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أخبــــار إعـــــــالمية حـــى العدمــى
تموين العجمى تضبط خمور و سجائر مجهولة المصدر
شنت مديرية التموين باإلسكندرية ،حمالت مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سععد احمعد وكيعز وةارة
التموين و التجارة الداخلية باألسكندرية بتشديد الرقابة على األسواق و المحالت و مطاردة السلع مجهولة المصدر
حمايعععععععععععععععععععععععععععة للمعععععععععععععععععععععععععععواطنين معععععععععععععععععععععععععععن ال ععععععععععععععععععععععععععع التجعععععععععععععععععععععععععععار و التعععععععععععععععععععععععععععدليس
فقد قامت إدارة تموين العجمى برئاسعة إبعراهيم خلعف معدير االدارة و اشعراف ريهعام عبعد القعادر رئيسعة الرقابعة
باالشتراك مع مباحث التموين بشن حمالت على نطعاق اإلدارة
و التععععععععععععععععععععععى سعععععععععععععععععععععع رت عععععععععععععععععععععععن االتععععععععععععععععععععععى:
ضبط باةار وذلع لحياةتعخ خمعور مجهولعة المصعدر و بعدو
تعععععرخيع لبيعععععع الخمعععععور و تعععععم تحريعععععز الكميعععععات ا تيعععععة
عدد  ٧٤ةجاجة خمرةRACARDEسععة الواحعدة  ١٢٥معز.
عدد  ١٢٠ةجاجة خمرةRUSSIANسععة الواحعدة  ٣٣٠معز.
عععدد  ٣٦ةجاجععة خمععرة BUTLERS XXXسعععة الوحععدة
 ٢٧٥مععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععز.
ععدد  ٦٥ةجاجعة خمعرة Redlabelسععة الواحعدة  ٢٥٠مععز.
عععدد  ٤٨ةجاجععة خمععرة five starsسعععة الوحععدة  ٢٥٠مععز.
ععععععدد  ٩ةجاجعععععة five starsسععععععة الواحعععععدة  ١لتعععععر.
ضععععبط محععععز بطريععععط اسععععكندرية مطععععرو وذلعععع لحياةتععععخ
عععععععععععدد  ٢٥٠علبععععععععععة سععععععععععجائر مجهولععععععععععة المصععععععععععدر.
وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية للعرض على وكيز النائب العام.
تاريخ الخبر2022-3-3-:
مصدر الخبر -:جريدة الجمهورية

محافة اإلسكندرية يوجخ بتكثيف عمال رفف العجمو
كععد اللععواء محمععد الشععريف محععافة االسععكندرية ،تلبيععة احتياجععات المععواطنين هععو ولويععة ساسععية مععن ولويععات
الجهععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات
التن يذية بالمحافظة ،لهذا وجخ جميع الجهات التن يذية باالستماع إلى شكاوى المواطنين ورفع العبء عن كعاهلهم
وتوفير الخدمات والمتطلبات األساسية التو تضمن لهم حياة كريمة ،مؤكدا رفع ك اءة شعبكة الطعرق بالمحافظعة
وتحقيعط السعيولة المروريعة و معن وسعالمة المعواطنين معن هعم األولويعات التعو تسععى المحافظعة لتقعديمها .وكلعف
المحافة؛ المهندسة مز محمود ،مدير مديرية الطرق والنقز بالمحافظة باالهتمعام برفعف الطعرق فعو جميعع حيعاء
المحافظة وخافة المناطط األشد احتياجا والتو تكثر فيهعا شعكاوى
المواطنين ،مشعددا علعى ضعرورة إععادة الشعوء ألفعلخ واالهتمعام
بإظهعععار شعععوارع المدينعععة بعععالمظهر العععذ يليعععط بهعععا معععام هلهعععا
وةوارهاوبنعععاء علعععى تكلي عععات المحعععافة؛ قامعععت مديريعععة الطعععرق
بالمحافظة بالعمز على رفعف شعوارع حعو العجمعو وحعو عر ،
حيث يتم حاليا عمال كشط الطبقعة السعطحية معام بعا  ٥٢مينعاء
اإلسععكندرية بشععارع المكععس ،وكععذا عمععال كشععط الطبقععة السععطحية
بالحععارة القبليععة س ع ز كععوبر القبععار بشععارع المكععس ،كمععا يععتم
حاليعععا اسعععتكمال الكشعععط معععام مدرسعععة حمعععد ةويعععز ،و معععام بنععع
االسكندرية ،و مام العيادة الشاملخ بشارع المكس ،و س ز كعوبر
 ٢٧و مام مركز المواساة الطبو كعوبر ك عر عشعر بنطعاق حعو
ر  ،معا فعو نطعاق حعو العجمعو تعم االنتهعاء معن عمعال الكشعط
بشععععععععععععععععععععارع الحن يععععععععععععععععععععة والسععععععععععععععععععععالم والجمعيععععععععععععععععععععة
تاريخ الخبر2022-3-4-:
مصدر الخبر -:المصرى اليوم
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أخبــــار إعـــــــالمية حـــى العدمــى
«تموين اإلسكندرية» تحرر  325محضرا لضبط األسعار واألسواق
شعععععععنت إدارة الرقابعععععععة التموينيعععععععة بالمديريعععععععة حملعععععععة سععععععع رت ععععععععن تحريعععععععر  47محضعععععععرا شعععععععملت ٤٤
محضععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععر لمخعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععابز بلديععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة مخال عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة
منهعععععا ععععععدد  ١٠محاضعععععر إنتعععععا خبعععععز نعععععاقع العععععوة  ،ومحضعععععرين لمطعععععاحن مخال عععععة ،ومحضعععععر بيعععععع
سعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععجائر بسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععر ةيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععد.
حعععععععررت إدارة تمععععععععوين العجمعععععععو  36محضععععععععرا شععععععععملت
 ٣محاضععععععععععر لمخععععععععععابز بلديععععععععععة مخال ععععععععععة ،ومحضععععععععععرا
لمجمعععععععععع اسعععععععععتهالك مخعععععععععالف ،و ٣محاضعععععععععر لمخعععععععععابز
سععععععياحية بععععععدو تععععععرخيع ،و ١٤محضععععععر عععععععدم حمععععععز
شعععععععهادات فعععععععحية ،و ١٣محضعععععععر ععععععععدم إععععععععال ععععععععن
سععععععععععار السعععععععععلع ال ذا ئيعععععععععة باالسعععععععععواق ،ومحضعععععععععرين
اسعععععععتخدام مطبوععععععععات فعععععععو ت ليعععععععف المعععععععواد ال ذائيعععععععة
باألسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععواق.
وفعععععععععو إدارة تمعععععععععوين المنتعععععععععزة حعععععععععررت الحملعععععععععة 46
محضععععععرا شععععععملت  ٢٧محضععععععرا لمخععععععابز بلديععععععة مخال ععععععة
منهععععععا عععععععدد  ٩محاضععععععر إنتععععععا خبععععععز نععععععاقع الععععععوة ،
ومحضععععععر لثالجععععععة ح ععععععة مععععععواد ذائيععععععة مخال ععععععة ،و١١
محضعععععععر ععععععععدم حمعععععععز شعععععععهادات فعععععععحية ،و ٦محاضعععععععر
عععععععدم اإلعععععععال عععععععن سعععععععار السععععععلع ال ذائيععععععة باألسععععععواق ،ومحضععععععر حععععععوال تن يععععععذا لقععععععرار النيابععععععةوفى
ادارة تمععععععوين وسععععععط حععععععررت الحملععععععة  42محضععععععر شععععععملت  ١٧محضععععععرا لمخععععععابز بلديععععععة مخال ععععععة منهععععععا
عععععععدد  ٤محاضععععععر إنتععععععا خبععععععز نععععععاقع الععععععوة  ،ومحضععععععر لمطحععععععن مخععععععالف ،و ٦محاضععععععر عععععععدم حمععععععز
شععععععععهادات فععععععععحية ،و ١٠محاضععععععععر عععععععععدم اإلعععععععععال عععععععععن سعععععععععار السععععععععلع ال ذائيععععععععة باألسععععععععواق ،و٨
محاضعععععععععععععععععععععععععععععععععععععر حعععععععععععععععععععععععععععععععععععععوال تن يعععععععععععععععععععععععععععععععععععععذا لقعععععععععععععععععععععععععععععععععععععرارات النيابععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة.
تاريخ الخبر2022-3-4-:

مصدر الخبر -:المصرى اليوم

تحرير  32محضرا لمنش ت مخال ة فو حملة بالعجمو فو اإلسكندرية
شعععععن حعععععو العجمععععععو فعععععو اإلسعععععكندرية ،اليععععععوم ،حملعععععة مكبعععععرة لمتابعععععععة تطبيعععععط اإلجعععععراءات االحتراةيععععععة
وإةالععععععة اإلشعععععع االت والتعععععععديات مععععععن شععععععوارع الحععععععى ومتابعععععععة التععععععزام المنشعععععع ت والمحععععععال التجاريععععععة
باالشتراطات البيئية ومعايير السعالمة والصعحة المهنيعة.شعارك فعو
الحملعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة إدارات إشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ال
الطريععععععط ،المتابعععععععة الميدانيععععععة ،رخععععععع المحععععععالت ،الرفععععععد
البيئععععععععععو ،وحععععععععععدة اإلةالععععععععععة ،وحععععععععععدة التععععععععععدخز السععععععععععريع
بعععالحو ".سععع رت الحملعععة ععععن لعععط وتشعععميع  12محعععال تجاريعععا
لمخال عععععععععععععععععة اإلجعععععععععععععععععراءات االحتراةيعععععععععععععععععة ،وتحريعععععععععععععععععر
 32محضعععرا ،وتحصعععيز  4آالف جنيعععخ رامعععات ماليعععة.كانمحمعععد
الشععععععريف محععععععافة اإلسععععععكندرية ،قععععععد شععععععدد علععععععى األجهععععععزة
التن يذيعععة بالمحافظعععة بتكثيعععف الحمعععالت الرقابيعععة ومتابععععة إةالعععة
التعععععععديات واإلشعععععع االت باألسععععععواق المخال ععععععة علععععععى مسععععععتوى
مخال عععععات
األحيعععععاء معععععع اتخعععععاذ اإلجعععععراءات الرادععععععة تجعععععا
جديعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدة.
تاريخ الخبر2022-3-15 -:
مصدر الخبر -:بوابة االهرام
2

نشرة معلومات حى العجمى الشهرية مارس 2022

أخبــــار إعـــــــالمية حـــى العدمــى
هبوط رضو بمنطقة بو يوسف ر اإلسكندرية
شييييييهد شييييييارو مسييييييدد الفييييييردوس بمنطقيييييية أبييييييو يوسيييييي
قبلييييييييييييي بحييييييييييييي العدمييييييييييييي يييييييييييييرب اإلسيييييييييييييكندرية
بييييييوط أرحيييييي مفييييييادر بسيييييييبب ب يييييير صيييييير صيييييييح
قيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييديم.
تلقيييييييت رفييييييية عملييييييييات حييييييي العدمييييييي بال يييييييا يفييييييييد
حيييييييدوأ بيييييييوط أرحييييييي بشيييييييارو مسيييييييدد الفيييييييردوس
وانتقييييييييّ مسيييييييي ول إدارات الرصييييييييد البي يييييييي والمتابعيييييييية
الميدانييييييييييييييييييييييية إلييييييييييييييييييييييى موقيييييييييييييييييييييي الييييييييييييييييييييييبال .
وقيييييييياّ السيييييييييد موسييييييييى ر يييييييييس حيييييييي العدميييييييي إ
الهبيييييوط نييييياتر عييييي انهييييييار سيييييق ب ييييير صييييير صيييييح
قييييييديم ملغيييييي وال يعمييييييّ مةكييييييدا علييييييى سييييييالمة دمييييييي
المرافيييييييييا والعقيييييييييارات بمحييييييييييط الهبيييييييييوط وأحيييييييييا
ر يييييييس حيييييي العدميييييي فيييييي بيييييييا أنييييييو ديييييير إصييييييال
ورصيييييييي موقيييييييي الهبييييييييوط وإعييييييييادة الشييييييييارو إلييييييييى طبيعتييييييييو حفا ييييييييا علييييييييى سييييييييالمة المييييييييواطني .
تاريخ الخبر2022-3-15 -:

مصدر الخبر -:بوابة االهرام

األحياء ترفع تراكمات ميا األمطار من شوارع اإلسكندرية
كث ععععععت األجهععععععزة التن يذيععععععة واألحيععععععاء باإلسععععععكندرية ،جهودهععععععا إلةالععععععة آ ععععععار الطقععععععس السععععععي ورفععععععد
تراكمععععععععععععععععات للميععععععععععععععععا تععععععععععععععععؤ ر علععععععععععععععععو حركععععععععععععععععة المععععععععععععععععرور وحيععععععععععععععععاة المععععععععععععععععواطنين.
وقععععععام حععععععو العجمععععععو بمتابعععععععة عمععععععال تصععععععريف الميععععععا بطريععععععط إسععععععكندرية مطععععععرو امععععععام المينععععععاء
وشعععععركة الحديععععععد والصععععععلب ،مععععععام تععععععاكى وبوابععععععة المينعععععاء وبإمتععععععداد سععععععور شععععععركة الحديععععععد والصععععععلب ،
بمثلعععععععععععععععععععث الشعععععععععععععععععععركات بعععععععععععععععععععوادى القمعععععععععععععععععععر
وكععععععا اللععععععواء محمععععععد الشععععععريف محععععععافة اإلسععععععكندرية،
وجعععععخ بالتواجعععععد الميعععععدانو علعععععى معععععدار اليعععععوم للتعامعععععز
مععععععع حععععععاالت طارئععععععة للتععععععدخز ال ععععععور  ،ومتابعععععععة
تصععععععريف ميععععععا األمطععععععار وتسععععععيير الحركععععععة المروريععععععة
والتنسعععععععيط الكامعععععععز بعععععععين كافعععععععة القطاععععععععات الخدميعععععععة
والحيويعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة بالمحافظعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة
وتعععععععابع رحسعععععععاء األحيعععععععاء التسععععععععة فعععععععو اإلسعععععععكندرية
وهععععععععععو ععععععععععر  ،شععععععععععرق ،وسععععععععععط ،المنتععععععععععز ول،
المنتععععععععز ععععععععا  ،الجمععععععععرك ،العامريععععععععة ول ،العامريععععععععة
ععععععا  ،بععععععر العععععععر " ،تمركععععععزات سععععععيارات الصععععععرف
الصععععععععحو وحالععععععععة الشععععععععوارع والميععععععععادين والمنععععععععاطط
التعععععععععععو تتجمعععععععععععع فيهعععععععععععا ميعععععععععععا األمطعععععععععععار لتسعععععععععععيير الحركعععععععععععة المروريعععععععععععة بشعععععععععععوارع الحعععععععععععو.
مصدر الخبر -:بوابة االهرام
إعـــــــالمية حـــى العدمــى
أخبــــار

