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شن حً العجمً غرب اإلسكندرٌة برباسة  /عالء
ٌوسف ربٌس حى العجمً وبمشاركة المهندس
محفوظ عبد العال سكرتٌر عام الحً والتنفٌذٌٌن
وشرطة المرافق والكول األمنً حملة مكبرة الزالة
إشغاالت الطرٌق بطرٌق إسكندرٌة مطروح وشارع
الهانوفٌل الربٌسً واخر شارع الهانوفٌل وسوق
الهانوفٌل وشارع الحدٌد والصلب وأسفرت الحملة
عن إزاله ٘ ٙأشغال متنوع وغلق ٗ محال مداره
بدون ترخٌص ومنح إنذارات لـ ٖٓ محل وتحصٌل
غرامات فورٌه وتم إٌداع المضبوطات بإدارة
شرطة المرافق وأكد ربٌس الحً تواصل الحمالت
لضبط المخالفات وعودة انضباط الشارع وكذلك
الحد من البناء المخالف بنطاق الحً

مصطفى الطلخاوى عضو مجلس النواب عن غرب
اإلسكندرٌة اقتراحا بشؤن صٌانة كوبرى المكس
وإعادة تؤهٌله للحركة
بمحافظة اإلسكندرٌة
المرورٌة وأوضح النابب فى االقتراح أن كوبرى
المكس ٌعد شرٌانا حٌوٌا للقادمٌن إلى غرب
محافظة اإلسكندرٌة مشددا على أن هذا الكوبرى
ٌعانى من تلف فى فواصله مما ٌتسبب تعطل السٌر
فوقه وأضاف أن جسم الكوبرى ٌعانى من التهالك
الشدٌد نتٌجة لعدم الصٌانة بشكل مستمر منذ فترة
طوٌلة باإلضافة إلى موقعه فى مواجهة البحر جعله
عرضة بشكل أكبر للعوامل الجوٌة فزاد من تلف
وتهالك الكوبرى وبالتالى من الضرورى إجراء
صٌانة عاجلة له وأوضح الطلخاوى أن لجنة
االقتراحات سوف تعقد جلسة خالل األسبوع الجارى
لمناقشة هذا االقتراح بحضور ممثلٌن عن وزارة
النقل ومحافظة اإلسكندرٌة
م ـصدر الخبر  :جرٌدة الدستور
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ7/ٕٔ/ٖ :

م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ7/ٕٔ/ٖ :

أٍش ثالعتجر  /ػالء ٘ٝعف سةٞظ ص ٜثىؼزَٜ
غشح ثإلعنْذسٝز دتْفٞز قشثس ثإلخالء ثإلدثسٛ
سقٌ  16ىغْز ٗ 2017رىل دئخالء ثىذٗسِٝ
ثىخجٍظ ٗثىغجدط دجىؼقجس ثىنجةِ دَٞذثُ
ثىذٞطجػ أٍجً مجفتٞشٝج ثىضَذ تَٖٞذث إلصثىتَٖج
تخفٞفج ىألصَجه ٗتغي ٌٞثىذٗس ِٝخجىِٞٞ
ىقجصخ ثىؼقجس ىٞقً٘ دئصثىتَٖج ٗتشٍ ٌٞدجقٜ
ثىؼقجس ٗقجه إُ تْفٞز ثىقشثس ىيضفجظ ػي ٚعالٍز
ثىَ٘ثطْ ِٞثىَق َِٞٞدٔ ألُ ثىؼقجس ٍتٖجىل
ٗالدذ ٍِ تخفٞف ثألصَجه ىيذٗس ِٝثىخجٍظ
ٗثىغجدط ٗإػجدر تشٍ ٌٞدجق ٜثألدٗثس دجىؼقجس
ٗرىل ىيضفجظ ػي ٚثىَجسر دجىطشٝق ثىؼجً ٍْ ًؼج
ٍِ صذٗث أ ٛإفجدجس دغذخ تغجقظ ثألرضثء
ثىخشعجّٞز
م ـصدر الخبر  :جرٌدة الوطن
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ7/ٕٔ/ٗ :

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرٌة أن المحافظة
بصدد توقٌع بروتوكول مع محافظة البحٌرة للبدء فً
إنشاء واإلشراف على مركز معلومات شبكات المرافق
باإلسكندرٌة وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع تنسٌقً
بحضور اللواء أحمد متولً سكرتٌر عام المحافظة وبٌن
ممثلٌن عن محافظة البحٌرة لالتفاق على اتخاذ
اإلجراءات القانونٌة الالزمة إلنشاء مركز معلومات
شبكات المرافق والتخطٌط العمرانً باإلسكندرٌة ولقٌام
المسبولٌن بمحافظة البحٌرة بإنشاء وتجهٌز وتدرٌب
المختصٌن بمحافظة اإلسكندرٌة تمهٌدا الفتتاح مركز
شبكات المرافق والتخطٌط العمرانً بها وأوضح المحافظ
أن الهدف الربٌسً من إنشاء هذا المركز هو إعداد
خرٌطة لجمٌع المرافق الموجودة حالٌا باإلسكندرٌة
وإنشاء قاعدة بٌانات بالمشروعات القابمة والمستقبلٌة
بحٌث تكون قاعدة بٌانات قوٌة للبنٌة األساسٌة والبنٌة
التحتٌة مع استمرار تحدٌثها بالحذف أو اإلضافة
باستخدام أحدث أجهزة الكشف الكهرومغناطٌسى وأجهزة
المساحة وأحدث برامج  gisمع إمداد متخذي القرار
والهٌبات والشركات والقٌادات التنفٌذٌة بالبٌانات الدقٌقة
والمتكاملة لتخطٌط مشروعات البنٌة األساسٌة والمرافق
والجدٌر بالذكر إلى أن الهدف الربٌسً من إنشاء تلك
المراكز فً كافة محافظات الجمهورٌة هو المحافظة على
البنٌة األساسٌة فوق سطح األرض مثل الطرق ومخارج
المرافق أو تحت األرض مثل خطوط الكهرباء والتلٌفونات
وشبكات المٌاه والصرف الصحى والغاز وأنابٌب البترول
وتؤمٌن استمرار عملها وترشٌد تكلفة صٌانتها وإصالحها
وتطوٌرها والرجوع للمركز الستخراج أٌة تصارٌح
للمشروعات بحٌث ال ٌتعارض مع المشروعات القابمة
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ7/ٕٔ/ٙ :

عقد الدكتور هشام عرفات وزٌر النقل اجتماعا موسعا
لمتابعة معدالت التنفٌذ الخاصة بمشروع إنشاء وصلة
تربط مٌناء اإلسكندرٌة بالطرٌق الدولً الساحلً السرٌع
وكذلك متابعة معدالت نقل البضابع من مٌناء اإلسكندرٌة
عبر هوٌس المالح ونهر النٌل لتخفٌف الضغط على شبكة
الطرق ٌؤتً ذلك فً إطار االهتمام بالمشروعات التنموٌة
وتحسٌن جودة خدمات المرافق المقدمة للمواطنٌن والعمل
على زٌادة معدالت البضابع المنقولة نهرٌا وحضر
االجتماع رإساء (مٌناء اإلسكندرٌة – الهٌبة العامة للنقل
النهري– شركة النٌل العامة للطرق والكباري ) ومستشار
الوزٌر للنقل البحري والنهري وربٌس مصلحة الري وفً
بداٌة االجتماع استعرضت الشركة المنفذة لمشروع
كوبري ٗ٘ من خالل عرض تقدٌمً معدالت التنفٌذ حٌث
وجه الوزٌر باإلسراع فً معدالت التنفٌذ وإزالة أي
معوقات خاصة بهذه األعمال الفتا أن المشروع سٌساهم
فً سٌولة الحركة المرورٌة وعملٌات نقل البضابع من
مٌناء اإلسكندرٌة حتى الكوبرى الساحلى الدولى لٌخفف
من الزحام والضغط المرورى بشارع المكس وٌقضى على
ظاهرة سٌارات النقل الثقٌل بالشوارع العامة بغرب
المحافظة التً تسبب الزحام وتضر بالطرق وناقش الوزٌر
خطة رفع سعة الهوٌس المالح بمٌناء اإلسكندرٌة لكً
ٌستوعب  ٔٙماعون (بارجة) بسعة كل منها ٕٓٓ٘ متر
مكعب من بضابع الصب الجاف فً الدفعة الواحدة وكذلك
زٌادة عدد الدفعات خالل الٌوم الواحد إلى الضعف وذلك
على الرغم من انتهاء صٌانة الهوٌس حسب الخطة
موضحا أن ذلك من شؤنه أن ٌرفع معدل التداول
السابقة
ً
إلى أن ٌتم من خالل النهر الفتا إلى أن ذلك سٌعطً
سرعة وصول السلع اإلستراتٌجٌة لجهات االستخدام
.
سعرها النهابً
وتخفٌض فً
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
وأشار إلى أن الوزارة لدٌها إستراتٌجٌة واضحة لتعظٌم
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ7/ٕٔ/ٙ :
نقل البضابع عبر نهر النٌل بما ٌساهم فً توفٌر الوقود،
وتقلٌل االزدحام على الطرق البرٌة التً تتكلف مبالغ
باهظة لصٌانتها نتٌجة المرور الكثٌف لسٌارات نقل

وفد برلمانً باإلسكندرٌة مكونا من النابب مصطفى
الطلخاوى والنابب هٌثم الحرٌرى عضوي مجلس
النواب بصحبة وفد من أهالً منطقة المكس واالستاذ
 /عالء ٌوسف ربٌس حً العجمى للوقوف على
بعض الشكاوى التى تخص األهالً بالنسبة للمشروع
وتواصل
اإلسكانً الجدٌد بمنطقة طلمبات المكس
المهندس هٌثم الحرٌرى تلٌفون ًٌا مع الدكتور محمد
سلطان محافظ اإلسكندرٌة لشرح نقاط االعتراض من
األهالً وقال "الحرٌرى" إن اعتراض األهالً جاء
بسبب العقود اإلٌجارٌة واعتراضهم على بعض البنود
وأوضح "الحرٌرى" فى تصرٌحات خاصة
لـ"الدستور" أن الصٌادٌن اعترضوا أٌضا على نقل
مرسى المراكب ألن المرسى الجدٌد فى وسط البحر
ما ٌعرض المراكب إلى التخبط والتكسٌر فى حاالت
النوات وأضاف النابب أن هناك أزمة لثمانً أسر
سقطت من إحصابٌات المحافظة ولم ٌجدوا لهم شققا
فى المساكن الجدٌدة وكلف المحافظ بتشكٌل لجنة
لفحص حاالت تلك األسر ونتج عن قرارات اإلخالء
عمل وقفات احتجاجٌة لألهالً رافضٌن العقود وانتقل
الرابد ٌاسر القطان ربٌس مباحث الدخٌلة ومؤمور
القسم اللواء هانى عبد الغفار الحتواء األمر وتهدبة
األهالً ووعدهم بالتواصل مع المسبولٌن وحل
المشكلة وأمر الدكتور محمد سطان محافظ
اإلسكندرٌة الٌوم السبت بتحوٌل العقود من إٌجارٌة
الى عقود تملٌك ٌتم دفع ثمن الوحدة السكنٌة على
أقساط شهرٌة كما كلف المحافظ ربٌس الحً بعمل
حصر أخر لبحث مشكلة األسر التى لم ٌتم حصرها
مسبقا كما وعد سلطان ببحث اعتراضات األهالً
على مٌناء الصٌادٌن ومخازنهم فى الفترة القادمة
م ـصدر الخبر  :جرٌدة الدستور
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ7/ٕٔ/ٕٓ :

