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فِ ٝغبي رط٠ٛش ٚسطف اٌطشق
فِ ٝغبي إٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ
فِ ٝغبي اٌزشث١خ ٚاٌزؼٍُ١
ِشبوً ؽ ٝاٌؼغّٝ
ِؾبفع األعىٕذس٠خ ِٚشىالد األؽ١بء
فِ ٝغبي اٌىٙشثبء ٚاإلٔبسح

7

الطرق والرصف

ةٔبءا ػٍ ٝرؼٍّ١بد اٌغ١ذ اٌٍٛاء ِ /ؾّذ
اٌشش٠ف ِؾبفع االعىٕذس٠خ ثشفغ وفبءح
ؽش٠ك أَ صغٚ ٛ١عٗ اٌغ١ذ األعزبر /
اٌغ١ذ ئثشاِ٘ٛ ُ١ع ٝسئ١ظ ؽ ٝاٌؼغّٝ
ثبعزىّبي اػّبي إٌظبفخ ٚاٌزّ١ٙذ ٚسفغ
اٌّخٍفبد ٚرط١ٙش خطٛؽ اٌظشف
ثطش٠ك اَ صغٚ ٛ١رؾذ ئششاف اٌغ١ذ /
عىشر١ش ػبَ اٌؾ ٝلبَ اٌغ١ذ ِؼبْٚ
سئ١ظ اٌؾٌٍٕ ٝظبفخ ٚاٌزغِّ ً١ذ٠ش
اٌشطذ اٌج١ئ ٝثبالششاف اٌّجبشش ػٍٝ
اعزىّبي اػّبي سفغ وفبءح ٚرّ١ٙذ
ٔٚظبفخ ؽش٠ك اَ صغ ٛ١ثّؼذاد ؽٝ
اٌؼغّٚ ٝع١بساد اٌؾٍّخ اٌّشوض٠خ
ثبٌزٕغ١ك ٚاٌزؼبِ ْٚغ اداساد إٌظبفخ
ٚاالصِبد ٚاٌىٛاسس ٚاٌطشق ثبٌؾٚ ٝ
ششوخ اٌظشف اٌظؾٌ ٝظ١بٔخ خطٛؽ
اٌظشف ثبٌطش٠ك ِٚبصاي اٌؼًّ ِغزّش

م ـصدر الخبر  :موقع البوابة االلكترونٌة
لمحافظة االسكندرٌة
بــتـــارٌــــخ 2021/4/3 :

مناطق عشوائية

لبٌذ إٌّٙذعخ أًِ ِؾّٛد ِ /ذ٠ش ِذ٠ش٠خ اٌطشق ٚإٌمً ثبإلعىٕذس٠خ
ئْ اٌّذ٠ش٠خ رؼًّ ػٍ ٝرٕف١ز اٌخطخ اٌغٕ٠ٛخ ٌٍّذ٠ش٠خ ؽ١ش ٠زُ رٕف١ز
أػّبي سفغ وفبءح اٌطشق ف 10 ٝأؽ١بء ةاإلعىٕذس٠خ ثبإلػبفخ ئٌ ٝسفغ
وفبءح اٌشٛاسع اٌذاخٍ١خ فِٕ 7 ٝبؽك ػشٛائ١خ ثزىٍفخ ْٛ١ٍِ 450
عٕٚ ٗ١فمب ٌزٛعٙ١بد اٌٍٛاء ِ /ؾّذ اٌشش٠ف ثبال٘زّبَ ثبٌشٛاسع
اٌذاخٍ١خ ٚسفغ وفبءح اٌؼشٛائ١بد ٚؽٛي أػّبي سطف اٌىٛسٔ١ش لبٌذ
ِذ٠شح اٌّذ٠ش٠خ ئٔٗ ٠زُ اٌؼًّ ثطش٠ك اٌىٛسٔ١ش عٕ٠ٛب ٌٚىٓ اٌزٛعٗ١
٘زا اٌؼبَ عبء ثشفغ وفبءح اٌشٛاسع اٌذاخٍ١خ اعزغبثخ ٌشىبٜٚ
اٌّٛاؽٕٚ ٓ١عٛف ٠شؼش اٌّٛاؽٓ اٌغىٕذس ٜثشاؽخ وج١شح ٚسفغ
اٌّؼبٔبح ثبٔزٙبء اٌخطخ اٌغٕ٠ٛخ ف ٝشٙش ِب ٛ٠اٌّمجً أٔٗ ٠زُ ؽبٌ١ب رٕف١ز
ِششٚع رط٠ٛش ٚسفغ وفبءح لطبػبد ِٓ ؽش٠ك ِظطف ٝوبًِ ثطٛي
ِ 4600زش ثزىٍفخ  ْٛ١ٍِ 20عِٕٚ ٗ١ذح رٕف١ز  3أشٙش ؽ١ش ٌُ ٠شٙذ
اٌشبسع أ ٜأػّبي رط٠ٛش ِٕز  20ػبِب ٚأٚػؾذ أْ اٌّششٚع ٠زؼّٓ
ِ 25زشا ف ٝثؼغ
رٛعؼخ اٌؾبساد ٚاٌشبسع ئٌِ ٝغبفخ رظً ئٌٝ
إٌّبؽك ٚلذ رُ ئصاٌخ وبفخ اٌزؼذ٠بد ػٍ ٝاٌغبٔت اٌمجٍ ٝثبٌزؼبِ ْٚغ
ؽ ٝإٌّزضح أٚي ٌزٛعؼخ اٌشبسع اٌز ٜعٛف ٠ؾمك ئٔفشاعخ ِشٚس٠خ
عذ٠ذح ششق اإلعىٕذس٠خ ٠ٚخذَ لطبع إٌّزضٖ ثبٌىبًِ ٚلذ ربثغ اٌٍٛاء /
ِؾّذ اٌشش٠ف ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ ػٍّ١خ رٛعؼخ ؽش٠ك ِظطف ٝوبًِ
اٌشئ١غ ٝثؾ ٝإٌّزضح أٚي ٚرىٍ١فبرٗ إٌّفزح ثشأْ ئصاٌخ عّ١غ األسطفخ
ٚاٌزؼذ٠بد ٚوشؾ اٌطش٠ك ٚاٌز ٝأدد ئٌ ٝرٛعؼخ اٌطش٠ك ثشىً وج١ش
ٚرٌه اعزغبثخ ٌشىب ٜٚاٌّٛاؽٕٚ ٓ١أوذ اٌّؾبفع أْ ؽش٠ك ِظطفٝ
وبًِ ٠ؼذ ؽش٠ك ؽ٠ ٜٛ١خذَ لطبع وج١ش ِٓ ِٛاؽٕ ٝاإلعىٕذس٠خ ٚأوذ
أٔٗ خالي رفمذٖ األخ١ش ٌٍطش٠ك أػط ٝرؼٍّ١برٗ ثاصاٌخ عّ١غ األسطفخ
ٚرٌه اعزغبثخ ٌشىبٜٚ
ٚاٌزؼذ٠بد ثبٌطش٠ك ٚاعزشداد ؽك اٌذٌٚخ
اٌّٛاؽٕٚ ٓ١أٚػؼ أٔٗ ع١زُ اٌّزبثؼخ اٌّغزّشح ألػّبي اٌزط٠ٛش ٌؾٓ١
االٔزٙبء ِٕٙب خالي  3أشٙشٚأشبد ثأػّبي اٌزٛعؼخ اٌز ٝرّذ ٚاٌزٝ
عزغبُ٘ ثشىً وج١ش ف ٝاٌؾذ ِٓ االخزٕبلبد اٌّشٚس٠خ ثبٌطش٠ك
اٌّؾبفظخ رم َٛثؾظش عّ١غ اٌطشق ٚإٌّبؽك اٌؾ٠ٛ١خ اٌز ٝرؾزبط
ٌشفغ اٌىفبءح ٌ١زُ ئدساعٙب ثبٌخطخ االعزضّبس٠خ رجبػب ٚفمب األ٠ٌٛٚبد
ٚاالؽز١بعبد رٌه فؼال ػٓ ِؾبٌٚخ رٛف١ش اػزّبداد ِبٌ١خ ٌٍطشق اٌزٝ
رؾزبط ئٌ ٝأػّبي سطف ثشىً ػشٚسٚ ٞخبطخ ثبٌّٕبؽك اٌشؼج١خ
ِٚذاخً اٌمشٚ ٜاٌّؾبٚس اٌشئ١غ١خ

