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وجهههههعد د ههههه وديد وزهههههوتدوينهههههجدوة الد خنزههههه دو خن ههههه الد خو نههههه د ههههه د
إل هههريوا تدة ههه د خ ز نههه ةد خ منيهههن دم خزو ههه تدمزن م ههه د ز ههه د ههه د ههه د
خزيظ مههههه تدو خنعهههههو ود هههههبداجههههه ند خنزههههه دمزن م ههههه د عههههه د خنز ينههههه د
و خ ن جهههودو ههه د خ زههه دن د هههبدمهههو اد خن لروا مهههلددي الد خ ا مههه دم خزو ههه تد
وجزنههههههرد إلي ا ةد خنز ينهههههه د خ نهههههه د خ زههههههبدو خزينههههههق دوسهههههه دوو هههههه د
وةهههه لدو خ زهههه مددو خ م هههه دومهههه د خ هههه لتدمزن م هههه د عهههه د خنز ينهههه د
ونهههبد بادم هههنز اد خ ا مههه د خنز ينههه د هههبد خزوههه مقد خ و ههه دخنههه ن داةنههه د
خ و ههههقدخ زهههه وين دميهههه خ تدونههههادمههههتد خزهههه واد ههههبد خز ز هههه ةد ههههن ين د
ومي ههههههعدمعهههههه وطدجز ننههههههه دوم هههههه ةدمزههههههه د خيههههههن ا ةدوميهههههههن ي ةد
خ م جههههههه ةدو ههههههه دو وزايههههههه اد هههههههبد هههههههن اد خ هههههههرد خنزههههههه ي ر
ههههه دد نههههه د هههههقد ههههه ا د خههههه ةاتد
ههههه ةد خ زههههه ةد ههههه دم ههههه د٣دم
ههه د هههولد
وم ضههه م دد نههه د هههقدةنههه دم ههه م دخ ز صههه ةد خ ينههه تدو٥دم
ظ هههههه د يو ةد خ ههههههن تدوم ضهههههه د ههههههولدوجهههههه يدخ وهههههه دمن هههههه ةدخ زو ههههههقر
مصدر الخبر  :المصرى اليوم

ج ةدم و

تاريخ الخبر 2022-5-3 :

محافظ اإلسكندرية :الدولة حريصة على تمديم الدعم الكامل للمواطنين
ورفع كفاءة الخدمات
جههه لد خ ههه شد د خعههه دم ههه د إل هههريوا تد خنههه لتدج خههه دم و ههه دةههه لد
نهههجدو خ ن ههه مد خ منيههه دم ههه د خ زههه تد
خزو يههه تدسهههز لدم هههودسههه ا د خ
خ اههه لد هههبدو خههه د خعههه اطدومهههولد خوهههوم ةد خز ومههه دخ زههه و د خيهههريوا تد
مهه خنق م دمههرد هه لد نههود خ هه د خز هه ام .د وي هه د خز هه دامههنلدوهه د خ زهه دد
خيهههههنودم هههههبد منرثنههههه دوزههههه ةد إلسهههههو ةدو خن هههههو ةدوة ههههه يلديوا ههههه ةد
خزن م ههه دإلة خههه دجزنهههرد خزو خ ههه ةتدمعهههو لي د هههبد ههه والدمو هههن د خ مههه د هههبد
نهههه د خ ي هههه دم هههه دتدخزيههههرد
خزوهههه خ ن دمهههه د خز هههه ندوم ههههنجد خو مهههه ةد خ
م هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وةدتدمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لد هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لر
و هههه ند خ خهههه اد ههههنزرد خز هههه ددخههههبدسههههر ولد خزهههه وين دو ونن جهههه م تتد
و ن يههههه دمهههههي تد ههههه دمهههههولدا ههههه دتد ههههه د خوهههههوم ةد خز ومههههه د ههههه دي ههههه د
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ةر
خ
و سههه اد خز ههه ددخهههبدم جن ههه ةد خووخههه دو خ نههه يلد خين هههن تددخهههبدم هههو تدي مهههجد
خههههو تدخ ههههتدوا ههههردي هههه شلد خوههههوم ةد خز ومهههه دخ زهههه و دخنهههه ن دونهههه لدي زهههه ر
تاريخ الخبر 2022-5-4 :
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أخبار إعالمية حى العجمى
خن ن

