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6

االجراءات اإلحترازية ضد فيروس كورونا

نفذ حي العجمي باإلسكندرية حملة مكبرة استهدفت
تطهير عدد من المناطق في إطار اإلجراءات
اإلحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا تم خالل
الحملة تطهير منطقتي الدخيلة القبلية والبحرية
وانهاء شكوى لرش وتطهير مبنى قوات أمن الميناء
بالدخيلة والمنطقة المحيطة كما جرى رش وتطهير
قسم شرطة الدخيلة والمنطقة المحيطة به والمنطقة
المحيطة بمستشفى العجمي المركزى المخصصة
للحجر الصحي ومبنى ديوان عام الحى والمنطقة
المحيطة به وانطلقت حملة أخرى لتطهير عدد من
شوارع قبلي طريق إسكندرية مطروح وشملت ( خير
هللا ،الصحافة ،مسجد القويرى ،عيد الطلخاوي،
فضة،المنطقة خلف مول عجمى ستار بالبوابه ،8
عبد الفتاح ا لطلخاوي ،البستان ،إسماعيل الطلخاوي،
اإليمان ،سعد زغلول )

مـصدر الخبر بوابة االهرام
بــتـــاريــــخ 2021/7/3 :

مجهودات حى العجمى

شن حي العجمي في اإلسكندرية حملة لمنع
مكبرات الصوت الخاصة بالباعة الجائلين في
شوارع الحي للقضاء على التلوث السمعي
والضوضاء وأسفرت الحملة عن التحفظ على 6
مكبرات صوت ميكرفون وذلك بالتنسيق بين
شرطة المرافق والجهات التنفيذية المعنية يأتي
ذلك في إطار الحمالت المتتالية لمطاردة الباعة
الجائلين مستخدمي مكبرات الصوت لما تسببه
من تلوث سمعي حيث يتم التحفظ على مكبرات
الصوت ومصادرتها وتغريم مستخدميها لردعهم
حفاظا ً علي صحة المواطنين كان اللواء  /محمد
الشريف محافظ اإلسكندرية أصدر تعليمات
لرؤساء األحياء بالبدء في تنفيذ حمالت مكبرة
لمنع مكبرات الصوت الخاصة بالباعة الجائلين
استجابة لشكاوى المواطنين

مـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــاريــــخ 2021/7/5 :
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كهرباء وإنارة

أعلن اللواء  /محمد الشريف محافظ اإلسكندرية اإلنتهاء من
تنفيذ كافة مشروعات اإلنارة بنسبة تنفيذ  ٪١٠٠وبتكلفة ٥٤
مليون جنية وذلك في  ٦مناطق عشوائية بالمحافظة وهي
(الدخيلة الجبل الشمعدان ،والعصافرة القبلية ،وسيدي بشر
قبلي ،ومحسن الكبرى ،ودنا والمحروسة ،والحضرة الجديدة)
وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس
الجمهورية بتطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة
لقاطنيها وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم أفضل
الخدمات للمناطق األكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة بها مشيراً
إلى أنه شدد على وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة برئاسة
الدكتورة  /مرفت أحمد وجميع الجهات المعنية بالمتابعة
المستمرة لجميع المشروعات التي تتم لتطوير المناطق
العشوائية بالمحافظة مؤكدا ً على سرعة االنتهاء من تلك
المشروعات الخدمية في البرنامج الزمني المحدد لها وأشار
المحافظ إلى أن مشروعات اإلنارة التي تمت في منطقة الدخيلة
الجبل تقدر بـ ٨مليون جنية حيث تم تركيب  ١٢٧٣ذراع إنارة
باإلضافة إلى  ١٨٧عمود و ١٤٦٠كشاف وقد بلغت تكلفة
أعمال اإلنارة في منطقة العصافرة القبلية ما يقرب من ١٢
مليون جنية وتم تركيب  ١٩٠٣ذراع إنارة و ١٦٠عامود
و ٢٠٨٨كشاف أما منطقة سيدي بشر قبلي فقد بلغت تكلفة
أعمال اإلنارة  ١٠مليون جنيه حيث تم تركيب  ١٣١٣ذراع
و ٣١٤عمود و ١٦٨٥كشاف وأضاف أن تكلفة مشروعات
اإلنارة بمنطقة محسن الكبرى قد بلغت حوالي  ١٦مليون جنيه
حيث تم تركيب  ١٩٣٠ذراع إنارة ،و ٥٠٠عمود و٢٤٣٠
كشاف مشيرا إلى أن تكلفة مشروعات اإلنارة التي تم تنفيذها
في منطقة دنا والمحروسة قد بلغت  ٣مليون جنية وقد تم
تركيب  ٥٦٢ذراع و ٥٦٢كشاف هذا باإلضافة إلى أن
مشروعات اإلنارة بمنطقة الحضرة الجديدة قد بلغ ٥مليون جنيه
حيث تم تركيب  ٩٣٧ذراع ،و ٤٥عمود باإلضافة إلى ٩٨٢
كشاف
مـصدر الخبر المصرى اليوم
بــتـــاريــــخ 2021/7/10 :

مجهودات حى العجمى

قام مشروع معا ً من أجل تنمية مصر التابع
للكنيسة األسقفية بمصر األحد بتركيب وحدة
استزراع سمكى بمنطقة العجمي بهدف سد
وتلبية احتياج المنطقة من األسماك ومساعدتهم
في تطوير مهاراتهم بمجتمع العجمى بجمعية
قرية األمل لألطفال ذوي اإلعاقة بالشراكة مع
مؤسسة الفرح للتنمية وذكر بيان للكنيسة أن
وحدة االستزراع السمكى هي نظام بيئي يتكون
من أسماك ونباتات في دورة مغلقة لتوفيرها
بشكل صحى وشارك في النشاط الدكتورة  /ندى
ألفى ثابت عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس
إدارة الجمعية ووفد ممثل من إدارة األندية
بوزارة التضامن االجتماعى ويقام المشروع
تحت رعاية إقليم الكنيسة األسقفية بمصر
وشمال إفريقيا والقرن اإلفريقى ومؤسسة مصر
الخير ومن المقرر أن يشمل المشروع مجموعة
من المبادرات والفعاليات في محافظات القاهرة
واإلسكندرية والمنيا ومدينتي السادات ومنوف
بمحافظة المنوفية يهدف المشروع إلى إقامة
عالقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب
وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى
والحضارى لديهم باإلضافة إلى اشتراك
المتدربين معا في تنفيذ مبادرات عملية تعود
بالنفع على مجتمعاتهم المحلية بهدف الوصول
إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق
التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات
المجتمع المدنى التي تعمل في ذات االتجاه الذي
ترتبط به مبادرتهم
مـصدر الخبر  :المصرى اليوم
بــتـــاريــــخ 2021/7/11 :
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مخالفات البناء

