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عقد أهالي منطقة وادي القمر غرب اإلسكندرية اليوم
الجمعة اجتماعا بعدد من نواب اإلسكندرية والتنفيذين
لمناقشة مشكالت المنطقة وكيفية العمل على حلها
والتعاون ألجل النهوض بها وكرم األهالي خالل
االجتماع النواب حسن خيرهللا  ،حسني حافظ  ،هيثم
الحريري  ،مصطفى الطلخاوي  ،أحمد السجيني ،
حمادة منصور وتكريم عدد من القيادات التنفيذية عالء
يوسف رئيس حي العجمي العميد محمد الشناوي
مأمور قسم الدخيلة محمد يوسف عضو مجلس إدارة
نقابة المحامين على ما يبذلوه في خدمة المنطقة
وتضامنهم معهم وناقش االجتماع مشكالت الطرق
والصرف الصحي وأزمة شركة األسمنت وتلويثها
للبيئة وأزمة العاملين السابقين فيها وتطرق النقاش
الرتفاع نسبة البطالة بالمنطقة رغم وجود عدد من
الشركات الحكومية والخاصة المحيطة بها واستعرض
نائبي الدائرة حسن خيرهللا ومصطفى الطلخاوي ما
قاموا به من أسئلة وطلبات إحاطة خاصة بالمنطقة
والتي بلغت أكثر من  41طلبا وسؤاال عن وادي القمر
وحدها

مصدر الخبر  :بوابة فيتو

بتاريخ
7102/3/3

بناء على التعليمات الصادرة من الدكتور محمد
سلطان محافظ االسكندرية لجميع رؤساء األحياء
بضرورة التصدي بقوة وحزم لكل من يخالف أحكام
القانون والمتعدي على حرم الطريق العام و المتسبب
في إعاقة حركة المرور والمارة شن حي العجمي
برئاسة األستاذ عالء يوسف رئيس الحي وبالتعاون
مع قوات األمن بقيادة اللواء ناصر راشد حكمدار
غرب اإلسكندرية حملة مكبرة إلزالة إشغاالت الطريق
وجميع التعديات على حرم الطريق العام المتسببة في
إعاقة حركة المرور والمارة وتم غلق جميع المحالت
المخالفة بمنطقة الهانوفيل واكتوبر والكيلو 70وقد
اسفرت الحملة عن إزالة 72سقيفة وغلق  37محل
وإزالة  051إشغال متنوع والتحفظ على 3تروسيكل
متعدي على حرم الطريق يأتى هذا عقب أيام من
الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة بالتعاون مع
قوات األمن إلزالة سوق الهانوفيل وجميع اإلشغاالت
بطريق اسكندرية مطروح لمنع عودة الباعة الجائلين
إلى المنطقة مره أخرى وذلك بعد تجهيز باكيات
جديدة لهم بقطعة أرض أخرى خلف سوق الهانوفيل
بجوار مكتب البريد إستعدادا لنقل الباعة الجائلين
اليها هذا وقد قامت إدارة النظافه بالحي بتنظيف
وغسل األرصفة أمام سوق الهانوفيل بعد إزالة جميع
الباعه الجائلين وإزالة اإلشغاالت به

مصدر الخبر  :محافظة االسكندرية االدارة العامة
للعالقات العامة ادارة للصحافة واالعالن
بتاريخ 7102/3/3

عقد المهندس حسن خير هللا عضو مجلس النواب عن
اجتماعا مع مجموعة
دائرة الدخيلة غرب اإلسكندرية
ً
من شباب وأهالي حي العجمي بنا ًء على طلب الشباب
وأدار االجتماع المهندس رمضان سيف النصروقدم
النائب كشف حساب عن الفترة الماضية في البرلمان
على المستوى الخدمي والتشريعي والرقابي وفتح
النائب المجال لألسئلة واالستفسارات عن الخدمات
وأسباب تأخيرها ومنها لماذا العجمي تعاني من نقص
في جميع الخدمات في جميع المجاالت الصحية
والثقافية واالجتماعية والرياضة وعلى المستوى
التشريعي أكد النائب دعمه لمبادرة "كاميرا على كل
الباب" ودعم األمن في الحي وحيا الشباب على وعيهم
الكبير وعلى استضافته

وزع ضباط قسم شرطة الدخيلة غرب اإلسكندرية 6
آالف رغيف مجا ًنا بمعاونة األهالي بعد قطع طريق
احتجاجا على رفض أصحاب المخابز صرف
الميناء
ً
الخبز للبطاقات الورقية بعد قرار وزير التموين بخفض
الكارت الذهبي للمخابز من  3آالف رغيف إلى 611
رغيف فقط ووزع اللواء ناصر رشاد مساعد مدير
األمن والعميد خالد عيسى مفتش الفرقة والعقيد محمد
الشناوي الخبز على األهالي في الطريق وعاونهم
ضباط مباحث قسم الدخيلة برئاسة الرائد ياسر القطان
ومعاونيه أحمد نزيهة وطارق الشناوي وأحمد
مصيلحي وعادي الجبري
مصدر الخبر  :بوابة فيتو

بتاريخ 7102/3/2

قام حى العجمي اليوم الثالثاء الموافق  7105/3/2تحت
رعاية المجلس القومي للمرأة و السيد االستاذ  /عالء
يوسف رئيس حي العجمي تصوير بطاقات الرقم القومي
عدد 120بطاقة سيدات حي العجمي بديوان عام حي
العجمي في حضور مهندس  /محمد السيد مدير مركز
معلومات التنمية المحلية بحي العجمي
مصدر الخبر  :بوابة فيتو

بتاريخ
7102/3/6

مصدر الخبر  :حى العجمى

بتاريخ 7102/3/2

بناء على تعليمات السيد االستاذ  /عالء يوسف
رئيس حي العجمي قام اليوم االربعاء الموافق
 7102/3/8والمهندس  /محفوظ السكرتير
العام قيام االجهزة التنفيذية بحي العجمي
بالمرور على مخابز حي العجمي وتالقي
الشكاوي وسهولة حركة البيع للجمهور
والمرور على مخابز الدخيلة لتفقد سير عملية
التوزيع وحل مشاكل المواطنين بالدخيلة
ورافق سيادتة مفتش تموين الدخيلة وموظفى
بتاريخ
الحىالعجمى
ومتابعة :حى
الدخيلةر الخبر
قطاع مصد
7102/3/8

شن حي العجمي غرب برئاسة عالء يوسف
اليوم الجمعة حملة تحفظ وإزالة للمباني
المخالفة بمنطقة البيطاش وبنطاق الحي وقامت
الحملة بفك شدة خشبية بالدور الخامس
وتقطيع االشاير لوقف األعمال بشارع العيادة
القديم وقص االشاير لمنع البناء المخالف
بشارع النقابات بالبيطاش شهر العسل وشارك
في الحملة إدارات الحي المختلفة للعمل على
التصدي ألعمال البناء المخالف
مصدر الخبر  :بوابة فيتو بتاريخ
7102/3/01