التطهير بالضباب الستمبال موسم الصيف بحى العجمى

هههههبد وههههه اد خ ههههه ةد هههههبدمههههه ن دمناههههه د ظن ههههه دو خ ههههه د هههههبدصههههه د
و هههههههه م د خزهههههههه وين دومن جن هههههههه ةد خيههههههههنودم ههههههههبدامههههههههنلدوههههههههبد
خ زههههههبدمنرثنههههههه د زهههههه ند خن نههههههه دخزر هههههه د خ عههههههه ةدو خ ههههههه ا د
و هههههه ا ةد خ ههههههوولد ههههههن و ي د ههههههن ندم ههههههتد خ ههههههن ونههههههادا مههههههلد
ي الد خن نهههههههه دمهههههههه خ بدم ههههههههو دوز هههههههه د خضهههههههه لد خ ههههههههن ن دخزر هههههههه د
دو خ عهههههههه ةد خ هههههههه م لدمو هههههههه دمهههههههه دمي هههههههه دو يلد خ زهههههههه د
خ هههههههه
و خزرههههههههههلدوونههههههههههبدمي هههههههههه د خ ن هههههههههه مدوامد خزي هههههههههه د خز ن هههههههههه د
مزينعههههههه بد خ زهههههههبد خز يهههههههقلدوم ة خهههههههلد خ زههههههه ةدميهههههههنز لدخ ههههههه ابد
خزيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه و دمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه خ بر
مصدر الخبر  :جريدة الجمهورية

اإلجراءات االحترازية

تاريخ الخبر 2022-5-10 :

تشميع  7منشآت لمخالفة اإلجراءات االحترازية باإلسكندرية
هههههعةد ج هههههقلد خني نع ههههه دم إل هههههريوا دم خنييهههههن دمهههههرداههههه ةد خعههههه و تد
وزههههه ةدخن نههههه دم نهههههود خ هههههنحدو خو ههههه د خ هههههن ن دخ ز ههههه ندو خزيعههههه ةد
خن ا ههه تدو خههه دو ههه دخ ههه ادوة ههه د خنيزنههه د خز نههه دت هههن و لد خ زههه ةد
خز ههههه ندو خز ههههه د دو خزيعههههه ةد خزو خ ههههه دخز نهههههود إلةههههه دودجههههه ش ةد
تد
ي او ههههه دم ونههههه شد د خ زههههه دتدو ههههه تد خ زههههه متد خ م ههههه د ونتدسههههه
ههههه ةد خ زههههه ةد ههههه ددةههههه د7دم ههههه ةدوميعههههه ةدم ا ههههه دمو خ ههههه د
خز نهههود خو ههه تدم إل ههه ددخهههبد ههه دة مههه ةد ا ههه دم هههوادمههه د16د خههه د
جينههعد ههبد خزوهه خ ن ت و يههود خيههنودم ههبتدامههنلدوهه د خ زههبتد ههنز اد
خ زههه ةدخزن م ههه د خنهههق لدمن نههه دم نهههود خ هههنحدو خو ههه د خ و هههولتدخن نههه د
هههبدو خ عههه من ر يههه اد خ ههه شد د
ضههه ودم خعههه اطدو خ ضههه شد هههبد خ
خعهههه تدم هههه د إل ههههريوا تدوجههههعداع هههه شد ونهههه شدوجزنههههرد ج ههههقلد
خني نع ههه د خز ينههه دمزن م ههه دم نههه د خز نهههود خ هههن ن تدمي نهههعل دخ ههه ادوة ههه د
خنيزنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه د خز نهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
تاريخ الخبر 2022-5-11 :
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أخبار إعالمية حى العجمى
خ ي شد خزو خ