تاريخ الخبر2022-3-23 -:
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إيقاف بناء مخالف فو عقار بمنطقة البيطاق ر اإلسكندرية
شععععععنت األجهعععععععزة التن يذيعععععععة باإلسعععععععكندرية ،حملعععععععة إليقعععععععاف عمعععععععال البنعععععععاء المخعععععععالف بعقعععععععار بمنطقعععععععة
البيطععععععاق بنطععععععاق حععععععو العجمععععععو ،وذلعععععع فععععععو إطععععععار
توجيهععععععععات الحكومععععععععة ل ععععععععرض االنضععععععععباط والتصععععععععد
للبنعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاء المخعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالف.
تلقععععععت رفععععععة عمليععععععات حععععععو العجمععععععو ،بال ععععععات مععععععن
إدارة المتابععععععععععة الميدانيعععععععععة بوجعععععععععود عمعععععععععال بنعععععععععاء
مخععععععععععالف بعقععععععععععار بشععععععععععارع اإلسععععععععععماعيلو بمنطقععععععععععة
البيطععععععاق ،وانتقلععععععت وحععععععدة التععععععدخز السععععععريع بععععععالحو.
وقععععال السعععععيد موسععععى رئعععععيس الحععععو ،إنعععععخ جععععرى تن يعععععذ
اإلةالعععععععة ال وريعععععععة للمخال عععععععات والعععععععتح ة علعععععععى معععععععواد
ومعععععععععععدات البنععععععععععاء المسععععععععععتخدمة وجععععععععععرى تحريععععععععععر
المحضععععععععععععععععععععععععععععععر الععععععععععععععععععععععععععععععالةم بالواقعععععععععععععععععععععععععععععععة.
كعععععععا محمعععععععد الشعععععععريف محعععععععافة اإلسعععععععكندرية ،كلععععععععف
رحسعععععععععععاء األحيعععععععععععاء وجميعععععععععععع الجهعععععععععععات التن يذيعععععععععععة المعنيعععععععععععة بتكثيعععععععععععف الحمعععععععععععالت الرقابيعععععععععععة
تاريخ الخبر2022-3-27 -:

مصدر الخبر -:بوابة االهرام

بحضور المحافة ..لجنة «محلية النوا » تت قد كوبر الكيلو 21
باإلسكندرية (فور)
ت قد اللواء محمد الشريف محافة اإلسكندرية ،يرافقخ المهندس حمد السجينو رئيس لجنة اإلدارة المحلية بمجلس
النوا  ،اليوم اال نين ،كوبر الكيلو  21ر اإلسكندرية ،بحضعور النائعب حمعد الشعريف عضعو مجلعس النعوا ،
واللواء محمود نافع رئيس شعركة الصعرف الصعحى ،وم .سعامو فعر نائعب رئعيس هيئعة الطعرق والكبعار  ،اللعواء
محمود نافع رئيس شعركة الصعرف الصعحو باإلسعكندرية ،و معز محمعود معدير مديريعة الطعرق والنقعز باإلسعكندرية
و كععد محععافة اإلسععكندرية ،حععرل جميععع الجهععات واألجهععزة
المعنية على تعظعيم االسعت ادة معن كعوبر ك ،21موضعحا
الهدف من ت قد اليوم جعاء لت قعد الوضعع علعى رض الواقعع،
والتنسععيط بععين جميععع الجهععات المعنيععة وعلععى ر سععها وةارة
النقعععز والمعععرور للبعععدء فعععو دراسعععة ووضعععع فضعععز الحلعععول
المروريعععة لالسعععتخدام األمثعععز للكعععوبر  ،خافعععة قبعععز موسعععم
الصي من جانبخ؛ كد المهندس حمد السعجينو ،نعخ فعو إطعار
االستجابة السريعة لشكاوى المواطنين تم التنسيط مع اللواء
محمد الشعريف محعافة اإلسعكندرية للتحعرك بشعكز سعريع معع
كافة األجهعزة التن يذيعة لوضعع حلعول جذريعة.و ضعاف ننعا
نت قد على الطبيعة الوضعع العراهن للكعوبر للبعدء فعو تن يعذ
حلول هندسية تن يذية لتحقيط المستهدف من هذا الكعوبر

تاريخ الخبر2022-3-28-:

مصدر الخبر -:المصرى اليوم
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• مشاكّ الدما ير
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نشرة معلومات حى العجمى الشهرية مارس 2022

 -3الصر
 -4الكهرباء

الصحى

قطاو االتصاالت2022
 – 1تطور خدمة التلي ونات بالحى 2021
السنة

2019

2020

2021

البيا

ادمالى عدد السكا

ادمالى سعة
السنتراالت
( خط )

ادمالى عدد
المشتركي

عدد الخطوط الشغالة
( خط )

نصيب السكا م
الخطوط المتاحة

ححر

616042

205.230

119.800

119.800

ـــ

ححر

632226

205.230

135.350

135.350

ـــ

ححر

638716

205.230

135.900

135.900

ـــ

تاريخ البيا 2022/2/20-:

مصدر البيا  -:الشركة المصرية لالتصاالت

عدد الخطوط الشغالة
135.9

135.35

119.8

عام 2021

عام 2020
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• عدد السكا عام  2019و  616042والخطوط الشغالة ى  119.800خط
• نصيب السكا م الخطوط الشغالةع عام  2019و  %19.45خط  /فرد
• نصيب الخطوط الشغالة الى ادمالى سعة السنتراّ عام  2019و  %58.37م
ادمالى سعة السنتراّ
• عدد السكا عام  2020و  632226نسمة والخطوط الشغالة  135,350خط
• نصيب السكا م الخطوط الشغالة ع عام  2020و  %21.41خط  /فرد
• نسبة الخطوط الشغالة الى ادمالى سعة السنتراّ عام  2020و  %65.95م
ادمالى سعة السنتراّ
• عدد السكا عام  2021و  638716نسمة والخطوط الشغالة ى  135.900خط
• نصيب السكا م الخطوط الشغالة ع عام  2021و  %21.28خط  /فرد
• نسبة الخطوط الشغالة الى ادمالى سعة السنتراّ عام  2021و  %66.22م
ادمالى سعة السنتراّ

المقترح
 العمييييييييّ علييييييييى رفيييييييي كفا يييييييية الخطييييييييوط المتوقفيييييييية والعمييييييييّ علييييييييى صيييييييييانتها العييييييييادة ادخلهييييييييا فييييييييى الخدميييييييية -تقديم التسهيالت فى االشتراك لتشدي المواطني على االشتراك فى الخدمة.