شدد الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرٌة على
الجهات المعنٌة بضرورة سرعة االنتهاء من رفع
كفاءة الطرق الجانبٌة والداخلٌة على مستوى أحٌاء
المحافظة من أعمال الرصف واألسفلت وإعادة
الشا ألصله بالمناطق الشعبٌة ومداخل القرى
والمحاور الربٌسٌة والتً تمس المواطنٌن البسطاء
وأكد المحافظ على أهمٌة رفع المعاناة عن
المواطنٌن وتوفٌر حٌاة كرٌمة لهم مإكدا أن هذا
ٌؤتً فً إطار تنفٌذ خطة المحافظة فً إصالح
وتطوٌر ورفع كافة الطرق بها
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ7/ٕٔ/ٔٔ :

قام حً العجمً باإلسكندرٌة برباسة عالء ٌوسف
ربٌس الحً بالتنسٌق مع شركة نهضة مصر بتوزٌع
ٓ 77لتر بطرٌق
 ٙصنادٌق حدٌد جدٌدة بسعة
إسكندرٌة مطروح فً نطاق حً العجمً وذلك
استجابة لمطالب أهالً حً العجمً بزٌادة عدد
صنادٌق القمامة وزٌادة عدد مرات جمٌع القمامة من
الشوارع الربٌسٌة بالحً واستجابة لشكاوى أهالً
الحً قامت أجهزة الحً بالتعاون مع شركة الصرف
الصحً بتطهٌر مط دق ىيقشف أٍجً ؽجسع ثىتأٍِٞ
ٗرجس ٙتغيٞل عذد فشف دؾجسع ثىذ٘عتز ثىقذَٝز
خيف ػَجسر ثىنَٞجٗٝجس دجىذخٞيز .
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ7/ٕٔ/ٔٔ :

صدر الدكتور مجدى حجازي وكٌل وزارة الصحة
باإلسكندرٌة قرارات بالغلق اإلداري لمستشفى خاص
شهٌر بمنطقة سموحة وآخر بمنطقة مصطفى كامل
لمدة شهر لحٌن تالفً المخالفة التى تتمثل فى عدم
توفر اشتراطات أمن الحرٌق وذلك بناء على تقرٌر
إدارة الحماٌة المدنٌة بمدٌرٌة أمن اإلسكندرٌة وكذلك
غلق مستشفى خاص بمنطقة غٌط العنب لوجود عدد
من المخالفات الجسٌمة ولحٌن تصحٌح تلك المخالفات
ٗأٗضش دٞجُ فجدس ػِ ثىَذٝشٝز ثى ً٘ٞأُ ٗمٞو
الوزارة أفذس قشث ًسث آخش دجىغيق ثإلدثس ٙىقغٌ ثألؽؼز
ٗدْل ثىذً دَغتؾف ٚخجؿ دجىؼجٍشٝز ىؼَئ دذُٗ
تشخٞـ ٗقشث ًسث دجىغيق ثإلدثس ٛألقغجً ثعتؾجسثس
ّفغٞز ٗػالد ثىت٘صذ ٗثىتخجطخ ٗتؼذٝو ثىغي٘ك مجةْز
دؾجسع ثىذٞطجػ دجىؼزَ ٜىنّٖ٘ج غٞش ٍشخقز ٗتذثس
دذُٗ أطذجء ٗرىل دْجء ػي ٚطيخ إدثسر ثىؼالد ثىضش
مَج
دجىَذٝشٝز ٗدؼذ ثىؼشك ػي ٚثإلدثسر ثىقجّّ٘ٞز
أفذس قشث ًسث دجىغيق ثإلدثس ٙىقٞذىٞز دز٘ثس ٍغزذ أد٘
خشٗف دجىؼقجفشر قذي ٚىؼذً ٗر٘د ثىقٞذى ٜثىَذٝش
ثىَغت٘ه أٗ ٍِ ْ٘ٝح ػْٔ ٗرىل دْجء ػي ٚطيخ ثإلدثسر
ثىؼجٍز ىيقٞذىز دجىَذٝشٝز ٗدؼذ ثىؼشك ػي ٚثإلدثسر
ثىقجّّ٘ٞز.

م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ7/ٕٔ/ٕٓ :

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

أسم صاحب الشكوى

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

تم فحص الشكوى مع االدارة
ٔ ٖ ٔ7بتارٌخ مـحـمـد عبد الـمغنى بــشـؤن الـتـضــرر
المختصة وقد افادت بانه تمت
مـــن تحوٌل شـقة
ٕٔٓٔ7/ٕٔ/
المعاٌنة على الطبٌعة للعقار
سكنٌة الــى مـحـل
المشار الٌه وجارى اتخاذ
تـجـارى فى جمع
االجراءات القانونٌة حٌال ذلك وتم
وتخزٌن المخلفات
الرد برقم ٖٔ 7بتارٌخ
ٕ٘ٓٔ7/ٕٔ/
تم فحص الشكوى مع االدارة
ـبـشــأن الــمـوافـقة
ٕ ٘ ٔ7بتارٌخ اٌمن ابو عامر
المختصة وقد افادت بانه تم
على تــشــكـٌل
ٖ ٕٓٔ7/ٕٔ/وكٌال عن  /امٌنة
لــجــنه مـــن التخطٌط النزول على الطبٌعة وتم وضع
مصطفى
خطوط التنظٌم للموقع طبقا
العمرانى اللغاء
لخرٌطة التخطٌط رقم ٔٙ/
مــســطـح ارض
المعتمدة من المجلس التنفٌذى
موكلته
وتم عمل تحدٌد الرسوم
والمواطنة لم تقم بسدادها حتى
االن وعلٌه فقد قام الحى بدوره
فى انهاء طلب المواطنة اال انها
اعترضت على الخرٌطة التنظٌمٌة
المعتمدة وتتضرر من خطوط
التنظٌم وتم الرد على المحافظة
برقم ٘ٔ 7بتارٌخ ٕٓٔ7/ٕٔ/9
ٖ ٔ77بتارٌخ فــتـحى شــهـدى
ٗ ٕٓٔ7/ٕٔ/ابراهٌم

بــشــان التــضــرر
مــن
هدم سور احد
المخازن بطرٌق ام
زغٌو

تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت بانه تم
صدور محضر تعدى على امالك
الدولة وقرار ازالة رقم ٘ٔ لسنة
 ٕٓٔ7امالك بناء على كتاب
جهاز حماٌة امالك الدولة باتخاذ
الالزم قانونٌا نحو ازالة التعدٌات
الواقعة على االرض وتم الرد
على المحافظة برقم  7ٕ9بتارٌخ
ٖٕٔٓٔ7/ٕٔ/

ٔ -المستشفٌات عام ٕٓٔ7

حــى

مستشفى
مركزي

مستشفى
عام

مستشفى
جامعى

مستشفى
تعلٌمً

مستشفى
تخصصً

مستشفى جراحة
الٌوم الواحد

العجمى

ـــ

ٔ

ــــ

ــــ

ٔ

ــــ

إجمالً

ـــ

ٔ

ــــ

ــــ

ٔ

ــــ

تاٌخ البٌان ٕٓٔ7/ٕٔ/ٕٔ:
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عدد المستشفٌات

ٔ

مستشفى تخصصى

ٔ

مستشفى عام

أخرى

التعلٌق






اجمالى عدد المستشفٌات الموجودة بحى العجمى ٕ مستشفى
ٌوجد عدد مستشفى عام (ٔ)
نسبة المستشفٌات العام الى اجمالى المستشفٌات ٓ٘%
ٌوجد عدد مستشفى تخصصى (ٔ)
نسبة عدد المستشفٌات التخصصى الى اجمالى المستشفٌات ٓ٘%

المقترح

العمل على انشاء مستشفى آخر بحى العجمى ( عام و تخصصى )
لتتناسب مع الزٌادة المستمرة فى عدد سكان الحى

ٕ  -الخدمة الصحٌة فً المستشفٌات العامة والمركزٌة عام ٕٓٔ7
عدد السكان
حــى

التقدٌري

عدد
األطباء

نصٌب
السكان من
األطباء

عدد هٌبة
التمرٌض

العجمى

ٔٗٗ9ٕ8

ٔٙ9

ٕ9ٔٙ

ٕ٘ٙ
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نصٌب
السكان من
هٌبة
التمرٌض

عدد األسرة
الكلٌة

ٔ8٘9

ٕٖ

تارٌخ البٌان ٕٓٔ7/ٕٔ/ٕٔ :

الخدمات الصحٌة
ٕ٘ٙ

ٔٙ9

عدد هٌبة التمرٌضعدد االطباء

ٕٖ

عدد االسرة

التعلٌق








عدد سكان حى العجمى ٔٗ ٗ9ٕ8نسمة
عدد االطباء  ٔٙ9طبٌب
نصٌب السكان من االطباء طبٌب  ٕ9ٔٙ /نسمة
عدد هٌبة التمرٌض ٕ٘ٙ
نصٌب السكان من هٌبة التمرٌض ممرض  ٔ8٘9 /نسمة
عدد االسرة ٕٖ سرٌر
نصٌب السكان من االسرة سرٌر  ٔ٘ٗٓٔ /نسمة

نصٌب
السكان
من
األسرة
ٔٓٗ٘ٔ

المقترحات
العمل على انشاء مستشفى بحى العجمى  ،حتى ٌكون هناك تكافإ بٌن عدد السكان
وعدد االطباء والممرضٌن ٓ
العمل على امداد المستشفى بعدد من االسرة لتتناسب مع عدد المرضى ٓ

ٖ -الوسابل الطبٌة المتطورة فً المستشفٌات ٕٓٔ7
حــى

أنواع الوسابل الطبٌة
بنك الدم

غسٌل كلوى

عملٌات كبرى

أخرى (وحدة مبتسرٌن )

ــــ

ٔ

ٔ

ٔ

العجمى
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1

تارٌخ البٌان ٕٓٔ7/ٕٔ/ٕٔ :

1

1

التعلٌق





ال ٌوجد بنك دم بمستشفى العجمى العام
ٌوجد وحدة غسٌل كلوى
ٌوجد عملٌات كبرى
ٌوجد وحدة مبتسرٌن

المقترحات

العمل على انشاء بنك دم بمستشفى العجمى العام

ٗ -خدمات الوحدات الصحٌة عن عام ٕٓٔ7
الوحدات الصحٌة
حــى

عدد السكان
التقدٌري

وحدة

العجمى

ٔٗٗ9ٕ8

9

مستشفى
تكامل صحً

مجموعات
صحٌة

عٌادات
تنظٌم
أسرة

وحدة مكافحة
بلهارسٌا

نقطة
إسعاف

مكاتب صحة

ـــ

ـــ

ٔٔ

ـــ

ـــ

ٗ
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11

تارٌخ البٌان ٕٓٔ7/ٕٔ/ٕٔ :

9
4

التعلٌق










عدد السكان بحى العجمى ٔٗ ٗ9ٕ8نسمة
ٌوجد بحى العجمى عدد ( )9وحدات طب اسرة وال ٌوجد وحدات رٌفٌة
نصٌب السكان من الوحدات الصحٌة وحدة صحٌة  ٘ٗ7ٙٓ /نسمة
ٌوجد بحى العجمى عدد (ٔٔ) عٌادة تنظٌم اسرة موجودة داخل الوحدات الصحٌة
نصٌب السكان من عٌادات تنظٌم االسرة عٌادة  ٗٗ8ٖٓ /نسمة
الٌوجد خدمات للوحدات الصحٌة من (مستشفى تكامل صحى – مجموعات صحٌة –
وحدة تنظٌم اسرة – وحدة مكافحة – نقطة اسعاف )
ٌوجد بحى العجمى عدد ٗ مكاتب صحى  ،تابعة للوحدات الصحٌة
نصٌب السكان من مكاتب الصحة مكتب  ٕٖٕٔٔٓ /نسمة

المقترحات
العمل على امداد الوحدات الصحٌة بمجموعة من الخدمات من وحدات تنظٌم
االسرة ووحدة مكافحة  ،نقطة اسعاف

٘ -الوسابل الصحٌة المعاونة عن عام ٕٓٔ7
األجهزة المعاونة
حــى

العجمى

عدد السكان
التقدٌري

عربة إسعاف

غرفة عملٌات

ٔٗٗ9ٕ8

ٗ

ـــ
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معامل تحالٌل
 ٘7خاص
ٔٔ حكومى