حمالت مكبرة إليماف أعمال البناء المخالف بؤحياء اإلسكندرية

سههههههويد خ ههههههه شد د خعههههههه تدم هههههه د إل هههههههريوا تدخ ع ههههههه شد ونههههههه شد
و ج ههههقلد خني نع هههه دم خز ظهههه دمز صهههه د ة خهههه د خن ههههو ةد هههه د ا هههه د
خووخههه دو خن هههو دمرهههجدوهههقلدخظههه د لد خ يههه شد خزوههه خ دو خ ضههه شد ن ههه د هههبد
خز ههودو ههولد خن هه وادمهههرد لدمو خ هه دمرههجد ونههه شد خز ظهه .ومي نههع دخهههعخ داد
سهههه دوههههبد خ زههههبدم م هههه د خيههههنودم ههههبدم هههه لد زهههه ندميهههه شدموهههه خ د
هههه الد هههه د هههه دسههههولد عهههه ن دو ة خهههه دوهههه م دم خههههوواد خيهههه ي د هههه لد
م خ ههههه اد خرههههه م دسههههه اطد خيههههه د خ ههههه خحد خزن ههههه طدمههههه دسههههه اطد خيههههه لد
نهههههههه دم هههههههه د خزوهههههههه خ ن .
نههههههههجدومههههههههتد موهههههههه د جهههههههه ش ةد خ
خ
واههه لدوهههبدو ههه دم م ههه د هههقلد ههه ودوز ههه دمر ههه لدإلة خههه د خن هههو ةد هههبد
ا هههبد خقا نههه دونهههادمزريهههلد خ ز ههه دمههه ددة خههه دو خههه د م هههو د ههه الد
هههه دميهههه شد هههه اد هههه دا ههههعد ا دةا نهههه دم هههه د خ و هههه د خ و ههههولد-د
نهههه دونهههه ند خزوهههه خ ن د
مههههنلد خيهههه م خدومههههتد موهههه دي هههه د إلجهههه ش ةد خ
و ههعدوههبدةهه لدم م هه د خز يو هه د هه دسهه ادوز هه دمر هه لدخني نههعد ههويد
٣داههه ا ةد ة خههه د ههه الد ههه د ة خهههعدجهههقشدم خهههوواد خ مهههرد عههه دم خ ههه اد٢٥د
ث مههههلددمهههه داهههه دويههههع د ة خههههعد ا هههه دجزهههه خ ادوو ههههودمهههه خ ي اد7دسهههه اطد
خزو مهههه د ضههههه د هههه د ة خهههههعد هههه دجزههههه خ ادمعهههه اطد1٨٨دمهههههردسههههه اطد
خزنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
تاريخ الخبر 2022-5-17 :
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االشغاالت والتعديات
رئيس حى العجمى يمود حملة مكبرة لمتابعة تطبيك اإلجراءات اإلحترازية
سههه دوههه د خ زههه د ههه د إل هههريوا تد خنههه لد خيههه لتدوز ههه دمر ههه لدخزن م ههه د
م نههه د إلجههه ش ةد ون ة ههه دودة خههه د إلسهههو ةدو خن هههو ةدمههه دسههه اطد
خ هههه  .سهههه امد هههه د خ ز هههه ددي ا ةد دسههههو ند خ هههه تد خزن م هههه د خزنو نهههه تد
ا ههه د خز ههه ةتد خ صهههود خ ناههه تدووههههولد إلة خههه تدووهههولد خنهههو جد خيهههه رد
مههههه خ  ".و ههههه ةد خ ز ههههه د ههههه دة ههههه دومعهههههزنرد٥دميعههههه ةدخزو خ ههههه د
إلجههههه ش ةد ون ة ههههه تدوم ههههه د1٥دم ضههههه دمني ههههه .يههههه اد خ ههههه شد د
خعههه دم ههه د إل هههريوا تداهههودسهههويد هههبد ج هههقلد خني نع ههه دم خز ظههه د
منرثنههه د خ زههه ةد خ ا منههه دومن م ههه ددة خههه د خن هههو ةدو إلسهههو ةدم ههه د
خزو خ ههه د هههبدميهههن لد ونههه شدمهههرد موههه د إلجههه ش ةد خ ي ههه دم ههه د د
مو خ ةدجو ولر
تاريخ الخبر 2022-5-21 :
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أخبار إعالمية حى العجمى
خيظ