الطرق والرصف

في إطار تنفيذ تعليمات السيد الدكتور /رئيس مجلس الوزراء
والسيد اللواء /محمد الشريف محافظ اإلسكندرية بالتواصل مع
السادة النواب للتنسيق مع األحياء الختيار الشوارع التى تدرج
بخطة الرصف للعام المالى الحالى شهد حى العجمى اجتماع السادة
أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بنطاق حي العجمي وغرب
اإلسكندرية لتحديد ووضع اولويات الخطة االستثمارية للرصف
للعام المالي الجاري  ٢٠٢٢-٢٠٢١لحي العجمي وفقا لإلعتماد
المالي المخصص للرصف بحي العجمي وجاء ذلك بحضور الساده
الدكتور /أحمد خليل خيرهللا نائب الشعب
االستاذ  /محمد رزق مدير مكتب النائب سعداوي راغب ضيف هللا
االستاذ  /حسان مدني مدير مكتب النائب رزق راغب ضيف هللا
االستاذ  /أحمد خالد مدير مكتب النائب حسين رجب العقاري
االستاذ  /محمد عابدين مدير مكتب النائب أحمد خليل خيرهللا
االستاذ  /أحمد محروس مدير مكتب النائب أحمد الشريف
االستاذ  /عمرو حسين نيابة عن مدير مكتب النائب سعد الفقي
االستاذ  /حمدي بخيت مدير إدارة المرافق بحي العجمي
األستاذة  /صفاء الكومي مدير إدارة التخطيط بحي العجمي
المهندس  /أحمد عبدالسالم مهندس صيانة ومشروعات قطاع
العجمي بمديرية الطرق النقل تم عقد اجتماع تنسيقي بين مندوبي
السادة نواب دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب بديوان حي
العجمي مع السادة مسئولي المرافق والطرق بحي العجمي
ومسئولي قطاع العجمي بمديرية الطرق وتم االتفاق علي وضع
أسماء الطرق المقترحه إلدراجها بالخطة االستثمارية والتي تهدف
باألساس إلى تهيئة محاور مرورية للربط بين البيطاش و
الهانوفيل والهانوفيل وأبو يوسف ثم أبو يوسف وك  ٢١وقام
المجتمعون بعمل معاينة ميدانية للوقوف علي حالة الشوارع المراد
إدراجها بالخطة وتحديد االولويات التى تحقق الصالح العام كما هو
موضح بمحضر اإلجتماع
مـصدر الخبر  :الصفحة الرسمية لحى العجمى
بــتـــاريــــخ 2021/7/11 :

شن حي العجمي باإلسكندرية حمالت
مكثفة استهدفت إيقاف أعمال البناء
المخالف بعدد من مناطق الحي وأشار
السيد األستاذ  /السيد إبراهيم موسى
رئيس حى العجمى إن ادارة المتابعة
الميدانية رصدت وجود أعمال عبارة عن
تحويل شقة سكنية إلى بيوتي سنتر أن
المعاينة كشفت عن بناء حمام مغربي
وتقفيل بلكونة جيب داخل الشقة وجرى
إخطار المالك يايقاف األعمال لحين
استصدار الترخيص كل ذلك في وجود
مهندس المنطقة ومفتش المتابعة كما لفت
إلى أنه جرى إزالة كشك مباني بشارع
المالحة في وجود مدير األزمات
والكوارث ومفتش المتابعة كما جرى
التحفظ على معدات بناء بشارع مسجد
الفتح بمنطقة البيطاش

مـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــاريــــخ 2021/7/18 :
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تطوير الطرق

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير
المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة معا ً نبني
المستقبل بمحافظة اإلسكندرية والتي تتم تحت
إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصرح
السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة
الجمهورية بأن الرئيس استمع لشرح حول
المشروع من الدكتور  /مصطفي مدبولي رئيس
مجلس الوزراء واللواء  /أحمد العزازي نائب
رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث تصل
أعمال تطوير الطرق والمحاور إلى إجمالي أطوال
 140كم باإلضافة ألعمال الهندسة والصناعات
الخاصة بالكباري كما حرص الرئيس على
االطمئنان من المهندسين والخبراء االستشاريين
عن مراحل سير العمل والكفاءة الفنية واالنشائية
لمحور التعمير أخذا فى االعتبار طبيعة األراضى فى
تلك المنطقة التى يمر بها المحور ووجه الرئيس
بتطوير تلك الطرق والمحاور الحيوية وفق مخطط
هندسي وإنشائي يراعي استدامة كفاءتها
واستيعابها لحركة التنقل والمرور لمدي زمني
مستقبلي ال يقل عن عشرين سنة أخذا ً في االعتبار
األهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم
الحركة المرورية بمحافظة اإلسكندرية ومحيطها
الجغرافي فضالً عن ربطها بالتجمعات العمرانية
الجديدة بالمنطقة كما وجه الرئيس في هذا اإلطار
بااللتزام بالخطة الزمنية إلتمام األعمال اإلنشائية
ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير
السالمة واألمان وأوضح المتحدث الرسمي أن
أعمال التطوير تشمل محاور شرق اإلسكندرية بما
فيها الطريق الدائري لمدينة أبي قير الجديدة بطول