شارك الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرية اليوم السبت في
ورشة عمل حول بدء برنامج المرأة اآلمنة في مستشفيات وزارة
الصحة والسكان بالمحافظة ويأتي البرنامج في إطار تصدي القطاع
الصحي للعنف ضد المرأة وتحت رعاية وزارة الصحة ومحافظة
اإلسكندرية بالتنسيق مع القطاع المركزي اإلقليمي للتدريب على
الصحة اإلنجابية » «RCTوصندوق األمم المتحدة»  «UNFوحضر
البرنامج الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة باإلسكندرية
ومديرو المستشفيات ومديرو إدارة الشئون الصحية على مستوى
اإلسكندرية ومطروح ورحب المحافظ بجميع الحضور مؤكدًا أهمية
مشيرا إلى
البرنامج في التصدي لمواجهة ومنع العنف ضد المرآة
ً
ضرورة التعاون إلنجاح البرنامج واستيعابه بشكل الئق فهو يحتاج
إلى توعية هامة للفريق الطبي المتعامل مع تلك الحاالت قبل التوعوية
العامة للناس لمعرفة أوجه األسس العلمية للتعامل الصحيح وتقديم
الرعاية المتكاملة للناجيات وتدريب األطباء في المستشفيات العامة
على استقبال الناجيات من العنف وتقديم كافة الخدمات الصحية
والنفسية واالجتماعية لهم وأكد سلطان أن لمديري المستشفيات دورا
هاما في إدارة القطاع الصحي بالتوازي مع وزارة الصحة والمحافظة
مشيرا إلى أن عليهم بذل المزيد من الجهد لتوفير كافة الخدمات
ً
الصحية للمرضي وقال لدينا مستشفيات جيدة على مستوى
اإلسكندرية ولكننا في حاجة إلى خلق نظام قوي متكامل للتعامل مع
المرضى واتخاذ القرار السريع واستيعاب المريض وحسن المعاملة
والتواصل الجيد مع ذويه وتحدث سلطان عن أهمية تولي رعاية
خاصة بالطوارئ والعناية المركزة والحضانات وهو ما ينعكس بشكل
جيد على المستشفى ولفت إلى ضرورة تقديم أوجه الرعاية الطبية
لمريض الطوارئ واحتوائه وطمأنة ذويه كما أوضح أنه سيتم إجراء
لقاء شهري مع جميع مديري المستشفيات اإلسكندرية بشكل دوري
لمتابعة سير عمل المنظومة الصحية ومتابعة أي تداعيات خاصة
تتطرق عليها وهو ما يساهم في خلق نموذج جيد في القطاع الصحي
على مستوى اإلسكندرية

مصدر الخبر  :بوابة فيتو

بتاريخ 7102/3/00

عقد المجلس التنفيذي لمحافظة اإلسكندرية اليوم األربعاء برئاسة
الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرية ،أولى جلساته بعد توليه مهام
منصبه وذلك لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم
المواطن السكندرى جاء ذلك بحضور الدكتورة سعاد الخولي نائب
محافظ اإلسكندرية واللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة
اإلسكندرية واللواء نائل رشاد حكمدار اإلسكندرية وجميع القيادات
التنفيذية بالمحافظة وخالل الجلسة وافق المجلس التنفيذي على العديد
من الموضوعات التي من شأنها االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة
للمواطنين حيث تمت الموافقة على إنشاء طريق ميناء أبو قير البحري
الدولي الساحلي امتداد طريق  46وستقوم هيئة المساحة برفع مساحي
للطريق وتحديد المالك وإعداد تقييم ألسعار تلك األراضي وذلك بهدف
خدمة أهالي اإلسكندرية والبحيرة كما وافق المجلس على الطلب المقدم
من الشركة المصرية لالتصاالت ببناء محطات التقوية الالزمة لشبكات
الجيل الرابع لشبكات المحمول مع تعهد الشركة باتخاذ كافة التدابير
الفنية التي تضمن أمن وسالمة المواقع المطلوب التركيب عليها ،وذلك
أسوة بالمحافظات األخرى على مستوى الجمهورية .هذا وقد قرر
المجلس التنفيذي بالتنازل على الموزع المسئول عن تشغيل وتغذية 10
عمارات من مشروع إسكان شباب طوسون لصالح وزارة الكهرباء
والطاقة ممثلة في شركة كهرباء اإلسكندرية لتقوم الشركة بتشغيل
الموزع وعمل الصيانة الالزمة.كما قرر المجلس االلتزام بالتخطيط
العمراني والخرائط العمرانية الموجودة على أن ال يتم تعديل اسم
الشوارع إال بعد العرض على المجلس التنفيذي للموافقة ووافق المجلس
برئاسة المحافظ على تخصيص  7محل بمنطقة كوبري عبد الرحيم األول
واقع في بلوك  6بمنطقة كوبري عبد الرحيم ابن سهالن والثاني يقع في
بلوك رقم  3بنفس المنطقة بنطاق حي غرب لصالح المنطقة الشمالية
العسكرية بالمجان الستغاللهم كمنافذ لبيع السلع التموينية لخدمة
المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم وتوفير السلع بأسعار مناسبة وقد
وافق المجلس على قرار تخصيص قطعة أرض بجوار سور العامرية
للغزل والنسيج ومرغم قبلي بالكيلو  23والبالغ مساحتها  6أفدنة إلدارة
مرور اإلسكندرية لعمل وحدة فحص آلي متطور وإلنشاء مدرسة لتعليم
القيادة وإقامة وحدة تراخيص وبناء على قرار المجلس تم تخصيص
قطعتي أرض بمساحة 21*31م و 436 *33م وسط مساكن العبور
بالرأس السوداء لصالح مديرية الشباب والرياضة إلقامة مركز شباب
عليها وإطالق اسم الشهيد النقيب مهيد أحمد الهواري على مدرسة برج
ً
ً
وتبجيال ألرواح شهدائنا األبرار
اعتزازا
العرب وذلك

مصدر الخبر  :بوابة فيتو

بتاريخ 7102/3/06

تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل محور أعمال
تنفيذ وصلة حرة لربط ميناء اإلسكندرية بالطريق
الساحلى الدولى السريع بمنطقة باب  64محور
كوبري باب 54والذي يبلغ طوله  7.3كم وعرضه
 02.5م بإجمالي تكلفة  331مليون وأكد الدكتور
هشام عرفات أن المحور سيساهم في تخفيض
الحمل المروري على شارع المكس وهو محور
الربط الوحيد بين غرب المدينة وشرقها ومنع
التقاطعات به في منطقة ترع النوبارية وأضاف
عرفات أن المحور يحقق ربطا جيدا بين الطريق
الدولى السريع ومنطقة غرب اإلسكندرية حيث
مسارا ً
بديال
يؤدي ذلك إلى أن يكون الطريق الدولى
ً
لربط شرق المدينة بغربها ً
بدال من شارع المكس
وخصوصا في حاالت الطوارئ حيث ال يوجد حال ًيا
ً
بديل له وأشار عرفات إلى أن هذا سيحقق ربط
ميناء اإلسكندرية بالطرق السريعة وبمطار
اإلسكندرية الجديد ببرج العرب وهو ما سيؤهل
الميناء ومدينة اإلسكندرية لتحقيق طفرة في تطوير
الميناء واستيعابه الحتياجات التجارة الدولية عبر
إنشاء مناطق لوجستية للتجارة العالمية باستخدام
النقل البحرى والجوي

مصدر الخبر  :بوابة فيتو بتاريخ
7102/3/08
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مصدر البيان  :شركة مياه الشرب
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عدد السكان

التعليق
من الجدول السابق يتضح لنا ان -:
 نسبة المشتركين فى الشبكة الجمالى عدد السكان %1.77 اجمالى كمية المياه المنتجة بالكيلو متر المكعب  86453490م3 اجمالى كمية المياه المستهلكة بالكيلو متر المكعب  54561752م3ملحوظة
 حى العجمى يستخدم مياه الشرب من محطة المنشية ( )0ومحطة المنشية ()7 الفاقد من المياه على مستوى حى العجمى  71803774م3 نسبة الفاقد من المياه على مستوى حى العجمى %74 نصيب الفرد من اجمالى كمية المياه المنتجة  026.12م3 -نصيب الفرد من اجمالى كمية المياه المستهلكة  037.43م3

