محافظة سيوط.
اقتراحان برغبة مقدمان من السيد العضو سمير رشاد بو طالب بشان:
األول  :تشغيل سجل مدنى قلوصنا – مركز سمالوط – محافظة المنيا.
الثاني  :إنشاء مكتب للجوازات بمركز سمالوط – محافظة المنيا.
عريضة مقدمة من السيد العضو نور الدين عبدالرزاق عبدالمجيدع بشـان إمتنـاع محافظـة سـوباج عـن
توصيل المرافق لمساون الضباط المقامة بالمحافظة بمعرفة صندوق مشروعات راضي وزارة الداخلية.
اقتراب برغبة مقدم من السيد العضـو بسـام فليفـلع بشـان تحويـل الوـابالت الهوائيـة إلـى كـابالت رضـية
بمركزي طلخا ع ونبروه  -محافظة الدقهلية.
اقت ـراب برغبــة مقــدم مــن الســيدين العضــوين زكريــا حســانع ومحمــود حمــدي بــو الخيــرع بشــان تركيــب
وتوصيل الوهرباء لتقسيم الرحاب بمدينة سوباج حتى يتم تشغيل مستشفى الرحاب التـي تقـع فـي دائـرة
التقسيم.
ثالثة اقتراحات برغبة مقدمة من السيد العضو عمرو دوير:
األول  :إنارة الطريق الواصل بـين قريـة البـرنس – الغنيمـي – مركـز قلـين ع وكـذا الطريـق الواصـل بـين
مفتاب بدسوق
قرية حصة الغنيمي ومفارق الشقة – الشباسةع كذا تغيير محول كهرباء ر
محافظة كفر الشيخ.
الثاني  :رفع سالك التيار العالي الوهربائي من علـى المنـازل بقريـة الغنيمـي بطـول 2كـم وكـذا سـالك
الجهد المتوس بقرية المقطم  -مركز قلين – محافظة كفر الشيخ.
الثالث  :بشان إنـارة الطريـق الواقـع بـين محلـة بـو علـى مـام محطـة ميـاه محلـة بـو علـى إلـى طريـق
الشيخ سالمة مركز دسوق.
إنارة الطريق الواقع بين قرية العجوزين ما ًرا بقرية الغنيمي للرب بـين مركـزي دسـوق وقلـين – محافظـة
كفر الشيخ.
اقتراب برغبة مقدم من السـيد العضـو صـالب شـوقي عقيـلع بشـان تحويـل سـالك الوهربـاء ذات الضـغ
العالي ( الهوائية ) الوائنة بقرية العتامنة مركز طما – محافظـة سـوباج ( محـول العتامنـة قبلـي ) إلـى
كابالت رضية.
اقتـراب برغبــة مقـدم مــن الســيد العضـو عبــد الحكـيم مســعودع بشــان تركيـب محــول كهربـاء فــي المنطقــة
المجاورة لمدرسة الشهيد حمد عباس الناحية الغربية مسجد البر بقرية الريا مركز ناصر – محافظة
بني سويف.
سعد تمرازع بشان رفع سالك التيار الوهربائي الجهد المتوس
اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو
و العالي من على معهد قرية البسلقون األزبري مركز كفر الدوار  -محافظة البحيرة.
اقتراب برغبة مقدم من السـيد العضـو إبـرابيم يحـي خليفـةع بشـان إنشـاء محطـة محـوالت كهربـاء بقريـة
دناصور الشهداء – محافظة المنوفية.
اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو عصمت عبد الفتاب زايدع بشان تحويل سالك الضغ العالي المـار
علــى قــرى ميــت بــره – قويســنا البلــد – شــبرا نجــوم – مركــز قويســنا – محافظــة المنوفيــة إلــى كــابالت
رضية.