 – 2توةيع مكاتب البريد بالحى 2021
عدد مكاتب البريد
م

حى

-1

العدمى

البيا

ححر

مكتب بريد
حكومى

مكتب بريد ا لى

7

ـــ

مصدر البيا  -:االدارة العامة لمنطقة بريد بر العر

7

مكتب بريد باالنابة

ـــ

وكالة بريدية
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عدد مكاتب البريد
7
6

مكتب بريد حكومى

وكالة بريدية

• عدد سكا حى العدمى عام  2021و  638716نسمة
• عدد مكاتب البريد الحكومى فى نطاق حى العدمى و  7مكاتب حكومية
• اليودد مكاتب بريد ا لية
• اليودد مكاتب بريد باالنابة
• عدد الوكالة البريدية فى نطاق حى العدمى  6وكالة بريدية
• نصيب الفرد م مكاتب البريد الحكومية  91.245مكتب بريد  /نسمة
• نصيب الفرد م الوكاالت البريدية  106.452وكالة بريدية  /نسمة

المقترح
 -العمّ على زيادة عدد مكاتب البريد الحكومية فى نطاق حى العدمى 0

توةيع خدمة خطوط االتصاالت بالحى عن عام 2021
حى

البيا

العدمى

ححر

ادمالى عدد السكا

ادمالى عدد الخطوط المتاحة

ادمالى عدد المشتركي

205.230

135.900

368716

مصدر البيا  -:االدارة العامة لمنطقة بريد بر العر
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نشرة معلومات حى العجمى الشهرية مارس 2022

توزي خدمة خطوط االتصاالت

638716
205.23

ادمالى عدد السكا

ادماّ عدد الخطوط
المتاحة

135.9

ادمالى عدد
المشتركي

• ادمالى عدد السكا فى  2021و  638716نسمة
• ادمالى عدد الخطوط المتاحة عام  2021و  205.230خط
• نصيب السكا م الخطوط المتاحة %32.13خط  /فرد
• نصيب المشتركي م الخطوط المتاحة %66.22
• نسبة المشتركي الى ادمالى عدد السكا  %21.28م ادمالى عدد السكا

المقترح
 -العمّ على اال تمام بالخدمة المقدمة للمشتركي

بسرعة االستدابة لتلبية طلبات المشتركي 0
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 -4السنتراالت بالحى عن عام 2021
م

حــى

البيا

-1

العدمى

ححر

سعة السنتراّ ( خط )

عدد السنتراالت
اتوماتيك

السلكى

ادمالى

اتوماتيك

السلكى

ادمالى

13

ـــ

13

205.230

ـــ

205.230

تاريخ البيا 2022/2/20-:

مصدر البيا  -:الشركة المصرية لالتصاالت

السنتراالت بالحى
205.230

13

عدد السنتراالت أوتوماتيك
سعة السنتراالت أوتوماتيك

• ادمالى عدد السنتراالت االتوماتيك  13سنتراّ
• ادمالى سعة السنتراّ االوتوماتيك 205.230
• متوسط سعة كّ سنتراّ م الخطوط 15.786خط  /سنتراّ

المقترح
 -العمّ على زيادة عدد السنتراالت اآللية 0

10
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قطاو مياة الشرب 2022

 – 1توزي ميا الشرب النقية على الحى عام2021
عدد المشتركي

العدمى

ححر

938716

99026446

170634

313

322

312

171581

93148550

مصدر البيا  -:شركة ميا الشرب باالسكندرية

حكومى

االدمالى

457
لتر/فرد

منزلى

قطاو
اعماّ

قطاو
خاص

367
لتر/فرد

حى

البيا

عدد
السكا
التقدير

ادمالى كمية
الميا المنتدة
الفعلية
م /3يوم

ادمالى
المستهلك
الفعلى
م الميا
م /3يوم

نصيب
الفرد فى
اليوم م
الميا
المنتدة
(لتر/يوم)

نصيب
الفرد م
الميا
المستهلكة
(لتر/يوم)

تاريخ البيا 2021/12/30-:

توزي ميا الشرب النقية
99026446

93148550

171581

ادمالى كمية الميا المنتدة
الفعلية

ادمالى المستهلك الفعلى م
الميا

11

عدد المشتركي

نشرة معلومات حى العجمى الشهرية مارس 2022

ادمالى عدد السكا بنطاق حى العدمى  638716نسمة طبقا الخر احصا ية
نسبة المشتركي فى المنزلى الى االدمالى %27
نسبة المشتركي فى قطاو اعماّ الى االدمالى %0.049
نسبة المشتركي فى القطاو الخاص الى االدمالى %0.050
نسبة المشتركي فى الحكومة الى ادمالى عدد السكا %0.048
نسبة ادمالى المشتركي فى شبكة ميا الشرب الى ادمالى عدد السكا %27
كمية الفاقد م الميا  5877896م3

نصيب الفرد م الميا المنتدة  155لتر  /فرد
نصيب الفرد م الميا المستهلكة  146لتر  /فرد
يتبي لنا اكثر المشتركي م القطاو المنزلى بنسبة %27
الفاقد م الميا بي المنتدة والمستهلكة و فاقد كبير م الميا

اليودد ري

م

-1

بحى العدمى

الحى

البيا

ادمالى عدد االسر

عدد االسر المتصلة

ادمالى
المشتركي

طاقة ميا الشرب
المستهلكة

العدمى

ححر

158749

158749

158749

93148550

 – 2نسبة االسر المتصلة بشبكات ميا الشرب النقية الى ادمالى االسر لعام2021
تاريخ البيا 2021/12/30-:

مصدر البيا  -:شركة ميا الشرب باالسكندرية

12
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االسر المتصلة بشبكات ميا الشرب
75017296

160478

طاقة مياة الشرب المستهلكة

ادمالى المشتركي

ادمالى عدد السكا بنطاق حى العدمى  638716نسمة
عدد االسر بحى العدمى  158749اسرة
عدد االسر المتصلة بميا الشرب 158749

نسبة عدد االسرالمتصلة بشبكة ميا الشرب الى ادمالى عدد أسر حى العدمى%100
نصيب االسرة الواحدة م طاقة ميا الشرب المستهلكة 587م / 3اسرة
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تعمّ

المنشية
2

2013

103

√
√

التعمّ

المنشية
1

الطريا
السري
محرم بك
بدوار
قرية
الز ور

1976

169

تحت االنشاء

اسماء
المحطات

اسم
الموق

تاريخ
االنشاء

اصّ كمية
مياة
الشرب
الفعلية
المنتدة
ال م3
يوم/

حالة المحطة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

المواق التى تخدم المحطة

حى رب وشرق ووسط ودزء
م حى العدمى وحى الدمرك
وحى العامرية وحى برج العرب
دزء م حى شرق ووسط ودزء
م حى العدمى ودزء م حى
العامرية

مالح ات

يتم االحالّ والتدديد
لمبانى واالت ومعدات
المحطة سنويا باالحافة
لعمليات الصيانة

 -3بيا محطات المياة وحالتها فى الحى عام 2021
تاريخ البيا 2021/12/30-:

مصدر البيا  -:شركة مياة الشرب باالسكندرية

اصّ كمية مياة الشرب الفعلية المنتدة ال

م / 3يوم

169
103

المنشية 1
المنشية 2

يودد محطتي مياة المنشية  1والمنشية 2
ادمالى ماتنتدو المحطتي م ميا الشرب الفعلية و 272م / 3يوم
نسبة ماتنتدو محطة المنشية  1الى ادمالى المحطتي % 62