المقترح

المحاولة الجادة فى العمل على ترشيد االستهالك لتقليل نسبة الفاقد من مياه الشرب 1

 -7القرى والقرى التوابع المحرومة من مياه الشرب النقية
حــى
العجمى

الوحدات المحلية القروية

أسماء القرى المحرومة

ال يوجد قرى محرومة بحى العجمى

مصدر البيان  :شركة مياه الشرب

عدد السكان
488050

تاريخ البيان 7105/00/8:

التعليق

اليوجــد قرى محرومة من مياه الشرب بحى العجمى

المقترح

هناك بعض المواطنين يعيشون على مياه الطلمبات ببعض االماكن وذلك
الرتفاع المبلغ المالى للمقايسة لمياه الشرب  ،فهم يعزفون عن االشتراك بالشركة  ،لذا البد
من محاولة تقليل المبلغ المالى للمقايسة منعا لسرقة المياه 1

 -3بيان مستلزمات انتاج المياه النقية عن عام 7105

اسم المحطة

نوع المحطة
ترشيح  /كومباكت

كمية المياه المنتجة
فعليا ً سنويا ً

مواد تنقية وتطهير بالطن
سنويا ً

إسطوانات الكلور
عدد

النوع

الكمية المستخدمة

المنشية ()0

ترشيح

007268148م3

 0674طن

الشبة

4445

المنشية ()7

ترشيح

 28349120م3

 673طن

الشبة

7257

تاريخ البيان 7105/00/8:

مصدر البيان  :شركة مياه الشرب

مستلزمات انتاج المياه النقية وكمية المياه المنتجة
007268148
28349120
مواد تنقية وتطهير بالطن
كمية المياه المنتجة بالمتر المكعب

7257
المنشية ()7

4445

المنشية ()0

التعليق












كمية المياه المنتجة من محطة المنشية ( 007268148 )0م3
كمية المياه المنتجة من محطة المنشية ( 28349120 )7م3
الكمية المستخدمة من اسطوانات الكلور لمحطة المنشية ( 0674 )0طن
الكمية المستخدمة من اسطوانات الكلور لمحطة المنشية ( 673 )7طن
الكمية المستخدمة من الشبة لمحطة المنشية ( 4445 )0طن
الكمية المستخدمة من الشبة لمحطة المنشية ( 7257 )7طن
نسبة ما يحتاجه المتر المكعب من المياه من الكلور منشية ( 0.3 )0من الطن من
الكلور
نسبة ما يحتاجه المتر المكعب من المياه من الشبة منشية ( 3.9 )0من الطن من
الشبة
نسبة ما يحتاجه المتر المكعب من المياه من الكلور منشية ( 5.5 )0من الطن من
الكلور
نسبة ما يحتاجه المتر المكعب من المياه من الشبة منشية ( .1110 )7من الطن من
الشبة

المقترح
العمل على تنقية مياه الشرب بمواد التنقية والتطهير بحرص واالحكام فى غلق اسطوانات الكلور
حتى اليحدث تسرب 1

 -4بيان محطات المياه وحالتها فى عام 7105

أسماء
المحطة

موقع المحطة

الطريق السريع

المنشية
()0

محرم بك

المنشية
()7

ارض ترعةةةة الطةةةوارىء
بجةةةوار قريةةةة الزهةةةور -
ابيس

تاريخ
اإلنشاء

إجمالى كمية مياه
الشرب الفعلية
المنتجة 0111
م 3يوم

0925

 318975م3

7103

 704566م3

مصدر البيان  :شركة مياه الشرب

حالة المحطة
تعمل

ال تعمل

تحت
اإلنشاء

تعمل

ـــ

ـــ

تعمل

ـــ

العمر األفتراضى

يتم تحسينها بصفة
دورية

ـــ

تاريخ البيان 7105/00/8:

اجمالى كمية مياه الشرب الفعلية بالمتر المكعب
318975
704566

المنشية ()0
المنشية ()7

التعليق
من الجدول السابق يتضح لنا ان -:





محطة المنشية ( )0تم انشاءها عام  0925وتنتج  318975م 3من المياه
محطة المنشية ( )7تم انشاءها عام  7103وتنتج  704566م 3من المياه
محطة المنشية ( )0يتم تحسينها بصفة دورية
محطة المنشية ( )7جديدة

المقترح
العمل على الصيانة الدورية للمحطات وذلك حرصا على تحسين اآلداء 1

جديدة

 -6عدد المشتركين واألستهالك السنوى للمياه النقيه
حـــى

عدد المشتركين

اإلستهالك

العجمى

015078

 54561752م3
تاريخ البيان 7105/00/8:

مصدر البيان  :شركة مياه الشرب

عدد المشتركين واالستهالك السنوى للمياه بالمتر المكعب
54561752

015078

عدد المشتركين
االستهالك

التعليق

-

عدد المشتركين بشركة مياه الشرب  621601مشترك
معدل االستهالك  16102016م3
كمية االستهالك بالنسبة لعدد المشتركين  126م /3مشترك
نسبة عدد المشتركين بالشركة الجمالى عدد السكان %00

المقترح

 -العمل على ترشيد االستهالك لمياه الشرب

 -5محطات الصرف الصحى
م

إسم المحطة

موقع المحطة

نوع المحطة

المواقع التى
تخدمها المحطة

نسبة التشغيل

الطاقة الكلية
م / 3يوم

0

محطة ارض الميدان

الدخيلة الجبلية

فرعية

الدخيله الجبلية

%79.7

02621

7

محطة المكس الجديدة

المكس

رئيسية

المكس

%57.8

09441

3

محطة الدخيلة
البحرية

الدخيلة البحرية

رئيسية

الدخيلة البحرية

%70.8

78861

4

محطة خفر السواحل

امام استاد حرس
الحدود

رئيسية

مساكن خفر السواحل
بالمكس

%27.9

0278

6

محطة الشمعدان

ارض المالحة

فرعية

ارض المالحة

%37.2

5907

5

محطة فضة

شارع فضة

فرعية

شارع فضة

%48.5

77981

2

محطة  3بالعجمى

البيطاش مجمع
المدارس

رئيسية

البيطاش مجمع المدارس

%87.8

43711

8

محطة اسكان 81
ضباط المكس

مساكن ضباط
المكس

رئيسية

مساكن ضباط المكس

%91.2

7051

9

محطة  6العجمى

الشارع الجديد
البيطاش

فرعية

الشارع الجديد البيطاش

%87.5

05065

01

محطة امن مرغم
االمن المركزى

معسكر امن مرغم

رئيسية

معسكر امن مرغم

%81

0874

00

محطة ارض الهيش

الشمعدان  -الدخيلة

رئيسية

الشمعدان بجوار محطة

%68.3

85411

المعالجة
07

محطة  7العجمى

ش مستشفى
العجمى العام

فرعية

نهاية شارع منشية العلماء
بوابة 8

%92.0

61111

03

محطة طلعت مصطفى

مساكن طلعت
مصطفى

رئيسية

مساكن طلعت مصطفى
سنترال الهانوفيل

%011

04343

04

محطة وادى القمر

شارع الخلفاء
الراشدين وادى
القمر

فرعية

منطقة وادى القمر وميدان
الشركات

%40.2

02781

06

محطة  0العجمى

المساكن الصينية
الطريق الصحراوى

فرعية

المساكن الصينية طريق
اسكندرية مطروح

%91.4

02781

05

محطة مساكن ك 70

مساكن ك 70

فرعية

مساكن ك 70

%46.6

7051

02

محطة ps4

اخر ش ريوميكس

رئيسية

ش ريوميكس

%64.3

72511

08

محطة رفع 0/6
العوامى

ش الروضة
العوامى

م  /رفع رئيسية

ش الروضة العوامى

%29.0

6084

09

محطة رفع 0/03
خيرهللا

ش خيرهللا

م  /رفع فرعية

ش خيرهللا

%32.5

5907

مصدر البيان  :شركة الصرف الصحى باالسكندرية

تاريخ البيان 7102/7/06:

ملحوظة
يوجد  3محطات معالجة
 -6محطة معالجة الهانوفيل
 -0محطة معالجة الكيلو 06
 -3محطة معالجة الكيلو 01
عدد المواقع ( بيارات الرفع )  71بيارة ( موقع )

التعليق










يوجد بنطاق حى العجمى  09محطة صرف صحى مقسمة مابين محطات رئيسية
وفرعية ومحطات رفع
عدد  9محطات صرف صحى رئيسية
عدد  8محطات صرف صحى فرعية
عدد  7محطات رفع
نسبة محطات الصرف الصحى الرئيسية %42.3
نسبة محطات الصرف الصحى الفرعية %47.0
نسبة محطات الصرف الصحى محطات رفع %01.6
اعلى محطة صرف صحى هى محطة طلعت مصطفى وهى ذات نسبة تشغيل %011
ويليها محطة العجمى  7وهى %92.0
اقل محطة صرف صحى هى محطة الدخيلة البحرية وهى ذات نسبة تشغيل %70.8

المقترح
 oزيادة عدد محطات الصرف الصحى لتتناسب مع الزيادة السكانية
 oعمل صيانة دورية لمحطات الصرف الصحى ووجود بديل لتوليد الكهرباء فى حالة
انقطاع التيار الكهربائى
 oالتطهير الدورى لمطابق الصرف الصحى

 -2بيان تفصيلي بأسماء القرى المحرومة من الصرف الصحى
حـــى

إسم القرية

العجمى
مصدر البيان  :شركة الصرف الصحى باالسكندرية

عدد السكان التقديري

ال يـوجـــد
تاريخ البيان 7102/7/06:

التعليق
اليوجد قرى محرومة من الصرف الصحى بنطاق حى العجمى

مالحظات

حــى
حكومي
العجمى
711

 -0توزيع الطاقة المستهلكة بالنسبة لحى العجمى
إجمالى
عدد المشتركين
إجمالي الطاقة
الطاقة
المنتجة
المستهلكة
إجمالي
خاص
عام
ك1و1س
ك1و1س
345448 795

345944

536.011

مصدر البيان  :شركة االسكندرية لتوزيع الكهرباء

545.912

نصيب
عدد السكان الفرد من
الطاقة
التقديري
المستهلكة
488050

تاريخ البيان 7105/00/2 :

( ادارة االحصاء والحسابات االجمالية والبحوث )

توزيع الطاقة المستهلكة
345448

795

عدد المشتركين عام
عدد المشتركين خاص

711

عدد المشتركين حكومى

.110ك
1و1س

التعليق

القطاع الحكومى -:
 عدد المشتركين 022
 اجمالى عدد المشتركين 631666
 نسبة المشتركين فى القطاع الحكومى الجمالى المشتركين %25206

القطاع العام -:



عدد المشتركين 061
نسبة المشتركين فى القطاع العام الجمالى المشتركين %25210
القطاع الخاص -:








عدد المشتركين 361661
نسبة المشتركين فى القطاع الخاص الجمالى المشتركين %6651
عدد السكان فى سنة 0261هو  611616نسمة
كمية الفاقد من الطاقة  665126ك2و2س
نصيب الفرد من اجمالى الطاقة المستهلكة  .226ك2و2س
نصيب الفرد من الطاقة المنتجة  .226ك2و2س

المقترح

ترشيد استهالك الكهرباء وخاصة فى القرى السياحية لما تحويه من موالت
وكافيهات والعاب مائية فال بد من الحث على ترشيدها 1
عمل اوقات محددة النارة االعمدة بالشوارع وعدم تركها مضاءة نهارا1
الحد من استخدام االجهزة الكهربائية التى تتطلب طاقة عالية

 -7بيان محطات التوليد والمحوالت وطاقتها اآلنتاجية
محطة توليد
م

إسم المحطة

موقع المحطة

0

محطة محوالت
المكس

المكس

ـــ

7

محطة محوالت
( )3الدخيلة

طريق ام زغيو

ـــ

ـــ

3

محطة محوالت
الدخيلة

داخل ميناء الدخيلة

ـــ

ـــ

المناطق التى
تخدمها

الطاقة المخططة

الطاقة الفعلية

( كيلووات – ساعة )

( كيلووات – ساعة )
ـــ

المكس – وادى
القمر الطلمبات
الدخيلة
البيطاش شهر
العسل

مصدر البيان  :شركة االسكندرية لتوزيع الكهرباء

تاريخ البيان7105/01/73:

( قطاع شبكات غرب – شبكات الدخيلة

التعليق

يوجد فى نطاق حى العجمى ثالث محطات وهم كاالتى -:
 محطة محوالت ( )3الدخيلة وهى تقع فى طريق ام زغيو وتخدم
منطقة الدخيلة
 محطة محوالت المكس وهى تقع فى المكس وتخدم منطقة المكس
 محطة محوالت الدخيلة وهى تقع فى ميناء الدخيلة وتخدم منطقة
البيطاش وشهر العسل
المقترح

 زيادة المحطات فى نطاق حى العجمى بما يتناسب مع الزيادة السكانية
 عمل صيانات دورية للوصول لكفاءة عالية ولتفادى اى اعطال كهربائية

مالحظات

السنة

عدد السكان
التقديري

 -0تطور خدمة التليفونات بحى العجمى 7105
إجمالي عدد
إجمالي عدد عدد الخطوط
إجمالي عدد
المنتظرين
الخالية
المشتركين
الخطوط المتاحة

نصيب السكان من
الخطوط المتاحة

7104

421616

057655

019030

63436

ـــ

 .34خط  /فرد

7106

429552

057655

006633

042133

ـــ

 .34خط  /فرد

7105

488050

716731

001821

74351

ـــ

.47خط  /فرد

تاريخ البيان 7105/01/74 -:

مصدر البيان  :الشركة المصرية لالتصاالت

خدمة التليفونات
488050

74351

001821

عدد المشتركين
عدد الخطوط الخالية

716731

عدد الخطوط

عدد السكان

التعليق













عدد الخطوط المتاحة عام  7106/7104هى  057655خط
نصيب السكان من الخطوط المتاحة لعام  7106/ 7104هى  %.34خط  /فرد
زيادة عدد الخطوط المتاحة عام  7105عن عامى  7105/7106بنسبة %1.75
نصيب السكان من الخطوط المتاحة لعام  7105هى  %.47خط  /فرد
انخفاض عدد المشتركين عام  7105عن عام  7106بنسبة %.14
زيادة عدد المشتركين عام  7105عن عام  7104بنسبة %.10
نسبة عدد المشتركين عام  7105بالنسبة الجمالى عدد السكان %73
نسبة عدد المشتركين عام  7106بالنسبة الجمالى عدد السكان %74
نسبة عدد المتركين عام  7104بالنسبة الجمالى عدد السكان %73
انخفاض عدد الخطوط الخالية عام  7105عن عام  7106بنسبة %.83
انخفاض عدد الخطوط الخالية عام  7105عن عام  7104بنسبة %.64