ٕ حكومى

الوسابل الصحٌة المعاونة
٘7

ٔٔ

معمل تحلٌل
خاص

معمل تحالٌل
حكومى

ٗ

عربة اسعاف

مركز اشعة
خاص

ٕ

مركز اشعة
حكومى

التعلٌق











(مراكز اشعة)
ٗ خاص

تارٌخ البٌان ٕٓٔ7/ٕٔ/ٕٔ :

ٗ

اخرى

عدد السكان بحى العجمى ٔٗ ٗ9ٕ8نسمة
ٌوجد عدد ( ٗ) سٌارات اسعاف
نصٌب السكان من سٌارات االسعاف سٌارة اسعاف  ٕٖٕٔٔٓ /نسمة
الٌوجد وسابل صحٌة معاونة لغرفة العملٌات
اجمالى عدد معامل التحالٌل الموجودة بحى العجمى  ٙ8معمل
نسبة المعامل الخاصة الى االجمالى ٗ%8
نسبة المعامل الحكومٌة الى االجمالى %ٔٙ
اجمالى عدد مراكز االشعة  ٙمراكز
نسبة مراكز االشعة الخاصة الى االجمالى %ٙ7
نسبة مراكز االشعة الحكومٌة الى االجمالى ٖٖ%

المقترحات
 العمل على زٌادة عدد سٌارات االسعاف
 العمل على امداد غرفة العملٌات بالوسابل الصحٌة المعاونة

 -ٙالقرى التً تفتقر إلى الخدمات الصحٌة عن عام ٕٓٔ7
حــى

عدد الوحدات المحلٌة القروٌة
المحرومة

عدد القرى التوابع المحرومة

عدد السكان التقدٌري

ــــ

ــــ

ــــ

العجمى
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ٕٕٔٓٔ7/ٕٔ/

تارٌخ البٌان :

التعلٌق

الٌوجد قرى تابعة لحى العجمى
المقترحات
امداد االماكن البعٌدة بالحى بالخدمات الصحٌة المتاحة ٓ

 الزٌادة الطبٌعٌة للسكان عن الفترة من ٔ ٕٓٔ7/ ٙ/إلى ٖٕٓٓٔ7/ٔٔ/ٌولٌو

ٌونٌو

اغسطس

اكتوبر

حــى

موالٌد

وفٌات

ز /ط

موالٌد

وفٌات

ز /ط

موالٌد

وفٌات

ز /ط

موالٌد

وفٌات

ز /ط

موالٌد

وفٌات

ز /ط

موالٌد

العجمى

العجمً

ٔٓ8

ٕٔٙ

ٓٗ٘

ٖٔٔٙ

ٕٗ7

ٕ8ٙ

ٔٓ٘9

ٖٕ9

7ٙٙ

9ٖٙ

ٖٕٓ

7ٓٙ

9ٗ8

ٖٕٗ

٘ٓ7

ز/
ز/
ز/
طبٌعٌة طبٌعٌة طبٌعٌة
ٌولٌو اغسطس سبتمبر

ز/
طبٌعٌة
اكتوبر

ز/
طبٌعٌة
نوفمبر

ٓ79

٘ٓ7

٘ٓ7ٓٙ 7
ٖ٘7

وفٌات

ٕ8ٙ
7ٙٙ

ٕٔ7

الزٌادة الطبٌعٌة للسكان ٕٓٔ7

ٓٗ٘

ز/
طبٌعٌة
ٌونٌو

7ٙٙ

ٕ8ٙ

ٖ٘7

ز/
طبٌعٌة
نوفمبر

ٓٗ٘

ز/
ز/
ز/
ز/
طبٌعٌة طبٌعٌة طبٌعٌة طبٌعٌة
اكتوبر سبتمبر اغسطس ٌولٌو

ز/
طبعٌة
ٌونٌو

ز /ط

تارٌخ البٌان ٕٓٔ7/ٕٔ/ٕٔ :

الزٌادة الطبٌعٌة للسكان ٕٓٔ7

7ٓٙ

ٖ٘7
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سبتمبر

نوفمبر

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا -:
 انخفاض عدد الموالٌد بشهر ٌونٌو عن الموالٌد بشهر ٌولٌو بنسبة %ٕ9
 انخفاض الزٌادة الطبٌعٌة بشهر ٌونٌو عنها بشهر ٌولٌو بنسبة %ٖ7
 ارتفاع عدد الموالٌد بشهر ٌولٌو عن موالٌد شهر اغسطس بنسبة %7
 ارتفاع الزٌادة الطبٌعٌة بشهر ٌولٌو عن شهر اغسطس بنسبة ٖٔ%
 ارتفاع عدد الوفٌات بشهر اغسطس عنها فى شهر سبتمبر بنسبة %ٕ7
 ارتفاع الزٌادة الطبٌعٌة لشهر اغسطس عنها فى شهر سبتمبر بنسبة %8
 انخفاض عدد الموالٌد بشهر سبتمبر عنها فى شهر اكتوبر بنسبة ٔ%
 ارتفاع الزٌادة الطبٌعٌة بشهر سبتمبر عنها فى شهر اكتوبر بنسبة ٗٔ%ٓ.
 ارتفاع عدد الوفٌات بشهر اكتوبر عنها فى شهر نوفمبر بنسبة ٕٔ%
 ا ارتفاع الزٌادة الطبٌعٌة بشهر اكتوبر عنها فى شهر نوفمبر بنسبة ٖٕ%

المقترح

االهتمام بالموالٌد احٌاء وتقدٌم الرعاٌة والعناٌة لهم لتقلٌل نسبة الوفٌات

 -8نشاط مراكز تنظٌم األسرة عن الفترة من ٔ ٙ/إلى ٖٕٓٓٔ7/ٔٔ/
عدد االناث
فى سن
االنجاب

الشهر

عدد مراكز
تنظٌم االسرة

ٌونٌو

ٔٔعٌادة داخل الوحدات

ٌولٌو

7ٔٗٗٙ

اغسطس
سبتمبر
اكتوبر
نوفمبر
االجمالى

7ٔٗٗٙ

ٔٔ

عدد
المترددات

نسبة
المترددات

مستعمالت
وسابل منع
الحمل

نسبة مستعمالت
وسابل منع الحمل

ٖٖٖٙ

ٖٔ%

ٖٕٖٖ

ٖٔ%

ٗٙٓ8

%ٔ8

ٗ٘ٔٙ

%ٔ8

ٗٗٙٙ

%ٔ8

ٗٗٗ8

%ٔ8

ٖٓ88

٘ٔ%

ٖٗ٘8

٘ٔ%

ٕٗٗ7

%ٔ8

ٖٖٗ9

%ٔ8

ٖٗٙٙ

%ٔ7

ٖٖٖٗ

%ٔ7

ٖٕ٘ٓ8
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عدد المترددات على مراكز تنظٌم االسرة

ٖٖٖٙ

ٌولٌو

اغسطس

اكتوبر

تارٌخ البٌان ٕٓٔ7/ٕٔ/ٕٔ :

عدد مستعمالت وسابل منع الحمل
ٗ٘ٔٙ

ٖٓ88

نوفمبر

ٕٗ8ٙ7

ٗٗٗ8

ٖٗٙٙ ٕٗٗ7 ٗٗٙٙ ٗٙٓ8

سبتمبر

ٌونٌو

مالحظات

ٖٖٗ9

ٖٖٖٗ
ٖٗ٘8
ٖٕٖٖ

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح -:

 ػذد عنجُ ص ٚثىؼزَ492841 ٚ
ّ غذز ػذد ثالّجث ف ٚعِ ثالّزجح ثى ٚثرَجى ٚػذد ثىغنجُ %14
٘ٝ رذ دض ٚثىؼزَ ٚػذد  11ػٞجدر ىتْظ ٌٞثالعشر دثخو ثى٘صذثس
ّ قٞخ ثىغنجُ ٍِ ػٞجدثس تْظ ٌٞثالعشر ػٞجدر ّ 44803 /غَز
 ثّخفجك ػذد ثىَتشددثس ػيٍ ٚشثمض تْظ ٌٞثالعشر دؾٖش  ّ٘ٞ٘ٝػِ ؽٖش ٘ٝى ٘ٞدْغذز %28
 ثستفجع ػذد ثىَتشددثس ػيٍ ٚشثمض تْظ ٌٞثالعشر دؾٖش ٘ٝى ٘ٞػِ ؽٖش ثغغطظ دْغذز %3
 ثستفجع ػذد ثىَتشددثس ػيٍ ٚشثمض تْظ ٌٞثالعشر دؾٖش ثغغطظ ػِ ؽٖش عذتَذش دْغذز %15
 ثّخفجك ػذد ثىَتشددثس ػيٍ ٚشثمض تْظ ٌٞثالعشر دؾٖش عذتَذش ػِ ؽٖش ثمت٘دش دْغذز %12
 ثستفجع ػذد ثىَتشددثس ػيٍ ٚشثمض تْظ ٌٞثالعشر دؾٖش ثمت٘دش ػِ ؽٖش ّ٘فَذش دْغذز %1
ّ غذز ثرَجى ٚثىَتشددثس ثى ٚػذد ثىغنجُ %5
 ثّخفجك ػذد ٍغتؼَالس ٗعجةو ٍْغ ثىضَو دؾٖش  ّ٘ٞ٘ٝػِ ؽٖش ٘ٝى ٘ٞدْغذز %26
 ثستفجع ػذد ٍغتؼَالس ٗعجةو ٍْغ ثىضَو دؾٖش ٘ٝى ٘ٞػِ ؽٖش ثغغطظ دْغذز %2
 ثستفجع ػذد ٍغتؼَالس ٗعجةو ٍْغ ثىضَو دؾٖش ثغغطظ ػِ ؽٖش عذتَذش دْغذز %15
 ثّخفجك ػذد ٍغتؼَالس ٗعجةو ٍْغ ثىضَو دؾٖش عذتَذش ػِ ؽٖش ثمت٘دش دْغذز %12
 ثستفجع ػذد ٍغتؼَالس ٗعجةو ٍْغ ثىضَو دؾٖش ثمت٘دش ػِ ؽٖش ّ٘فَذش دْغذز %1
ّ غذز ثرَجىٍ ٚغتؼَالس ٗعجةو ٍْغ ثىضَو ثى ٚثرَجى ٚػذد ثىغنجُ %5

المقترح

توعٌة االناث فى سن االنجاب بعدم الزواج المبكر  ،تقدٌم وسابل متطورة من وسابل منع
الحمل واالهتمام بتوفٌر الخدمات المتنوعة للمترددات على مراكز او عٌادات تنظٌم االسرة ٓ

ٔ – تطور الموالٌد ووفٌات األطفال الرضع بالحى
البٌان

عام ٕ٘ٔٓ

عام ٕٓٔٙ

عام ٕٓٔ7

موالٌد احٌاء

ٔٓ9ٗ9

ٖٔٓٔ9

ٓ٘ٙ7

وفٌات اطفال حدٌثى الوالدة

ٕٙ

ٓ7

٘ٔ

وفٌات اطفال رضع

ٔٔٙ

ٕٗٔ

ٗ٘

وفٌات اطفال دون الخامسة

٘ٗٔ

ٔ٘ٔ

٘7
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تارٌخ البٌان ٕٓٔ7/ٕٔ/ٕٔ :

تطور الموالٌد والوفٌات عام ٕٓٔ7
ٓ٘ٙ7

٘7

موالٌد احٌاء

وفٌات اطفال دون
الخامسة

ٗ٘

وفٌات اطفال رضع

٘ٔ

وفٌات اطفال حدٌثى
الوالدة

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح ان -:









انخفاض عدد الموالٌد احٌاء عام  ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔٙبنسبة ٗٗ %
انخفاض عدد الموالٌد احٌاء عام  ٕٓٔ7عن عام ٕ٘ٔٓ بنسبة %ٗ8
انخفاض عدد وفٌات اطفال حدٌثى الوالدة عام  ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔٙبنسبة %79
انخفاض عدد وفٌات اطفال حدٌثى الوالدة عام  ٕٓٔ7عن عام ٕ٘ٔٓ بنسبة ٕٗ%
انخفاض عدد وفٌات اطفال رضع عام  ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔٙبنسبة %٘ٙ
انخفاض عدد وفٌات اطفال رضع عام  ٕٓٔ7عن عام ٕ٘ٔٓ بنسبة ٖ٘%
انخفاض عدد وفٌات اطفال دون الخامسة عام  ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔٙبنسبة ٓ٘ %
انحفاض عدد وفٌات اطفال دون الخامسة عام  ٕٓٔ7عن عام ٕ٘ٔٓ بنسبة %ٗ8

المقترح
 العمل على االهتمام بالموالٌد احٌاء لتقلٌل حاالت وفٌات االطفال حدٌثى الوالدة
 توفٌر الرعاٌة الطبٌة المتكاملة لالطفال دون الخامسة
ٕ – تطور نشاط وحدات تنظٌم األسرة بالحى
البٌان

عام ٕ٘ٔٓ

عام ٕٓٔٙ

عام ٕٓٔ7

عدد الوحدات

9

9

9

عدد االناث

ٖٖ٘ٙ8

ٓٔٔٗ8

7ٔٗٗٙ

عدد المترددات

ٖٔٔ٘8

ٖٖٔٔٙ

ٖٕ٘ٓ8

عدد مستعمالت وسابل منع الحمل

٘ٔٗ7ٙ

ٓٓٓٔٙ

ٕٗ8ٙ7
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تارٌخ البٌان ٕٓٔ7/ٕٔ/ٕٔ :

نشاط وحدات تنظٌم االسرة عام ٕٓٔ7
7ٔٗٗٙ
ٖٕ٘ٓ8
عدد االناث

عدد المترددات

ٕٗ8ٙ7
عدد مستعمالت
وسابل منع الحمل

9

عدد الوحدات

التعلٌق
-

عدد الوحدات بحى العجمى  9وحدات بها ٔٔ عٌادة لتنظٌم االسرة
انخفاض عدد االناث عام  ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔٙبنسبة ٘ٔ%
ارتفاع عدد االناث عام  ٕٓٔ7عن عام ٕ٘ٔٓ بنسبة ٗ%
ارتفاع عدد المترددات على وحدات تنظٌم االسرة عام  ٕٓٔ7عن عام ٕٓٔٙ
بنسبة ٘٘%
ارتفاع عدد المترددات على وحدات تنظٌم االسرة عام  ٕٓٔ7عن عام ٕ٘ٔٓ
بنسبة %٘8
ارتفاع عدد مستعمالت وسابل منع الحمل عام  ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔٙبنسبة
٘٘%
ارتفاع عدد مستعمالت وسابل منع الحمل عام  ٕٓٔ7عن عام ٕ٘ٔٓ بنسبة
%ٙ8

االمقترح
 العمل على االهتمام بالوحدات الصحٌة  ،وعٌادات تنظٌم االسرة الموجودة بها
 محاولة تقدٌم الخدمات المثالٌة بالوحدات الصحٌة ووحدات تنظٌم االسرة
 العمل على تطوٌر وسابل منع الحمل المقدمة من وحدات تنظٌم االسرة بحٌث تكون آمنة
وبمتناول ٌد الجمٌع

ٖ – نشاط التطعٌم والتحصٌن لألطفال الرضع بالحى
البٌان

جرعة صفرٌة
(منشطةاوصفرٌة)

جرعة أولى

جرعة ثانٌة

جرعة ثالثة

الحصبة

ـــ

ٕٔٗٙ

ٔٓٓ7

ـــ

الدرن

ـــ

ٖٗ8

ــــ

ــــ

شلل االطفال

ٔ(8ٙصفرٌة)

ٕٔ٘8

ٖٔ٘ٙ

ٕٓٔ9

اللقاح الثالثى

ٗٓٓٔ (منشطة)

ـــ

ــــ

ــــ

التهاب الكبد الوبابى

( ٘ٙ9صفرٌة)

ٔ

ـــ

(ٕ)

فٌتامٌن (أ)

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

الغدة النكفٌة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
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تارٌخ البٌان ٕٓٔ7/ٕٔ/ٕٔ :

نشاط التطعٌم والتحصٌن لالطفال الرضع بالحى

ٕٓٔ9
جرعة اولى

ٔٓٓ7
ٖٔ٘ٙ

جرعة ثانٌة
جرعة ثالثة

ٕٔ٘8

شلل االطفال

ٕٔٗٙ

الحصبة

التعلٌق

من الجدول السابق ٌتضح ان -:















اجمالى عدد االطفال الذٌن تم تطعٌمهم ضدد الحصبة ٖٖٕٗ طفل
نسبة عدد االطفال الذٌن تم تطعٌمهم ضد الحصبة جرعة اولى الى االجمالى %٘9
نسبة عدد االطفال الذٌن تم تطعٌمهم ضد الحصبة جرعة ثانٌة الى االجمالى ٔٗ%
عدد االطفال الذٌن تم تطعٌمهم ضد الدرن (جرعة اولى)  ٖٗ8طفل وال ٌوجد بالجرعة الثانٌة او
الثالثة
اجمالى عدد االطفال الذٌن تم تطعٌمهم ضد شلل االطفال ٕٕٗ٘ طفل
نسبة عدد االطفال الذٌن تم تطعٌمهم جرعة صفرٌة الى االجمالى %ٔٙ
نسبة عدد االطفال الذٌن تم تطعٌمهم جرعة اولى الى االجمالى %ٕ9
نسبة عدد االطفال الذٌن تم تطعٌمهم جرعة ثانٌة الى االجمالى ٖٓ%
نسبة عدد االطفال الذٌن تم تطعٌمهم جرعة ثالثة الى االجمالى ٕ٘%
عدد االطفال الذٌن تم تطعٌمهم (اللقاح الثالثى ) جرعة منشطة ٗٓٓٔ طفل
اجمالى عدد االطفال الذٌن تم تطعٌمهم ضد االلتهاب الكبدى الوبابى ٕ ٘7طفل
نسبة االطفال الذٌن تم تطعٌمهم ضد االلتهاب الكبدى الوبابى جرعة اولى الى االجمالى %ٓ.ٔ7
نسبة االطفال الذٌن تم تطعٌمهم ضد االلتهاب الكبدى الوبابى جرعة ثالثة الى االجمالى ٖٗ%ٓ.
نسبة االطفال الذٌن تم تطعٌمهم ضد االلتهاب الكبدى الوبابى جرعة صفرٌة الى االجمالى %99

المقترح
توعٌة االمهات بضرورة الحرص على تطعٌم االطفال لحماٌتهم من االمراض ٓ

ٗ – تطور نشاط مكافحة البلهارسٌا بالحى
عام ٕ٘ٔٓ

البٌان

عام ٕٓٔ7

عام ٕٓٔٙ

عدد المرضى
ــــ

نوع الفحص ( بول ـ براز )

ــــ

ــــ

عدد الحاالت اإلٌجابٌة
عدد المعالجٌن
تارٌخ البٌان ٕٓٔ7/ٕٔ/ٕٔ :

مصدر البٌان:منطقة العجمى الطبٌة

التعلٌق

الٌوجد نشاط لمكافحة البلهارسٌا بالحى ٓ

المقترح
العمل على وجود نشاط لمكافحة البلهارسٌا بالحى نظرا لقدوم مواطنٌٌن من
مختلف المحافظات للسكن بحى العجمى
٘ – تطور نشاط التؤمٌن الصحً
البٌان

عام ٕٓٔٙ

عام ٕ٘ٔٓ

عام ٕٓٔ7

عدد الوحدات  /المستشفٌات
عدد المترددٌن

ـــــ

ـــــ

عدد المنتفعٌن
مصدر البٌان  :منطقة العجمى الطبٌة

تارٌخ البٌان ٕٓٔ7/ٕٔ/ٕٔ :

التعلٌق
الٌوجد نشاط للتؤمٌن الصحً بحً العجمى

ـــــ

ٔ  -بٌان المشروعات الصناعٌة و الزراعٌة المصدق علٌها خالل عام ٕٓٔ7
المشروعات الزراعٌة

المشروعات الصناعٌة
رإوس االموال المخصصة للمشروعات
عدد
المشروعات

عدد المشروعات

 8مشروعات لتصنٌع وطباعة
وتطوٌر المالبس
ٖ مشروعات مخازن

محلى باأللف

اجنبى
باأللف

ٓٓٓٓٓٔ7

ـــ

ٓٓٓٓ٘ٔ٘ٓٓٔ

ـــ

ٕ مشروع لتصنٌع وتجمٌع
االجهزة

ٖٓٓٓٓ٘

ٕ مشروع اغذٌة

ٕٓٓٓٓٔ

ـــ

ٖٖٓٓٓٓ٘ٔ

ـــ

اخرى عددها (ٓٔ)
االجمالى (ٕ٘) مشروع

ـــ

ٕٓٓٓٓٔٓٓٙ7
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رإوس االموال المخصصة
للمشروعات
محلى
باأللف

اجنبى
باأللف

اجمالى
باأللف

ٓٓٓٓٓٔ7

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ٓٓٓٓ٘ٔ٘ٓٓٔ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ٖٓٓٓٓ٘

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ٕٓٓٓٓٔ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ٖٖٓٓٓٓ٘ٔ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ٕٓٓٓٓٔٓٓٙ7

ـــ

ــــ

ــــ

ــــ

اجمالى باأللف

تارٌخ البٌان ٕٓٔ7/ٕٔ/ٗ :

عدد المشروعات الصناعٌة
ٓٔ
8
ٖ
ٕ

اخرى

تصنٌع وطباعة
وتطوٌر المالبس

مخازن

تصنٌع وتجمٌع
االجهزة

ٕ

اغذٌة

التعلٌق



















ٕ٘) مشروع  ،اجمالى رإوس االموال المخصصة لها

ٌوجد بحى العجمى عدد (
(ٓٓٓٓ )ٕٔٓٓٙ7جنٌها ٓ
ٌوجد عدد  8مشروعات (لتصنٌع وطباعة وتطوٌر المالبس)
نسبة عدد المشروعات الى اجمالى عدد المشروعات ٕٖ%
رإوس االموال المخصصة لها (ٓٓٓٓٓ )ٔ7جنٌها
نسبة رإوس االموال المخصصة لتلك المشروعات الى اجمالى رأس المال %ٓ.ٔٙ
ٌوجد عدد ٖ مشروعات (مخازن)
نسبة عدد المشروعات (مخازن) الجمالى المشروعات ٕٔ%
نسبة رإوس االموال المخصصة لتلك المشروعات %98
ٌوجد عدد ٕ مشروع (لتصنٌع وتجمٌع االجهزة)
نسبة عدد المشارٌع (لتصنٌع وتجمٌع االجهزة) الى اجمالى المشروعات %8
نسبة رإوس االموال المخصصة لتلك المشروعات الى اجمالى المشروعات ٖٓ%ٓ.
ٌوجد عدد ٕ مشروع (اغذٌة)
نسبة عدد المشروعات (اغذٌة) الى اجمالى المشروعات %8
نسبة رإوس االموال المخصصة لتلك المشروعات الى اجمالى رأس المال ٔٓ%ٓ.
ٌوجد عدد (ٓٔ) مشارٌع اخرى
نسبة المشروعات االخرى الجمالى عدد المشروعات ٓٗ%
نسبة رإوس االموال المخصصة لتلك المشروعات الى اجمالى رأس المال ٔ%
الٌوجد مشروعات زراعٌة بحى العجمى
المقترح
تشجٌع الشباب على عمل مشروعات صغٌرة ٓ