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2021/4/8 :
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التربية والتعليم

أػٍٓ اٌذوزٛس ِؾّذ عؼذ ِؾّذ ٚ /وٚ ً١صاسح اٌزشث١خ
اػزّبد ِ 47ذسعخ ِٓ
ٚاٌزؼٍ ُ١ثبإلعىٕذس٠خ
ِذاسط ِؾبفظخ اإلعىٕذس٠خ ف ٝاإلداس اد ايرؼٍ١ّ١خ
اٌضّبٔ ٝاٌز ٝؽظٍذ ػٍ ٝشٙبدح االػزّبد ِٓ اٌ١ٙئخ
اٌّزمذِخ
اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ عٛدح اٌزؼٍٚ ُ١االػزّبد
خالي اٌؼبَ اٌذساع ٝاٌؾبٌ ٝ٘ٚ ٝوبٌزبٌِ 7 ٝذاسط
ثاداسح إٌّزضٖ اٌزؼٍ١ّ١خ ِ 8 ٚذاسط ثاداسح ششق
6
اٌزؼٍ١ّ١خ ِ 6 ،ذاسط ثاداسح ٚعؾ اٌزؼٍ١ّ١خ،
ِذاسط ثاداسح اٌغّشن اٌزؼٍ١ّ١خِ 9 ،ذاسط ثاداسح
غشة اٌزؼٍ١ّ١خِ6 ٚ ،ذاسط ثاداسح اٌؼغّ ٝاٌزؼٍ١ّ١خ
ِ 2 ٚ ،ذسعخ ثاداسح اٌؼبِش٠خ اٌزؼٍ١ّ١خ ِ 3 ٚذاسط
ثاداسح ثشط اٌؼشة اٌزؼٍ١ّ١خ ٚلذ رمذَ اٌذوزٛس ِ /ؾّذ
عؼذ ثبٌزٕٙئخ إلداسح اٌغٛدح ػٓ اٌغٙذ اٌّجزٚي ثم١بدح
اٌذوزٛسح ٔ /غالء ػٍ ٝعٍِ ُ١ذ٠ش ئداسح ل١بط اٌغٛدح
ٚاٌالِشوض٠خ ثبٌّذ٠ش٠خ ٌٚغّ١غ اٌؼبٍِ ٓ١ثّذاسط
ِؾبفظخ اإلعىٕذس٠خ اٌز ٝؽظٍذ ػٍ ٝاالػزّبد
رمذً ٠شا ٌغٙذُ٘ اٌّزّ١ض ٚاٌؼًّ اٌغبد ف ٝرفؼً١
ِّبسعبد اٌغٛدح ٚإٌٛٙع ثبٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ
ٚاٌز ٜرٛط ثفٛص ٚؽظٛي ٘زٖ اٌّذاسط ػٍ ٝشٙبدح
االػزّبد ِٓ اٌ١ٙئخ اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ عٛدح اٌزؼٍُ١
ٚاالػزّبد

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2021/4/8 :

مجهودات حى العجمى

ف ٟئؽبس رٕف١ز رؼٍّ١بد اٌغ١ذ األعزبر /اٌغ١ذ ئثشاُ٘١
ِٛع ٝسئ١ظ ؽ ٝاٌؼغّ ٝثبعزّشاس ِزبثؼخ أػّبي
سفغ وفبءح شٕب٠ش اٌّطش ٚأػّبي اٌخطخ
االعزضّبس٠خ ٌٍؼبَ اٌّبٌ ٟاٌؾبٌٚ ٟرؾذ ئششاف /
اٌغ١ذ عىشر١ش ػبَ اٌؾ ٝلبَ اٌغبدح ِذ٠ش ِٚفزشٟ
اٌّزبثؼخ اٌّ١ذأ١خ ثّزبثؼخ األػّبي االر١خ :ـ
ـ ِزبثؼٗ ئعزىّبي ٚػغ ؽجمخ االعبط (عٓ) ثشبسع
اٌٍٛادس اٌّزفشع ِٓ ؽش٠ك اعىٕذسِ ٗ٠طشٚػ لجٍٟ
ثٛاعطخ ِذ٠ش٠خ اٌطشق
ـ ِزبثؼخ رط١ٙش ِٛلغ طشف طؾ( ٟث١بسٖ) ٔبربٌٟ
ثشبسع ٔبربٌ ٟثبٌذسا٠غخ لجٍ ٟثٛاعطخ ػّبي ِٕطمخ
اٌؼغٌٍّ ٟظشف اٌظؾٟ
ـ ِزبثؼخ اػّبي ئٔشبء شٕب٠ش رظش٠ف ِ١بح االِطبس
ثشبسع ِؾّذ اٌّغ١شٚ ٞاِزذاد شبسع ِغزشفٟ
فبسٚق ِٓ لجً ِذ٠ش٠خ اٌطشق فٚ ٟعٛد ِفزش
اٌّزبثؼخ
ـ ِزبثؼخ رشو١ت اٌجالؽ اٌّطٛس ثزفشػبد شبسع ِىخ
ػّٓ اػّبي اٌزط٠ٛش ثبٌذخٍ١خ ِٓ لجً ِذ٠ش٠خ
اٌطشق
ـ ِزبثؼخ سفغ ٔبرظ اٌّخٍفبد ٔز١غخ اطالػ خؾ
 ٍٍِٝ ٦٠٠ثشبسع اٌغذ اٌؼبٌ ٝثٛاد ٜاٌمّش
ـ ِزبثؼخ األػّبي اٌزّ١ٙذ٠خ ٚسفغ ٔبرظ اٌمطغ
ٚٚػغ ؽجمخ االعبط رّ١ٙذاً ٌزشو١ت ثالؽ اٌشط١ف
اٌّطٛس ثشبسع اٌّشٚس ٚثذا٠خ شبسع اٌٍٛادس
ثّؼشفخ ِذ٠ش٠خ اٌطشق
م ـصدر الخبر  :موقع البوابة االلكترونٌة
لمحافظة االسكندرٌة
بــتـــارٌــــخ 2021/4/11 :
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محافظ األسكندرية ومشكالت األحياء

ٚافك اٌّغٍظ اٌزٕف١زٌّ ٜؾبفظخ اإلعىٕذس٠خ
ثشئبعخ اٌٍٛاء ِ /ؾّذ اٌشش٠ف ِؾبفع
اإلعىٕذس٠خ ػٍ ٝرؾظِ ً١مبثً اعزغالي ِٓ
أطؾبة اٌشٛادس اٌّغزغٌٍ ٓ١ؾشَ اٌطش٠ك اٌؼبَ
ثٕطبق عّ١غ أؽ١بء اٌّؾبفظخ ٚلذ وٍف وً
سئ١ظ ؽ ٝثزؾذ٠ذ اٌمّ١خ االٔزفبػ١خ (عؼش)
ٌٍّزش ف ٝوً شبدس ؽغت دسعخ رّ١١ض ِٛلؼٗ
ٚعٛاء وبْ اٌشبدس ف ٝشبسع سئ١غ ٝأ ٚشبسع
فشػِ ٝغ ػذَ ئػبلخ ؽشوخ اٌّشٚس ٚاٌّبسح
ػٍ ٝأْ ٠زشاٚػ عؼش اٌّزش ِٓ ٚ 150ؽزٝ
 250عٕٚ ٗ١رٌه ٌزؼظِٛ ُ١اسد اٌّؾبفظخ
ٚرؾظ ً١ؽك اٌذٌٚخ العزغالٌٙب إللبِخ
ِششٚػبد رخذَ اٌّٛاؽٕ ٓ١عبء رٌه خالي
عٍغخ اٌّغٍظ اٌزٕف١زٌّ ٜؾبفظخ اإلعىٕذس٠خ
ثشئبعخ اٌّؾبفع ٌّٕبلشخ عذٚي أػّبي اٌّغٍظ
ٚأُ٘ اٌمؼب٠ب اٌز ٝر ُٙاٌّٛاؽٓ اٌغىٕذسٜ
ٚرٌه ثؾؼٛس اٌذوزٛسح  /عبوٍ ٓ١ػبصس ٔبئت
اٌّؾبفع ٚاٌٍٛاء  /ػجذ اٌفزبػ رّبَ عىشر١ش ػبَ
اٌّؾبفظخ ٚاٌٍٛاء  /خبٌذ عّؼخ عىشر١ش ػبَ
ِغبػذ اٌّؾبفظخ ٚٚوالء اٌٛصاسح ِٚذ٠شٜ
اٌّذ٠ش٠بد ٚسؤعبء األؽ١بء  ٚعّ١غ اٌغٙبد
اٌّؼٕ١خ ثبٌّؾبفظخ