 16كم لخدمة التوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة أبي
قير وشرق مدينة اإلسكندرية أما عن محاور غرب
اإلسكندرية فتشمل محور التعمير بعرض تسع حارات
بكل إتجاه بطول  35كم ويمتد  15كم في إتجاه غرب
اإلسكندرية وكذا عدد أربعة محاور ربط عرضية علي
الطريق الساحلي بطول  14كم لربط الطريق الساحلي
بمحور التعمير الجديد بعرض ثماني حارات بكل إتجاه
كما تم عرض الموقف بالنسبة لمحور ماريا المراني
الجديد بطول  14كم وعرض ست حارات بكل إتجاه
وذلك لربط طريق الكافوري /برج العرب بمحور
التعمير بالقوس الغربي وحتي الطريق الصحراوي كما
تم استعراض محور النوبارية (القوس الشرقي)
بأطوال  25كم وبعرض ست حارات بكل إتجاه لربط
محور التعمير بطريق القاهرة /اإلسكندرية الصحراوي
فضالً عن محور مطار برج العرب (القوس الغربي)
بطول  2كم وعرض ست حارات بكل إتجاه ،وذلك
ليتكامل مع شبكة الطرق الجديدة والمطورة والتي
تشكل الطريق الدائري لمحافظتي اإلسكندرية والبحيرة
بإجمالي أطوال  90كم.

مـصدر الخبر  :اليوم السابع
بــتـــاريــــخ 2021/7/23 :
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أسم صاحب الشكوى

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

م

تاريخ الوارد
ورقمه

2167985 1
بتاريخ
2021/7/7

عمرو أحمد حسن
السمان
 6ش مسجد عباد
الرحمن متفرع من
عيد ابو تالت امام
فيال كمال سعد

ـ المواطن يشكو من عدم
وجود إنارة فى األعمدة
الخاصة بالكهرباء داخل
المنطقة التى يتبعها ويوضح
أنه قام باألتصال على رقم
 121ولم يتم الحل ويوضح
أنه بعض األعمدة بعد عملية
اإلحالل والتجديد التى تمت
ال تعمل بها كشافات

تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد أفادت بأنه تم التوجه
الى مكان البالغ إلصالح العطل وتبين
وجود شبكة هوائية متهالكة وسوف
يتم التنسيق مع فرع إضاءة الساحل
لتوفير الشبكة حيث أن الشركة هى
الجهة الوحيدة الموردة لصرف
كشافات الصيانة
تم الرد على المحافظة برقم 931
بتاريخ 2021/7/11

2172665 2
بتاريخ
2021/7/11

زينب احمد محمد المواطن يشكو من تدمير
األسفلت والبنية التحتية بعد
أحمد
 43ش عبد الفتاح رصفه ومعاناتنا فى رصفة
استمرت الكثر من 8
الطلخاوى
لسنوات وانتشر الوباء
بالتوكتوك
المسمى
واألختطاف
والبلطجية
برجاء إعادة النظر فى
رصف هذا الشارع مرة
أخرى

أنه سيتم دراسة أمكانية الشارع
المذكور فى أقرب خطة رصف أو
توفير األعتماد المالى
تم الرد على المحافظة برقم 940
بتاريخ 2021/7/13

2174239 3
بتاريخ
2021/7/11

أحمد محمد متولى المواطن يشكو بسبب تعنت
الحى من دفع األقساط على
سالمة
الصينية الشقة المقيم بها حيث تم
مساكن
بلوك  1مدخل  2شراؤها بتسلسل توكيل
شقة  21الهانوفيل وعند الذهاب الى الحى
لتقنين الشقة تم إبالغ
الشاكى انه ال يوجد عليها
أقساط وعند الذهاب للدفع تم
الرفض بسبب أنه تم وقف
التعامل على الشقة

تبين وجود ورقة مرفقة بالصفحة
الخاصة بالوحدة السكنية بمسلسل
رقم  1548مرحلة ثانية شباب
ومذكور فيها بأنه ممنوع التعامل مع
تلك الوحدة السكنية وأنه البد من
الرجوع الى إدارة بحوث اإلسكان
للبت فى األمر وإفادتنا بما يتم
التصرف على تلك الوحدة
تم الرد على المحافظة برقم 937
بتاريخ 2021/7/13

مصدر البيان  :ادارة خدمة المواطنين بالحى

تاريخ البيان 2021/7/26 :
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 قطاع التموين واإلستهالك
 قطاع اإلنتاج الحيوانى والسمكى
 قطاع الطب البيطرى

13

اوال  :التمــويـن
 – 1نشاط المخابز فى الحى عن عام 2020

العجمى
حضر
االجمالى

1
1

ـــ

+ 163
22
متوقف

ـــ

185

23
23

االنتاج
اليومى عدد
االرغفة

بلدى

1169397
1169397

تاريخ البيان 2021 /6/27 :

مصدر البيان  :ادارة تموين العجمى

نشاط المخابزبالحى

163

مخابز قطاع
خاص بلدى

23

مخابز قطاع خاص
افرنجى

1

مخابز قطاع عام
بلدى

السكان
التقديرى

م

حـى

البيان

سياحى
افرنجى

نصيب الفرد
من الخبز

قطاع عام

مخابز القطاع الخاص
والمشروعات
سياحى
بلدى
افرنجى

634996

5
ارغفة

634996

5
ارغفة

14

التعليق
من الجدول السابق يتضح لنا ان -:

 عدد المخابز ( قطاع عام بلدى ) هو 1
 عدد المخابز ( قطاع خاص بلدى ) هو 163
 عدد المخابز ( قطاع خاص افرنجى ) هو 23
 هدد المخابز المتوقفة هو 22
 اجمالى عدد المخابز بحى العجمى  209مخبز
 نسبة عدد المخابز البلدى( قطاع عام ) الى اجمالى المخابز %0.47
 نسبة عدد المخابز البلدى ( قطاع خاص ) الى اجمالى المخابز %11
 نسبة عدد المخابز االفرنجى ( قطاع خاص ) الى اجمالى المخابز %79
 نسبة عدد المخابز المتوقفة الى اجمالى المخابز %10.5
 نصيب الفرد من الرغيف طبقا لمنظومة الخبز الحديثة  5ارغفة فى اليوم /فرد
 نصيب السكان من المخابز التى تعمل  3895فرد  /مخبز