 25حاوية لمامة جديدة لدعم منظومة النظافة في العجمى

وجهههعد خ ههه شد د خعههه تدم ههه د إل هههريوا تداع ههه شد ونههه شدم خنييهههن د
مهههههردسههههه ي د ضههههه دم ههههه دخنرثنههههه دوزههههه ةد خيظ ههههه دوم نههههه دصهههههي ي د
خ ز مهههه دم ونهههه شد إل ههههريوا د و دمهههه ونتديزهههه دي هههه د خز هههه ددي الد خ ا مهههه د
و خ صهههود خ ناههه دمزن م ههه دو هههرد خيظ ههه د خ مههه د ههه د خعههه اطتدمعهههوي د هههبد
ة هههه يلد ههههويد خ و هههه ةد هههه د خزيهههه و د يثهههه د ونن جهههه دو خزرنظهههه دم خيههههر ار
ووة هههلددي الد خ صهههود خ ناههه دم خز ظههه دم م ههه د خز يو ههه داسههه دسههه ابتد
٢٥دو و ههه داز مههه دجو هههولد ههه دسههه اطدوههه د خ زههه تدم هههوم دسهههويد خز ههه د
ههههبددي الد خ صههههود خ ناهههه دمضهههه والدمن م هههه دميههههن لد خيظ هههه دم خزيهههه و د
خنههه ديثههه ةدمي ههه دسهههر ولد خزههه وين دو خ نههه لدم خ و هههودمههه د خ زههه ةد هههبد
خز ههه ندخضهههز ادمي نهههعد خضههه م دو سهههن و ةد خنههه دمضهههز د ظ ههه د خعههه اطد
هههههههه دخ هههههههه .
و ههههههههولددخ هههههههه شد خزو هههههههه ةد هههههههه دةنهههههههه د مهههههههه ي د خزو
تاريخ الخبر 2022-5-24 :

مصدر الخبر  :المصرى اليوم

خ
رئيس حى العجمى يوجه بمتابعة أعمال الخطة االستثمارية للطرق بنطاق الحى
هههه ددوهههه ادمي نههههعدمر ن هههه ةد ههههن د خيههههنودم ههههبدامههههنلدوههههبد خ زههههبد
مزن م ههههههههه د زههههههههه ند خو ههههههههه د هههههههههنثز ا دخ ههههههههه دمي ههههههههه د خ هههههههههب
اهههههههه ل خيهههههههه ي مههههههههو وم نعهههههههه دي ال خزن م هههههههه خزنو نهههههههه مزن م هههههههه
زههههههههه ن منههههههههه م هههههههههل دسههههههههه ل خيهههههههههنو هههههههههر من ههههههههه ل خ هههههههههب
نههههههجدسهههههه دمههههههتدو ههههههردو هههههه د
من م هههههه د زهههههه ند خ هههههه دمزي هههههه د خ
ههههههه لد ههههههه ن دمعههههههه اطدميههههههه ودا ههههههه اد خزن ههههههه طدمههههههه دسههههههه اطد
نهههههههه
نهههههههه يدمهههههههه د وند خعهههههههه اطدوونهههههههه د صههههههههن د خزوا هههههههه د خ
نههههههه دونهههههه د ههههههه د ههههههه اد
م ينههههههردم هههههههووالدمعهههههه اطد خزوا ههههههه د خ
خزوا هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه د هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه د خ هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ن
نههههههههههه
من م ههههههههههه د ههههههههههه يدو ههههههههههه د ههههههههههه دمعههههههههههه اطد خزوا ههههههههههه د خ
من م هههههه د زهههههه ندصههههههرد منهههههه ادم هههههه م د خ هههههه لد خ هههههه دسهههههه اطد ههههههود
خ نهههههه خد خ وهههههه و د ههههههز دمعهههههه وطد وهههههه ندوم و ههههههودسهههههه ر د خ هههههه لد
خ ههههههههههه د مههههههههههه دا هههههههههههجدمي ههههههههههه د خ زههههههههههه دخ ههههههههههه لد خ ههههههههههه
تاريخ الخبر 2022-5-24 :

مصدر الخبر  :الصفحة الرسمية – حى العجمى
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نشرة معلومات حى العجمى الشهرية مايو 2022

مشاكل الجماهير

مشاكل الجماهير
م

رلم الشكوى
وتاريخها

اسم صاحب
الشكوى

مضمون الشكوى

االجراء الذى تم فى
الشكوى

الممممممم اطن يشمممممم مممممممن جمممممم د
نحممممميط علممممم سممممميادت انممممم
رقممممممممممممم الشممممممممممممم ى
حممممممممممم اجق ممممممممممما ت ت ممممممممممم
تمممممممممم إقالممممممممممة الحمممممممممم اجق
احمممممممممد رامممممممممى
2592452
الطريمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
-1
بحملمممممممة اتقالمممممممة بتممممممماري
بتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماري دمحم حسن
بالبيطممممممممما – شمممممممممهر ال سمممممممممل
2222-5-61
2222-5-8

-2

-3

الممممممم اطن يشمممممم مممممممن جمممممم د
مط ممممممممم اب يممممممممم نس بي ممممممممممل
اقعممممممار مسممممممتمر مممممممن ال مالمممممم
رقممممممممممممم الشممممممممممممم ى
ممممممممممممممممممممممممممممم من داخمممممل منممممم ر ال ممممممارة بسمممممب
2551852
جممممممممممم د مدخنمممممممممممة حمممممممممممد
بتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماري رمضان دمحم
حمممممرارة شمممممديدة ب اممممممل ال ممممممارة
2222-5-22
البيطمممممممممما – ا ل القاعممممممممممدة