المقترح

العمل على تشجيع المواطنين لالشتراك فى خدمة التليفونات وذلك بتقديم
العروض
التسهيالت فى االشتراك 1

 -7توزيع مكاتب البريد والتلغراف بحى العجمى عام 7105
حـــى
العجمى

عدد مكاتب البريد
حكومية أهلية
7

سكة حديد

الخطوط الطوافة

عدد مكاتب
التلغراف

وكالة بريدية

ــ

ــ

7

9

ــ

تاريخ البيان 7105/00/03:

مصدر البيان  :االدارة العامة لمنطقة برج العرب
قسم النقل والحركة

توزيع مكاتب البريد والتلغراف بالحى
2

9

7

وكالة بريدية

مكاتب تلغراف

مكاتب بريد حكومية

التعليق

مكاتب البريد فى نطاق حى العجمى خالل عام 7105








المقترح

عدد  2مكاتب حكومية
عدد  9وكالة بريدية
عدد  7مكتب تلغراف
نصيب الفرد من مكاتب البريد الحكومية  59232فرد  /مكتب بريد
نصيب الفرد من مكاتب التلغراف  744181فرد  /مكتب تلغراف
نصيب الفرد من الوكاالت البريدية  64741فرد  /وكالة بريدية

العمل على زيادة عدد مكاتب البريد الحكومية بحى العجمى

1

 -3توزيع خدمة التليفونات بحى العجمى عن عام 7105
حـــى

عدد السكان
التقديرى

إجمالي عدد
الخطوط المتاحة

إجمالي عدد
المشتركين

العجمى

488050

716731

001821

مصدر البيان

 :الشركة المصرية لالتصاالت

إجمالي عدد المنتظرين
محجوز

منتظر

ـــ

ـــ

تاريخ البيان 7105/01/74 -:

توزيع خدمة التليفونات بحى العجمى
488050

716731
001821

عدد المشتركين

عدد الخطوط المتاحة

عدد السكان

التعليق





اجمالى عدد الخطوط المتاحة  716731خط
عدد المشتركين عام  7105هو  001821مشترك
نصيب عدد المشتركين من الخطوط المتاحة  % 0.86خط  /فرد
عدد المشتركين الجمالى عدد السكان %73

المقترح

العمل على تحسين اداء توزيع خدمة التليفونات  ،حيث ان معظم المواطنين يقبلون
على الهواتف المحمولة نظرا لوجود خطوط هوائية 1

 -4توزيع خدمة األتصاالت بحى العجمى عن عام 7105
سنترال
حـــى

خدمات األتصاالت

آلى

العجمى

تلكس

دولى

نصف آلى

عدد

سعة

عدد

سعة

العدد

العدد

03

716731

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البيان  :الشركة المصرية لالتصاالت

محافظات محلى كبائن
العدد عملة
العدد
ـــ

تاريخ البيان 7105/01/74 -:

توزيع خدمة االتصاالت بحى العجمى
716731
03

45

سعة

عدد

كبائن عملة

التعليق





اجمالى عدد السنتراالت اآللية  03سنترال بسعة 716731
اجمالى عدد كبائن الكارت 45
نصيب الفرد من السنترال الآللى  32661فرد /سنترال
نصيب الفرد من كبائن الكارت  01507كبينة كارت  /فرد

المقترح
 oزيادة عدد السنتراالت اآللية
 oزيادة عدد كبائن الك

ـــ

45

كبائن
خاصة
ـــ

 تخفيض العمالة
 تخفيض التكلفة

تتكون نظم المعلومات الجغرافية
من  6عناصر اساسية هى :ـ

عبارة عن علم لجمع وإدخال
ومعالجة وتحليل وعرض
وإخراج المعلومات الجغرافية
والوصفية ألهداف محددة وهذا
التعريف يتضمن مقدرة النظم
على إدخال المعلومات الجغرافية
خرائط صور جوية ومرئيات
فضائية والوصفية أسماء جداول
تخزينها استرجاعها تحليلها
وعرضها على شاشة الحاسب أو
على ورق في شكل خرائط
تقارير ورسومات بيانية

هناك فوائد كثيرة لنظم
المعلومات الجغرافية يمكن
تلخيصها في مايلى:ـ
*تخفيض زمن االستهالك
وتحسين الدقة

 المعلومات المكانية
والوصفية
 أجهزة الحاسب اآللي
 البرامج التطبيقية
 القوة البشرية (األيدي
العاملة)
 المناهج التي تستخدم
 للتحليل المكاني

6ـ خدمة المجتمع
5ـ المسح الضوئي والرقمي
للخرائط
2ـ التدريب المتخصص في
مجال نظم المعلومات
الجغرافية
8ـ معالجة وتحليل البيانات
وإنتاج الخرائط

0ـ خرائط جيولوجية
بمقاييس رسم مختلفة
7ـ خرائط خاصة بمواقع
التمعدن
3ـ خرائط النطاق اإلشرافي
واإلداري
4ـ خرائط المدن ثالثية األبعاد

1ـ ترقيم الخرائط الجيولوجية
والجغرافية

6ـ خرائط تحليلية لتفسير
الظواهر الجيولوجية

7ـ بناء و تطوير نماذج لقواعد
البيانات متكاملة

5ـ خرائط نماذج االرتفاعات
الرقمية

3ـ تقديم بيانات فنية مختلفة
لعلوم األرض وبيانات الخرائط
الجغرافية
4ـ الدعم الفني التقني لكل
مشاريع أقسام وإدارات الهيئة

أعضاء

مواضيع نشطة

لكل ّ شيء في هذا العالم طاقة تتح ّكم
فيه والطاقة النوو ّية هي الطاقة التي
تعمل على ربط النيوترونات
والبروتونات داخل النواة وتمنعها من
الخروج من ح ّيز النواة بسبب التنافر
الكبير فيما بينهم وتوجد هذه الطاقة
داخل النواة فقط وتختفي خارج حدود
النواة وس ّميت هذه بالرابطة النوو ّية
واعتبرت أقوى بكثير من الطاقة
األخرى مثل القوة الجاذبية والمجال
المغناطيسي تعدّ الطاقة النوو ّية من
المصادر المهمة للطاقة تستخدم فى
التسلّح العالمي باعتبارها من أقوى
األسلحة في العالم واستطاع اإلنسان
استغالل الطاقة النوو ّية في عمل إنتاج
الكهرباء فعملت الطاقة النوو ّية على
توفير من  %04- 03من الطاقة
الكهربائية
هي المراكز التي تدير من خاللها
عملية إنتاج الطاقة النوو ّية وفيها تت ّم
عمل ّية االنشطار أو االندماج النووى