0

اللجنــــــــة

االقتراحات والشكاوى

التاريخ
تابع االثنين

1/21

موعد االجتماع
مساء
5
ً

مقر االجتماع
قاعة اللجنة
الدور الثامن
بمبنى المجمع

الموضـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ـــــوع
 اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو باني باظةع بشان تطوير متحف حمد عرابي بمحافظة الشرقية. اقتراب برغبـة مقـدم مـن السـيدة العضـو شـيرين فـراجع بشـان إقامـة مدينـة العلـوم والصـناعة علـى غـرارالمدينة المقامة في فرنسا.
 اقتراب برغبة مقدم من السيد العضـو حسـين عشـماويع بشـان حرمـان ( )121اسـرة تـوفرت بهـم شـروطاستحقاق شقق مساون األوقـاف بمدينـة قليـوب – محافظـة القليوبيـة ولـم تـوفر لهـم وزارة األوقـاف بـذه
الشقق رغم وجود حوالى  111شقة بهذه المساون غير مستغل.
 اقت راب برغبة مقدم من السـيد العضـو بـالل حامـد النحـالع بشـان إلغـاء قـرار السـيد وزيـر األوقـاف بضـمالمساجد بدون عمالة.
 اقتراحان برغبة مقدمان من السيد العضو المعتز باهلل على النجار بشان:األول  :إحالل وتجديد مسجد الدفراوى – قرية الدفراوى – مركز دمنهور – محافظة البحيرة.
الثاني  :إحالل وتجديد مسجد عزبة القاضي – قرية حفس – مركز دمنهور – محافظة البحيرة.
 اقتـ راب برغبــة مقــدم مــن الســيد العضــو ســالمة الرقيعــىع بشــان إحــالل وتجديــد بع ـ المســاجد التابعــةلألوقاف في نطاق محافظتي الشرقية وشمال سيناء.
 اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو عمرو دويرع بشان سرعة االنتهاء من ترميم مسجد سيدى إبـرابيمالدسوقي – محافظة كفر الشيخ.
صـالب خليفـةع بشـان إحـالل وتجديـد عاجـل لمسـجد المحطـة
 اقتراب برغبة مقـدم مـن السـيد العضـوبمركز حوش عيسى – محافظة البحيرة.
 ثالثة اقتراحات برغبة مقدمة من السيد العضو مجدى سيف بشان:األول  :إحالل وتجديد المساجد بقرية طحلة – مركز بنها – محافظة القليوبية .
الثاني  :إحالل وتجديد مسجد القدس فى قرية ميت العطار – مركز بنها – محافظة القليوبية .
الثالث  :إحالل وتجديد مسجد سعيد زيدان بقرية مرصفا – مركز بنها – محافظة القليوبية .

 اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو جمـال كـوشع بشـان الموافقـة علـى عمـل توسـعات بمسـجد التقـوىبقرية الرملة – محافظة القليوبية.
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اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ـــــوع

مقر االجتماع

تابع االثنين

1/21

صباحا
22
ً

الطاقة والبيئة

-

صباحا
22
ً

االتصاالت وتونولوجيا المعلومات

-

صباحا
22
ً

اإلدارة المحلية

-

صباحا
22
ً

الشباب والرياضة

-

صباحا
22
ً

الصناعة

القاعة العربية

 -مناقشــة سياســة وزارة البتــرول والثــروة المعدنيــةع بشــان الثــروة المعدنيــة فــي مجــاالت البحــث والتنقيــب

بالدور األول

والتعاقدات لتحقيق االستغالل األمثل لهـا بمـا تـدعم االقتصـاد القـومي وتسـهم فـي تحقيـق خطـ التنميـة

بمبنى المجمع

المستدامة للدولة.

(بحضور السيد وزير البترول والثروة المعدنية)

 1بعد الظهر

قاعة رقم ()1
بمبنى الري

(شورى سابق ًا)
عع

عع

 -بحث ساليب إنتاج البيوديزل من مخلفات زيت الطعام.

-

اســتومال مناقشــة موضــوع طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد النائــب حمــد فرغلــيع للوقــوف علــى لخــر

المســتجدات الخاصــة بمــدى ت ـوافر االشــتراطات البيئيــة لمصــنع ســينمار بجنــوب بورســعيد ومــدى تــاثير
انبعاث على الصحة العامة.

قاعة رقم ()2
بمبنى الري

(شورى سابقاً)
قاعة اللجنة

بالدور السادس

 -انجازات (إيتيدا) بالمرحلة األولى من مشروع المناطق التونولوجية بكل من سيوط الجديدة وبرج العرب.

 طلب اإلحاطة المقدم من السـيدة النائبـة لمـال رزق هللاع بشـان دور إدارة األزمـات والوـوارث تجـاه زمـةالسيول بمحافظات الصعيد.