محافظ األسكندرية ومشكالت األحياء

شذد اٌٍٛاء ِ /ؾّذ اٌشش٠ف ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ ػٍٝ
ػشٚسح رطج١ك لشاس ٚصاسح اٌزّٕ١خ اٌّؾٍ١خ ثشأْ
اٌّٛاػ١ذ اٌظ١ف١خ اٌغذ٠ذح ي غٍك ٚفزؼ اٌّؾالد
ٚاٌّطبػُ ٚأوذ اٌشش٠ف ػٍ ٝػشٚسح اٌزٕغ١ك
اٌّغزّش ِغ ِذ٠ش٠خ األِٓ ٚوبفخ األعٙضح اٌزٕف١ز٠خ
اٌّؼٕ١خ ٌٍزأوذ ِٓ االٌزضاَ ثزطج١ك ِٛاػ١ذ فزؼ
ٚغٍك اٌّؾالد اٌغذ٠ذح ِشذداً ػٍ ٝسؤعبء اٌّشاوض
ٚاٌّذْ ٚاألؽ١بء ثؼشٚسح رفؼ ً١دٚس ٌغبْ اٌّزبثؼخ
ثىً ِشوض ِٚذٕ٠خ ٚؽٌ ٝزىض١ف اٌؾّالد اٌّفبعئخ
ػٍ ٝوبفخ اٌّؾبي اٌزغبس٠خ ٌٍزأوذ ِٓ اٌزضاَ أطؾبثٙب
ٚرطج١ك اإلعشاءاد اٌمبٔ١ٔٛخ اٌالصِخ رغبٖ ِٓ
٠خبٌف ِٛاػ١ذ اٌفزؼ ٚاٌغٍك اٌغذ٠ذح ثىً ؽغُ ٚلبي
ئْ غشفخ ػٍّ١بد اٌّؾبفظخ ثبٌزٕغ١ك ِغ األؽ١بء
 24عبػخ
ٚاٌغٙبد اٌّؼٕ١خ عب٘ضح ػٍِ ٝذاس
ٌٍّزبثؼخ اٌّغزّشح ٌزطج١ك اٌّٛاػ١ذ اٌظ١ف١خ ٚرٌه
ٌٍؾفبظ ػٍ ٝعالِخ ٚطؾخ اٌّٛاؽٕ ٓ١خبطخ فٟ
ظً عٛٙد اٌذٌٚخ ٌٍؾذ ِٓ أزشبس ف١شٚط وٛسٔٚب
اٌّغزغذ.

م ـصدر الخبر  :المصرى الٌوم
بــتـــارٌــــخ 2021/4/18 :
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2021/4/13 :

10

الكهرياء واإلنارة

فً إطار رفع كفاءة شبكة اإلنارة العامة بنطاق الحى وجه السٌد
األستاذ /السٌد إبراهٌم موسى رئٌس حى العجمى بسرعة اإلنتهاء
من أعمال الخطة اإلستثمارٌة لإلنارة العامة وفقا ً للمخطط الزمنى مع
إستمرار أعمال الصٌانة واالستجابة لطلبات المواطنٌن .
ـ وبناءا علٌه قامت إدارة الكهرباء تحت إشراؾ السٌد  /سكرتٌر عام
الحى باالعمال اآلتٌة:-
فى سٌاق متابعة األعمال بالخطة األستثمارٌة لألنارة العامة للعام
المالى الحالى تم األنتهاء من تركٌب عدد ٩٦عامود إنارة وجارى
صب األعمدة بشارع األهرام المتفرع من شارع أبو تالت وتفرعاتة
تمهٌدا لمد الشبكة الهوائٌه بالتزامن مع إستكمال األعمال بشارع
نادى الجمارك ومحٌط االستراحة بأجمالى عدد  ٢١٠عامود
للشارعٌن وذلك فً إطار سرعة إنجاز األعمال بالخطة وفقا ً للمخطط
الزمنى قبل نهاٌة شهر ماٌو المقبل
ـ وإستكماال ألعمال الخطة األستثمارٌة لألنارة العامة للعام المالى
الحالى تم تركٌب كشافات اإلنارة الجدٌدة بشارع البٌت األبٌض بأبو
ٌوسؾ بحرى وشارع المعسكر بأبو ٌوسؾ قبلى ومنطقة خلؾ
مستشفى مبرة العصافره بالكٌلو ٢١
ـ مد شبكة هوائٌه بطول حوالى  ٤٠متر امام كارفور بالهانوفٌل بدال
من المتهالكة
ـ صٌانة كشافات األنارة بشارع أبو بكر المتفرع من طرٌق وصلة
الذراع البحرى بالكٌلو ٢١
ـ إصالح عطل بلوحة التحكم المؽذٌة لكشافات األنارة العامة بمنطقة
الزراعٌٌن بالكٌلو ٢١
ـ إنارة شارع المعسكر بأبو ٌوسؾ قبلى ضمن أعمال الخطة
األستثمارٌة لألنارة العامة للعام المالى الحالى أستكماال لخطتى األنارة
عامة ألعوام ٢٠١٨و٢٠١٩
ـ ربط برشمانات عدد  ١٣كشاؾ بشارع البٌطاش الجدٌد وٌوجد عدد
 ٤كشاؾ التعمل ضمن ضمان الهٌئة العربٌة للتصنٌع وسوؾ ٌتم
استبدالها بالتنسٌق مع الهٌئة
ـ ربط برشمانات عدد  ٥كشاؾ بشارع نادى القوات المسلحة بشهر
العسل بالبٌطاش
ـ ربط شبكة هوائٌه مقطوعة بشارع نادٌة لطفى المؽذٌة لنهاٌة شارع
المٌناء وفور توافر شبكة جدٌدة سوؾ ٌتم استبدال الشبكة الحالٌة
بالتنسٌق مع شركة الكهرباء

م ـصدر الخبر  :الصفحة الرسمٌة لحى العجمى
بــتـــارٌــــخ 2021/4/20 :

رصف الطرق

ِ /ؾّذ اٌشش٠ف ِؾبفع
وٍف اٌٍٛاء
اإلعىٕذس٠خ إٌّٙذعخ  /أًِ ِؾّٛد ِذ٠ش
ِذ٠ش٠خ اٌطشق ٚإٌمً ثبٌّؾبفظخ ثّزبثؼخ
رٕف١ز اٌخطخ االعزضّبس٠خ اٌّخظظخ ٌشطف
اٌطشق ثبٌّؾبفظخ ٌٍؼبَ اٌغبسِ ٞإوذا أْ
اٌّؾبفظخ رؼًّ ثىً عٙذ ٌظ١بٔخ ٚسفغ وفبءح
اٌطشق ثٕطبق عّ١غ أؽ١بء اٌّؾبفظخ ٌشفغ
اٌؼتء ػٓ وبً٘ اٌّٛاؽٕٚ ٓ١رؾم١ك اٌغٌٛ١خ
اٌّشٚس٠خ ٚاألِٓ ٚاٌغالِخ ٚأوذ اٌشش٠ف
ػٍ ٝأٔٗ عبس ٞاٌؼًّ ػٍ ٝسطف  ٩شٛاسع
ثٕطبق ؽ ٟاٌؼغّ ٟثزىٍفخ رمذس ثـ ْٛ١ٍِ ٧
عٕ١خ ٘ ٟشبسع ِؼٙذ اٌؼٍ َٛاإلداس٠خ ٚشبسع
ِغزشف ٝفبسٚق ٚ ،شبسع ِغغذ ٔظش
اٌؼشةٚ ،اعزىّبي شبسع اٌجغزبْٚ ،شبسع
ئثشا٘ ُ١ػضّبْ ٚ ،شبسع اٌٍٛادسٚ ،شبسع
اٌّشٚس ٚ ،شبسع لجبء ٚرفشػبرٗ ٚ ،شبسع
ٌٛسٚا ٚاٌز ِٓ ٟاٌّمشس اإلٔزٙبء ِٕٙب ٚفمب
ٌٍخطخ االعزضّبس٠خ ف١ٔٛ٠ ٣٠ ٟخ . ٢٠٢١