المقترح

المتابعة الدورية من ادارة التموين على المخابز لضمان حصول المواطن على حصته
اليومية0

15

 – 2تطور نصيب السكان من المخابز
عدد المخابز
م

البيان

2018

حضر

2019

حضر

2020

حضر

آلى

االجمالى

نصف آلى

عدد السكان
التقديرى

نصيب
السكان من
المخابز
2653

عام

خاص

عام

خاص

عام

خاص

ـــ

24

4

156

4

180

488161

ـــ

24

1

161

1

185

616043

3312

ـــ

24

1

161

1

185

634996

3413

تاريخ البيان 2021/6/27-:

مصدر البيان  -:ادارة تموين العجمى

نصيب السكان من المخابزعام 2020
161

24

مخبز نصف آلى
خاص

مخبز آلى خاص

1

مخبز نصف آلى
عام

التعليق
من الجدول السلبق يتضح لنا -:
 انخفاض عدد المخابز( قطاع عام ) لعام  2020عن عام  2018بنسبة %75
 ارتفاع عدد المخابز ( قطاع خاص ) لعام  2020عن عام  2018بنسبة %3
 نصيب المواطن من اجمالى عدد المخابز عام  2018هو  ، 2653عام  2019هو
 ، 3312عام  2020هو 3413
المقترح

16

العمل على توفير عدد من المخابز 0
 – 3عدد البطاقات التموينية الذكية بالحى عن عام 2020

م

حـى

البيان

العجمى

حضر

عدد
السكان

عدد االسر

158749 634996

مصدر البيان  -:ادارة تموين العجمى

عدد
مكاتب
التموين

1

عدد منافذ
بيع السلع
التموينية
وصرف نقاط
الخبز

اجمالى عدد
البطاقات
التموينية
الذكية

اجمالى عدد
المستفيدين من
البطاقات التموينية

73

64660

223600

تاريخ البيان 2021/6/27-:

عدد البطاقات التموينية
223600

64660

عدد البطاقات التموينية الذكية

عدد المستفيدين من البطاقات
التموينية

التعليق








متوسط عدد افراد االسرة بالحى  4فرد  /اسرة
عدد مكاتب التموين بالحى  1مكتب
عدد منافذ بيع السلع التموينية وصرف نقاط الخبز  73منفذ
نصيب الفرد من منافذ بيع السلع التموينية  8698فرد  /منفذ
نسبة عدد المستفيدين من البطاقات التموينية الى اجمالى عدد السكان %35
نسبة اجمالى عدد البطاقات التموينية الذكية الى اجمالى عدد السكان %10

المقترح
 االشراف الدورى على منافذ بيع السلع التموينية
 العمل على زيادة منافذ البيع للسلع التموينية

17

 – 4عدد الجمعيات التعاونية حسب النوع عن عام 2020
عدد الجمعيات

عدد السكان التقديرى
حــى

البيان

العجمى

حضر

عدد االسر
ذكور

اناث

326201

308795

استهالكية

2

158749

مصدر البيان  -:ادارة تموين العجمى

منزلية

ـــ

تاريخ البيان 2021/6/27 -:

الجمعيات التعاونية

158517

2

عدد االسر
عدد الجمعيات االستهالكية

التعليق






المقترح

عدد سكان حى العجمى  634996نسمة
نسبة عدد الذكور الى اجمالى عدد السكان %51.3
نسبة عدد االناث الى اجمالى عدد السكان %49
عدد الجمعيات االستهالكية 2
نصيب السكان من الجمعيات االستهالكية  317498نسمة  /جمعية
اليوجد جمعيات منزلية بحى العجمى

اجمالى

2

18

العمل على زيادة عدد الجمعيات االستهالكية بحى العجمى 0
 – 5استهالك الحى من انابيب البوتاجاز عام 2020
حـى

عدد انابيب البوتاجاز

البيان

العجمى

منزلى

حضر

تجارى
950

2060
3010

االجمالى
مصدر البيان  -:ادارة تموين العجمى

تاريخ البيان 2021/6/27 -:

استهالك الحى من انابيب البوتاجاز
2060
950

بوتاجاز منزلى
بوتاجاز تجارى

التعليق






عدد انابيب البوتاجاز المنزلى 2060
عدد انابيب البوتاجاز التجارى 950
اجمالى عدد انابيب البوتاجاز 3010
نسبة انابيب البوتاجاز المنزلى الى االجمالى %68
نسبة انابيب البوتاجاز التجارى الى االجمالى %32

المقترح

العمل على توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بجميع االماكن المحرومة بالحى0

استهالك منزلى

استهالك غير منزلى

اجمالى االستهالك

751900

346750

ـــ

عدد االسر

158749

7

ثابت

7

عدد المستودعات

عدد منافذ توزيع
البوتاجاز

متحرك

156950

ــ

متوسط نصيب المنفذ من االسطوانات(الف
اسطوانة /منفذ)

متوسط نصيب االسرة (بااللف اسرة من
المنافذ)

22.058

158749

751900

346750

ـــ

7

7

ــ

156950

22.058

استهالك غير منزلى

متوسط استهالك االسرة باالسطوانة

االستهالك السنوى للبوتاجاز المنزلى وغير المنزلى

751900
346750

استهالك منزلى

ـــ

تاريخ البيان 2021/6/27 -:
مصدر البيان  -:ادارة تموين العجمى

ـــ

حضر

634996

م

اجمالى

ـــ

البيان

عدد السكان
الحى

634996

نسبة استهالك المركز الى اجمالى المحافظة

االستهالك السنوى من
البوتاجاز المعبأ بااللف
اسطوانة

ـــ

19

 – 6االستهالك السنوى للبوتاجاز المعبأ لالستهالك المنزلى وغير المنزلى عن عام 2020

العجمى

20

التعليق



عدد سكان حى العجمى  634996نسمة



عدد االسر بحى العجمى  158749اسرة



نسبة االستهالك المنزلى السنوى من البوتاجاز الى اجمالى االستهالك %68



نسبة االستهالك غير المنزلى السنوى من البوتاجاز الى اجمالى االستهالك %32



نصيب المنفذ من االسطوانات  156950اسطوانة  /منفذ



متوسط نصيب االسرة من المنافذ  22.058اسرة /منفذ

المقترح

العمل على توصيل الغاز الطبيعى فى جميع اماكن الحى 0

ثانيا  :االستهالك

 – 7حماية المستهلك عن عام 2020
عدد المخالفات
عدد السكان التقديرى
فى عام البيان
تسعيرة