بمبنى المجمع

 -طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد النائــب حمــادة غــالبع بشــان اســتعجال عمــال إنشــاء الســدود وتغييــر

قاعة اللجنة

 -استمرار مناقشة طلب اإلحاطة المقدم مـن السـيد العضـو محمـود حسـينع بشـان عـودة النـادي المصـري

بالدور الثاني
بمبنى الري

مخراتها بمنطقتي رس غارب والزعفرانة بمحافظة البحر األحمر.

للعب على ملعب ببورسعيد.

 -استعرا

11

تقرير الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظة بورسعيد.

اللجنــــــــة

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ـــــوع

مقر االجتماع

تابع االثنين

1/21

صباحا
113,9
ً

الخطة والموازنة

-

ظهر
ً 21ا

العالقات الخارجية

-

ظهر
ً 21ا

الشئون العربية

-

السياحة والطيران المدني

قاعة مجلس
الشورى

 مناقشة جهـود وزارة الخارجيـة فـي تعزيـز صـورة مصـر علـى السـاحة الدوليـة وتحسـين الصـورة الذبنيـةعنهاع ولليات التنسيق بين وزارتي السياحة والخارجية للتروير للمقصد السياحي المصري.

الرئيسية
قاعة اللجنة

 -مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب الدكتور

حمد فؤادع بشان تحصيل الضرائب العقارية.

بالدور السابع
بمبنى المجمع
قاعة اللجنة

 -التشاور مع سفير دولة بولندا بالقابرة.

الدور الثاني
بمبنى الري
عع

 2بعد الظهر

عع

 2بعد الظهر

قاعة اللجنة

 مناقشة السؤال المقدم من السيدة النائبة غادة عجميع بشان الميثاق الوطني األول للمصريين بالخارجالذي طلقت الوزارة مؤخ ًراع والموج إلى السـيدة السـفيرة نبيلـة مكـرمع وزيـرة الهجـرة وشـئون المصـريين
بالخارج.
 -لخر تطورات األزمة السورية على ضوء مؤتمر استنا كازاخستان.

الدور السادس
بمبنى المجمع

12

اللجنــــــــة

الزراعة والري واألمن الغذائي

التاريخ

موعد االجتماع

الموضـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ـــــوع

مقر االجتماع

الثالثاء
1/21

صباحا
19
ً

القاعة الزرقاء
بالدور الثاني
بمبنى الري

-

صباحا
21
ً

قاعة اللجنة

 طلـب اإلحاطـة المقـدم مــن السـيد النائـب رائــف تمـرازع بشـان تـوفير المقننــات المائيـة المطلوبـة لزراعــةراضي مشروع المليون ونصف فدان.
إسماعيلع بشان استومال إنشاء ترعة الري القادمة من رشيد
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائبباتجاه البرلس.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب عصام منسيع بشـان تبـوير راضـي قريـة االتحـاد بسـبب انقطـاعمياه الري.
 طلـب اإلحاطـة المقـدم مــن السـيد النائـب حســام العمـدةعب بشـان مسـتقبل إدارة المـوارد المائيـة فـي مصــرواستغاللها على الوج األمثل.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب ممتاز دسوقيع بشان الموافقة على تغطية ترعة بني فيز لمسافة181م الوائنة بجوار طريق سيوط – سوباج الزراعي.
سعد تمرازع بشان نقس مياه الري وترشيد استهالوها.
 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائبمراوـز محافظـة البحيـرة

 طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب عصام الصافيع بشـان عـدم إدراج بعـفي جدول زراعات األ رز بذا العام وخاصة مركزي حوش عيسى و بو المطامير.
 -طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب صالب منصورع بشـان نقـس الميـاه فـي نهايـات تـرع مركـز والد

الشئون الصحية

صقر.
 طلــب اإلحاطــة المقــدم مــن الســيد النائــب عــامر الحنــاويع بشــان نقــس ميــاه محطــة ري النق ـرة وعــدماستطاعتها العمل بكامل طاقتها.

الدور التاسع

 -طلب اإلحاطة المقدم من السيد العضو االستاذ الدكتور مجدي مرشدع بشان توفير قرينات لزرع القرنية.

بمبنى المجمع
صباحا
22,11
ً

عع

عع

 -طلب اإلحاطة المقدم من السـيد العضـو حمـد بمـامع بشـان حقـن بعـ

التابعة لجامعة األزبر بتركيبة قام بها حد األطباء دون التصريح بذلك.