م ـصدر الخبر  :المصرى الٌوم
بــتـــارٌــــخ 2021/4/22 :
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12

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

1984647 1
بتارٌخ
2021/4/1

عمرو على فؤاد
 3ش ابو ٌوسؾ
القدٌم

ـ المواطن ٌشكو من حفر
الشارع منذ أسبوع من قبل
شركة الكهرباء وقبلهم شركة
المصرٌة لإلتصاالت وتركوا
الشارع بهذا الوضع واسالك
الكهرباء عارٌة وصعوبة
مرور االطفال علما بان
الشارع كان مسفلت نرجوا ان
ٌعود الشارع على طبٌعته
وسفلته

تم فحص الشكوى مع االدارة المختصة
وقد أفادت بانه جارى تنفٌذ أعمال إعادة
الشىء ألصله بمعرفة مدٌرٌة الطرق
حٌث تم كشط مسار الحفر وتبقى وضع
طبقة األسفلت
تم الرد على المحافطة برقم  393بتارٌخ
2021/4/8

1998046 2
بتارٌخ
2021/4/5

ـ المواطن ٌشكو من مستشفى
محمد حسن محمد
ابو هندٌة بسبب التعدى على
حسن
منطقة الهانوفٌل خلؾ أمالك الدولة وإقامة مبانى
بدون ترخٌص حٌث أن
مستشفى ابو هندٌة
المستشفى قامت باإلستٌالء
على قطعة أرض عبارة عن
مطالت فى العقارات المجاورة
وقامت بوضع خزانات فى
األرض التى تم اإلستٌالء
علٌها

تم فحص الشكوى وتمت المعاٌنة وتبٌن
أنه ٌوجد ممر مؽلق للمستشفى ٌوجد به
نفاٌات المستشفى وأنابٌب األكسجٌن
وخزانات مٌاه وتم مخاطبة إدارة األمالك
لمعرفة أن اآلرض تابعة لألمالك من
عدمه وتم مخاطبة مكتب الرسم لإلفادة
تبٌن وجود ممر بالخرٌطة
تم الرد على المحافظة برقم  395بتارٌخ
2021/4/8

المواطن ٌشكو من عدم وجود
إنارة فى أعمدة الكهرباء فى
الهانوفٌل وٌرٌد تركٌب
كشافات

تم فحص الشكوى وتم مخاطبة اإلدارة
العامة للمشروعات والورش لتؽٌر
الكشافات الموجودة بالشارع حٌث ٌتم
التنسٌق مع الهٌئة العربٌة للتصنٌع هذه
الكشافات
تم الرد على المحافظ برقم  530بتارٌخ
2021/4/20

2020869 3
بتارٌخ
2021/4/15

أسم صاحب الشكوى

محمد دسوقى عبد
المقصود
ش رضوان أمام
مدرسة شباب
المستقبل بجوار
مساكن النصر

مصدر البٌان  :ادارة خدمة المواطنٌن بالحى تارٌخ البٌان :

2021/4/21
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 لطبع اٌطشق ٚإٌمً
 لطبع اإلعىبْ ٚاٌّغزّؼبد اٌؼّشأ١خ
 لطبع إٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ

14

 –1بٌان الطرق التى تخدم وسائل النقل عام 2020
الموقع

حى العجمى

الطرق
السرٌعة

الطرق
الرئٌسٌة
المرصوفة

كم

كم

عدد 3
طرٌق
بطول
33كم ط
مزدوج

ـــ

الطرق المحلٌة الداخلٌة

الطرق
االقلٌمٌة

مرصوؾ

ممهد

ترابى

كم

كم

كم

كم

عدد 171
طرٌق بطول
29.14898

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الطرق والنقل

ـــ

تارٌخ البٌان 2021/2/18-:

عدد الطرق المحلٌة الداخلٌة المرصوفة التى تخدم وسائل النقل واطولها بالكٌلومتر

171
29.1489

اطوال الطرق المحلية الداخلية المرصوفة

عدد الطرق المحلية الداخلية

االجمالى

62.1489

نسبة
الرصؾ
الى
االجمالى

%47

15

التعلٌق
-

ػذد اٌطشق اٌغش٠ؼخ  3ؽشق ثطٛي  33وُ ؽ ِضدٚط
ػذد اٌطشق اٌّؾٍ١خ اٌذاخٍ١خ اٌّشطٛفخ  171ؽش٠ك ثطٛي  29.1489وُ
اعّبٌ ٝػذد اٌطشق ٘ 174 ٛؽش٠ك ثٕطبق ؽ ٝاٌؼغّ ٝثطٛي  62.1489وُ
ثٕغجخ ؽٛي اٌطشق اٌّؾٍ١خ اٌذاخٍ١خ اٌّشطٛفٗ اٌ ٝاالعّبٌ%47 ٝ
ٔجغخ اػذاد اٌطشق اٌّؾٍ١خ اٌذاخٍ١خ اٌّشطٛفٗ اٌ ٝاالعّبٌ%98 ٝ
ػذد اٌطشق فٛق اٌىجبس ٜاٌؼٍ٠ٛخ  7ؽشق ثطٛي  َ 3805.1ؽ
اعّبٌِ ٝبرُ ئػبدح سطف ( رط٠ٛش ) ثطٛي  33.9104وُ ٚرٌه ف ٝخطخ
 2007ؽز2017 /12 /31 ٝ

المقترح
 اٌؼًّ ػٍ ٝط١بٔخ اٌطشق اٌغش٠ؼخ
 اٌؼًّ ػٍ ٝص٠بدح اٌطشق اٌغش٠ؼخ ر١غ١شا ٌغٌٛ١خ اٌؾشوخ اٌّشٚس٠خ
 اٌؼًّ ػٍ ٝسطف اٌطشق اٌزشاث١خ ٌزغ ً١ٙاٌؾشوخ اٌّشٚس٠خ
 – 2بٌان القرى ؼٌر المتصلة بالطرق المرصوفة او ؼٌر مرصوفة المداخل عام 2020
م

اسم
الموقع

الوحدة المحلٌة
القروٌة

القرٌة التابع

اجمالى
المحافظة

طول المدخل ؼٌر
المرصوؾ ( كم )

ذكور

اناث

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

بالعدد

بالعدد

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الطرق والنقل

التعلٌق

عدد سكان القرٌة

تارٌخ البٌان 2021/2/18-:

/

الٌوجد قرى بنطاق حى العجمى

مالحظات

16

 – 3الكبارى بحى العجمى عام 2020
م

الحى

اسم الكوبرى  /النفق

النوع

الطول

العرض

االرتفاع للنفق
( بالمتر )

اقصى حمولة
للكوبرى ( طن )

الحالة

1

العجمى

كوبرى الحدٌد والصلب

سٌارات

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

جٌد

2

العجمى

ثابت

50م

ـــ

ـــ

ـــ

جٌد

كوبرى السد العالى

ثابت

50م

ـــ

ـــ

ـــ

جٌد

كوبرى المكس

مشاه

15م

ـــ

ـــ

ـــ

جٌد

كوبرى الملح

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

جٌد

كوبرى البترول

ـــ

500م

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

600م

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

400م

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

3
4
5
6

العجمى
العجمى

كوبرى مجرى المكس

العجمى
العجمى

7

العجمى

8

العجمى

كوبرى السكة الحدٌد
كوبرى الزراع البحرى

تارٌخ البٌان 2021/2/18-:

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الطرق والنقل

اطوال الكبارى
600

500

400

50

كوبرى السكة
الحدٌد

كوبرى
البترول

كوبرى
الزراع
البحرى

50

كوبرى السد
كوبرى مجرى
العالى
المكس

15

كوبرى
المكس

17

التعلٌق

ٛ٠ عذ ثٕطبق ؽ ٝاٌؼغّ 8 ٝوجبسٜ
ٛ٠ عذ ػذد  5وجبس ٜف ٝؽبٌخ ع١ذح

المقترح
 اٌؼًّ ػٍ ٝاٌظ١بٔخ اٌذٚس٠خ ٌٍىجبسٌٍ ٜؾفبظ ػٍٙ١ب ٚاٌزأوذ
ِٓ عالِزٙب
 اٌؼًّ ػٍ ٝأشبء وجبس ٜعذ٠ذح ٌغٌٛ١خ اٌؾشوخ اٌّشٚس٠خ