ٕـ بٌان المشروعات السٌاحٌة والخدمٌة المصدق علٌها خالل عام ٕٓٔ7
المشروعات الخدمٌة

المشروعات السٌاحٌة
رإوس االموال المخصصة
للمشروعات

عدد
المشروعات

اجنبى
باأللف

محلى
باأللف

ٕٓٓٓٓٔ

ٖٓٓٓٓٔ
ــــ

اجمالى ٗ
مشارٌع

محلى باأللف

ٕٓٓٓٔٗ

ــــ

اجنبى
باأللف

اجمالى باأللف

ٕ بقالة

ٕٕٓٓٓٓٓٓ8

ٕٕٓٓٓٓٓٓ8

ٔ بٌع وتوزٌع اجهزة
كهربابٌة

ٕٓٓٓٓٓٓٓ

ٕٓٓٓٓٓٓٓ

ٔ تجارة حبوب وغالل

ٓٓٓٓٓٔ

ٔ استٌراد وتصدٌر

ٓٓٓٓٓ٘

ٓٓٓٓٓ٘

 9اخرى

ٕٓٓٓٓٔٔٓٙ

ٕٓٓٓٓٔٔٓٙ

اجمالى ٗٔ مشروع

ٓٓٓٓٔ9ٖٓ8

ٕٓٓٓٓٔ

ٕ اخرى

ٕٓٓٓٔٗ

عدد المشروعات

اجمالى
باأللف

ٖٓٓٓٓٔ

ٕ مشروع
ملحق بها
قاعات
افراح

رإوس االموال المخصصة للمشروعات

مصدر البٌان  :ادارة الرخص بالحى

عدد المشروعات السٌاحٌة واجمالى رأس المال

ــــ

ٓٓٓٓٓٔ

ٓٓٓٓٔ9ٖٓ8

ــــ

تارٌخ البٌان ٕٓٔ7/ٕٔ/ٗ :

ٓٓٓٔ9ٖٓ8
ٓ

ٕٓٓٓٔٗ

ٗٔ

ٗ
اجمالى راس المال
اجمالى راس المال

عدد المشروعات
السٌاحٌة

عدد المشروعات

عدد المشروعات الخدمٌة واجمالى رأس المال المحلى

التعلٌق

اوال  -:المشروعات السٌاحٌة








اجمالى عدد المشروعات السٌاحٌة بحى العجمى ٗ مشروعات برأس مال ٕٓٓٓٔٗ جنٌها
عدد المشروعات االستثمارٌة السٌاحٌة الملحق بها قاعات افراح ٕ مشروع
نسبة عدد المشروعات االستثمارٌة السٌاحٌة الملحق بها قاعات افراح الى االجمالى ٓ٘%
نسبة رأس المال المخصص لتلك المشروعات الى اجمالى رأس المال ٘%7
عدد المشروعات االستثمارٌة السٌاحٌة ( اخرى ) ٕ مشروع
نسبة عدد المشروعات االستثمارٌة السٌاحٌة الى اجمالى المشروعات ٓ٘%
نسبة رأس المال المخصصة لتلك المشروعات الى اجمالى رأس المال ٕ٘%
ثانٌا  -:المشروعات الخدمٌة


















عدد المشروعات الخدمٌة بحى العجمى (ٗٔ) مشروع برأس مال ٓٓٓٓٔ9ٖٓ8جنٌها
عدد المشروعات الخدمٌة (بٌع بقالة) ٕ مشروع
نسبة عدد المشروعات الخدمٌة (بٌع بقالة) الى اجمالى المشروعات ٗٔ%
نسبة رإوس االموال للمشروعات الخدمٌة (بقالة) الى اجمالى رأس المال ٖٔ%
عدد المشروعات الخدمٌة (بٌع وتوزٌع اجهزة كهربابٌة) ٔ مشروع
نسبة عدد المشروعات الخدمٌة (بٌع وتوزٌع اجهزة كهربابٌة) الى اجمالى المشروعات %7
نسبة رإس االموال للمشروعات الخدمٌة (بٌع وتوزٌع اجهزة كهربابٌة) الى اجمالى رإوس
االموال ٕ%
عدد المشروعات الخدمٌة (تجارة حبوب غالل) ٔ مشروع
نسبة عدد المشروعات الخدمٌة (تجارة حبوب وغالل) الى اجمالى المشروعات الخدمٌة
%7
نسبة رإوس االموال للمشروعات الخدمٌة (تجارة حبوب وغالل) الى اجمالى رأس المال
ٔٓ%ٓ.
عدد المشروعات الخدمٌة (استٌراد وتصدٌر) ٔ مشروع
نسبة عدد المشروعات الخدمٌة (استٌراد وتصدٌر) الى اجمالى المشروعات %7
نسبة رإوس االموال للمشروعات الخدمٌة (استٌراد وتصدٌر) الى اجمالى رأس المال
٘ٓ%ٓ.
عدد المشروعات الخدمٌة (اخرى)  9مشارٌع
نسبة عدد المشروعات الخدمٌة (اخرى) الى اجمالى المشروعات ٗ%ٙ
نسبة رإوس االموال المخصصة لتلك المشروعات الى اجمالى رأس المال %ٙ7

المقترح
تشجٌع الشباب لعمل مشارٌع استثمارٌة وخدمٌة بحى العجمى مع تسهٌل االجراءات
لهإالء الشباب ٓ

ٖ -بٌان المشروعات التموٌلٌة المصدق علٌها خالل عام ٕٓٔ7
المشروعات التموٌلٌة

عدد
المشروعات

المشروعات االخرى

رإوس االموال المخصصة
للمشروعات

عدد
المشروعات

محلى
باأللف

اجنبى
باأللف

اجمالى
باأللف

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ـــ

االجمالى

ــــ

ــــ

ــــ

ـــ

م صدر االبٌان  :ادارة الرخص بالحى تارٌخ البٌان :

رإوس االموال المخصصة
للمشروعات
محلى
باأللف

اجنبى
باأللف

اجمالى
باأللف

ـــ

ــــ

ــــ

ـــ

ــــ

ــــ
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التعلٌق
الٌوجد بحى العجمى مشروعات تموٌلٌة مصدق علٌها خالل العامٓ
المقترح

المحاولة الجادة فى تموٌل المشروعات من قبل الحكومة كمساعدة للشباب  ،لتوفٌر
فرص عمل ٓ

تعرض سالمة
التى تعرض
العوامل التى
العوامل
سالمة
الحاسب للخطر
الحاسب
للخطر
ٔ ـ الحرارة المفرطة
ٕ ـ الغبار
ٖ ـ التمغنط
ٗ ـ التشرد اإللكترومغناطٌسً
٘ ـ ارتفاعات الطاقة والجهد غٌر
الصحٌح
 ٙـ الماء وعوامل التآكل
الحرارة والصدمة الحرارٌة

ٌمكن تجنب مشكلة الحرارة
بطرٌقتٌن:
ٔ ـ تركٌب مروحة مناسبة لوحدة
اإلعداد بالطاقة.
ٕـ وضع الحاسب فً مكان ذو
درجة حرارة مناسبة و لزٌادة
األمان نقوم بإضافة بطاقات أو
دارات متحسسة للحرارة تركب
داخل الحاسب وتطلق إشارة إنذار
عند ارتفاع درجة الحرارة لحد
معٌن وتعتبر درجة الحرارة
المؤمونة ( ٔٙـ ٖٖ) وتتضاعف
عملٌة التآكل بزٌادة الحرارة

الصدمة الحرارٌة تحصل عندما
تتضاعف درجة الحرارة
الداخلٌة للحاسب الناتجة عن
تغٌر درجة حرارة الغرفة بشكل
سرٌع و كبٌر و ذلك ألن داخل
الحاسب أكثر دفؤ ً من خارجه
لذلك ٌجب إعطابه بعض الوقت
لٌدفا قبل تشغٌله ووضعه فً
مكان جاف ألن بخار الماء
ٌتكاثف على السطوح الباردة
والمٌاه المتكاثفة على السطوح
تعتبر طرٌقة فعالة إلنقاص
عمر المشغالت كما تعتبر
الشمس أحد مسببات تؤثٌرات
الحرارة لذلك ٌجب تفادي وضع
الحاسب مباشرة تحت الشمس

الغــــبـــار
ٌتؤلف الغبار من ذرات رمل
صغٌرة ومواد أخرى عضوٌة
وٌسبب عدة مشاكل:ــ
أوالً :تتراكم ذرات الغبار على
الدارات داخل الحاسب مما
ٌْودي إلى تشكٌل طبقة عازلة
حرارٌا ً وهذا ٌقلل من تبدٌد
الحاسب للحرارة لذلك علٌنا
تنظٌف الحاسب كل فترة زمنٌة
معٌنة هً سنة للحواسب
المنزلٌة و ستة أشهر
للحواسب المكتبٌة بواسطة
هواء مضغوط المسمى صدٌق

األوزون وٌفضل وضع
مكنسة كهربابٌة قرٌبة لشفط
الغبار الناتج عن التنظٌف
ثانٌا ًٌ :سد الغبار الفراغات
ٔ ـ ٌسد الغبار منطقة
امتصاص الهواء فً وحدة
اإلمداد بالطاقة و القرص
الصلب
ٕـ ٌسد الغبار بٌن رأس
القراءة والكتابة وبٌن
القرص فً مشغل األقراص
المرنة

التمغنط
ٌسبب المغناطٌس الدابم و
الكهرومغناطٌس ضٌاعا ً
كبٌراً فً المعلومات
الموجودة فً القرص الصلب
و األقراص المرنة وأغلب
مصادر المغنطة فً البٌبة
المكتبٌة تنتج عن المحركات
الكهربابٌة والمصادر
الكهرومغناطٌسٌة عند رنٌن
الجرس وجهاز الهاتف
وسماعات النظام الصوتً
علبة جمع الدبابٌس التً
تحوي قطعة من المغناطٌس
ومفك البراغً الممغنط
وشاشة الحاسب c r t
وأجهزة الفحص و الطابعة
فهً تحوي محرك ٌصدر.

طاقة مغناطٌسٌة وغٌرها من
مصادر المغنطة لذلك ٌجب إبعادها
عن القرص الصلب و األقراص
المرنة.

التشرد االلكترومغناطٌسى
وٌؤتً من مصادر مختلفة:ـ
ٔـ ضجٌج الطاقة واإلعاقة.
ٕـ تفرٌغ الكهرباء الساكنة .
ٖـ التداخل الكهرومغناطٌسً:
ٌحدث التداخل الكهرومغناطٌسً
المشع e m Iفً األوقات التً ال
ترغب فٌها بهذا اإلشعاع.
لدٌنا نوعٌن شابعٌن لهذا التداخل:
أ ـ التداخل عبر خطوط النقل
ب ـ تداخل الترددات الرادٌوٌة
ج ـ التداخل عبر خطوط النقل
وٌحدث عندما ٌكون هناك تجاوز
إلى حد االلتصاق بٌن خطً نقل
مما ٌإدي ألى تداخل اإلرسال بٌن
كال الخطٌن ولحل هذه المشكلة
نقوم
ٔ ـ وضع الخطوط بعٌدة عن
بعضها البعض.
ٕ ـ استخدام الخطوط المزدوجة
المفتولة.
ٖ ـ استخدام الكبل المحوري وهو
ٌقلل من التداخل وهو ٌمنع
التداخل.
ٗ ـ استخدام الكبل البصري أو
األلٌاف الزجاجٌة وهو ٌمنع
التداخل بشكل نهابً.
٘ ـ ال تمرر خطوط النقل على
مصباح النٌون.