مساعدة

موقع سيييد

سجل نفسك كعضوا

والتي تنتج عنها طاقة حرارية
هائلة تستخدم لتسخين الماء إلنتاج
بخار الماء والذي بدوره يت ّم إطالقه
على محركات وتوربينات خاصة
لتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة
كهربائية تستخدم لتشغيل الكثير من
مكونات
المدن والمصانع ومن أه ّم ّ
المفاعل النووي قلب المفاعل الذي
يحوي الوقود النووي والذي تت ّم فيه
العمليات على النواة باإلضافة إلى
مقلّل السرعة والذي يهدّئ من
سرعة النيترونات ليت ّم استغالل أكبر
طاقة ممكنة من حركتها كما يحتوي
المبرد والذي
المفاعل النووي على
ّ
يتكون من الماء أو غاز
ّ
الهيدروجين والذي يعمل على سحب
حرارة التفاعل النووي من جهة
واستخدام البخار الناتج في عمليات
أخرى
0ـ المجال العسكرى :ـ يتم استخدام
اليورانيوم والتيتانيوم في تصنيع
القنابل النوو ّية والذر ّية
7ـ المجال الطبى :ـ حيث تستخدم
النظائر النوو ّية الناتجة عن عمل ّية
االنشطار النووي في تشخيص
األمراض الكثيرة مثل السرطان
التهابات الغدد الدرق ّية

موقع كووورة

3ـ مجال الصتاعات :ـ تطوير
مشعة
الزراعة وإيجاد نظائر
ّ
تستخدم في إنتاج األدوية والعقاقير
والمبيدات
4ـ المجال العلمى :ـ حيث انشأت
مفاعالت بحثية خاصة تستخدم
للدراسة العلمية والمقارنة بين
العناصر النوو ّية وأثرها على البيئة
قل ّ استخدام العالم للطاقة النوو ّية
نظراً للمخلفات النوو ّية المشعة
وغير القابلة للتدوير ونظراً لظاهرة
االحتباس الحراري الناتجة عن
دخان المصانع ونواتج المفاعالت
النوو ّية باإلضافة إلى وقوع
الخسائر الكبيرة إثر حدوث أخطاء
في التعامل مع المفاعالت مثل ما
حصل مع مفاعل فوكوشيما عام
 7100م الطاقة = الكتلة ضرب
مربع سرعة الضوء ومن أشكال
الطاقة
ــ الطاقة
الطاقة الحرارية
الكهربائية ــ الطاقة الكيمائية ــ
الطاقة الضوئية الطاقة الشمسية ــ
الطاقةالنووية

أسم المؤلف

أسم الكتاب

الجهه المرسل اليها

السنة

شعبان عبد العزيز

عالم المعلومات والنشر

حى العجمى

0438هـ ـ 7102

حركة األستعارة
الشهر

استعارة خارجية

استعارة داخلية

جملة الكتب

فبراير

3

0

4

مارس

6

7

2

2
فبراير
مارس

6
4

3

7
0

جملة الكتب

استعارة داخلية

استعارة خارجية

علوم الكمبيوتر أو الحاسب
هومنهج علمي ودراسة منهجية
لدراسة الجدوى والبنية
والمصطلحات والعبارات
واإلجراءات الرياضية والتخزين
واإلتصالت والتقديمات والوصول
إلى المعلومات ومعالجة البيانات
والنظريات والتطبيقات التي تشكل
األساس لنقل المعلومات وتشغيلها
وتحويلها وذلك بدراسة برمجيات
الحاسوب ويتم تعريف علم

الحاسوب بشكل دقيق على أنه
علم يختص بالقدرة على تطبيق
المعرفة الناتجة من الحاسوب
والرياضيات على جميع فروع
المعرفة والقدرة على تحليل أي
مشكلة وتحديد المتطلبات لها
باستخدام الحاسوب لوضع
الحل المناسب والقدرة على
تصميم وتنفيذ وتقييم النظام
القائم على الحاسوب و
العمليات و البرنامج لتلبية
االحتياجات المطلوبة






هيكل البرمجة
التصميم الرقمي المنطقي
تنظيم الحاسوب والبرمجة
بلغة األسمبلي
التحليل و التصميم

مفاهيم لغات البرمجة
أسلوب بناء الكمبيوتر
هندسة البرمجيات











مفاهيم لغات البرمجة
أسلوب بناء الكمبيوتر
هندسة البرمجيات
أنظمة التشغيل

لغة برمجة
تحليل وتصميم النظم
مقدمة للشبكات العصبية
االصطناعية
الرسومات البيانية

تكنولوجيا المعلومات
فهو مجال آخر يُعنى بمسائل
أخرى مثل طُ ُرق استخدام
البرمجيات والتعامل معها
وطرق استعمال المعلومات
تشارلز بابيج يرجع له
الفضل في إختراع أول آلة
كمبيوتربليز باسكال صمم
وشيد أول آلة حاسبة
والتي
ميكانيكية العمل
يطلق عليها آلة باسكال
الحاسبة

يمكن تقسيم علم الحاسوب إلى
االقسام التالية :ـ
 علم الحاسوب النظري
يدرس اللغات الصورية
وحساب التكاليف
 علم الحاسوب العملي يدرس
مهارات ترجمة اللغات
والتطوير المستمر لها مع
العلوم وباقي المجاالت
 علم الحاسوب التطبيقي
ويهتم بالتطبيقات المختلفة
للحاسوب في عده مجاالت
كالتصميم والتصنيع
 هندسة الحاسب هذا الفرع
يهتم بكيفية صناعة ُمعدّات
الحاسب تعتمد على العديد
من المجاالت مثل الفيزياء
والكيمياء واإللكترونيات
 علم البيانات النظرية دراسة
الجانب النظري في علوم
البيانات
 علم التقنيات الحاسب
التحليل التصميم وبناء
المكونات الصلبة للحاسب.

حياته ونشأته
ولد الشيخ أحمد الطيب
بالمراشدة في دشنا بقنا جنوب
مصر فى  5يناير  0945م ــ
 3صفر  0356هـ وينتمىإلى
أسرة صوفية ويرأس طريقة
صوفية خلفا لوالده الراحل
والتحق الطيب بجامعة األزهر
حتى حصل على شهادة
الليسانس في العقيدة والفلسفة
1969ثم شهادة
عام
الماجستير عام 1971ودرجة
الدكتوراه عام 1977في نفس
التخصص ويتحدث اللغتين
الفرنسية واإلنجليزية بطالقة
وترجم عددا من المراجع
الفرنسية إلى اللغة العربية
وعمل محاضرا جامعيا لمدة في
فرنسا ولديه مؤلفات عديدة في
الفقه والشريعة وفي التصوف
اإلسالمي

الدراجات العلمية







شيخ األزهر منذ  19مارس
2010حتى االن
رئيس جامعة األزهر من 28
سبتمبر  2003الى 66
مارس2010
عيّن عميداً لكلية أصول
الدين بالجامعة اإلسالمية
العالمية بباكستان
انتدب عميداً لكلية الدراسات
اإلسالمية والعربية (بنين)
بأسوان
انتدب عميداً لكلية الدراسات

اإلسالمية والعربية للبنين بمحافظة
قنا
 عمل معيداًومدرسا ً مساعدا،
ومدرسا ً وأستاذاً مساعداً للعقيدة
والفلسفة بجامعة األزهر وحاليا ً
أستاذ للعقيدة والفلسفة في نفس
الجامعة
 أراءوفتاوى ( فتاوى دينية )
يرى الطيب أن النقاب ليس فرض
ولكنه مباح والفريضة هي الحجاب

اته
ؤلف ـ
م ــ ـ









الجانب النقدي في فلسفة أبي
البركات البغدادي
تعليق على قسم اإللهيات من
كتاب تهذيب الكالم للتفتازاني
بحوث في الثقافة اإلسالمية
باالشتراك مع آخرين
مدخل لدراسة المنطق القديم
مباحث الوجود والماهية من كتاب
المواقف عرض ودراسة
مفهوم الحركة بين الفلسفة
اإلسالمية والفلسفة الماركسية
أصول نظرية العلم عند األشعري
مباحث العلة والمعلول من كتاب
المواقف