نسبة ماتنتدو محطة المنشية  2الى ادمالى المحطتي %38
نسبة ماتنتدو ادمالى المحطتي الى ادمالى كمية الميا المنتدة الفعلية للحى%0.29
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 -4بيا بالمناطا المحرومة م الميا النقية
م

الحى

الوحدة المحلية

اسم القرية ( القطاو )
المحرومة

عدد السكا
التقدير

مالح ات

العدمى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تاريخ البيا 2021/12/30-:

مصدر البيا  -:شركة ميا الشرب باالسكندرية

اليودد قر محرومة بحى العدمى

15
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الصحى 2022

قطاو الصر

محطات الصر

 – 1موق

الصحى

م

اسم المحطة

موقع المحطة

الطاقة الكلية
م / 3يوم

نوع المحطة

1

محطة العدمى 1

الهانوفيّ آخر مساك االيدى
كاب

18022.92

فرعية

2

محطة العدمى 2

اخر ش منشية العلماء بوابة 8

23402.4

فرعية

3

محطة العدمى 3

ابراج العا لة

87091

ر يسية

4

محطة  5العدمى

31104

فرعية

5

محطة  6اكتوبر

108000

فرعية

6

محطة / 6

108000

فرعية

7

محطة // 6

108000

ر يسية

8

محطة ص1

43992

فرعية

9

محطة البي ة ص2

10

المكس الدديدة

11

محطة الدخيلة البحرية

12

محطة الشمعدا

13

فحة

البيطاش قبلى خل

الشارو الدديد البيطاش بدوار
الوحدة الصحية
نهاية اكتوبر على البحر
اوّ نولة كوبر ك 21يمي
طريا الزراعيي
اوّ نزلة كوبر ك 21شماّ
بدوار الصحة
امام مدخّ اكتوبر
اوّ طريا ام ز يو امام دهاز
ش و البي ة
المكس امام شركة االسمنت
الدخيلة البحرية بدوار موق
المينى باص
الدخيلة الشمعدا ارض المالحة
خل الفالتر
منتص

ش فحة

16

المواقع التى
تخدمها
مساك ك 21ونيس -
البي ة -
المناطا الحرة
موق عيد
الطلخاو -المنطقة
المداور
محطة  2محطة فحة

نسبة
التش يز
%87
%49
%63

موق البرنس-
المناطا المداورة
منطقة اكتوبر
محطة  6اكتوبر-
المنطقة المحيطة
محطة  - /6محطة
ص1
المناطا المحيطة

%28

10368

فرعية

المناطا المحيطة

%104

12960

ر يسية

واد القمر-مواق
طلمبات المكس

%108

43286

ر يسية

المنطقة المحيطة

%35

9504

فرعية

المنطقة المحيطة

13824

فرعية

موق الموّ-موق
الحى-المنطقة
المحيطة

%62
%35
%28
%19

%93

%50

نشرة معلومات حى العجمى الشهرية مارس 2022

موقع المحطة

الطاقة الكلية
م / 3يوم

نوع المحطة

المواقع التى
تخدمها

نسبة
التش يز

مساك ك 21

3888

فرعية

المنطقة المحيطة

%92

15

ارض الميدا

الدخيلة-الدبلية داخّ شركة
سولفا

10368

فرعية

المنطقة المحيطة

%83

16

محطة ارض الهيش

الدخيلة اخر ش المطاح بدوار
المعالدة

172800

ر يسية

ارض ميدا
الشمعدا المناطا
المحيطة

%22

مساك طلعت مصطفى الهانوفيّ

43027

ر يسية

محطة – 1المنطقة
المحيطة

%40

منطقة واد القمر بدوار الملعب

28857

فرعية

المنطقة المحيطة

%37

ش دزارة ونيس 2متفرو م
طريا ام ز يو

20736

فرعية

المنطقة المحيطة

%61

م
14

17

اسم المحطة
مساك ك21

طلعت مصطفى

18

واد القمر

19

محطة ونيس

20

Ps4

ابويوس

مصدر البيا  -:شركة الصر

– اخر ش ردينبكس

الصحى باالسكندرية

محطة  – 5الدف
ر يسية
259200
النفقى
تاريخ البيا 2022/2/28 -:

%32

• م الددوّ السابا يتحح لنا ا -:
• يودد لدينا  20محطة صر صحى بنطاق حى العدمى مقسمة الى فرعية ور يسية .
• عدد محطات الصر الصحى الر يسية  7محطات .
• عدد محطات الصر الصحى الفرعية 13محطات .
• ادمالى الطاقة الكلية للمحطات الر يسية 726384م / 3يوم .
• ادمالى الطاقة الكلية للمحطات الفرعية 457117م / 3يوم .
• ادمالى الطاقة الكلية لدمي محطات الصر  1183501م / 3يوم .
• نسبة عدد المحطات الفرعية الى االدمالى . %65
• نسبة المحطات الر يسية الى االدمالى . %35
• نسبة ادمالى الطاقة الكلية محطات الر يسية الى ادمالى طاقة المحطات . %61
• نسبة ادمالى الطاقة الكلية محطات الفرعية الى ادمالى طاقة المحطات . %39
• نسبة الطاقة الكلية العلى محطة فرعية و ى ( محطة  6اكتوبر ) الى ادمالى طاقة المحطات . %9
• نسبة الطاقة الكلية القّ محطة ر يسية ( محطة المكس الدديدة ) الى ادمالى طاقة المحطات الر يسية . %2
• يتبي لنا م الجدول السابا ا محطة العدمى  1طاقتها الكلية  20716م / 3يوم ويتم تشغيلها بنسبة %87
ا الخارج م المحطة الفعلى  18022م / 3يوم .
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 – 2نسبة االسر المتصلة بشبكة الصر

م

الحى

البيا

اجمالى عدد االسر

عدد االسر
المتصلة

نسبة االسر
المتصلى الجمالى
االسر

اجمالى طاقة
الصرف الصحى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ححر
-1

العدمى

ادمالى

مصدر البيا  -:ي ة الصر

الصحى الى ادمالى االسر

ـــ

ـــ
الصحى

ـــ

ـــ

تاريخ البيا -:

• لم يرد الينا بيا .