1,

المرضـى بالمستشـفى الجـامعي

اللجنــــــــة

النقل والمواصالت

التاريخ
تابع الثالثاء

1/21

موعد االجتماع

مقر االجتماع

صباحا
21
ً

قاعة اللجنة
الدور الثاني
بمبنى الري
عع
عع

حقوق اإلنسان

-

صباحا
21
ً

قاعة اللجنة
بمبنى الري
(شورى سابقا)

الدفاع واألمن القومي

-

صباحا
193,9
ً

الشئون الدينية واألوقاف

-

صباحا
193,9
ً

المشـــــــروعات المتوســـــــطة والصـــــــغيرة
ومتنابية الصغر

-

صباحا
21,11
ً

اإلسكان والمرافق العامة والتعمير

-

صباحا
21,11
ً

الشئون االفريقية

-

صباحا
22
ً

ظهر
ً 21ا

الموضـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ـــــوع
 استومال مناقشة طلب اإلحاطة العاجل المقدم من السيد النائب عفيفي كامل عفيفيع بشان عدم جـدوىمشروع تطوير ترام الرمل بمدينة اإلسكندرية وضرورة استبدال بمشروع مترو انفاق.
 مناقشــة طلــب اإلحاطــة العاجــل المقــدم مــن الســيد النائــب عبدالحميــد كمــالع بشــان عــدم االســتفادة مــنعمال التطوير التي جريت لميناء بورتوفيق بما يؤبل الميناء الستعادة مكانت في عمال نقل الركاب.
 مناقشة دور جهاز حماية المستهلك وفق ًا لما ورد بتقرير المجلس القومي لحقوق اإلنسان حـول ارتفـاعسعار بع السلع واختفاء بع األدوية من األسواق على حساب ظهور عقارات بديلة بزيـادة وصـلت
إلى  11ضعف ًا وبو ما يعد انتهاو ًا لحقوق المستهلك.
 -مناقشة خط الدولة لتنمية المناطق الحدودية (حاليب وشالتين).

قاعة اللجنة
العامة
بمجلس الشورى
(سابًقا)
ي
سعداو ع بشان التمكن من طبع ونشر كتيب (المقصود
 مناقشة المقترب المقدم من السيد المواطنقاعة اللجنة
من اإلسالم الوامل صانع الحضارة).
الدور التاسع
بمبنى المجمع
قاعة رقم ( - )1مناقشة السياسات واإلجراءات التي اتبعتها وزارة التجارة والصناعة عن المشروعات المتوسطة والصغيرة
بمبنى الري
ومتنابية الصغر.
(شورى سابقاً)
القاعة الحمراء  -استومال مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
بالدور الثاني
(مشترك مع مكاتب لجان الشئون الصحيةع واإلدارة المحليةع والخطة والموازنةع
بمبنى الري
والشئون الدستورية والتشريعية)
قاعة الدستور
بمبنى الري
(شورى سابًقا)

فـايقع رئـيس المجلـس القـومي لحقـوق اإلنسـانع والمستشـار السـابق للشـئون
 دعوة السيد األسـتاذاألفريقية في عهـد الـرئيس جمـال عبدالناصـرع وذلـك لالسـتفادة مـن خبـرة سـيادت فـي دعـم مسـيرة دور
مصر األفريقي وتواملها مع الدول الشقيقة.
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صباحا
22
ً