 – 4وسائل نقل الركاب عام 2020
اتوبٌس نقل
م

حى

البٌان

عربات
االتوبٌس
العجمى

مكٌؾ
اجمالى

عام

خاص

داخلى

عدد

عدد

عدد

مٌكروباص

تاكسى

عدد مٌنى
باص

عدد

االجمالى
العام
التوك توك

اخرى
عدد

عدد
شركات
النقل
الجماعى
والجمعٌات

82

ـــ

ـــ

20

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

82

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

164

ـــ

ـــ

20

ـــ

ـــ

ـــ

184

ـــ

مصدر البٌان  -:الهٌئة العامة لنقل الركاب

تارٌخ البٌان 2021/1/14 -:

18

عدد وسائل نقل الركاب
82

82

20

مٌنى باص

اتوبٌس عادى

اتوبٌس مكٌؾ

التعلٌق











ِزٛعؾ عؼٗ االرٛث١ظ  95ساوت
ِزٛعؾ عؼٗ االرٛث١ظ اٌّى١ف  65ساوت
ِزٛعطخ عؼٗ اٌّ ٕٝ١ثبص  50ساوت
اعّبٌٚ ٝعبئً إٌمً اٌّٛعٛدح ثؾ ٝاٌؼغّٚ 184 ٝعٍ١خ ِٛاطالد
ػذد ػشثبد االرٛث١ظ اٌؼبد 82 ٛ٘ ٜا ٜاعّبٌ ٝاٌغؼخ ٘ 7790 ٛساوت
ٔغجخ االرٛث١ظ اٌؼبَ اٌ ٝاالعّبٌ% 44.5 ٝ
ػذد ػشثبد اٌّ ٕٝ١ثبص ثٕطبق ؽ ٝاٌؼغّ 20 ٝا ٜاعّبٌ ٝاٌغؼخ 1000
ساوت
ٔغجخ اٌّ ٕٝ١ثبص اٌ ٝاالعّبٌ% 11 ٝ
ػذد ػشثبد اٌّى١ف ثٕطبق ؽ ٝاٌؼغّ 82 ٛ٘ ٝا ٜاعّبٌ ٝاٌغؼخ ٘5330 ٛ
ساوت
ٔغجخ ػشثبد اٌّى١ف اٌ ٝاالعّبٌ%44.5 ٝ

المقترح
 ػشٚسح االعشاع ف ٝاٌؼًّ ػٍ ٝاٌظ١بٔخ اٌالصِخ ٌغّ١غ ػشثبد االرٛث١ظ اٌؼبدٜ
ٚاٌّى١ف ٚاٌّ ٕٝ١ثبص اٌّؼطٍ ٓ١اٌّٛعٛد ٓ٠ثغشاط إٌمً اٌؼبَ ٚرٛف١ش اٌؼشثبد
ثؾ ٝاٌؼغّٝ
 ػشٚسح اٌؼًّ ػٍ ٝص٠بدح ػشثبد االرٛث١ظ اٌؼبدٚ ٜاٌّى١ف ٚاٌّ ٕٝ١ثبص ٚرٌه
ٔظشا ٌاللجبي اٌشذ٠ذ ػٍٚ ُٙ١االؽز١بط اٌشذ٠ذ اٌُٙ١

19

أوالً  -:اإلسكان والتعمٌر
 – 1تطور االسكان الحضرى  :عدد الوحدات السكنٌة المنفذة
البٌان

2018

م

حضر
ك21
ك26
الهانوفٌل

القطاع الحكومى
ـــ
 3112وحدة
 67بلوك
 109بلوك  4292وحدة

المكس

ـــ

اسكان شباب

ك – 26ام زؼٌو

 1160وحدة  29بلوك
 420وحدة  15بلوك

ـــ

اجمالى القطاع
الحكومى

حضر
اجمالى المحافظة
حضر
اجمالى المحافظة
حضر
اجمالى المحافظة
حضر
اجمالى المحافظة
حضر
اجمالى المحافظة
حضر
اجمالى المحافظة

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

االسكان االجتماعى
1

اسكان اقتصادى
اسكان متوسط
اسكان فوق متوسط
وفاخر

2

القطاع الخاص

3

القطاع التعاونى

4

القطاع االستثمارى

5

القطاع العام
اجمالى المحافظة

مصدر البٌان  -:ادارة بحوث االسكان بالحى

2020

2019
ـــ
ـــ
 9عمارات
 215وحدة

الٌوجد وحدات سكنٌة منفذة
فى الفترة من 2020/1/1
حتى 2020/12/31

تارٌخ البٌان 2021/1/27-:

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

20

عدد الوحدات السكنٌة خالل عام ٢٠١٩ / ٢٠١٨

1580

215

اسكان شباب

4292

3112

اسكان اقتصادى

اسكان متوسط

اسكان فوق متوسط
فاخر

التعليق


٠زجٌٕ ٓ١ب ِٓ ث١بْ عبثك أغ ف ٝػبَ ٛ٠ 2018عذ ف ٝاَ صغ 15 ٛ١ثٍٛن ٠ؾزٜٛ
ػٍٚ 420 ٝؽذح



ٔظ١ت اٌجٍٛن اٌٛاؽذ ِٓ اٌٛؽذاد ف ٝاَ صغٚ 28 ٛ١ؽذح



اعىبْ اٌشجبة ف ٝػبَ  2018ف ٝن ٛ٠ 21عذ  29ثٍٛن ٠ؾز ٜٛػٍ1160 ٝ
ٚؽذح



ٔظ١ت اٌجٍٛن اٌٛاؽذ ِٓ اٌٛؽذاد ف ٝن ٚ 34 ٛ٘ 26ؽذح



ِٓ اٌج١بْ اٌغبثك ا٠ؼب ػٓ ػبَ  2019رج ٓ١أٗ ٛ٠عذ فِٕ ٝطمخ اٌّىظ 215
ٚؽذح ثبعّبٌ 9 ٝثٍٛن ٚرٌه اعىبْ فٛق ِزٛعؾ



ٔظ١ت اٌجٍٛن اٌٛاؽذ ِٓ اٌٛؽذاد ف ٝاٌّىظ ٚ 24ؽذح  /ػّبسح



ػبَ  2020الٛ٠عذ ٚؽذاد عىٕ١خ ِٕفزح ف ٝاٌفزشح ِٓ  2020 /1 /1ؽزٝ
2020 /12 /31

المقترح

 اٌؼًّ ػٍٚ ٝعٛد ٚؽذاد عىٕ١خ ف ٝإٌّبؽك االوضش وضبفخ عىبٔ١خ ؽز ٝرغزٛػت اوجش
ػذد ِٓ اٌغىبْ

21
 – 2بٌان تراخٌص المبانى بحى العجمى عن عام 2020
م

حــى

البٌان

بناء

العجمى

حضر

14

تعلٌة

تعدٌل

هدم

ترمٌم

االجمالى

ـــ

24

14

52

ـــ

تارٌخ البٌان 2021/4/4-:

مصدر البٌان  -:االدارة الهندسٌة بحى العجمى

تراخٌص المبانى
24

14
14

بناء

ترمٌم

هدم

التعلٌق
 اعّبٌ ٝرشاخ١ض اٌّجبٔ ٝثؾ ٝاٌؼغّ 52 ٛ٘ ٝرشخ١ض
 رشاخ١ض اٌجٕبء  14رشخ١ض
ٔ غجخ رشاخ١ض اٌجٕبء اٌ ٝاالعّبٌ%20 ٝ
 رشاخ١ض اٌٙذَ  24رشخ١ض
ٔ غجخ رشاخ١ض اٌٙذَ اٌ ٝاالعّبٌ%46 ٝ
 رشاخ١ض اٌزشِ 14 ُ١رشخ١ض
ٔ غجخ رشاخ١ض اٌزشِ ُ١اٌ ٝاالعّبٌ%27 ٝ

المقترح


ػًّ ؽّالد ِٓ ِٕٙذع ٓ١اٌزٕظٌٍ ُ١ىشف ػٍ ٝاالثٕ١خ اٌؾذ٠ضخ ٌٍزؼشف ػٍِ ٝذ ٜطالؽ١زٙب
ٚاٌؾذ ِٓ اٌجٕبء اٌّخبٌف ٚاٌزؼذ٠بد



اٌؼًّ ػٍ ٝاصاٌخ اٌّجبٔ ٝاٌّخبٌفخ ِٓ اٌّٙذ

22
 – 3بٌانات المدن والمجتمعات العمرانٌة بالحى عن عام 2020
المساحة ( كم) 2

2955584

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:مركز معلومات التنمٌة المحلٌة