18
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 – 3المواق المحرومة م شبكات الصر
المد واالحياء
م

حى

البيا
ححر

العدمى

ادمالى

القرى الرئيسية

العدد

ادمالى
االسر

العدد

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البيا  -:ي ة الصر

الصحى

ـــ

ـــ
الصحى

القرى التابع

ادمالى
االسر

العدد

ـــ

ـــ

ـــ

االجمالى

ادمالى
االسر

عدد
المواق

اجمالى
االسر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تاريخ البيا -:

• اليودد مواق محرومة م الصر

19

الصحى .
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 – 1توزي الطاقة ( المستهلكة – المنتدة ) على مستو الحى عام 2021
اجمالى الطاقة
المستهلكة
ك  0و 0س

عدد المشتركين

حى

البيا

عدد
السكا
التقديرى
منزلى تدار

باقى
صناعى
اال راض

ادمالى
عدد
المشتركي

نصيب
نصيب
اجمالى
ال رد من
ال رد
الطاقة
الطاقة
من
المنتجة
الطاقة المستهلكة
ك0و0س
لالنارة
المنتجة
لالستخدام
لالنارة الصناعى

العدمى

ححر

638716

352173

29670

123

2209

384175

494.576

63.008

660.827

1720

1451

عدد المشتركي وادمالى الطاقة المستهلكة وادمالى الطاقة المنتدة
384175

557.584

660.827

ادمالى الطاقة المنتدة
(مليو 0ك0و0س)
مصدر البيا  -:شركة االسكندرية لتوزي الكهرباء

ادمالى الطاقة
المستهلكة
(مليو 0ك0و0س)

ادمالى المشتركي

تاريخ البيا 2022/1/16-:

20
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• السعى فى تطبيا الطاقة الشمسية .
• استبداّ الكشافات الليد بكشافات الصوديوم وكشافات طاقة شمسية.
• زيادة الطاقة المنتدة حتى تكفى احتيادات سكا حى العدمى.
• تخفي احاءة المحالت وخاصة الفروشات فى االسواق.
• عدم استخدام االدهزة الكهربا ية وقت الذروة.
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 – 2بيا محطات التوليد والمحوالت وطاقتها االنتادية عام 2021

م

اسم
المحطة

موقع
المحطة

نوع المحطة
(توليد /محوالت)

الطاقة التصميمية
( ك  0و 0س )

تاريخ
االنشاء

نوع الوقود
المستخدم

الطاقة ال علية
( ك  0و 0س )

المناطط
التى
تخدمها
المحطة

مالحظات

ـــ

ـــ

ــــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تاريخ البيا 2022/2/28-:

مصدر البيا  -:قطاو شبكات الدخيلة

• البد م ودود محطات توليد للكهرباء فى حى العدمى حتى تستوعب الكثافة السكانية
الزا دة فى نطاق حى العدمى0
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 – 3المواق المحرومة م خدمات الكهرباء عام 2021

م

حــى

اجمالى عدد
االسر

اسم الموقع المحروم

عدد االسر للموقع
المحروم

نسبة االسر المحرومة الى اجمالى
االسر

العدمى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تاريخ البيا 2022/2/28-:

مصدر البيا  -:شركة االسكندرية لتوزي الكهرباء

• تقني عملية استهالك الكهرباء بدو مقايسات وذلك م خالّ االشرا
على مناطا الحى0
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لغةاالستعالم المهيكل
هددددد لغةبرمجدددددة غ دددددر إجرائ دددددة ه بددددد ل تختلددددد عددددد لغددددد الترمجدددددة
لغةقواعددددداالت
المعت دةمثدددددددددددد سدددددددددددد أ ج ف ح دددددددددددد أن اللغدددددددددددد غ ددددددددددددر الإجرائ ددددددددددددة هدددددددددددد لغدددددددددددد
مدددددد
متخصصددددددة لدددددد ل فدددددد ن لغددددددة الاسددددددتع ام التن ئ ددددددة هدددددد لغددددددة للتع مدددددد الددددددت
إجددددددرا عمل دددددد
قواعددددددا الت دددددد المترابطددددددة مدددددد خ ددددددا التع مدددددد مدددددد تراك دددددد الت دددددد
التصف ة التعاي خ افه.
ال ف الفرز الت
إدخ الت

تاريخ تطور لغة االستعالمات البنائية
إدج ر كود رقة علم ة بعنوان
ف يو و  1970شرالع ل التريط
a A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks
الضخمة المشدتركة قدا ف هد مدوذج الإ شد
ف مستودع الت
موذج مترابط للت
إدارة قواعددا الت د عددرف ب سد مددوذج ق عدداة الت د الع ائق ددة Relational Database
 Modelفق د له د ا النمددوذج يددت الاحتف د ب لت د ف د جدداا متفرقددة تددرتتط ف م د ب نه د
ل د كد ن مد
سدريع بد المختصد
.حقد مدوذج ق عداة الت د الع ائق دة ج ًحد
بع اقد
ً
الصددددع التع مدددد مدددد هدددد ا النمددددوذج مدددد خ ددددا لغدددد الترمجددددة المألوفددددة آ دددد ا مثدددد
ذل سعى المختصون ف ابت ر لغة برمجة جاياة ت ون قد درة علدى إ شد
لغة س ب س
التع م د معه د ف د مددوذج ق عدداة الت د الع ائق ددة .ق م د جم عددة م د
قواعددا الت د
الت حث ف مختترا شركة آيت ب ت ج أ للغة برمجة ت ق ه ا الهاف أطلقدوا عل ه الاسد
 SEQUELهدددددددددددددددددد ا اللفدددددددددددددددددد اختصدددددددددددددددددد ر لعتدددددددددددددددددد رة
سدددددددددددددددددد و
" "StructuredEnglishQueryLanguageالت تعن لغة الاسدتع ام التن ئ دة ل د هد تخلدوا
سريع عنام اكتشفوا أ ه ع امة تج رية لشركةبريط ة تعم ف حق الط ران
ع ه ا الاس
ً
استتالوه ب لاس ال ي أصتح مستخا حتى ال و هو إس و إ الد ي يرمد إلدى ترك د لغدة
لغدة الاسدتع ام التن ئ دة فد إ تد ج
الاستع ام التن ئ ة .ق م شركة آيت ب ستخاا ترك
إدارة قواعددا الت د المترابطددة توزيعه د مث د الن د  System Rالن د
عدداد منددن
درا الن د  DB2.ل د الن د الد ي حقد النجد الدككتر هدو
 System/38الن د  SQL/DSأخ ً
ال ي اعتماته شركة أ راك حم اسمه ال ي طرحته لك مرة ع  1979.من ابت د ر
الن
التطدويرا .
لغة الاستع ام التن ئ ة ف مطل الستع ن خضدع للعايدا مد التعداي ا
سخته الخ صدة مد ترك د لغدة
المؤسس الت ث ة بتصم
كم ق م العايا م الشرك
الاسددددددتع ام التن ئ ددددددة لمج بهددددددة هدددددد ا الموقدددددد قدددددد المعهددددددا الددددددوطن الددددددكمري
سخةق سد ةم
 American National Standards Instituteأ  ANSIب صداار أ
للق د
 1987التدد عرفدد ب سدد  SQL1987ثدد توالدد
ترك دد لغددة الاسددتع ام التن ئ ددةع
معلوماتوإ
نشرة إس
التعاي اتوالنسخ الق س ة ح ل ً ف ن اللغة الق 24سة المعتماةه
.٢٠٠٨الشهرية مارس 2022
حى :العجمى

تركيب لغة االستعالمات البنائية
تترك لغة الاستع ام التن ئ ة م عاد م ال لم الم جوزة يم
تتع لوظ ئفه الت تقو به إلى ث اثة أقس رئ سة ه :
الم جوزة ً
 Data Definition Languageأ ) DDL
) لغة تعري الت
 Data Manipulation Languageأ (DML
) لغة مع لجة الت
 Data Control Languageأ ) DCL
ب لت
)لغة الت

