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محااا القليوبية يااا قيوب قابةققة  يويااا ق ب ااا ق
  عملقةصميمقيببصبقليةذو رىقليجديد

 ،محافظ القليوبية -الظاهر محمد عبد /كلف المهندس
ة عميد كلية الفنون التطبيقي -سرررررهي   ياسرررررر /الدكتور

بجامعة بنها بوضررررررررا التصررررررررورا  لتصررررررررمي  النصرررررررر  
بنهرررا الترراكررارج الجررديررد المئما منمرررررررررررررررررا رر   مررا  نررادج 

الرياضررررررررررا بدي  عن النصرررررررررر  القدي  الاج سرررررررررريت  هدم  فا مطار  عما  تطوير عاصررررررررررمة 
 .المحافظة

ياسررررررر سررررررهي  ان  ت  يجرج حاليا رفا المسرررررراحا  التا سرررررريقا  عليها النصرررررر   /وقا  الدكتور
التاكارج للمحافظة وكالك منمررررررررا  نافور  وحديقة راقية  مررررررررب  بحديقة انئهر بالقاهر  متنفسررررررررا 

حضررررررررررررررراريا لمواطنا المحافظة وروادها وموقعا متميئا لاحتفا  بالمناسررررررررررررررربا  الوطنية ومئارا 
وانعياد القومية ممرررررررررريرا الا ان المحافظ المهندس محمد عبد الظاهر  كد علا ضرررررررررررور   ن 
تكون التصميما  متميئ  وبعيد  النمطية وتعبر عن تاريخ المحافظة لتكون نمواجا معبرا عن 

 .ها التاريخيةالمحافظة بكافة مراحل

و مرررررررار سرررررررهي  ان  قا  بتكليف قسررررررر  النح  والتمررررررركي  المعمارج بالكلية بعم  التصرررررررميما  
المبد ية فا مطار المسرررررررررراحة الكبير  للوصررررررررررو  الا حلو  تمرررررررررركيلية لمعالجة المسررررررررررا  الكلية 
واإلمررررراف علا التنفيا بالتنسرررريح ما المحافظة لباقا انجئا  الخاصررررة بالحدا ح واإلنمررررا ا  

نسرروار التا تكم  المررك  الجمالا للنصرر  التاكارج بالمررك  الاج يسررما لممرراهد  النصرر  وا
التاكارج والموقا عند مرور القطار المتج  ملا اإلسرررررركندرية بجان  الموقا ليكون معلما هاما 

 .خ   المرور علا بنها بالقطار باإلضافة لرؤيت  بكافة الجوان  انخرج

ظ وج  تعليمات  بتوفير كافة اإلمكانيا  لتنفيا الممرررررررو  الاج من واكد عميد الكلية ان المحاف
المنتظر ان ينتها خ   العا  المقب  الفتا بان  يجرج حاليا معداد سررررررلسررررررلة من التصررررررميما  
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والنمااج لاعتماد من المحافظ ووضرررا مقايسرررا  التنفيا وكافة اإلجرا ا  المتعلقة بالممررررو  
مكانيا  ط   الكلية لتجمي  المحافظة من وكالك طرح ضرررررررررررور  اإلسررررررررررتفاد  من  مهارا  وا 

  .خ   عم  جداريا  لعد  مواقا بالمحافظة

ياكر ان كلية الفنون التطبيقية ببنها كان  قد صررمم  ونفا  ممرررو  تمما  محمد علا بامررا 
والاج ت  وضرررع  بميدان المؤسرررسرررة بمررربرا الخيمة فا مطار ممررررو  تطوير الميدان الاج يعد 

 .حافظا  القاهر  الكبرجمدخ  لم