مجمع
الصناعات
الصؽٌرة

منتجة

شباب

عائلى

شباب

عائلى

تحت االنشاء

خدمات
انشطة
تجارٌة
ومرافق

اسم
المنطقة
الصناعٌة

مخصصة

حضر

مجمع
الصناعات
الصؽٌرة

اسكان

صناعة

عدد الوحدات السكنٌة
المنفذة

82

5

10000
م2

تارٌخ البٌان 2021 /3/31-:

المناطق الصناعٌة

التعلٌق

رجٌٕ ٓ١ب ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أٗ ٛ٠عذ ثٕطبق ؽ ٝاٌؼغِّ 87 ٝظٕغ ِِٕ 82 ُٙظٕغ ِٕزظ 5 ٚ
ِظبٔغ رؾذ االٔشبء
ٔ غجخ اٌّظبٔغ إٌّزغخ اٌ ٝاالعّبٌ%94 ٝ
ٔ غجخ اٌّظبٔغ رؾذ االٔشبء اٌ ٝاالعّبٌ%6 ٝ
ِ غبؽخ االساػ ٝاٌّخظظخ 2 َ50000
ِ غبؽخ االساػ ٝاٌخبٌ١خ 2 َ10000
 اعّبٌِ ٝغبؽخ االساػ2 َ60000 ٝ
ٔ غجخ االساػ ٝاٌّخظظخ اٌ ٝاالعّبٌ%83 ٝ
ٔ غجخ االساػ ٝاٌخبٌ١خ اٌ ٝاالعّبٌ%17 ٝ

المقترح
 عشػخ االٔزٙبء ِٓ اٌّظبٔغ رؾذ االٔشبء ٚرٛف١ش اٌّؼذاد اٌالصِخ ٌغشػخ االٔزٙبء ِٓ اٌّظبٔغ
 ص٠بدح أشبء ِظبٔغ ٌض٠بدح رٛف١ش فشص اٌؼًّ ٌٍشجبة

خالٌة

البٌان

اسم
المدٌنة

عدد
الوحدات
السكنٌة
تحت
االنشاء

عدد
المصانع

عدد قطع االراضى

50000
م2

23

 – 4اعداد المدن والقرى التى تم تعدٌل الحٌز العمرانى لها وقرى الظهٌر الصحراوى
العدد

البند
البٌان

المدن
الجدٌدة

عدد المدن والقرى التى تم تعدٌل الحٌز العمرانى لها
عدد قرى الظهٌر الصحراوى التى بدأ انشاؤها

مصدر البٌان  -:التخطٌط والمتابعة

حضر

رٌؾ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2021/1/1-:

التعلٌق

ال ٌوجد قرى بحى العجمى 0

24

 – 1موقؾ المناطق العشوائٌة القابلة للتطوٌر بالحى عام 2020

حى

م

البٌان

اجمالى عدد
المناطق
العشوائٌة

الدخٌلة
الجبل
مصدر البٌان  -:التخطٌط والمتابعة

مناطق قابلة للتطوٌر
تم التطوٌر

جارى التطوٌر

لم ٌبدأ العمل بها

ـــ



ـــ

تارٌخ البٌان 2021/1/10-:

التعلٌق
ٌوجد منطقة واحدة قابلة للتطوٌرهى الدخٌلة الجبل خالل عام  2020وجارى
تطوٌرها
المقترح
سرعة انتهاء تطوٌر منطقة الدخٌلة الجبلٌة والبدء فى مشروعات اخرى 0

25

 – 2موقؾ المناطق العشوائٌة – ؼٌر االمنة من حٌث التطوٌر عام 2020
بٌان المناطق العشوائٌة

مناطق التقبل التطوٌر وتقرر ازالتها

موقؾ التطوٌر

تم

جارى

لم ٌبدأ

5فدان

9448

ـــ

ـــ

ـــ



 ـــ

ـــ

ـــ

38فدان

36616

ـــ

ـــ



ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

68فدان

111362

ـــ



ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:ادارة التخطٌط والمتابعة

تم ازالتها

الدخٌلة
الجبل

جارى
ازالتها

العجمى

المحاجر
الصٌنٌة
طلمبات
المكس
وادى القمر

64.2فدان

48810

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ



ـــ

ـــ

المساحة
كم2

تارٌخ البٌان 2021 /1/10 -:

التعلٌق
 ٚعٛد اسثغ ِٕبؽك ػشٛائ١خ رُ اصاٌخ ِٕطمخ ؽٍّجبد اٌّىظ ٚعبس ٜرط٠ٛش اٌذخٍ١خاٌغجٍ١خ ٚعبس ٜاصاٌخ اٌّؾبعش اٌظ١ٕ١خ ٠ ٌُٚجذأ اٌؼًّ ثّٕطمخ ٚاد ٜاٌمّش
 اعّبٌ ٝػذد عىبْ ؽ ٝاٌؼغّٔ 632226 ٝغّخ ػذد عىبْ ِٕطمخ اٌذخٍ١خ اٌغجٍ١خ ٔ 111362غّخ  ٝ٘ٚاوضش إٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ عىٕب ٔغجخ ػذد عىبْ ِٕطمخ اٌذخٍ١خ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌغىبْ %18 ػذد عىبْ ِٕطمخ اٌّؾبعش اٌظ١ٕ١خ ٔ 48810غّخ ٔغجخ ػذد عىبْ اٌّؾبعش اٌظ١ٕ١خ اٌ ٝاعّبٌ ٝؽ ٝاٌؼغّ%8 ٝ اعّبٌ ٝػذد عىبْ إٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ ثؼذ اصاٌخ ِٕطمخ ؽٍّجبد اٌّىظ  ٝ٘ٚصالس ِٕبؽكٚ ( ُ٘ٚاد ٜاٌمّش – اٌذخٍ١خ اٌغجٍ١خ – اٌّؾبعش اٌظ١ٕ١خ ) ٘ٔ 196788 ٛغّخ
 ٔغجخ عىبْ إٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ اٌ ٝاعّبٌ ٝعىبْ ؽ ٝاٌؼغّ%31 ٝ اعّبٌِ ٝغبؽخ ؽ ٝاٌؼغّ 87.13 ٝوُ 2 اعّبٌِ ٝغبؽخ إٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ ثؼذ اصاٌخ ؽٍّجبد اٌّىظ  170.2فذاْ ٔغجخ ِغبؽخ إٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ اٌ ٝاعّبٌِ ٝغبؽخ ؽ ٝاٌؼغّ%0.79 ٝ ٔغجخ ِغبؽخ ِٕطمخ اٌذخٍ١خ اٌغجً اٌ ٝاعّبٌِ ٝغبؽخ إٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ %40 ٔغجخ ِغبؽخ ٚاد ٜاٌمّش اٌ ٝاعّبٌِ ٝغبؽخ إٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ %22المقترح

 عشػخ اٌجذء ف ٝاصاٌخ ِٕطمخ ٚاد ٜاٌمّش ؽبٌّب ٌُ رمجً اٌزط٠ٛش
 عشػخ االٔزٙبء ِٕزط٠ٛش ِٕطمخ اٌذخٍ١خ اٌغجٍ١خ

اجمالى

اسم المنطقة

لم ٌبدأ العمل
بها

حــى
عدد
السكان

26

 – 3موقؾ مشروعات تطوٌر المناطق العشوائٌة – ؼٌر االمنة عام 2020
م

1
2

اسم
المشروع

الموقع

شرقا مساكن طلعت
مصطفى
المحاجر
ؼربا
الصٌنٌة
حدود الحى
شرقا ترعة الخندق
طلمبات
ؼربا
المكس
ش السد العالى
مصدر البٌان  -:التخطٌط والمتابعة

التكلفة
المالٌة
بااللؾ
جنٌه

تارٌخ بدأ
التنفٌذ

تارٌخ
االنتهاء

نسبة
التنفٌذ

المنصرؾ
الفعلى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2021/1/10-:

التعلٌق

 عبس ٜرط٠ٛش اٌّؾبعش اٌظ١ٕ١خ
 رُ اصاٌخ ِٕطمخ ؽٍّجبد اٌّىظ

المقترح

 عشػخ االٔزٙبء ِٓ رط٠ٛش اٌّؾبعش اٌظ١ٕ١خ

الموقؾ الحالى
للمشروع
( جارى /متوقؾ/
متعثر )
(جارى)