تقس

ه ه ال لم

لغةتعريف البيانات )(DDL
ه مجموعة م ال لم الم جوزة الت تقو ب دارة ال ئن ف ق عاة الت
لغة تعري الت
سوا ب لإ ش أ التعاي أ ال ف .تشتم ه ه المجموعة على ال لم الم جوزة الت ل ة:
●  ALTER TABLEللتعاي ف جا
 ALTER DATABASE للتعاي ف ق عاة الت
●  CREATE INDEXلا ش مفت ب
 CREATE DATABASE لا ش ق عاة ب
●  DROP DATABASEل ف ق عاة
 CREATE TABLE لا ش جا
ب
●  DROP TABLEل ف جا
 DROP INDEX ل ف مفت ب

لغة معالجةالبيانات )(DML
ه اللغة الخ صة ب لتع م م الت
على ال لم الم جوزة الت ل ة:
 SELECTل استع ا ع الت
 UPDATE لت اي الت

ذا

فسه داخ

قواعا الت

.تشتم

●  DELETEل ف الت
●  INSERTلادخ ب

ه ه المجموعة

جاياة

لغةالتحكم بالبيانات )(DCL

مع نة مث :
ه اللغة الخ صة بمنح المستخام ص اح
مع نة لكدا مه مع نة.
 GRANT تستخا لمنح المستخام ص اح
الت ت من ه ب لكمرالس ب .
 REVOKE تستخا لإلغ الص اح
الآت ة:
يم السم للمستخام ب لص اح
م ق عاة
●  DELETEح ف ب
 CONNECT الإتص بق عاة الت
الت
م
● SELECTالإستع ا ع ب
 EXECUTE إستاع الا ا المخ ة مستق
ق عاة الت
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بدائل لغة االستعالمات البنائية
اقتر منتقاي لغة الاستع ام التن ئ ة تصم
ه ه اللغة تض التاائ المقترحة:

باائ له يت ف ه تف دي القصور ال ي تع

الكعم  ( IBM Business System 12)12م شركة آي ب
آي ب إ
إي ج ب -ك و إ ) ( EJB-QLم شركة ص م ر س ستم
لغة استع ام ال ئن )( Object Query Language

منه

إ

النظم التي تدعم لغة االستعالمات البنائية
د أدارة قواعددا الت د المترابطددة ب د ت ددون متوافقددة م د لغددة الاسددتع ام
تصددم مع د
التن ئ ة يعتتر التواف م النسدخة المع ريدة للغدة الاسدتع ام التن ئ دة  ANSI SQLمد الم د ا
بعضه ذا سمعة كت رة
عاداً كت راً م الترمج
شعت ته  .تض ه ه الن
الت ت ق به الن
ه :
بعضه الآخر قا لا ي يا عاد مستخام ة ع مطور يه أصاق ئه  .أه ه ه الن
 أ راك م الشركة المعر فة بنفس الاس
 م ي إ ك و إ ) ( MySQLم شركة م ي إ ك و إ إيه ب [
 م ر سوف إ ك و إ س رفر( ب لإ جل ية): Microsoft SQL Server
 بوستجري إ ك و إ ( ب لإ جل ية): PostgreSQL
 آي ب إ دي ب  (2ب لإ جل ية) : IBM Db2م شركة آي ب إ
 بورلا ا إ ترب س( ب لإ جل ية) : Borland Interbaseم شركة بورلا ا

جه

انتقادات حول لغة االستعالمات البنائية

العايا م الا تق دا

لغة الاستع ام

إلى لغة الاستع ام

التن ئ ة قا صمم

لت ون لغة غ ر إجرائ ة مخصصة لترمجة قواعا الت

المترابطة هو م ت ققه لغة الاستع ام
ه ه الف رة .قا عم

ال ث ر م

أن القصور يرج

إلى خل

مع لجته لك ه ج

م م و

ف

الت حث
التصم

التن ئ ة

تتم ور ه ه الا تق دا

حو

ف رة أن

التن ئ ة إلا أن بعض أد اته ت هر قصور ع
على مع لجة القصور إلا أن المنتقاي
الكس س

لغة الاستع ام

للغة الاستع ام

ت ق

ي رر ن ب ستمرار

التن ئ ة هو خل

لا يم

التن ئ ة الكس س ة.
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 22ينييييييياير  1953ييييييي كاتبييييييية وباحثييييييية سياسيييييييية مصيييييييرية وأيحيييييييا ييييييي نا بييييييية
(أنيسييييييية حسيييييييونة)مواليد
معينييييييية بمدليييييييس النيييييييواب المصييييييير  .كميييييييا شيييييييغلت منصيييييييب الميييييييدير التنفييييييييذ السيييييييابا لمةسسييييييية مديييييييد
يعقيييييييوبألمراض وأبحييييييياأ القليييييييب و يييييييي حاصيييييييلة عليييييييى بكييييييياليوريوس االقتصيييييييياد والعليييييييوم السياسيييييييية ميييييييي
دامعة القا رة.

بيييييدأت عملهييييييا كملحيييييا دبلوماسيييييي بيييييوزارة الخاردييييييية المصيييييرية ثييييييم عمليييييت لمييييييدة أربعييييية عشيييييير عاميييييا فيييييي
مدلييييس الوحييييدة االقتصييييادية العربيييييية  -دامعيييية اليييييدوّ العربييييية .ثييييم شييييغلت منصيييييب مييييدير عييييام منتيييييد
ثيييييييم ببنيييييييك مصييييييير إييييييييرا للتنميةكمسييييييياعد الميييييييدير العيييييييام لتعميييييييّ بعيييييييد ذليييييييك
مصييييييير االقتصييييييياد اليييييييدول
.و يييييي محاحييييييرة أيحييييييا فيييييي المعهييييييد الدبلوماسيييييي فيييييي
كمييييييدير عييييييام لمنتييييييد مصيييييير االقتصيييييياد الييييييدول
وزارة الخارديييييييية المصيييييييرية والمعهيييييييد المصيييييييرف التييييييياب للبنيييييييك المركيييييييز المصييييييير شيييييييغلت العدييييييييد مييييييي
” “IDEAالدولييييييية لمنطقيييييية
المناصييييييب منهييييييا منصييييييب أمييييييي صييييييندوق المدلييييييس االستشييييييار لمةسسيييييية
يييييرب آسييييييا وشيييييماّ أفريقييييييا حيييييوّ التحيييييوّ اليييييديمقراط كميييييا تشيييييغّ أيحيييييا منصيييييب عحيييييو مدلييييييس اإلدارة
وأمييييييي صييييييندوق دمعييييييية البييييييادواش المصيييييير للعلييييييوم والشيييييي و الدولييييييية و يييييي المن ميييييية الحاصييييييلة عليييييي
دييييييا زة نوبللعيييييييام  1995وعحيييييييو فييييييي العدييييييييد مييييييي الهي يييييييات االستشيييييييارية للفكييييييير والحرييييييييات والميييييييرأة فييييييي
مصييييير والييييييوط العربييييي والعييييييالم فهييييي مةسسييييييو ليييييـ نساء ميييييي أديييييّ السييييييالم عبييييير العييييييالم فييييي سويسييييييرا
”ببييييييييروت وعحييييييو المدليييييييس
الفكييييييير العربيييييي
كمييييييا عملييييييت كعحيييييييو للهي يييييية االستشيييييييارية لمةسسيييييية“
االستشييييييار “لمنتييييييد البييييييدا ّ” وعحييييييو الغرفيييييية التدارييييييية األمريكييييييية بالقييييييا رة ور يييييييس مدلييييييس أمنيييييياء
“مةسسييييية مصييييير المتنيييييورة” التييييي تعميييييّ عليييييى دعيييييم قييييييم المواطنييييية وحريييييية التعبيييييير وحقيييييوق الميييييرأة و ييييي
وعحيييييو مةسيييييس فييييي المنتيييييد العربييييي
عحيييييو مةسيييييس فييييي ”“Think Tank for Arab Women
للمواطنة ف المرحلة االنتقالية.
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أوّ امييييرأة تنتخييييب أمينييييا عامييييا للمدلييييس المصيييير للشيييي و الخاردييييية وقييييد تييييم اختيار ييييا ميييي قبييييّ مدليييية
"أرابييييييا بييييييزنس "فييييي  2014عليييييى قا متهيييييا السييييينوية ألقيييييو  100اميييييرأة عربيييييية عليييييى مسيييييتو العيييييالم
وذلك ع مداّ المدتم والثقافة .