قاعة اللجنة

الموضـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ـــــوع
-

الدور الثامن

بمبنى المجمع
-

-

سيد حمد بشان :
اقتراحان برغبة مقدمان من السيد العضو سيد حمد
مـرور بقريـة كـوم الـدبب وذلـك لسـوء حالتـ
ًا
األول :ضرورة رصف طريق كوبرى شابين – طلمبات ()1
بمدينة سيدى سالم  -محافظة كفر الشيخ.
الثاني :ضرورة رصف الطريق العرضيع المار على مصرف المحـي والـذى يـرب رافـدى الطريـق الـدولى
لمركزي مطوبس والريا – بمحافظة كفر الشيخ.
اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو لطفى شحات ع بشان استومال رصف الطرق التي تم بدء العمل بها
ثم توقفت بمدخل قرية بنى شبل – مدينة الزقازيق – محافظة الشرقية.
اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو سمير موسىع بشان عودة سير األتوبيس (شرق الدلتا) خ دمياط
– الزرقا – القابرة مرة خرى – محافظة دمياط.
اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو بسام فليفـلع بشـان توسـعة واحـالل وتجديـد ورصـف طريـق نشـا –
نبروه – محافظة الدقهلية بطول  1,811كيلو متر .
اقتراب برغبة مقدم مـن السـيدين العضـوين حمـد خليـلع حمـد الشـريفع بشـان عمـل كـوبرى مشـاة عنـد
مدخل قرية الجالء – محافظة اإلسكندرية.
اقت ـراب برغبــة مقــدم مــن الســيد العضــو علــى عبــدالونيسع بشــان الموافقــة علــى تشــغيل عــدد ( )1خ ـ
توبيس تابع لهيئة النقل العام – محافظة القابرة.
اقت ـراب برغبــة مقــدم مــن الســيد العضــو صــالب منصــور بشــان رصــف طــرق كفــر ص ـقر و والد صــقر –
بمحافظة الشرقية .
سـعد تمـراز بشـان وقـوف القطـارات رقـام (311ع 321ع )311
اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو
ومسـاءع
ًا
وظهـر
صـباحا
صـباحاع والمتجهـة مـن اإلسـكندرية إلـى القـابرة
بمحطة كفـر الـدوار – البحيـرةع
ً
ً
ً
ــاءع والمتجهـــة مـــن القـــابرة إلـــى
ـ
ومس
ا
ــر
ـ
وظه
ا
ح
ــبا
ـ
ص
)
312
ع
311
ع
311
ووقـــوف القطـــارات رقـــام (
ً
ً
ً
اإلسكندرية .
اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو مجدى سيف بشان سرعة االنتهاء من تطوير رصيف محطة السكة
الحديد في قرية منية السباع – مركز بنها – محافظة القليوبية.
اقتراحان برغبة مقدمان من السيد العضو سمير رشاد بو طالب بشان:
األول  :رصف مسافة حوالى ( 511متر) ما بين نجع العبيد ونجـع بـو فـردة التابعـة لمركـز سـمالوط –
محافظة المنيا.
ى
الثاني  :رصف طريق بمسافة (1كيلو) من محطـة رفـع بـو سـيدبم إلـى كـوبر نجـع بـو فيصـل طريـق
ترعة الطليات مركز سمالوط – محافظة المنيا.
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مساء
5
ً

قاعة اللجنة

الموضـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ـــــوع
-

الدور الثامن

بمبنى المجمع

-

-

صالب خليفة بشان - :
اقتراحان برغبة مقدمان من السيدان العضوان خالد بو خطيب ع
األول  :تغيير شبكة الصرف الصحي المتهالوة بمدينة بو المطامير  -محافظة البحيرة.
الثاني  :إقامة محطة رفع صرف صـحى قريـة االبقعـين وقريـة الجهينـ مركـز حـوش عيسـى – محافظـة
البحيرة.
اقتراب برغبة مقدم من السـيد العضـو ممـدوب السـيد مقلـدع بشـان تخصـيس مسـاحة ( )11فـدان إلقامـة
مشروع مدينة طبي متواملة لوافة التخصصات لخدمة بالي محافظة سوباج.
اق تراب برغبة مقدم من السـيد العضـو لطفـي شـحاتةع بشـان عمـل الئحـة ماليـة موحـدة لجميـع العـاملين
بشركات المياه والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
اقتراب برغبة مقدم من السيدة العضو رانيا الساداتع بشان تووين لجنـة بيئيـة صـحية مشـكلة مـن كليـة
العلــوم ووزارة الصــحة ووزارة البيئــة لوضــع تقريــر مشــترك بشــان ق ـرار الســيد الــدكتور وزيــر االســكان
بإنشاء وحدات سكنية بمنطقة جنوب بورسـعيد مشـروع  2ع  1الـذي يقـع بجـوار منطقـة صـناعية غيـر
لمنة صحي ًا وبيئي ًا ( مصانع سمنت وكيماويات ) بمحافظة بورسعيد.
اقتراحان برغبة مقدمان من السيد العضو سمير رشاد بو طالب بشان:
األول :إدخال الصرف الصحي لقريتي منقطين واسطال مركز سمالوط  -محافظة المنيا.
الثاني :إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بمدينة سمالوط – محافظة المنيا.
اقتراب برغبة مقـدم مـن السـيد العضـو زكريـا حسـانع بشـان اعتمـاد الحيـز العمرانـي الجديـد للعديـد مـن
المناطق السكنية والنجوع التابعة لبندر ونجوع مركز ساقلت محافظة سوباج.
اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو بسام فليفلع بشان إحالل وتجديد شبكات الصرف الصحي لقـرى .
نشاع بهوتع الطيبةع كفر بهوتع الدروتينع عزبة بهوتع العزبة الحمرة بنبروهع درينع تيرهع طنيخع كفر
الحصةع كفر الجنينة مركز نبروه – محافظة الدقهلية.
فيصل عبيدي:
ثالثة اقتراحات برغبة مقدمة من السيد العضو
األول  :بشان تغطية مصرف الماوى – سيدي سالم  -كفر الشيخ بطول 2811متر.
الثاني  :بشان توسعة محطة الصرف الصحي بقرية بو غنيمة مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ.
الثالث  :بشان عمل شبكة صرف صـحي بقريـة الـورق بسـيدي سـالم وربطهـا بمحطـة الصـرف الصـحي
بسيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.
حســين الصــفتيع بشــان إنجــاز مشــروع الصــرف
اق ت ـراب برغبــة مقــدم مــن الســيد العضــو عبــدالعزيز
الصحي لمنشية الورام ع مركز شبين القناطر -محافظة القليوبية.
اقتراب برغبة مقدم من السيد العضو مجدي سيفع بشان إنشـاء محطـة ميـاه الشـرب المرشـحة لمجلـس
قروي شبلنجة – محافظة القليوبية.
عبـدهللا زيـن الـدينع بشـان إنشـاء محطـة لتنقيـة ميـاه الشـرب
اق تراب برغبة مقدم مـن السـيد العضـو
بمدينة دكو محافظة البحيرة.
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موعد االجتماع