تم االزالة

مالحظات

27
 – 4المناطق العشوائٌة التى تم ازالتها ( جزئٌا – كلٌا ) وعدد الوحدات السكنٌة التى تم توفٌرها للنقل الٌها وتكلفتها عام2020
االزالة
م

اسم المنطقة
العشوائٌة

حــى

المحاجر الصٌنٌة

ازالة
كلٌة

ازالة
جزئٌة

لم ٌبدأ
العمل فى
ازالتها

ـــ



ـــ

ملكٌة
االرض

عدد السكان
الفعلى
ذكور

اناث

امالك
دولة

العجمى
منطقة طلمبات
المكس

 ـــ



ـــ

امالك
دولة

مصدر البٌان  -:ادارة التخطٌط والمتابعة

عدد الوحدات السكنٌة التى
تم توفٌرها

التكلفة
الفعلٌة

تم تسكٌن  12اسرة
بالمرحلة االولى ببلوك 23
بمساكن االٌجى كاب
تم عمل قرعة على 158
وحدة وجارى االعداد لنقل
االسر

ـــ

 214وحدة
تارٌخ البٌان 2021/1/10-:

عدد االسرالفعلى بالهضبة الصٌنٌة وطلمبات المكس وترعة الخندق

214

12

المحاجر الصٌنٌة
منطقة طلمبات المكس

التعلٌق
 رُ اصاٌخ ِٕطمخ ؽٍّجبد اٌّىظ ٚرغىٚ 214 ٓ١ؽذح رُ اصاٌخ عضئ١خ ٌٍّؾبعش اٌظ١ٕ١خ ٚرغى 12 ٓ١اعشح ثبٌّشؽٍخ اال ٌٝٚثجٍٛن  23ثّغبوٓاال٠غ ٝوبة
 ِٓ ث١بْ عبثك رجٌٕ ٓ١ب اْ ػذد اعش اٌّؾبعش اٌظ١ٕ١خ  196اعشح ٚرُ رغى 12 ٓ١اعشح ٔغجخ ِب رُ رغى ٕٗ١ف ٝاٌّؾبعش اٌظ١ٕ١خ %6المقترح

االنتهاء من تسكٌن باقى اسر المحاجر الصٌنٌة وازالة المنطقة

ـــ

28

 -5الخدمات المتوفرة بالمناطق العشوائٌة عام 2020
م إسم المنطقة
وادى القمر
1
طلمبات المكس
2
الدخٌلة الجبل
3
المحاجر الصٌنٌة
4

تعلٌم

صحة

كهرباء مٌاه صرؾ
شرب صحى

















































مصدر البٌان  :ادارة التخطٌط والمتابعة تارٌخ البٌان :



نقل داخلى

ؼاز
طبٌعى



طرق
مرصوفة

مالحظات





ـــ



ـــ



ـــ





2021 /1/10

التعلٌق

ٌوجد جمٌع الخدمات متوفرة فى المناطق العشوائٌة لكنها لٌست على اكمل وجه

المقترح

توفٌر جمٌع الخدمات على اكمل وجه حتى ٌتم نقل االسر الى وحدات سكنٌة بها
خدمات افضل0

ـــ

29

30

المعلومات

المقصود بنظم المعلومات
الحاسوبٌة هو فً الواقع
حوسبة نظم المعلومات فً
المجاالت المختلفة أي
تصمٌم وبناء برمجٌات
تمكن المستخدم من التعامل
مع نظم المعلومات بسهولة
وفً زمن أقل بكثٌر مما
ٌستؽرقه التعامل معها
ٌدوٌا فً بعض األحٌان
توفر األنظمة المحوسبة
إمكانٌات ال ٌمكن وجودها
أصال فً األنظمة الٌدوٌة
ومعنى ذلك أن المشتؽل
بحوسبة أنظمة المعلومات ال
بد له من اإللمام بهذه النظم
التً ٌعمل على حوسبتها إما
بنفسه أو بمساعدة
المختصٌن فً مجال
التخصص لهذه النظم ومن
أمثلة نظم المعلومات التً ال
ؼنى عن حوسبتها

 نظم
المحاسبٌة
 نظم المعلومات المالٌة
 نظم المعلومات اإلدارٌة
 نظم المعلومات الطبٌة
وإدارة المستشفٌات
 نظم المعلومات
الجؽرافٌة
 نظم إدارة التعلم
للجامعات والمدارس

وتشتمل الخطة الدراسٌة
ألنظمة المعلومات
الحاسوبٌة على بعض
المواد المساندة
واالختٌارٌة التً تعرؾ
الطالب على بعض هذه
األنظمة ٌقوم بتدرٌسها
المختصون فً هذه
المجاالت وهذا ٌجعل
الطالب قادرا بعد التخرج
على التعامل مع أهل
االختصاص فً هذه
المجاالت لحوسبة أنظمة
معلوماتها وتعتمد الدراسة
فً تخصص نظم
المعلومات الحاسوبٌة أوال
على البداهة وسعة األفق
التً تمكن الطالب

من التعامل مع أنظمة
معلومات فً مجاالت
مختلفة ،ثانٌا على الخبرة
العملٌة التً تكتسب
باالحتكاك مع المختصٌن
بهذه األنظمة
وثالثا على األسالٌب
النمطٌة التً ٌدرسها
الطالب لتصمٌم األنظمة
بمساعدة الحاسوب
لتسهٌل عملٌة التصمٌم
وتقلٌل احتمال الخطأ.
هذا بالطبع باإلضافة إلى
الخبرات والمهارات
األساسٌة التً اكتسبها
الطالب فً مجال البرمجة
وقواعد البٌانات
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٠زؾذس تكنولوجٌا المعلومات هى
تقنٌة القرن العشرٌن وما بعده
ٌ
أنظمة بالؽة الدقة من
فه ى
مجموعة أدوات وه ى من صنع
اإلنسان ؾى عصرنا الحالً
ظهرت العدٌد من المسمٌات
واالختراعات المهمة فً حٌاتنا
الٌومٌة ،فمنها الضار ومنها
اإلٌجابً ولكن بكل ّ األحوال فه ى
تشكل ُ شٌئا ً أساسٌا ً وضرورٌا ً
ؾى حٌاتنا الٌومٌة ،ومن هذا
المنطلق سوؾ نتحدث الٌوم عن
مصطلح مستحدث أال وهو
ٍ
تكنولوجٌا المعلومات تقنٌة
تكنولوجٌا المعلومات المعلومات
األمرٌكٌة بأنها دراسة  ،تصمٌم
 ،تطوٌر  ،تفعٌل  ،دعم أو
تسٌٌر أنظمة المعلومات الت ى
تعتمد على الحواسٌب وٌتم
استخدامها وتطبٌقها على
الحواسٌب والتطبٌقات البرمجٌة
وتعمل هذه التطبٌقات على
تحوٌل وتخزٌن ومعالجة
وإرسال واسترجاع آمن
للمعلومات بشتى أنواعها
تكنولوجٌا المعلومات اختصا ص
واسع ٌهتم بالتقنٌة ونواحٌها
المتعلقة بمعالجة وإدارة
المعلومات خاصة ؾى المنظمات
الكبٌرة ٌعبر عن االختصار
الخاص بتكنولوجٌا المعلومات
تقنٌة تكنولوجٌا
وتتعامل
المعلومات مع الحواسٌب
اإللكترونٌة وبرمجٌات الحاسوب

للعمل على تخزٌن وتحوٌل
البٌانات وحماٌتها ونقلها
أي وقت فً
واستعادتها فً ّ
وقتنا الحاضر ال تستؽن ى أ ى
مؤسسة عن تكنولوجٌا
المعلومات واختلؾ
األخصائٌون ؾ ى تسمٌتها
فٌقال أنها تقنٌة التشبٌك
والبرمجٌات وٌقال أنها تقنٌة
المعلومات وتسمى أٌضا ً ؾ ى
بعض الشركات قسم خدمات
المعلومات) (ISأو نظم
المعلومات اإلدارٌة )(MSP
أو مزود خدمة المنظمة
)(MSPتعمل تقنٌة
تكنولوجٌا المعلومات على
معاٌٌر مطبقة على أجهزة
الحاسوب للحصول على
معلوما ٍ
ت ٌعجز اإلنسان عن
تجهٌزها وعملها بالطرق
المعتادة التقلٌدٌة وباألخص
فً المجتمعات ذات الكم
الكبٌر والضخم من
المعلومات والبٌانات ونشٌر
أن كم المعلومات الكبٌر ٌفقد
السٌطرة علٌها ومعالجتها
بشكل دقٌق وسرٌع ال ٌتم
ٍ
ذلك إال باستخدام وسائل
تكنولوجٌا المعلومات الحدٌثة
التً تعمل فً مجاال ٍ
ت كثٌرة
نذكر منها األبحاث العلمٌة و
ومن ممٌزات تقنٌة
تكنولوجٌا المعلومات :
تكلفة اقتصادٌة منخفضة
وقدرتها على القٌام بأعمال