تقوم حسييييييييونو بكتابيييييييية مقيييييييياالت رأ فيييييييي عييييييييدد ميييييييي اإلصييييييييدارات الصييييييييحفية منهييييييييا دريييييييييدة المصيييييييير
اليوموالشيييييييييروقوموق المنصييييييييية وأحيييييييييدأ إصيييييييييداراتها كتييييييييياب ميييييييييا بعيييييييييد الربيييييييييي العربييييييييي  ..الصيييييييييراو
والتعاو ف الشرق األوسط".

»دليّ المرأة الذكية إلى الكوتة النسا ية««مصر «المتنورة»
»لو لم تك مصريا فماذا تود أ تكو ؟»«مذكرات برلمانية مستددة»
«المصريو م التالحم إلى التزاحم»«كما تدي  ..تدا »
« ّ «المعارحة» كلمة سي ة السمعة؟»«انطباعات برلمانية»

ت وفييييييييت النا بييييييية البرلمانيييييييية السيييييييابقة اليييييييدكتورة أنيسييييييية حسيييييييونة متييييييي ثرة بميييييييرض السيييييييرطا االحيييييييد 13
مييييييارس 2022عيييييي عميييييير ينييييييا ز  69عاماوكييييييا آخيييييير هييييييور للنا بيييييية خييييييالّ حفييييييّ التكييييييريم الييييييذ شييييييهدتو
حيييييرم الييييير يس السييييييدة انتصيييييار السيسييييي فييييي الييييييوم العيييييالم للميييييرأة وتيييييم تكريمهيييييا تقيييييديرا ليييييدور ا وديييييد ا
ف العمّ الخير .
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توقعات مستقبلية
ع إحتيادات حى العدمى م
المستشفيات العامة

 المستشفى العام هى تلك المؤسسة العلاجية المسؤلة عن تقديم
الرعاية الصحية للمرضى من خلال طاقم متخصص طبى واجهزة طبية
والتى تشكل جزءا ً حيويا ً من خدمات الصحة العامة لدى المواطنين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السكـــــــا

عدد السكا بح العدم حت
 634996 2021/7/1نسمة.

معدّ النمو %1.7

عدد الذكور  326201نسمة

عدد اإلناأ  308795نسمة

عدد األسر  158749أسـرة

م

اســــــــــــم الشيــــــاخــــــــخ

1
2
3

الدخيلة
المكس وتشمز وادى القمر
العجمى وتشمز البيطاق شرق ـ ر الهانوفيز بحرى ـ قبلى

100796
14775
377593

4
5
6

الذراع البحرى
العجمى القبلية م ة يو
كرير
المجموع

46292
71551
23989
634996
29
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 توفير المساحة الالزمة إلنشاء مستشفى عام. عمل مقايسة للمرافق ( مياه – كهرباء – غاز طبيعى ). توفير االطقم الطبية الالزمة من ( أطباء – تمريض ). توفير االمكانيات الالزمة النشاء مستشفى ( أجهزة طبيه  -غرف عمليات ـ دورات مياه -ساحاتانتظار  -مكاتب ـ غرف عناية مركزة  -غرف للمرضى  -عربات اسعاف ).
 توفيرجميع االقسام مثل (الطوارئ ـ االشعة ـ امراض باطنة ـ عالج طبيعى ـ امراض جلدية ـعظام ـ جراحة ـ أسنان .........الخ).
 توفير التهوية المالئمة لكافة حجرات المستشفى والمكاتب وغرف االنتظار وكافة الوحدات الخاصةبها.
 توفير االضاءة الطبيعية والصناعية لكافة وحدات المستشفى طبقا ً للمعايير. توفير مصدر كهربائى بديل فى حالة انقطاع التيار الكهربائى. يجب ان تكون مداخل المستشفى ومخارجها ناصية الشارع الرئيسى وليست تجاه الشوارع الفرعيةوذلك السعاف المرضى بشكل اسرع.
 يجب مراعاة الممرات الداخلية مثل ( عرض الساللم ـ مساحة االبواب ـ ......الخ). ينبغى ان يسمح تصميم المستشفى بالمرونه الكافية للتغير والتبديل واستعمال الفراغات حسبالحاجة.

 -توفير الرعاية الصحية والتخصصات الكافيه للمرضى.

 خدمات التمريض التى تقدمها المستشفى. توفير الخدمات الصحية والطبية مثل اجراء الفحوصات من أجل التشخيص المبكر وتقديمالتوعية.

 توفير الخدمات التعليمية بعمل دورات تدريبية لطاقم الرعاية الصحيه والطبية لرفع أداء المستوىالطبى.
 -توافرالعالجات الدوائية المناسبة للمرضى.

 توافر أحدث االجهزة ووسائل التشخيص.30
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يوجد عدد " "1مستشفى عام تابعة "لوزارة الصحة" بحي العجمي .
عدد االطباء البشريين  48بالمستشفى .
عدد هيئة التمريض 130بالمستشفى .
عدد الصيادلة  32بالمستشفى.
عدد االسره العالجية  32بالمستشفى .

بيا المستشفيات العامة بالحى
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عدد االسرة

عدد الصيادلة

عدد ي ة
التمريض

مصدر البيا  -:منطقة العدمى الطبية

عدد االطباء

عدد المستشفيات

تاريخ البيا 2022/1/5 -:

م البيانات السابقة يتحح لنا أ ح العدم ال يودد بو سو مستشفى عام واحدة فقط
والمستشفى المودودة بالح تابعة لوزارة الصحة .

التعليا
فإذا كا عدد السكا بالح حت  2021/7/1و  634996نسمة فإ
السكا بحادة إلنشاء مستشفى عام .
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االحتياجات

عدد المستش يات المطلو توافراها
على اساس مستش ى لكز 150000
نسمة
عدد المستش يات العامة المطلو
اضافتها بالحى
تكل ة إنشاء مستش ى بالجنية

عدد السكا
عام 2022

عدد السكا
عام 2023

عدد السكا
عام 2024

عدد السكا
عام 2025

عدد السكا
عام 2026

634996

645790

656584

667378

678172

4

4

4

4

5

3

.

.

.

1

ترد تكلفة المستشفى الى المساحة وعدد الغر

وكذلك عدد ومستو االدهزة المودودة بها

التعليا
فإذا كا عدد السكا بالح حت  2021/7/1و  634996نسمة فإ
السكا بحادة إلنشاء مستشفى عام .
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