تداخل الترددات الرادٌوٌة  :االمداد بالطاقة وكذلك الرقابق
وٌمكن هذه المشكلة
ٌنتج تداخل الترددات
باالستعانة بؤجهزة تنظٌم
الرادٌوٌة عندما ٌكون هناك
تردد ٌزٌد عن ٓٔ كٌلوهرتز الكهرباء
ولهذا التداخل أثار سٌبة
تجنب الماء والسوابل
وٌمكن حصر مصادر الترددات
:
الرادٌوٌة بما ٌلً
ٌعتبر الماء من المواد
ٔ ـ الدارات الرقمٌة عالٌة
الخطرة على الحاسب وٌجب
السرعة
تجنٌب الحاسب األشٌاء
ٕ ـ الهواتف ولوحة المفاتٌح
التالٌة:ـ
الالسلكٌة
ٔـ انسكاب الماء غٌر
ٖ ـ المحركات الكهربابٌة
المقصود
ولمنع تداخل الترددات
ٕ ـ االرتشاحات نتٌجة تسرب
الرادٌوٌة ٌجب أن ٌتطابق
المٌاه الرطبة إلى داخل
الحاسب فً مواصفاته حد
الحاسب
التضٌٌق ” “Aمن قانون
ٖ ـ فٌضان المٌاه بدخول
وكالة االتصاالت الفدرالٌة
الماء إلى الحاسب
FCC
التــؤكل
ضجٌج الطاقة
ٌعتبر مقبس الطاقة الجداري
من أهم العوامل التً تساعد
مصدراً لكثٌر من المشاكل
على التآكل هً:
وٌمكن تقسٌم مشاكله كالتالً ٔ :ـ األمالح الناتجة عن تعرق
ٔـ المشاكل الناتجة عن ازدٌاد جلد اإلنسان
الجهد وانخفاض الجهد
ٕ ـ المٌاه
ٕـ المشاكل الناتجة عن غٌاب ٖ ـ األحماض الكبرٌتٌة
الجهد نهابٌا ً
الناتجة عن النقل بواسطة
الطابرات إن المشكلة الكبرى
ٖـ المشاكل الناتجة عن
التً نتعرض لها هً أكسدة
العبورات
نقاط الدارات وبالتالً تفقد
انخفاض الجهد
وظٌفتها فً وصل الدارات
ببعضها وبالتالً تعطل
إن انخفاض الجهد ٌإدي إلى
الحاسب لهذا السبب ٌجب
زٌادة التٌار المستهلك وهذا
بدوره ٌإدي إلى زٌادة القواطع توخً الحذر عند التعامل مع
بطاقات الدارات وعدم لمس
الكهربابٌة والتوصٌالت مما
ٌإدي إلى ارتفاع حرارة وحدة أقطابها خوفا ً من تؤثٌراألمالح.

أعضاء

مواضٌع نشطة

مساعدة

موقع سٌٌٌد

سجل نفسك كعضوا

كٌف تستخدم الفوتوشوب

أصبح تعلم هذا البرنامج سهل
ولٌس باألمر الصعب وغٌره من
البرامج لتوفر الدروس
التعلٌمٌة على اإلنترنت بشكل
كبٌر حٌث أصبح بمقدور أي
تعرٌف الفوتوشوب
شخص ٌرٌد أن ٌتعلم هذا
الفوتوشوب هو برنامج من البرنامج أن ٌستخدم مواقع
البرامج المشهورة لما فٌه
اإلنترنت التً تتٌح للمستخدم
من منافع كثٌرة ومهمة
مشاهدة الدروس التعلٌمٌة بكافة
وهو من البرامج الرابدة فً اللغات على هذا البرنامج مثل
مجال التصمٌم وأنّ هذا
الفٌدٌو والدروس المكتوبة غٌر
البرنامج أحدث ثورة
أنّ الجامعات والمعاهد والمراكز
تكنولوجٌة فً مجال
التعلٌمٌة تقوم على تدرٌس
التصمٌم ومجاالت أخرى
الطالب على طرٌقة استخدام
كثٌرة منذ أكثر من عشرٌن هذا البرنامج ٌجب على أي
عام وهذا البرنامج رابع
شخص ٌرٌد استخدام هذا
وٌتم ٌّز عن غٌره من
البرنامج معرفة االمور
البرامج بتحرٌر ومعالجة
األساسٌة للبرنامج ومن أهمها
الصور والتعدٌل علٌها
كٌفٌة إنشاء ملف فوتوشوب
وهو فً ّ
تطور مستمر حتى معرفة القٌاسات التً نحتاجها
وصل إلى عامنا هذا
شرٌط
فً عملٌة التصمٌم
ٕ٘ٔٓ فوتوشوب سً سً القوابم وصندوق األدوات
وهو أكثر قوة وتطوراً من
وشرٌط الطبقات معرفة أنواع
األعوام السابقة حٌث إ ّنه صٌغ ملفات الفوتوشوب فً
أصبح ٌإثر فً حٌاة الناس عملٌة التصدٌرمعرفة أنواع
بشكل كبٌر لما له من
أى٘ثُ
ثألى٘ثُ ثىذػجةٞز
استخدامات عدٌدة
ثعتؼشثك ثىق٘س ػي ٚثألٗعجط
ثىشقَٞز ٗثألى٘ثُ ثىت ٜتغتخذً
ف ٜػَيٞز ثىطذجػز

موقع كووورة

استخدامات اٌجابٌة
ومن أهم إٌجابٌات استخدام هذا
البرنامج استخدامه فً تصمٌم
اإلعالنات بكافة أنواعها
وأحجامها أل ّنه من أقوى البرامج
فً مجال تصمٌم اإلعالنات كما
أ ّنه ٌقوم بتحوٌل الصور العادٌة
إلى صور مذهلة استخدامه فً
مجال هندسة البناء فً عملٌة
رسم الرسومات الهندسٌة
استخدامات سلبٌة
أ ٍّج ػِ عيذٞجس ٕزث ثىذشّجٍذ
فتذذٗ ٗثضضز ىْج ٍِ خاله
ثالعتخذثً ثىخجطب ٍِ قذو ثألفشثد
الٌّٖ ٝزٖيُ٘ صقٞقز ثىقَٞز
ثىَؼْ٘ٝز ٗثىخقجفٞز ٍٗج إى ٚغٞش
رىل ٍِٗ ٕزٓ ثالعتخذثٍجس
ثىتالػخ دق٘س ثألؽخجؿ ػِ
طشٝق قـ ٗىقق ثىق٘س دؾنو
غٞش الةق صٞج ٝيضق ثألرٙ
دجألؽخجؿ ثٟخش ِٝألّّٔ ٝؾ ّ٘ٓ
ف٘ستٌٖ أٍجً ثىَزتَغ ٗخجفز
ثىَزتَؼجس ثىَضجفظز ف ٜثىْٖجٝز
أق٘ه أُ ػي ٚمو ؽخـ ٝغتخذً
ٕزث ثىذشّجٍذ ٝزخ أُ ٝضغِ
ثعتخذثٍٔ ٗأُ ٝغتخذٍٔ دجىؾنو
ثإلٝزجد ٜثىالةق

أسم المإلف

أسم الكتاب

الجهه المرسل الٌها

السنة

حسن بركات

عالم الجداول االلكترونٌة

حى العجمى
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حركة األستعارة
الشهر

استعارة خارجٌة

استعارة داخلٌة

جملة الكتب

نوفمبر

ٖ

ٕ

٘

دٌسمٌر

ٔ

ٔ

ٕ

نوفمبر
ديسمبر

٘
ٕ
جملة الكتب

ٔ

ٕ

ٖ
ٔ

استعارة داخلٌة استعارة خارجٌة

لغة الفٌجوال بٌسٌك
فٌجوال بٌسٌك هى لغه برمجه
قوٌه تحت نوافذ ماٌكروسوفت
والتى ٌمكن بؤستخدامها انتاج
وصناعه برامج قوٌه ٌعمل لها
الف حساب

نماذج النظام
تعتبر عملٌه تصمٌم وانشاء
النماذج للنظام احد اهم الخطوات
فى بناء النظام فالنموذج هو
الواجهه التى سوف ٌتعامل معها
المستخدم بصفه دابمه فى ادخال
البٌانات المختلفه وتعتبر عملٌه
تصمٌم وانشاء النماذج من
الخطوات السهله والسرٌعه فى
النظام والتى ٌفضلها كثٌر من
المبرمجٌن وٌظهر فى هذه
العملٌه التذوق الفنى واالبداعى
للمبرمج من حٌث شكل النماذج
والوانها وترتٌب اماكن البٌانات
ووضوح رإوس العناوٌن

تعرٌف علم المحاسبة
المحاسبه هى العلم الذى ٌحتوى
على مجموعه المبادىء التى
تعمل على تسجٌل العملٌات
المالٌة

بؤسلوب منظم مع تصنٌف هذه
العملٌات وتبوٌبها وبٌان
محصله هذه العملٌات على
نتٌجه اعمال المشروع خالل
فتره معٌنه ومعرفه المركز
المالى فى تارٌخ انتهاء هذه
الفتره مع عرض وتحلٌل ذلك
من القوابم المالٌه

نماذج النظام
تعتبر عملٌه تصمٌم وانشاء
الـنـماذج لـلـنـظـام احـد اهــم
الــخـطـوات فـى بـناء الـنـظام
فـالنموذج هـو الـواجهه الـتى
سوف ٌتعامل معها المستخدم
بصفه دابمه فى ادخال البٌانات
المختلفه وتعتبر عملٌه تصمٌم
وانشاء النماذج من الخطوات
السهله والسرٌعه فى النظام
والتى ٌفضلها كثٌر من
المبرمجٌن وٌظهر فى هذه
العملٌه التذوق الفنى واالبداعى
للمبرمج من حٌث شكل النماذج
والوانها وترتٌب اماكن البٌانات
ووضوح رإوس العناوٌن

مراحل تصمٌم وانشاء
مراكز النظام

المرحله االولى :
تصمٌم وانشاء نماذج التكوٌد
للنظام-:
تتكون عملٌه تصمٌم وانشاء
نماذج النظام من عده مراحل
نبدأها بمرحله نماذج التكوٌد
وتعتبر عملٌه تكوٌد النظام
العمود الفقرى للمشروع
والذى سوف ٌبنى علٌه كامل
اجزاء المشروع

نموذج تكوٌد دلٌل
الحسابات

دلٌل الحسابات هو اهم عناصر
تكوٌن النظام المحاسبى
المتكامل

نموذج تكوٌد العاملٌن
بالشركه
نموذج تكوٌد العاملٌن بالشركه
هو النموذج المسبول عن
ادخال بٌانات جدول العاملٌن
الذى ٌحتوى على بٌانات
العاملٌن المختلفه ممثل االسم
والعنوان والمإهل الدراسى
وتحقٌق الشخصٌه .