الشأن المصرى
كان أحمد الطيب عضو بأمانة
السياسات بالحزب الوطني وعندما
عين شيخا لألزهر رفض في البداية
األستقالة من الحزب ولكنه أستقال
ويؤيد الطيب جعل منصب شيخ
األزهر باالنتخاب وليس بالتعيين من
قبل رئيس الجمهورية بادر الطيب
في أبريل  7100برد كافة المبالغ
المالية التي تقاضاها كراتب منذ
توليه مسؤولية مشيخة األزهر
الشريف كما طلب العمل بدون أجر
دعما لالقتصاد المصري

مهمات أخرى









عضو الجمعية الفلسفية المصرية
عضو سابق بأمانة السياسات في
الحزب الوطنى حتى  66أبريل
0262
عضو المجلس األعلى للشؤون
اإلسالمية
عضو مجمع البحوث اإلسالمية
عضو مجلس أمناء اتحاد اإلذاعة
والتليفزيون
رئيس اللجنة الدينية باتحاد
اإلذاعة والتلفزيون
مقرر لجنة مراجعة وإعداد معايير
التربية بوزارة التربية والتعليم
عضو أكاديمية مؤسسة آل البيت
الملكية للفكر اإلسالمي

وصل علماء الى أكتشاف
بأن سطح المريخ غنى
بأنهار جلدية مدفونة تحت
سطحه منذ دهور سحيقة
وذلك بعد تحليل العديد من
ارسلها
التى
الصور
المسبار المدارى مارس
اكسبرس

يعتبر الحوت األزرق
اكبر وأضخم كائن
عاش على األرض
حيث يبلغ وزنه 011
طن وقلبه يزن 611
كيلو وطوله  31متر

أكد المهندس طارق أبو الوفا رئيس
اإلدارة المركزية للتخطيط بالهيئة
القومية لألنفاق أنه تلقى عرضا يابانيا
إلنشاء مترو سطحى من محطة مصر
باإلسكندرية حتى مدينة برج العرب وقال
رئيس اإلدارة المركزية للتخطيط بالهيئة
القومية لألنفاق أنه سيتم تطوير خط
سكة حديد أبو قير وكهربته ليصبح مثل
الخط األول للمترو بالقاهرة بجانب مده
إلى برج العرب وأضاف رئيس اإلدارة
المركزية للتخطيط بالهيئة القومية
لألنفاق أنه مقترح تنفيذه على  3مراحل
بحيث تكون األولى من أبو قير حتى
محطة مصر باإلسكندرية والثانية من
محطة مصر إلى محطة الماكس والثالثة
من الماكس حتى برج العرب على أن يتم
ربطه بالجامعة اليابانية المخطط إنشاؤها
فى برج العرب وأشار إلى أن هناك
عرضا صينيا بإنشاء المرحلة األولى
بجانب العرض األخير الذى تلقته الهيئة
من الجانب اليابانى لتنفيذ المرحلتين
الثانية والثالثة من محطة مصر
باإلسكندرية حتى برج العرب

مقدمة
تعتبر اإلشارات المرورية أحد أهم وسائل السالمة العامة على الطرقات ،فهي تنظّم
حركة مرور المركبات وتضمن سالمة المشاة وترشد السائق إلى بعض مراكز
الخدمات وتساعده على القيادة بصورة صحيحة وآمنة.
وإشارات المرور الضوئية هي جهاز تحكم يعمل على الطاقة الكهربائية والذي
بواسطته توجه حركة المرور للوقوف أو االستمرار(تنظيم حق أولوية المرور
لالتجاهات المتضاربة).
فوائد اإلشارة الضوئية:
* تقليل وقت اإلنتظار.
* التخفيف من كمية الوقود المستهلك بالتالي الحفاظ علي البيئة
*توفير جهد ووقت رجال الشرطة والمرور.
* التقليل من الحوادث.

السياسات والمعدالت
 ثمن شراء إشــارة مرور الكترونية ( محلية الصنع ) يتراوح ما بين 0711
ج الى  7111ج تقريبا1
 ثمن شراء إشارة مرور الكترونية مستوردة يتراوح ما بين  4611ج الى
 6611ج تقريبا1