غش تجارى

غس مواصفات

انتهاء صالحسة

اجمالى

634996

200

4

14

10

ـــ

ـــ

ـــ

228

العجمى

قطع غيار

حضر

634996

200

4

14

10

ـــ

ـــ

ـــ

228

ادوية

مواد بناء

اجمالى المخالفات

م

حـى

البيان

مالحظات

21

تاريخ البيان 2021/6/27 -:

مصدر البيان  -:ادارة تموين العجمى

عدد المخالفات
200
14

تسعيرة

غش مواصفات

10

انتهاء صالحية

4

غش تجارى

التعليق

 عدد السكان  634996نسمة
 اجمالى عدد المخالفات  228مخالفة
 نسبة عدد مخالفات تسعيرة الى اجمالى المخالفات %88
 نسبة عدد مخالفات الغش التجارى الى اجمالى المخالفات %2
 نسبة عدد مخالفات غش مواصفات الى اجمالى المخالفات %6
 نسبة عدد مخالفات انتهاء صالحية الى اجمالى المخالفات %4

المقترح

22

االشراف الدورى للحد من الغش التجارى ومتابعة انتهاء الصالحيات والمواصفات
والتسعيرة 0

 – 1تطور االنتاج السنوى من اللحوم الحمراء بالطن على مستوى الحى
اجمالى الطاقة االنتاجية سنويا
السنة

البيان

2018

حضر

2019

حضر

اجمالى عدد الرؤوس
ـــ

حضر ـــ
2020
مصدر البيان  -:مديرية الزراعة

اجمالى الوزن بالطن

ـــ ـــ
ـــ
ـــ
تاريخ البيان 2021/3/21-:

التعليق

 اليوجد انتاج سنوى من اللحوم الحمراء بالحى
المقترح

مالحظات

23

العمل على انشاء مزارع حيوانية لزيادة االنتاج من اللحوم ومكافحة
ارتفاع االسعار وتوفير فرص عمل للشباب .
 – 2تطور االنتاج السنوى من اللحوم البيضاء
لحوم بيضاء بالطن
اجمالى
عدد
السنة
عدد مزارع
كمية
مزارع
البيان
االنتاج قطاع خاص
قطاع
بالطن
عام
ـــ
ـــ
ـــ
 2018حضر
ـــ
ـــ
ـــ
 2019حضر
ـــ
ـــ
ـــ
 2020حضر
مصدر البيان  -:مديرية الزراعة

االجمالى
اجمالى كمية
االنتاج
بالطن
ـــ
ـــ
ـــ

عدد
المزارع

االنتاج
الكلى (
بالطن )

مالحظات

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
تاريخ البيان 2021/3/21-:

ـــ
ـــ
ـــ

التعليق


المقترح

اليوجد مزارع بحى العجمى
العمل على انشاء مزرعة لتوفير الثروة الحيوانية للحى

 – 3استهالك الحى من اللحوم واالسماك
اللحوم طن
حـى

البيان

حمراء

اجمالى
بالطن
حضر
العجمى
ـــ ـــ
مصدر البيان  -:مديرية الزراعة

التعليق

بيضاء

نصيب
الفرد كجم
ـــ

اسماك

نصيب
اجمالى
نصيب
اجمالى
بالطن الفرد كجم
بالطن الفرد كجم
ـــ
ـــ
ـــ
تاريخ البيان 2021/3/21-:

اليوجد بيان بأستهالك اللحوم خاص بحى العجمى من مديرية الزراعة

24

المقترح

العمل على توفير اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء للمواطنين بحى العجمى 0

 – 4تطور انتاج االلبان بالطن

السنة

مزارع البان
حكومية

مزارع البان
خاصة

حضر

حضر

ـــ
2018
ـــ
2019
ـــ
2020
مصدر البيان  -:مديرية الزراعة

اجمالى الطاقة الكلية
رأس

ـــ
ـــ
ـــ

طن البان

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
تاريخ البيان 2021/3/21-:

التعليق
 اليوجد بيان بانتاج االلبان خاص بحى العجمى من مديرية الزراعة
المقترح

العمل على توفير االلبان للحد من غالء االسعار لها 0

 – 5حصر مشروعات مزارع الدجاج على مستوى الحى

م

حــى

عدد
المزارع

العجمى ـــ

النوع
تسمين –
امهات –
بيض
ـــ

مصدر البيان  -:مديرية الزراعة

التعليق

الطاقة الفعلية

الطاقة الكلية
دجاجة بااللف
ـــ

ـــ

بيضة بااللف
ـــ

دجاجة
بااللف

بيضة بااللف
ـــ

تاريخ البيان 2021/3/21-:

اليوجد مشروعات مزارع للدجاج على مستوى حى العجمى 0

25

العمل على انشاء مزارع للدجاج للحد من ارتفاع سعر البيص بالسوق 0

المقترح

 – 6تطور االنتاج السنوى من بيض المائدة على مستوى الحى
السنة

البيان

2018

حضر

2019

حضر

2020

حضر

عدد المزارع
ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البيان  -:مديرية الزراعة
التعليق

الكمية المنتجة بااللف بيضة

تاريخ البيان 2021/3/21-:

اليوجد انتاج سنوى من البيض النه اليوجد مزارع للدجاج بالحى 0

العمل على انشاء مزارع للدجاج للحد من ارتفاع سعر البيص بالسوق 0

المقترح

 – 7تطور انتاج المناحل على مستوى الحى
السنة

عدد الخاليا

ـــ
2018
ـــ
2019
ـــ
2020
مصدر البيان  -:مديرية الزراعة
التعليق

مالحظات

كمية انتاج العسل بالطن
ـــ
ـــ
ـــ
تاريخ البيان 2021/3/21-:

ـــ

26

اليوجد انتاج مناحل بحى العجمى
المقترح

العمل على انشاء عدد من المناحل لزيادة انتاج العسل 0

 – 8تطور مساحات وانتاج المزارع السمكية بالحى
مزارع خاصة

مزارع حكومية
متوسط
انتاجية
العدد
الفدان
(طن/فدان)

العدد

المساحة
بالفدان

اجمالى
االنتاج
بالطن

2018

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

2019

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

2020

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
مصدر البيان  -:الهيئة العامة للثروة السمكية

السنة

المساحة
بالفدان

اجمالى
االنتاج
بالطن

متوسط
انتاجية
الفدان
(طن/فدان)

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

التعليق
اليوجد مزارع سمكية بحى العجمى 0

27

 – 1الحصر العام للثروة الحيوانية بالحى عام 2020

جاموس

ابقار

دواب
ابل

الحى
العجمى

طيور

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

اغنام

ماعز
ـــ

ـــ

مصدر البيان  -:مديرية الطب البيطرى

حمير

بغال

خيول

ـــ

ـــ

ـــ

تاريخ البيان 2021/3/21 -:

الثروة الحيوانية والداجنة بالحى
8215

ارانب

7520

انواع اخرى من
الطيور

4450

دجاج

ارانب

دجاج

اخرى

8215

4450

7520

28

التعليق
 اجمالى عدد السكان بحى العجمى  634996نسمة
 اجمالى عدد االرانب 8215
 اجمالى عدد الدجاج 4450
 الثروة الحيوانية ( طيور اخرى ) هو 7520
 نصيب الفرد من االرانب  0.0129ارنب  /فرد
 نصيب الفرد من الدجاج  0.007من الدجاج  /فرد
 نصيب الفرد من الثروة الحيوانية ( اخرى )  0.0118من الثروة
الحيوانية االخرى  /فرد

المقترح

العمل على انشاء المزيد من الثروة الحيوانية لتوفير الثروة الحيوانية
والحد من ارتفاع االسعار

29

 – 2توزيع المجازر على مستوى الحى عام 2020
حى
العجمى

عدد المجازر

عدد السكان
التقديرى

ماشية

دواجن

634996

1

1

مصدر البيان  -:مديرية الطب البيطرى

عدد حاالت الزبيح
دواجن
ماشية
ـــ

تاريخ البيان 2021/3/21 -:

المجاز المتوقفة على مستوى حى العجمى
1

1

عدد مجازر الماشية
عدد مجازر الدواجن

التعليق

 عدد سكان حى العجمى  634996نسمة
 عدد المجازر بحى العجمى  2مجزر.
 نصيب السكان من المجازر المتوقفة  317498نسمة  /مجزر
ملحوظة

 مجزر السالم للماشية متوقف من اكتوبر  2019لرفع الكفاءة حتى ناريخ
البيان
 مجزر االسكندرية للدواجن متوقف من مارس  2017حتى تاريخ البيان
المقترح

ـــ
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 العمل على االسراع فى تطوير ورفع كفاءة مجزر السالم
 العمل على تطوير مجزر االسكندرية للدواجن

 – 3العمالة البيطرية بالحى عام 2020
عدد العمالة الطبية

وحدة بيطرية

حى

اطباء بيطريين

اداريين

عمال

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

العجمى

تاريخ البيان 2021/3/21 -:
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التعليق

مجزر السالم متوقف حاليا

 – 4القرى الرئيسية المحرومة من المجازر عام 2020

حى

اجمالى عدد
القرى

اجمالى
السكان

اجمالى عدد
القرى
المحرومة

نسبة القرى
المحرومة الى
اجمالى القرى

اجمالى
عدد سكان
القرى
المحرومة

نسبة السكان
المحرومين الى
اجمالى السكان

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

العجمى
مصدر البيان  - :مديرية الطب البيطرى

التعليق

تاريخ البيان 2021/3/21 -:
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اليوجد قرى رئيسية محرومة من المجازر 0
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الحاسبات اآللية منذ أن ظهرت
على حيز الوجود وحتى اآلن
مرت بالعديد من المراحل و
التطورات التي أنتجت لنا العديد
من أنواع الحاسبات اآللية وقد
قام العلماء في هذا المجال
بتصنيف الحاسبات اآللية بعدة
طرق فمنها من صنفها حسب
الحجم واإلمكانيات و منهم من
صنفها حسب طريقة عملها
ومنهم من صنفها حسب الغرض
المصنوعة من أجله وفيما يلي
سنتناول أهم هذه التصنيفات
الحاسب األلى الممتاز
هذا الحاسب اآللي هو حاسب آلي
عمالق ذو إمكانيات هائلة جدا ً
يستخدم لمعالجة كم هائل جدا ً من
البيانات وله القدرة على تخزين
كم هائل جدا ً من البيانات و
المعلومات والبرامج وهو ال
يصلح لالستخدام الشخصي أو
على مستوى مؤسسة محدودة
إنما يستخدم على نطاق دولي
حيث يمكنه ربط شبكة حاسبات
آلية كبيرة جدا ً على نطاق واسع
جدا ً حيث تتدفق إليه البيانات من
عدد كبير جدا ً من الحاسبات اآللية
ليقوم بمعالجتها و الحصول على
نتائج المعالجة وتخزين ما يلزم