كثٌرة ومتعددة المجاالت فً
وق ٍ
ت قلٌل و بجه ٍد أقل وذلك
من خالل قواعد ونظم
المعلومات المختلفة
وباستخدام برامجها المتنوعة
تكنولوجٌا المعلومات تطلق
على جمٌع ما ٌتصل بمعدات
االتصاالت وبرمجٌات تساعد
إطار
الحاسوب من التعامل فً
ٍ
مستقل أو شبكً مع عدة
ٍ
أجهزة أخرى و فً النهاٌة
المعلوماتٌة تعنً وجود ثالثة
عناصر أساسٌة هً
أوال :الكٌان المادي كالحاسوب
وما ٌتصل به من أجهزة
ومعدات
ثانٌا ً :البرمجٌات التً تعمل
على الحاسوب و البرمجٌات
التً تعمل على تشؽٌل
الحاسوب والقٌام بمهام
مختلفة
وثالثا ً  :و أخٌراً الموارد
المعرفٌة
لن نطٌل بالحدٌث كثٌراً ولكن
هنا نكون قد أوجزنا بعض
المعلومات عن تقنٌة
تكنولوجٌا المعلومات التً
تنتشر فً عصرنا الحاضر
بشكل كبٌر ولن نستطٌع
ٍ
التفصٌل فٌها ألن كل جزئٌة
فً هذا البحر الكبٌر ستأخذ
منا بحوثا ً كً نستطٌع فهمها
والعمل علٌها لشدة روعتها
ودقتها المتناهٌة
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مولده ونشأته
ُولِد أٌنشتاٌن فً مدٌنة أولم
التً تقع فً والٌة بادن-
الرابع عشر من
فورتمبٌرغ فً ّ
آذار من عام 1879م أٌنشتاٌن
هو عالم فٌزٌائً ألمانً و ٌُع ّد
من أكثر علماء الفٌزٌاء تأثٌراً
فً القرن العشرٌن فقد حصل
على جائزة نوبل للفٌزٌاء فً
عام 1921م وذلك لتفسٌره
ظاهرة ال ّتأثٌر الكهروضوئً
حٌاة أٌنشتاٌن ودراسته
عاش أٌنشتاٌن مع عائلته فً
بداٌة حٌاته فً مٌونخ ومن ثم
انتقل معها إلى إٌطالٌا لقد َذكر
أن هنالك أموراً قد أثرت علٌه
وهو فً سنّ صؽٌر ٍة وكان
ٌعتبرها من عجائب الحٌاة
ّأولها البوصلة التً كان ٌراها
وهو فً الخامسة من عمره
شٌئا ً عجٌبا ً فقد استؽرب من
تلك القوة الخف ٌّة التً تتحكم
بلػ
بإبرة البوصلة وعندما
تعجب
ال ّثانٌة عشرة من عمره ّ
من شًء آخر وهو كتاب
للهندسة اعتبره فً ذلك الوقت
الكتاب المقدّس لقد كان
أٌنشتاٌن طالبا ً متم ٌّزاً فً
الرٌاضٌات والفٌزٌاء إال أنه
ّ
سطا ً فً المواد
مستواه كان متو ّ
األخرى وبعد حصوله على
دورات إضاف ٌّة تمكن من
االلتحاق بالمدرسة الفدرال ٌّة
سوٌسر ٌّة للفنون ال ّتطبٌق ٌّة
ال ّ
1901م على
وحصل عام
الرٌاضٌات والفٌزٌاء
دبلوم فً ّ
أصبح عمل أٌنشتاٌن فً مكتب
التسجٌل السوٌسري دائما ً وقام

بالتحضٌر لرسالة الدكتوراه فً
نفس الفترة وتمكن من الحصول
على شهادة الدكتوراه فى عام
من جامعة زٌورخ
1905
وكان موضوع الرسالة ٌدور
حول أبعاد الجزٌئات وفً العام
ت
مقاال ٍ
نفسه كتب أٌنشتاٌن
علمٌ ٍة دون الرجوع للكثٌر من
المراجع العلمٌة أو حتى
التشاور مع زمالئه األكادٌمٌٌن
وتعتبر هذه المقاالت العلمٌة
اللبنة األولى للفٌزٌاء الحدٌثة
التً نعرفها الٌوم درس
أٌنشتاٌن فً الورقة األولى
ما ٌُعرؾ باسم الحركة البراونٌة
إذ قدم العدٌد من التن ُّبؤات حول
حركة الجسٌمات الموزعة
بصور ٍة عشوائٌة فً السائل
عرؾ أٌنشتاٌن بأبً النسبٌة
تلك النظرٌة التً هزت العالم
من الجانب العلمً إال أن جائزة
نوبل ُمنحت له فً مجال آخر
المفعول الكهرضوئً وهو ما
كان موضوع الورقة الثانٌة
ومن أعظم إنجازاته
اكتشافه لموجات الجاذبٌة التً
ال ٌمكن رؤٌتها ولكن ٌستدل
علٌها من آثارها التً تظهر
أكثر ما تظهر عندما تتحرك
األجرام الهائلة فً الفضاء
بقوة ومن تكهناته إٌمانه
باستحالة قٌاس السرعة
اللحظٌة للجسٌمات متناهٌة
الصؽر والتً تهتز عشوائٌا ً فً

مختلؾ االتجاهات بما ٌعرؾ
باسم الحركة البراونٌة لكن بعد قرن
من الزمان تمكن عالم ٌدعى مارك
راٌزن من تفنٌد هذه المقولة عملٌا ً
بمعمل أبحاثه بجامعة تكساس
واستطاع قٌاس السرعة اللحظٌة
لتلك الجسٌمات
إنجازات أٌنشتاٌن
ع ّد أٌنشتاٌن من العلماء الموهوبٌن
والمبدعٌن لما قدمه للبشر ٌّة من
إسهامات واكتشافات فً الفلسفة
والفٌزٌاء ومن أبرز هذه اإلنجازات
ـ ظاهرة ال ّتأثٌر الكهروضوئً
ـ ال ّنظر ٌّة ال ّنسب ٌّة الخاصة
ـ الحركة البراون ٌّة
ـ صٌؽة تكافؤ الكتلة والطاقة
وفاته
ٚرٛف ٟف ٟاٌٛال٠بد اٌّزؾذح
األِش٠ىّ١خ فٛ١ٔ ٟعشع ٟف ٟػبَ
 َ1955ػٓ ػّش ٕ٠ب٘ض  76ػبِب ً
ٚلذ وبٔذ ٚفبرٗ ٔز١غخ إلطبثزٗ
ثٕض٠ف داخٍٔ ٟز١غخً ٌؾذٚس رّ ّضق
ثؼذ
ثغجت رّذد األٚػ١خ اٌذِّ٠ٛخ
ٚفبح إٔ٠شزب ٓ٠أُعش٠ذ دساعخ ػٍٝ
شش رمش٠ش ؽٛي ٘زٖ
دِبغٗ ِ ُٔٚ
اٌذّساعخ ػبَ ُ َ1985روش ف ٗ١أّْ
ػذد اٌخال٠ب اٌذثمّ١خ ٌٍخال٠ب اٌؼظجّ١خ
ف ٟدِبؽ إٔ٠شزب٠ ٓ٠فٛق ػذد٘ب فٟ
األدِغخ األخش ٜاٌز ٟأعش ٞػٍٙ١ب
اٌفؾض رارٗ ٘ٚزا لذ ٠زغجّت ثض٠بدح
ػٍّ١بد األ٠غ ٌٍخال٠ب اٌؼظجّ١خ ِّب
ّ٠ىٓ أْ ٠ى ْٛعججب ً ف ٟرّّ١ض
إٔ٠شزب ٓ٠ثمذسارٗ اٌؼمٍّ١خ اٌفبئمخ
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