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 فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية:

محاااافل الوبيو ياااة جرئيس جاااام اااة   هاااا 
 يدش ان مشرجع  تطوير قرية كفر فرسيس  

فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السييييييييسيييييييى 
رئيس الجمهوريي  ليدعو نتيميي  ال را نالميياطع الئييييييييييييييييوائيي    نتدي  رعيا ي  اليد تور  ياليد 

  دشيييييييييييييييب الييد تور عالء عبييدالدايو  ديياف  عبييدالافييار ناير التئايو الئييالى نالعديي  الئامى
وير قري   فر فرسيييييييييييس    يييييييييييرن  ت   نالد تور جمال السييييييييييئيد رئيس جا ئ   يهاال ايوبي 

 .بمر ز  يها

جاء ذلك بدضيييييييور الد تور مسييييييييب الماربى مائ  رئيس الجا ئ  ليييييييي و  التئايو نال ال  
نعمداء الكايات الميييييييار   فى الفئاليات نسييييييمرتير عاع المدافك  نعدد  ب ن الء الكايات 

  نالرياضيييييي  ناعضييييييياء تي   التدريس نطال  الجا ئ  نن الء نااري التربي  نالتئايو نالييييييييعا
 نرئيس  ديي   يها نعدد  ب القيادات التيفيذ   بالمدافك .

ا  ب جامعه أكد الد تور عالء عبدالدايو  داف  ال ايوبي    أ  جا ئ   يها سيييييييييييييتك  شيييييييييييييريم 
أسييييياسيييييي ا ممداا التيمي  المسيييييتدا   فل  اف  المجاتت لامسييييياتم  فل ت دع نرقل  المجتم  

ا بالدنر التئايمل نالمجتمئل لاجا ئ  ن ا ت د ه باعتعارتا  ي  الخبري  لامداف ك     ييييييييييييييييد 
  ب استيارات فيي  ن د ات  جتمعي  لت د و أفض  الخد ات لامواطييب.

ناشييييييييييار  داف  ال ايوبي  الى أ  الهدد  ب المعادري تو تدسيييييييييييب الخد ات الم د    تالل 
ل إطار التئان  المستمر قري   فر فرسيس  يموذج سيتو تكراره فل قرى أ رى بالمدافك  ف

   جا ئ   يها نامسييييييييتفادي  ب  برات ا سيييييييياتذي فل جمي  الكايات  جام   ب الميييييييييار   
المجتمعي   ب  الل رف  قدرات  واطيل ال ري  نإقا    يرنعات صايري ن توس   لايعا  

 تتياس     طبيئ  ال ري .
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الجا ئ  عاى المييييييييار   فى فيما أكد الد تور جمال السيييييييئيد   رئيس جا ئ   يها   مر  
تيفيذ المعادرات التى ت ا ها القيادي السيييياسيييي  ن اسيييسيييات الدنل   هدد ت د و أفضييي   د   
لامواطييب نأتالييا فى ال رى   ييييييييييييرا الى ا  الجا ئ  شييييييييييار   فل المعادرات ا  يري التل 

سييييل   ايو  صييييد   نال ضيييياء عاى فيرن   100أطا ها الرئيس السيييييسييييى   ن يها  عادري 
نالت اي   ب قوائو اتمتكار بمسييييييييتيييييييييوياتها الجا عي  نا   المعادري ال و ي  لاكييييييييي  المعمر 

سيييييدي نرائدي ريوي   ب اتالى قري   فر فرسيييييس  20نعالج سييييرطا  الثدى مي  تو تدري  
 لاميار   فل التوعي  المجتمعي  نإجراء المسح اليا   لاسيدات  ب اتالى ال ري .

 يها الى امه تو التيسيييييييييييع     داف  ال ايوبي  عاى ا تيار قري   فر  ناشييييييييييار رئيس جا ئ 
فرسييييييييييييييييس لت ويرتا فى اطار توجيهات رئيس الجمهوري  لامجاس ا عاى لاجا ئات ننااري 
التئايو الئالى  تفئي  الدنر المجتمئى لاجا ئات المصييييييري   الل شييييييهور فصيييييي  الصييييييي  

  نتو عم  اياري  يدامي  لا ري  لتدديد  ضييييييييييييييييفا امه تو تييييييييييييييييمي  لجي   ب الخبراء بالجا ئ
 امتياجاتها ناتو المياك  التى تواجه ا تالى نف ا  رائهو.