مقر االجتماع

صباحا
22
ً

قاعة رقم ()1
بمبنى الري
(شورى سابقاً)
قاعة رقم ()2
بمبنى الري
(شورى سابق ًا)
قاعة اللجنة
بالدور السادس
بمبنى المجمع

االتصاالت وتونولوجيا المعلومات

-

صباحا
22
ً

اإلدارة المحلية

-

صباحا
22
ً

الشباب والرياضة

-

صباحا
22
ً

قاعة اللجنة
بالدور الثاني
بمبنى الري

السياحة والطيران المدني

-

صباحا
113,9
ً

العالقات الخارجية

-

ظهر
ً 21ا

قاعة مجلس
الشورى
الرئيسية
قاعة اللجنة
الدور الثاني
بمبنى الري
عع
عع

التعليم والبحث العلمي

-

ظهر
ً 21ا

قاعة اللجنة
بالدور الثامن
بمبنى المجمع

الموضـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ـــــوع
 مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشان إصدار قانون تنظيم نشطة سوق الغاز.(مشترك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون االقتصادية والخطة والموازنة)
 استومال متابعة استبيان اآلراء لتطوير مكاتب البريد.-

 2بعد الظهر

-

الحماديع بشان تمليك وتقنين وضع اليـد ألراضـي المصـايف
طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب
على مستوى الجمهورية وعلى رسها مصيف رس البر بمحافظة دمياط.
طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب مكرم رضوانع بشان إعادة تفوي المحافظين في إصدار قرارات
تخصيس راضي مالك الدولة.
مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من السيد العضو محمود حسينع بشان رفـع رسـم العضـوية بمركـز شـباب
الجزيرة.
مناقشة طلب اإلحاطة المقدم مـن السـيد العضـو عطيـة مسـعودع بشـان المعـايير التـي تـم علـى ساسـها
اختيار الشباب المشاركين في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ.
االســتماع إلــى خطــة الــوزارة بشــان اإلدارة المركزيــة للب ـرامر الخاصــة بمراوــز الشــباب ومــدى االســتفادة
الشباب من تلك البرامر.
مناقشــة تنويــع المنــتر الســياحيع ومتابعــة خطــة وزارة الســياحة للتســويق لســياحة الح ـوافز والمــؤتمرات
لجذب المزيد من السياحة الوافدة.

 التشاور مع سفيرة دولة الدنمارك بالقابرة.ال مصـري ًا فـي
 مناقشة طلب اإلحاطة المقدم مـن السـيد النائـب طـارق الخـوليع بشـان اختطـاف  28عـام ًليبياع والموج إلى السفير سامح شكري وزير الخارجية.
ن
 -استمرار مناقشة مقترحات السادة عضاء اللجنة حول مشروع قانو التعليم ما قبل الجامعي.
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