منها كي تصبح جاهزة ألي
حاسب آلي أخر مرتبط معه
ويحتاج الحصول على هذه
المعلومات ويسمى الحاسب اآللي
المركزي حيث يستخدم لربط
شبكة من الحاسبات اآللية على
نطاق واسع قد يكون على
مستوى مدينة كاملة أو شركة
كبيرة وبه إمكانيات هائلة إال أنها
ال تصل إلى مستوى إمكانيات
الحاسب اآللي الممتاز .
الحاسب األلى الكبير
هو حاسب آلي ذو إمكانيات تؤهله
لخدمة شبكة من الحاسبات اآللية
على نطاق مؤسسة أو شركة
صغيرة
الحاسب األلى المتوسط
حيث يقوم بمعالجة بيانات هذه
المؤسسة وتخزينها و تلبية
اآللية
الحاسبات
احتياجات
المرتبطة به داخل هذه المؤسسة
حيث يقوم بمعالجة بيانات هذه
المؤسسة وتخزينها و تلبية
اآللية
الحاسبات
احتياجات
المرتبطة به داخل هذه المؤسسة
أشكال الحاسبات األلية الصغيرة
 الحاسوب الشخصى
 الحاسوب المحمول
 الحاسوب المنزلى
نظم التشغيل
هي قلب أي نظام تشغيل
للحاسوب حيث تقوم بدور حلقة
الوصل بين عتاد الحاسوب
وبرمجياته و تقوم أيضا بعملية
التحكم بمصادر الجهاز كحلقة
وصل بين العتاد والبرمجيات تقوم

النواة بتوفير طبقة يمكن
للبرمجيات االتصال بها مما يوفر
إمكانيات الحاسب اآللي
للبرمجيات التي تعمل في مجال
المستخدم وظائف النواة تقوم بها
كل نواة بصورة مختلفة عن
األخرى فمثال تقوم النواة بالعمل
في حيز واحد من الذاكرة و بهذا
تحقق تحسن في أداء النظام أما
النواة المصغرة
 microkernelفتقوم بتنفيذ
معظم عملياتها في حيز المستخدم
لكي تحافظ على توزيع و تفرقة
المهام عن بعضها و بهذا تسهل
عملية تحسين وتطوير الشيفرة
البرمجية للنواة وإصالحها
أنواع أنظمة التشغيل
1ـ نظام التشغيل يونكسUNIX
وهو أقدم أنظمة التشغيل
المعروفة يختص فقط بتشغيل
األجهزة العمالقة والشبكات وقد
ظهرت نسخا ً ذات واجهات
رسومية تقوم بتشغيل األجهزة
الشخصية طورها مجموعة من
طلبة جامعة باركلي أطلق عليها
2ـ نظام التشغيل دوسDOS
وهو اختصار لمصطلح نظام
تشغيل القرص Disk
Operating Systemوهو
من األنظمة القديمة جدا ً وهناك
أنواع كثيرة تعمل على تشغيل
األجهزة ومن أشهرها نظام
تشغيل دوس الخاص بشركة
IBMالذي كان مخصصا ً لتشغيل
األجهزة الشخصية IBM
واألجهزة المتوافقة معها
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جهه االعداد /
أسم المؤلف
حسين بن عطية

أسم الكتاب

الجهه المرسل اليها

السنة

القانون الدولى لتسوية
المنازعات الدولية

حى وسط

2018

أسم الكتاب

أسم المؤلف

تاريخ االصدار

مقارنة فى الفلسفة العامة

رحاب على محمد

2016

الشهر

استعارة خارجية

استعارة داخلية

جملة الكتب

يونيو

2

1

3

يوليو

1

1

2

2

3

2
1

جملة الكتب
موضوعات االهتمام
القانون ـ الفلسفة ـ حاسبات ومعلومات

1

يونيو
يوليو

1

استعارة داخلية استعارة خارجية
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يجب تصميم الصفحات لكي
يتمتع المستخدم او المشاهد
باجمل الصفحات ويتامل بااللوان
الراقيه والجذابه فاالناقه لها دور
بالحياه ولكي ال يشعر المستخدم
صفحات
وتصميم
بالملل
اإلنترنت أو تخطيطها بدون
استخدام جداول HTML
لتخطيط الصفحة.بدالً من جداول
HTMLولغات تننسيق
الصفحة مثل  CSSوالتي
تستخدم لترتيب العناصر والنص
على الصفحة في أواخر
التسعينيات عندما أزدهرت
الدوت كوم أدى ذلك إلى النمو
السريع في اإلعالم الجديد من
إنشاء الصفحة على شبكة
اإلنترنت وتصميمها وبدأت هناك
إتجاهات الستخدام جداول
HTMLوصفوفها وأعمدتها
وخالياها للسيطرة على تصميم
صفحات الويب األساس المنطقي
مصمم أصالً كلغة الدالالت
الترميزية التي تهدف لتبادل
الوثائق والبحوث العلمية على
اإلنترنت ولكن مع توسع شبكة
اإلنترنت أصبح اإلعالم أكثر
توجها ً ومصممي الجرافيك بحثوا
سبل للسيطرة على المظهر
عن ُ
المرئي لعرض صفحات الويب
العديد من صفحات الويب تم
تصميمها بالجداول المتداخلة
مما أدى إلى وثائق HTML
كبيرة مع أبسط تنسيق وبهذا

تصبح محتويات الصفحة إلى
حد ما مختلطة وغير قابلة
للوصول
المميزات
بسبب النمو السريع لإلنترنت
وزيادة استخدام الهواتف
النقالة وأجهزة المساعد
الرقمي أصبح من الضروري
لمحتوى الويب أن يكون في
متناول جميع المستخدمين
وأن يشغل مجموعة واسعة
من األجهزة مثل mobile
phoneو  PDAأيضا ً قابلية
الوصول لذوي االحتياجات
الخاصة والبرامج المستخدمة
في تصفح الويب مثل قارئ
الشاشة وأدوات برايل التي
ينتج عنها أخطاء أقل إذا لم
تستخدم جداول  HTMLفي
تصميم الصفحة ألنها تتبع
بنية منطقية تقليل كمية
البيانات التي تنتقل خالل فترة
الزمن
من
معينة
bandwidthوذلك ألن كثير
من الجداول كانت تستخدم
فقط لتخطيط الصفحة يعني
كثيراً منd—tr—table
فضال عن المحتوى نفسه
,استبدل هذة األكواد ب div
tagوبعض التنسيقات يقلل
من وزن الصفحة ويساعد
على التحميل السريع للصفحة