ناضييياد السيييئيد ا  الخ   التيفيذ   لت وير ال ري  تييييم  تدسييييب  سيييتوى الخد ات الئا    
نتدسييييييب  سيييييتوى  د ات البيي  اتسييييياسيييييي  نذلك  ب  الل تيكيو قواف  صيييييدي  نبي ري  

نبرا ج لمدو ا  ي    نالتدري  عاى الميرنعات الصايري   نإعداد دراسات جدنى ناراعي  
لمييييييييييييييييرنعات  جتمعي  تخدع امتياجات اتالى ال ري     يييييييييييييييييرا الى أ  جا ئ   يها بم  

 إ مامياتها نعامائها نبامثيها فل  د   المجتم  المداى نأتالى ال ايوبي .

المييييرد عاى اميييي   ق ا   د   المجتم  نتيمي   ب جامبها قال  الد توري ا ما  البي ار 
البي   ا  الجا ئ  قا   بئم  اسيييتبيا  تسيييت ال  اراء اتتالى مول الميييياك  التى  ئامو  

طال  نعضيييييييو ) 750 يها عاى ارض الواق   يييييييييري الى ا  اعمال الت وير  ييييييييار  فيها 
نرعا   الييييييييييعا  الى جام   (  مثاو   ايات الجا ئ  ن راكزتا ننمداتهاتي   تدريس نإدارى 

 الميار   المجتمعي   ب  يكمات ن اسسات المجتم  المدمى.
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ناضاف  ا  أعمال ت وير ال ري  تتضمب فى المجال الصدى تيكيو قواف  عالجي  ندنرات 
تدريبي  نالكييييي  المعمر عب سييييرطا  الثدا نأ راض سييييوء التاذ   نا  راض  ير السيييياري  

 الل ممالت توعوي  نتثقي  صدل. نتداي  المخدرات بامضاف 

شييييييجري  1000ن جال  د   البي   نالبيي  ا سيييييياسييييييي  سيييييييتو تجمي  نتيكي  ال ري  ناراع  
 ثمري نتمهيد نرصيييييييييي  ال رس نعم  دراسيييييييييي  لاصييييييييييرد الصييييييييييدل نتداي  المياه نتدوي  
و المخافات الئضيييوي  إلى سيييماد ن مافد  الدييييرات   ن جال الزراع  نالثرني الديوامي  تيكي

قواف   ي ري  نممالت توعي  نإرشياد اراعل لافالميب نالتييجير نالتدري  عال المييرنعات 
 الصايري نالمتوس   نب اريات ا رام  نتربي  الدناجب ناراع  الصو  الزراعي .

كما تيم  أعمال الت وير ا ضا  جال التئايو تيكيو دنرات تدريبي  لامئاميب ن دول ا  ي  
معال  عب أ  ال ري   الي  تما ا  ب ا  ي  فضييال عب امتتماع بالمدار  نتئايو الكعاري نا

نتيكيفها نعم   ا يازع  ب الصييييييام  الالا   نتجمي  الفصيييييول   فضيييييال عب تيكيو مدنات 
عب التاذ   السييييايم  ناسييييتخداع الرياضيييي  فى الئالج نالوقا    ب ا راض السييييمي  نالضييييا  

 ياضي  نالفيي  نالموسيقي  نم وس المرأي نال ف .نالسمر فضال عب إكتياد الموات  الر 

نفى  جال التكيولوجيا سيتو تيكيو دنرات فى  را ج الداس  ا لى نالتوعي  بمخاطر نفوائد 
اممترم  ن يوي  التئا      الخد ات اتلكترنمي  التى ت د ها الدنل    نفى  جال الترفيه 

ت ن ئرض لميتجات الجا ئ  نتوفير تيكيو مفالت  وسييييييييقي  ناميييييييي   رياضيييييييي  ن سييييييياب ا
  شاشات لمياتدي  عاريات  أ  ا  و ا فريقي 