البيانات والمؤشرات
 عدد السكان حتي  488050 7105/2/0نسمة

م

اســــــــــــــــم الطــريق

طول الطريق بالمتر

عدد الحارات

0

طريـق أم زغيـــو

07111

7

7

ش مســجــد ناجــى

0111

0

3

ش الشهــر العقـارى

0111

0

4

ش البيطـــــــــاش

7611

7

6

ش الهـانوفيــــــــــل

7111

7

5

الحديد والصلب حتى الزهـراء

7611

7

2

ش كورنيـش الدخيلـــــــــة

0611

0

8

طريق اسكندرية مطروح الساحلـــى

31111

7

9

طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى

21111

7

01

الذراع البحرى من الصحراوى حتى ك 70

2111

7

00

طريــق وادى القمـــر

2111

7

07

طريق من المحور من الصحراوى حتى سيدى
كرير

31111

7

03

طريق الكافورى حتى المطار

04111

7

مصدرالبيان

 -:ادارة التخطيط و المتابعة بحى العجمى

عنوان البالغ

م

نوع اإلصابة

نوع
الطريق

وصف
الحادث

0

الدولى بعد وادى القمر اتجاه االسكندريه

داخل المدينه

حادث سيارة

4

7

ش المجمع خلف موقف اتوبيس النقل العام

داخل المدينه

حادث سيارة

1

3

عند مفارق العجمى امام حسن عالم نجع العرجى العامرية

داخل المدينه

حادث سيارة

1

4

بعد الكيلو ك 70ابو يوسف

طريق سريع

حادث سيارة

1

6

نزلة ك  70الطريق الدولى اتجاه البرج

طريق سريع

حادث سيارة

1

5

مساكن الحريه طريق القاهره الصحراوى اتجاه ك75

طريق سريع

حادث سيارة

1

2

دوران ك 70

طريق سريع

حادث سيارة

1

8

أمام صيدلية فضة

داخل المدينه

حادث سيارة

1

9

أمام استاد المكس

سريع

حادث سيارة

1

01

الطرق الدولي اتجاه ك 70قبل كوبري وادي القمر

سريع

حادث سيارة

3

00

طريق الوصلة ك 70أمام فلوكس أمام شئون البيئة

سريع

انقالب موتوسيكل

2

07

امام قشوع بجوار فرن هانى امام مفارق العجمى

مدينه

حادث سيارة

1

03

طريق اسكندرية الساحل الشمالي ك 75اتجاه مطروح

سريع

حادث سيارة

1

04

طريق ام زغيو بعد الوصله قبل بوابه 8

سريع

حادث سيارة

1

06

أمام مساكن الصينية الهانوفيل

مدينه

حادث سيارة

1

05

كوبري  70اتجاه الموقف الجديد طريق المحور

سريع

حادث سيارة

1

02

نزله ك  70الدولى

سريع

حادث سيارة

1

08

أمام حي العجمي البيطاش

سريع

حادث سيارة

1

09

على كورنيش المكس قبل مطعم زفير

سريع

حادث سيارة

6

71

طريق وادى القمر اتجاه االسكندريه امام شركه البترول

سريع

حادث سيارة

1

11

دخلة أم زغيو أمام م ،لعجمي

مدينه

حادث سيارة

1

11

الطريق الدولى بعد وادى القمر كوبرى البترول

سريع

حادث سيارة

14

12

البوابة  8آخر ش فضة

سريع

حادث سيارة

1

12

خلف مساكن  75ساحلى

مدينه

حادث سيارة

2

12

امام ستاد المكس

سريع

حادث سيارة

2

وفاة

إصابة

2

12

مفارق العجمى من الصحراوى الكافورى

سريع

حادث سيارة

1

12

الطريق الدولى اتجاه  70طريق المالحات

سريع

حادث سيارة

1

12

مساكن طلعت مصطفى الهانوفيل

مدينه

حادث سيارة

1

12

طريق ام زغيو امام الخشب

سريع

حادث سيارة

2

23

كوبرى المكس امام مسجد المصطفى

مدينه

حادث سيارة

1

21

الدخيله وادى القمر على الطريق الدولى على كوبرى الملح

سريع

حادث سيارة

21

امام المنطقه الحره امام المدخل امام العجمى اتجاه عبد القادر

مدينه

حادث سيارة

1

22

العجمى بعد الهانوفيل امام كالسيك

مدينه

حادث سيارة

1

22

نهاية ش الحديد والصلب

مدينه

حادث سيارة

1

22

العجمى الهانوفيل اخر سور الهانوفيل

مدينه

حادث سيارة

1

35

*الطريق الدولي طريق المحور ما بين المكس والـ 75اتجاه
اسكندرية

سريع

حادث سيارة

4

32

اعلى كوبرى  70الدولى

مدينه

سريع

2

38

قريه المهندسين ك  75الطريق الساحلى

سريع

حادث سيارة

2

39

الدولى بعد وادى القمر اتجاه االسكندريه

داخل المدينه

حادث سيارة

4

41

ش المجمع خلف موقف اتوبيس النقل العام

داخل المدينه

حادث سيارة

1

40

ك 02.6أمام سيراميك االحمدي

سريع

حادث سيارة

1

47

امام كوبرى الدخيله ش ام زغيو

مدينه

حادث سيارة

2

43

بوابة  4طريق أم زغيو امام شركة الدخيلة

سريع

حادث سيارة

1

44

ش الهانوفيل العمومي

مدينه

حادث سيارة

1

46

مينا الدخيلة امام الشركة الصينية

مدينه

حادث سيارة

1

45

ك 70الطريق الساحلي

سريع

حادث سيارة

1

42

الطريق الدولى مدخل  70عند وادى القمر

سريع

حادث سيارة

1

48

طريق ام زغيو امام شركة طلعت مصطفى

سريع

حادث سيارة

1

49

ك  75الطريق الصحراوى

سريع

حادث سيارة

3

61

الطريق الدولى ك  70اتجاه اسكندريه

سريع

حادث سيارة

2

60

الطريق الدولى وادى القمر اتجاه العامرية

طريق

حادث سيارة

0

67

ابو يوسف امام مدرسه االورمان

طريق

حادث سيارة

1

1

1

2

63

ك 75الطريق الدولى

طريق

حادث سيارة

2

64

-الطريق الدولي قبل دخلة وادي القمر

طريق

حادث سيارة

1

66

مينا الدخيلة بجوار ميزانة

مدينه

حادث سيارة

1

65

امام محكمه الدخيله

مدينه

حادث سيارة

1

62

الدخيله ش الجيش

مدينه

حادث سيارة

1

68

*أمام شركة جهينة اتجاه ك70

طريق

حادث سيارة

2

69

الطريق الدولي بعد وادي القمر

طريق

حادث سيارة

1

51

طريق مصر اسكندرية الصحراوي ك 70اتجاه القاهرة

طريق

حادث سيارة

1

50

وادي القمر محور التعمير

طريق

حادث سيارة

2

57

الطريق الدولى اتجاه الك  70مطله الدولى

طريق

حادث سيارة

1

53

الطريق الدولى امام ك  70اتجاه العامريه

طريق

حادث سيارة

1

54

الطريق الدولى خلف صيدلية فضة ك  70اتجاه كوبرى العامرية

طريق

حادث سيارة

1

56

ك 72بجوار اباظه امام مرسيدس

طريق

حادث سيارة

2

55

بعد كوبرى ك  70امام شركه الصفوه لالخشاب

طريق

حادث سيارة

52

ك 77ساحلى

طريق

حادث سيارة

4

58

دخله ك  70اتجاه الكيلو 70

طريق سريع

حادث سيارة

1

59

اما زغيو امام شركه االهرام للوانى

مدينه

حادث سيارة

0

21

أمام ميناء الدخيلة أمام الحديد والصلب

مدينه

حادث سيارة

1

20

امام كمال سعد الصحراوى ك 72

طريق سريع

حادث سيارة

0

27

طريق وادى القمر اتجاه اسكندرية بجوار شركه االسمنت

طريق سريع

حادث سيارة

23

طريق اسكندريه مطروح بعد معسكر االمن المركزى اتجاه
االسكندريه

طريق سريع

حادث سيارة

2

24

امام مطعم زفير

مدينه

حادث سيارة

1

26

ابو تالت ك 74ساحلى

طريق سريع

حادث سيارة

0

25

الهانوفيل عند كازينو ويدوس

مدينه

حادث سيارة

1

22

الطريق الدولى اتجاه اسكندريه بين ك 70وبين وادى القمر

طريق سريع

حادث سيارة

1

28

أمام محكمة الدخيلة

مدينه

حادث سيارة

1

مصدر البيان  -:ادارة مرور العجمي

1

1

1
1

1

اإلحتياجات المستقبلية من إشارات المرور اإللكترونية

7111جنيه تقريبا ً

 -تكلفة اشارة المرور محلية الصنع

الميادين العامة والساحات بحى العجمى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م

االسم

المنطقة

0

ميدان الشركات

بميدان الشركات

7

مدخل شارع البيطاش

بميدان مدخل البيطاش

3

مدخل شارع الهانوفيل

بميدان مدخل الهانوفيل

4

ميدان الكيلو 70

بمنطقة 70

6

تقاطع طريق ام زغيوووصلة الذراع البحرى

ميدان ام زغيو

مصدر البيان  -:ادارة الرصد البيئي

تاريخ البيان 7105/6/75

 عدد الشوارع الرئيسية الموجودة بحي العجمي  03شارع وخمس ميادين ويفضلعمل إشارات المرور بالميادين الموجودة بالحي مقسمة علي خمس سنوات وذلك
لتجربة مدي فاعلية إشارت المرور بالحي.

اسم الشارع

م

اإلحتياجات من اشارات

التكلفة (تقريبا ً)

سنة الخطة

المرور

0

ميدان الشركات

0

7111جنيه

7102

1

مدخل شارع البيطاش

7

4111جنيه

7108

ش الشهــر العقـارى

2

مدخل شارع الهانوفيل

7

4111جنيه

1312

ش كورنيـش الدخيلـــــــــة
ميدان الكيلو 70

2

7

4111جنيه

7171

طريق من المحور من الصحراوى حتى
سيدى كرير

6

تقاطع بداية طريق ام زغيو مع

0

0111جنيه

7170

وصلة الذراع البحرى

التعليق
من خالل ما سبق تتضح الزيادة المستمرة في عدد السكان وخصوصا ً في فصل
الصيف نظراً لقدوم المصطافين إلي حي العجمــي األمر الذي يستــدعي الحفاظ علي
أرواحـهـم وتنــظيم المرورمن خالل توفير اشارات المرور اإللكترونية في بعض
التقاطعات بحي العجمي وإن أمكن يفضل بأماكن تجمعات المدارس بحي العجمي وإن
كان غير ممكن يفضل عمل عـالمات مـــرور ارشادية حيث يفتقر حي العجمي اليها.