نـشـؤتـه
عبد هللا بن مصباح بن إبراهٌم
الندٌم اإلدرٌسى الحسنً ولد
فً اإلسكندرٌة ٔ ٕٔٙهـ ــ
ٕٗ ٔ8م من أدباء مصر
وشعرابها وخطٌب الثورة
العرابٌة و بعد ما حفظ القرآن
الحقه والده مدرسة جامع
الشٌخ ابراهٌم باشا فتعلم على
ٌد كبار المشاٌخ و تعلم و هو
صغٌر الفقه الشافعى و المنطق
و االصول و االداب اللسانٌه و
اظهر قدرات فى كتابة الشعر و
النثر المسجوع الكتابه فى
مصر كانت مقتصره على
السجع لكن الندٌم ابتكر
اسالٌب جدٌده فى الكتابه
والشعرتعلم التلغراف واتقنه
بسرعه وتعٌن تلغرافجى فى
اكثر من مكتب كان اهمها
مكتب تلغراف القصر العالى
الخاص فً فترة تولً
فى
الخدٌوى اسماعٌل باشا
وقت فراغه كان ٌقرا و ٌتعلم
و ٌذهب إلً االزهر ٌسمع
الدروس و محاضرات الشٌخ
حمزه فتح هللا مفتش اول لغه
عربٌه فى نظارة المعارف
المصرٌه ترك عبد هللا الندٌم
عمله التلغرافجى واهتم بالشعر
واالدب ومخالطة الكتاب
والشعراء واظهر تفوقه علٌهم
وألنه اراد ان ٌسترخً قلٌالً

سافر الً المنصوره وا ُعجب
بالمدٌنه فؤستقر بها وافتتح
متجر بها ونجح فى التجاره
لكن إلنه كان كرٌم مع الناس
لم ٌستفد مادٌا ً وتحول بٌته
ومتجره لصالون بسٌط ٌجلس
فٌه مع االدباء

الجمعٌة الخٌرٌة
فى بداٌات سنة  ٔ879رجع
اسكندرٌه و بدأت حٌاته تتغٌر
فى
و تاخد طابع سٌاسى
االسكندرٌه قابل أصحابه محمد
افندى امٌن و محمود واصف
كانوا وقتها من مإسسٌن
جمعٌة مصر الفتاه و كان
االول نا بب ربٌسها و ال ثانى
كاتم اسرارها و عرفوه على
ادٌب افندى اسحق و سلٌم
افندى النقاش (مالك جرانٌل
مصر و التجاره ) كانو افى
الجمعٌه و طلبو ا منه ان ٌكتب
فى الجورنالٌن فبدأ ٌكتب و
ٌنشر افكاره لكن بعد فترة راى
ان هذه الجمعٌه سرٌه و خطر
علٌهم من جهة الحكومه فاقنع
اصحابه انهم ٌتركوها هما و
غٌرهم و عرض علٌهم انشاء
جمعٌه اخرى تنفع مصر

و ناسها فوافقو ا وانشؤوا فى
االسكندرٌه جمعٌه اسمها
الجمعٌه الخٌرٌه االسالمٌه
فى اواخر اٌام اسماعٌل باشا
و كانت حالة الحرٌه فى مصر
فى حاله سٌبه توفى اسماعٌل
باشا و تولى الخدٌوى محمد
توفٌق حكم مصر و انضم
للجمعٌه ناس ك ثٌره منهم
اعٌان االسكندرٌه الجمعٌه
الخٌرٌه االسالمٌه كانت اول
جمعٌه اسالمٌه تتكون فى
مصر و كان من اهدفها نشر
روح المعرفه بٌن الشبان.
فتحت الجمعٌه مدرسه لتعلٌم
الٌتامى وأوالد الفقرا ء مجانا
و استطاع عبد هللا الندٌم ان
يجعل الخدٌوى توفٌق ٌهتم
بالمدرسه فاصبحت تحت
اشراف ولى عهده عباس
حلمى الذي أحضر لها
مدرسٌن مصرٌٌن و اجانب و
تعٌن عبد هللا الندٌم مدٌر ا
علٌها فنظم التعلٌم فٌها و
أدخل تعلٌم األدب و ازدهرت
المدرسه و فى وقت قصٌر
ٖٓٓ
أصبح فٌها اكتر من
تلمٌذ و خصصت لها وزارة
المعارف كل سنه مبلغ ٕٓ٘
جنٌه.

بعد ما ازدهرت المدرسه طلب
ٌرٌد
الندٌم من الخدٌوى انه
المدرسه البحرٌه النها واسعه و
موقعها ممتاز فوافق الخدٌوى و
أصبح
اشتهرت المدرسه و
الندٌم ٌعمل فٌها حفالت
ٌحضرها اعٌان مصر

الثورة العرابٌة
احمد
عبد هللا الندٌم مثل
عرابى راى ان الحكومه منحازه
لالجانب على حساب المصرٌٌن
فلما هب عرابى فى ثورته
اعجب الندٌم به و انضم للثوره
تتطالب
العرابٌه التً كانت
باالصالح و المساواه و كان
رجالها الثا ئرٌن على االوضاع
ٌنظموا اجتماعات علنٌه و
ٌنشرو ارا ءهم فى الجرانٌل و
تكون الحزب الوطنى و هاجت
القاهره و وصلت اخبار ضرب
االنجلٌز ل ال سكندرٌه فى ٔٔ
ٌولٌه ٕ ٔ88و ان الحرب بٌن
االنجلٌز و عرابى قامت فذهب
الندٌم مع محمود سامى
البارودى و غٌرهم على
اإلسكندرٌه فشاهدوا الجٌش
المصرى ٌحضر لالنسحاب على
كفر الدوار فى ٘ٔ سبتمبر
ٕ ٔ88قامت معركة التل الكبٌر
و ا نهزم عرابى فهرب مع اخ ٌه
و على الروبى على القاهره و
وذهبوا
وراهم عبد هللا الندٌم
على نظارة الحربٌه فى قصر
النٌل و تكون وفد كانت مهمته
الذهاب الى ا لخدٌوى توفٌق
الذى انحاز لالنجلٌز و جلس فى
قصر التٌن و خرج الوفد و فٌه
عبد هللا الندٌم لكن الندٌم اختفى
و ال احد عرف اٌن ذهب

اشتهرت و انتشرت و كان لدٌها
القبض علٌه
تؤثٌر كبٌر على افكار المصرٌٌن
واستمر ٌنشرها إلً أن قررت
عاش عبد هللا الندٌم متخفى فى
الحكومه الغاء ترخٌصها بسبب
مدٌرٌة المنصوره فى قرٌة
أفكارها و نفً الندٌم من مصر
بدواى عند الحاج الشبراوى و مرة أخري على ٌافا و صرفت له
الحكومه ٓٓٗ جنٌه لتكالٌف
كان بٌتنكر ساعات على هٌبة
سفره و ٖ٘ جنٌه شهرى ٌعٌش
دروٌش و ساعات على هٌبة
منها فى المنفى بشرط ان الٌكتب
المغاربه و غٌرهم و أصدرت
فى الجرانٌل اى شا لها عالقه
الحكومه امر بالقبض علٌه و
بسٌاسة مصر.
خصصت مكافأه حجمها الف
جنٌه لمن ٌدل علٌه ولكن الناس
نفٌه لالستانه
و
امتنعت عن التبلٌغ عنه
ا جلس الندٌم فى ٌافا اربع اشهر
ساعدوه فى التخفى و كانو
ٌقومون بإطعامه و استمر الحال ثم امر السلطان العثماني بطرده
كذلك إلً أن تم القبض علٌه فى منها فرجع على اإلسكندرٌه و
قابل هناك مختار باشا مندوب
نوفمبر ٔ ٔ89فى اخر اٌام
فجهز له
السلطان التركى
الخدٌوى توفٌق قاموا ترحٌله لٌعٌش فى االستانه فسافر على
على طنطا وحبس هناك
لعدة هناك و عٌنه السلطان مفتش
أٌام ا و سال عن سبب اختفابه للمطبوعات فى الباب العالى
أن ٌتم بمرتب ٘ٗ جنٌه و كان يصرف
فقال لهم انه خاف
القبض علٌه مع رجال الثوره كل أمواله على الفقرا ء و
األقارب و األ صحاب و اعمال
العرابٌه و عفا عنه الخدٌوى
الخٌر فى منفاه فى االستانه
لكن قرر نفٌه خارج مصر ألى
تعرف عبد هللا الندٌم على
مكان على مزاجه فاختار الندٌم الكتاب و المفكرٌن و كان منهم
ٌافا فسفرته الحكومه على هناك جمال الدٌن االفغانى.
و عاش هناك و عمل جوالت فى
مدن فلسطٌن فى سنة ٕٔ89
وفـاتـه
توفى الخدٌوى توفٌق و تولى
الحكم عباس حلمى التانى فعفا ػذذ هللا ثىْذ ٌٝمجُ ٝتَْ ٜثىؼ٘دٓ
عن عبد هللا الندٌم و سمح له هٍقش ىنِٓ ٍشك دجىغو ٗ ت٘فٚ
بالرجوع على مصر فرجع و ف 11 ٚثمت٘دش  1896فٚ
ثالعتجّٔ ٗ رٖضٗث ىٔ رْجصٓ
استمر ٌتنقل ما بٌن القاهره و
صضشٕج
مذٞشٓ دأٍش ثىغيطجُ
اسكندرٌه لحوالى شهر إلً أن ما فشقت ٍِ ِٞثىزٞؼ ٗ فشقٔ ٍِ
قرر انه ٌعٌش فى القاهره فعاش ثىذ٘ىٞظ ٗ مذجس سرجه ثىذٗىٔ ٗ
فٌها و اصدر مجله علمٌه ادبٌه رَجه ثىذ ِٝثالفغجّٗ ٚدفِ فٚ
دجؽنطجػ
اسمها االستاذ

تؼجده ثىَغجفز ثىتَٝ ٜؾٖٞج
ثىؾخـ ثىؼجد ٛخاله ػَشٓ
ص٘ثى ٜخَظ دٗسثس ص٘ه
م٘مخ ثألسك صٞج إُ
ثىؾخـ ثىْؾٞظ ّغذٞج ً َٝؾٜ
ص٘ثى 7500 ٜخط٘ر فٜ
ثى ً٘ٞثى٘ثصذ ٗف ٜصجه تٌ
ثىضفجظ ػيٕ ٚزث ثىَؼذه صتٚ
دي٘ؽ ثىخَجّ ٍِ ِٞثىؼَش
عٞنُ٘ قذ ٍؾ ٚص٘ثىٜ
ٍ 216ي ُ٘ٞخط٘ر ف ٜصٞجتٔ
أ ٍّج ثىؾخـ ثىؼجدَٝ ٛؾٜ
ص٘ثى 110 ٜأىف ٍٞو ٕٗزٓ
ثىَغجفز تؼجده ثىَؾ ٜخَظ
ىفجس ص٘ه ثألسك

الداخلٌة
أصدر وزٌر ـ
ـ
ـقـرار رقــم ٔ9ٖٙ
لسنة  ٕٓٔ7باعـتبار
فذ مطار سفنكس
م ــن ـ
الكـٌلو ٘ٗ
دولي ـب ـ
ال ـ
ـ
ـبطـريــق الــقــاه ــرة
االسكندرٌةالصحراوي
قانونٌا لدخول
فذا ـ
من ـ
ـ
صر
جــم ـه ــوريــة م ــ ـ
ربٌة والخــروج
الــعــ ـ
ولـيس م ــطــار
م ـنها ـ
للرحالت الداخلٌة فقط

أوالً -:توصٌف المشكلة

تعد مراكز الشباب من الهٌبات الشبابٌة الحٌوٌة  ،والمتاحة لجمٌع فبات سكان الحً  ،والتً
تقدم مجموعة متنوعة من األنشطة فهً ال تقتصر فقط علً األنشطة الرٌاضٌة بل ٌوجد بها
أٌضا ً أنشطة ( ثقافٌة – ترفٌهٌة)
وهً هٌبات غٌر مقتصرة علً عمر محدد بل تخدم الفبات العمرٌة من سن (٘ – ٘ ٙسنة)
 الزٌادة السكانٌة المتوقعة:ـ
******************
 عدد سكان حً العجمً حتً ٔ ٗ9ٕ8ٗٔ ٕٓٔ7/ٔ/نسمة.

 عدد الذكور حتً ٕٕٔ٘7ٕٓ  ٕٓٔ7/ٔ/نسمة
 عدد اإلناث حتً ٕٕٔٗٓٔٔ  ٕٓٔ7/ٔ/نسمة
 معدل النمو ٔ.89 

ثانٌا ً -:القٌود والمتغٌرات التً تإثر علً المشكلة-:

 مركز شباب لكل ( ٓٓٓٓٔ ) نسمة.
ٍ غجصز ٍشمض ثىؾذجح ثىَْ٘رر 2ً1500 ٚدجالضجفــز ثى ٚثىَذْ ٚثالدثس0 2ً125 ٙ
 توفٌر االمكانٌات للنسبة المنتفعـــة من السكان بهـــذه المراكز لممارســة األنشطة
الشبابٌة.
 تكلفة إنشاء مركـز الشباب ٔ ملٌون جنٌه وٌشمل ( أراضى ـ مبانى ـ أثاث وتجهٌز
معدات).
 الوقت الالزم النشـــاء مركز الشباب من  ٙشهــور إلى سنة ( وذلك عنـد توافر
الشروط الالزمة النشاء مركز الشباب .