والتي يعد bandwidthمن
المواردالمهمة فيها
2ـ فصل المحتوى عن العرض
ألغراض الصيانة
كانت الجداول سابقا ً جزء من
التنسيق األساسي للصفحة
وكان التعديل في نمط معين
يلزم التغيير في خصائص
الجدول ,أما بهذة الطريقة
فالتعديل سهل عن طريق
إضافة أو تعديل أنماطcss
والتي تكون غالبا ً منفصلة عن
المحتوى
3ـ سرعة عرض وتحميل
الموقع على المتصفح
عندما يكون تخطيط الصفحة
الرئيسي عبارة عن جدول
يعرض الجدول بعد تحميل كافة
محتوياته وربماتكون محتوياته
كثيرة بعكس عندما تخطط
وتقسم ب  div tagلذا يالحظ
أن المواقع بالطريقة الجديدة
أسرع بالتحميل على المتصفح
4ـ استخدام الجداول االول
بسبب مصطلح تصميم مواقع
اإلنترنت بدون استخدام جداول
 HTMLفسر البعض هذه
اإلستراتيجية كنبذ غير مشروط
لجميع الجداول في تصميم
صفحات اإلنترنت هذا جعل
البعض يتجنب إدراج ووضع
الجداول حتى في مكانها
.
المناسب
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مولده ونشأته
ولد جورج بانكروفت في ووستر
فى 3أكتوبر عام  1800كانت
عائلته في خليج ماساتشوستس
منذ عام  1632وتميز والده
آرون بانكروفت كجندي ثوري
ورجل دين رائد في التوحيد
ومؤلف الحياة الشعبية لجورج
واشنطن وبدأ تعليمه في أكاديمية
التحق بكلية
فيليبس إكستر
هارفارد في سن الثالثة عشرة في
تخرج من جامعة
سن 17
هارفارد  1817وذهب للدراسة
في ألمانيا في الخارج درس في
جامعات هايدلبرغ وغوتنغن
وبرلين في جوتنجن درس
أفالطون مع أرنولد هيرين
التاريخ مع هيرين وجوتليب
جاكوب بالنك العربية والعبرية
واليونانية العهد الجديد وتفسير
الكتاب المقدس مع ألبرت
إيشهورن العلوم الطبيعية مع
يوهان فريدريش بلومنباخ ؛ األدب
األلماني مع جورج فريدريش
بينيكي األدب الفرنسي واإليطالي
مع أرتود وبونسن وكالسيكيات
مع جورج لودولف ديسن في عام
 1820حصل على الدكتوراه من
جامعة جوتنجن عاد إلى هايدلبرغ
شليرباخ حيث أقام أثناء دراسته
في جامعة هايدلبرغ أسس مجتمعًا
تعليميًا للعلوم الطبيعية والدين
يسمى كلية هايدلبريدج المجتمعية
والتي أصبحت في عام 1825
جامعة هايدلبريدج للعلوم تلقت
هذه الجامعة دع ًما عميقًا من
جامعة هارفارد وفي عام 1916
دمجت جز ًءا من تعليمها األكاديمي
مع جامعة هايدلبرغ باستثناء

الطب والقانون اللذين ال يزاالن
تحت قيادة مجلس هارفارد
األكاديمي على الرغم من ممارسة
األنشطة األكاديمية المشتركة من
قبل قيادة الجيش األمريكي في
أوروبا لم ت ُعرف أي أنشطة حالية
منذ رحيل الجيش األمريكي عن
هايدلبرغ
مؤرخ
كان بانكروفت بعد أن تدرب في
الجامعات األلمانية الرائدة باحثًا
بارعًا غطى تاريخ الواليات
المتحدة الرائع من اكتشاف القارة
األمريكية األمة الجديدة بعمق
حتى عام  1789كان بانكروفت
مشبعًا بروح الرومانسية التي
تؤكد ظهور القومية  16وقام
بمراجعتها باستمرار في طبعات
عديدة إلى جانب جون جورهام
بالفري ) (1796-1881كتب
التاريخ األكثر شمولية ألمريكا
االستعمارية النظرية الكونية
لألصول القومية كما طرحها
مؤرخ سابق للحرب مثل جورج
بانكروفت جعلت الثورة األمريكية
ليس فقط ثمرة لتقليد تاريخي
محدد ولكن أيضًا عقيدة الحرية
للبشرية جمعاء يركز إدموند
مورغان نقاشه على وجهة نظر
اليمينية للثورة األمريكية على
لآلباء
ومعاملته
بانكروفت
المؤسسين أعاد مورغان تقديم
رواية بانكروفت بأن الوطنيين
األمريكيين كانوا مدفوعين بالتزام
عميق بالحرية وأن أفعال الملك
جورج كانت تتعارض مع ُمثلهم
العليا بين كتاب بانكروفت تاريخ

الواليات وكتيب مورجان لعام 1958
كانت وجهة نظر شعبية للثورة تُعرف
باسم الرؤية التقدمية التي ادعت أن
خطاب الوطنيين كان مجرد استحضار
للفلسفة السياسية نحو هدف محافظ في
نهاية المطاف يتمثل في الحفاظ على
السلطة وتعزيزها لن يوافق بانكروفت
مثل مورغان على هذا التفسير .وفقًا
لمورغان فإن معاملة بانكروفت للثورة
تشبه إلى حد كبير مؤرخ آخر من
اليمين رجل الدولة البريطاني السير
جورج تريفليان تم انتخاب بانكروفت
عضوا في الجمعية األمريكية لآلثار في
ً
وشغل أيضًا منصب
عام 1838
سكرتيرها للمراسالت المحلية من عام
 1877إلى عام  1880تم انتخاب
عضوا في الجمعية األمريكية
بانكروفت
ً
لآلثار في عام  1838وشغل أيضًا
منصب سكرتيرها للمراسالت المحلية
من عام  1877إلى عام 1880
زواجه
كانت زوجته األولى سارة دوايت من
سبرينغفيلد
في
ثرية
عائلة
ماساتشوستس تزوجا عام 1827
وأنجبا ولدان توفيت عام 1837
وتزوج ثانية من السيدة إليزابيث
ديفيس بليس وهي أرملة لديها طفالن .
معا أنجبا ابنة
وفاته
توفى فى  17يناير عام  1891فى
واشنطن العاصمة
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