 توفٌر المكان المناسب إلنشاء مركز الشباب .مراكس الشباب بحي العجمي-:

ثالــثا ً -:البٌــانات والــمإشـــــرات -:
الهٌبة

المستفٌدٌن

عدد المالعب
وأنواعها

حالة المبنً

بجوار محطة مٌاه ٓٓ٘ٔمٕ
الدخٌلة

ٓٓ٘

ٖمالعب (قدم –
طابرة – سلة
ثنابً)

صالح

مساكن الحدٌد
والصلب – فضة
 -العجمً

ٕٓٓٗمٕ

ٕٓٓ

ٕ ملعب( قدم
خماسً – سلة
)

صالح

ك ٕٙبحري
طرٌق أ -مطروح

ٖ٘ 8ٓx

ٓ٘ٔ

ملعب (ثالثً)

مغلق

مساكن الصٌنٌة
بالهانوفٌل

مغلق حٌث تم حرقه أثناء ثورة ٕ٘ ٌناٌر وجاري
اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة تشغٌله

م ش الدخٌلة غٌرصالح والنشاط
متوقف لسوء حالة
المبنً
مش
العجمً
مش
أبوتالت
م ش مبارك

المساحة

العنوان

تجسٝخ ثىذٞجُ2016/3/8-:

ٍقذس ثىذٞجُ ٍ -:ذٝشٝز ثىؾذجح ٗثىشٝجضز

مراكز الشباب بحً العجمً ومساحتها بالمتر المربع

ٕٓٓٗ

ٕٓٓ8
ٓٓ٘ٔ
المساحة

م ش أبو تالت

م ش العجمً

م ش الدخٌلة

التعلٌق
ٍِ ثىذٞجّجس ثىغجدقز ّالصع ٗر٘د ػذد ٍ 4شثمض ىيؾذجح ٗثىشٝجضز ٌٍْٖ ٗثصذ
ٍت٘قف ٗثٟخش دضجىز سدٝتز ٗثىْؾجط دٔ ٍت٘قف .

 ثىْ٘ثد ٛثىشٝجضٞز دض ٜثىؼزَ-:ٜ
المستفٌدٌن

عدد المالعب
وأنواعها

المساحة

الهٌبة

حالة المبنً

العنوان

ٓ8

ــــــــــــ

نادي المجد
الرٌاضً

ئ
ردية

المكس بجوار كازٌنو ٓٔٔمٕ
زفٌر
ٓٙمٕ

ــــــــــ

ـــــــــــــ

نادي شباب
الدخٌلة

صالح جزبٌا

الدخٌلة بجوار
مدرسة بالل بن رباح

تم ضمه لمركز شباب الدخٌلة برقم
ٓ ٕٓٔ٘/79بتارٌخ ٕٓٔ٘/8/9

نادي
الهانوفٌل

غٌر صالح

الهانوفٌل بجوار
مسجد مصطفً
اسماعٌل

ٖ٘مٕ

نادي
المكس

مغلق

بالمكس تحت
مدرجات حدٌقة
المكس

تم ضمه لنادي المجد الرٌاضً برقم ٓ 79لسنة ٕ٘ٔٓ

اإلجمالً

ٗ

ـــــــــ

ــــــــــــ
تجسٝخ ثىذٞجُ:ـ 2016/3/8

ٍقذس ثىذٞجُ ٍ -:ذٝشٝز ثىؾذجح ٗثىشٝجضز

النوادي الشعبٌة بحً العجمً ومساحتها بالمتر المربع

ٓٔٔ

ٓٙ
ٖ٘

المساحة

نادي الهانوفٌل

نادي شباب الدخٌلة

نادي المجد الرٌاضً

التعلٌق
ٍِ ثىذٞجّجس ثىغجدقز ٝتضش ىْج ٗر٘د أسدؼز ّ٘ثد ٛسٝجضٞز ٌٍْٖ ٗثصذ ٍغيق ٗتٌ ضَٔ

إىّ ٜجد ٛثىَنظ  ،مَج تٌ ضٌ ّجد ٛثىٖجّ٘فٞو ىَشمض ؽذجح ثىذخٞيز  ،ميٌٖ دضجىز سدٝتز.

ّ٘ثد ٙثىؾشمجس دض ٚثىؼزَٚ
المستفيدين عدد المالعب وأنواعها

الهيئة

حالة
المبني

العنوان

المساحة

نادي العاملٌن
بشركة الحدٌد
والصلب

صالح

الدخٌلة طرٌق اسكندرٌة -
مطروح

ٖ فدان

نادى شركة
مصر لصناعة
الكٌماوٌات

صالح

المكس طرٌق اسكندرٌة -
مطروح

ٓٙم

نادي هٌبة
المٌناء

صالح

مبنً الفنار بالمكس

ٓٓ9م

ــــــ

نادي شركة
المكس
للمالحات

صالح جزبٌا

نادي شركة

تعذر
الحصول
علً البٌان

ـــــــــ

نادى شركة
اسكندرٌة
للبترول

صالح

بٌانكى – البٌطاش

ٕٓٗ9مٕ

نادى شركة
سولفاى
بيكربونات
الصودٌوم

صالح

ش المكس  -اإلسكندرٌة

ٕٓمٕ

ملعب واحد

نادى شركة
النصر
للمسبوكات

صالح

طرٌق الحدٌد و الصلب –
أم زغٌو

تعذر
الحصول
علً البٌان

ملعب واحد

نادي طلمبات
المكس

صالح جزبٌا

ــــــــــــ

ٕٕ٘مٕ

ملعب كرة قدم

لجنة العاملٌن
بشركة انربك

صالح

ش السد العالً – وادي
القمر

تعذر
الحصول
علً البٌان

اإلجمالً

9

ــــــ

ٓٓ٘ٔ

٘ مالعب ( قدم – سلة ٕ -تنس-
طابرة)ٕحمام سباحة
ٕ ملعب

ـــــــــ
ــــــ
ملعب واحد ترابً

ٗ مالعب (قدم تنس – سلة – ٌد)
ـــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ـــــ

ــــــــ

نوادي الشركات ومساحتها بالمتر المربع
12600

2940

60
نادي العاملين نادى شركة
مصر
بشركة الحديد
لصناعة
والصلب
الكيماويات

900

20
نادى شركة
اسكندرية
للبترول

نادي هيئة
الميناء

ٍقذس ثىذٞجُ ٍ -:ذٝشٝز ثىؾذجح ٗثىشٝجضز

225

نادى شركة نادي طلمبات
المكس
سولفاى
بيكربونات
الصوديوم

تجسٝخ ثىذٞجُ2016/3/8 -:

التعلٌق
ٍِ ثىذٞجّجس ثىغجدقز ٝتذ ِٞىْج ٗر٘د ػذد ّ٘ 8ثد ٛؽشمجس دض ٜثىؼزَ ٜدجإلضجفز
إى ٜىزْز سٝجضٞز  ٌٍْٖ ،ػذد ّ 2جد ٛفجىش رضةٞج ً ٕٗ ،زٓ ثىْ٘ثدٍ ٛؼظَٖج دجىَنظ.
ٍِ خاله ٍج عذق ٝتضش ىْج أُ إرَجى ٜػذد ثىْ٘ثدٍٗ ٛشثمض ثىؾذجح دض ٜثىؼزَّ 16 ٜجدٛ
ٍٗشمض ؽذجح دجإلضجفز إى ٜىزْز سٝجضٞز.
ٍؼظٌ ٕزٓ ثىْ٘ثد ٛفجىضز رضةٞج ً أٗ غٞش فجىضز أٗ سدٝتز ّٗ ،زذ أُ ّ٘ثد ٛثىؾشمجس غٞش
ٍ٘صػز ف ٜأّضجء ثىؼزَ ٜدو ٍتَشمضر دأٍجمِ ٍؼْٞز ٍٗقتقشر ػي ٜأفشثد ٍؼْٞز  ،مَج ّزذ أُ
ٍغجصتٖج مذٞشر  ،ىزث فض ٜثىؼزَ ٜدضجرز إى ٜإػجدر ت٘صٝغ ىَشثمض ثىؾذجح دو دضجرز إى ٜإّؾجء
ٍشثمض ؽذجح رذٝذر ،صٞج أّٔ ٘ٝرذ أٍجمِ خجىٞز دض ٜثىؼزَ. ٜ
1ـ أسثض ٚدَْطقز ك 21

2ـ أسثض ٚدَْطقز ك 0 26

ثىضو ثألٗه
-:
 ٍؼشفز عذخ غيق ٍج تٌ غيقٔ ٍِ ّ٘ثد ٛثىؾذجح ٗثىشٝجضز ٕٗو ٍِ ثىََنِ إػجدرفتضٖج ٍشر أخش.ٛ
 تشٍٍ ٌٞج ٕ٘ دضجىز عٞتز ٍِ ثىْ٘ثدٗ ٛػَو إصاله ٗتزذٝذ ىيَذٍْٗ ، ٜذٓ دَج ٝيضٍٍِٔ أحجث .

ثىضو ثىخجّٜ
-:
أعظ ثىقٞجط

ثىذذٝو ثالٗه

ثىذذٝو ثىخجّٚ

ثىذؼذ ثىضٍْٚ

عشٝغ

دطب

ثىذؼذ ثالقتقجدٙ

ٍت٘عظ

ػجىٜ

ثىذؼذ ثالرتَجػٚ

ثٝزجدٜ

ثٝزجدٜ

إّؾجء ٍشمض ؽذجح دض ٜثىؼزَٗ ٜخجفز دَْطقز ثىٖجّ٘فٞو ٍْ ،طقز ك ٝٗ 21فضو أُ ٝنُ٘
دَنجُ قشٝخ ٍِ ػ أعنْذسٝز – ٍطشٗس.

تقييم الحلول وفقا ً ألضص القياش-:
أسس القٌاس
الحل األول
الحل الثانً

نسبة التؤثٌر علً البعد نسبة التؤثٌر علً
البعد اإلقتصادي
الزمنً
ٔ9
ٖ٘
ٖٓ
٘

نسبة التؤثٌر علً البعد
اإلجتماعً
ٖٓ
ٖٓ

تقٌٌم الحل
ٗ8
٘ٙ

ٍِ ثىَؼجٞٝشثىغجدقز ٝتضش أُ ثىضو ثألٗه ٕ٘ ثىَتجس ٍؤقتج ً ٗرىل ى٘ر٘د أٍجمِ مجُ
دٖج ٍشثمض ؽذجح ٗإٍج تٌ غيقٔ أٗ تٌ ضَٔ ٟخش ،ىزث فَِ ثىٞغٞش تشٍٍ ٌٞذْٜ
ٗثٍذثدٓ دي٘ثصٍٔ أٗفش ٍِ إّؾجء آخش ٍِ رذٝذ.

رأي الفنٌٌن والجهات المسبولة
* رأي ادارة الشباب والرياضة بالحي-:
* ٝفضو ٍؼشفز أعذجح غيق ٍج تٌ غيقٔ ٍِ ٍشثمض ؽذجح ٗ ،ثفالس ٗتشٌٍٞ
ٗتزذٝذ ٍج ٕ٘ سدا ٗغٞش فجىش .
* تؾنٞو ىزْز ٍِ ٍذٝشٝز ثىؾذجح ٗثىشٝجضز ىيَتجدؼز ثىَٞذثّٞز ىَشثمض ثىؾذجح
دجىضٗ ، ٜثٍذثدٕج دَج تفتقش ثى ٍِ ٔٞأدٗثس ٗأرٖضر.

المقترحات والتوصٌات
 -1ثىؼَو ػي ٜصج سرجه ثألػَجه ىيَغجَٕز ف ٜثٍذثد ٍشثمض ثىؾذجح دنو ٍج
ٕ٘ رذٝذ ٍٗتجس .
 -2صج أفضجح ثىؾشمجس ػي ٜثىَغجَٕز ف ٜتط٘ٝش أٗ إّؾجء ٍشثمض ؽذجح
دض ٜثىؼزَ.ٜ