انممممم تمممممم مخاطبمممممة جهمممممماق
شمممممممممة ن البيةمممممممممة تتخممممممممما
ممممممممايلق ممممممممن إجممممممممرا ا
لقيممممممماس الض ضممممممما مممممممم
اإلفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادة

المممممممم اطن يشممممممم ممممممممن جمممممممد
اعممممممال مخاللمممممة بال قمممممار ال ممممماةن
بشمممممارن أممممممين إسمممممحا متلمممممرن
رقممممممممممممم الشممممممممممممم ى
مممممممممن الهان فيممممممممل الرةيسممممممممى
إبمممممممراهي ينمممممممى
2522284
مبنممممممممممممى السمممممممممممميك المممممممممممممد ر
بتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماري عبد المالك
السممممممادس همممممم اتعمممممممال تممممممت
2222-5-22
بمممممد ن تمممممرخيذ مخاللممممما بممممم لك
القممممممممممممممممممممممممان ن تةحتمممممممممممممممممممممممم

تممممم أرسمممممال أشمممممارة لقسممممم
شممممممرطة الدخيلممممممة لتحديممممممد
أسممممممممممممممممما المخمممممممممممممممماللين
القممممممممممممماةمين باتعممممممممممممممال
حتمممممى يتسمممممنى لنممممما اتخممممما
المممممممممممممممممممالق قان نيممممممممممممممممممما

5

نشرة معلومات حى العجمى الشهرية مايو 2022

المطاعات
األحصائية
 oقطاع ألاطفاء

 oقطاع أمالك الدولة

 oقطاع ألاوقاف

5

نشرة معلومات حى العجمى الشهرية مايو 2022

قطان األطلا
2022
 – 1بيان امكانيات االطفاء بالحى عام 2021
م

حى

تعداد السكان

البيان

حضر

اجمالى السكان

مراكز النماط

ذكور

اناث

العدد

عدد
السيارات

ذكور

اناث

327817

310899

4

4

ـــ

ـــ

العجمى
اجمالى

4

638716

مصدر البيان  -:مديرية امن اسكندرية

4

ـــ

ـــ

نصيب السكان من مراكز
االطفاء

159679
نسمة  /مركز اطفاء
159679
نسمة  /مركز اطفاء

تاريخ البيان 2022/2/1 -:

ادارة الحماية المدنية

امكانية االطفاء بالحى

4

4

سيارات االطفاء
مراكز االطفاء

1

نشرة معلومات حى العجمى الشهرية مايو 2022

الت لي












عدد مراكز نماط االطفاء  4مراكز
اجمالى عدد السكان  638716نسمة
عدد السكان الذكور 327817
عدد السكان االناث 310899
نصيب السكان من عدد مراكز االطفاء  159679نسمة  /مركز اطفاء
نسبة الذكور الى اجمالى عدد السكان %51.3
نسبة االناث الى اجمالى عدد السكان %48.68
نسبة مراكز االطفاء من البيطاش الى االجمالى %25
نسبة مراكز االطفاء من الدخيلة الى االجمالى %25
نسبة مراكز االطفاء من المكس الى االجمالى %25
نسبة مراكز االطفاء من ام زغيو الى االجمالى %25

التعليك
 العول على الصيانة الدورية لوراكس االطفاء حيث تصبح على استعداد تام في حالة الطىارئ
 العول على دعن هنطقة ام زغيى بوركس اطفاء نظرا لتكدش السكاى بها وبها هناطق صناعية

 – 2نماط االطفاء بنطاق حى العجمى عام 2021
م

حى

1
2
3

4

العجمى

اسم النمطة

العنوان

نمطة اطفاء الحديد والصلب

طريك اسكندرية مطروح البيطاش

نمطة اطفاء الدخيلة

تماطع شارع البنجر والكورنيش الدخيلة

نمطة اطفاء المكس

شارع المكس بجوار ش اسكندرية للبترول

نمطة اطفاء ام زغيو ( سابما )

الطريك الزراعى البحرى ن 23
وحاليا متواجدة فى نمطة شرطة فوزى معاذ طريك اسكندرية مطروح امام مدخل
العجمى الهانوفيل

تاريخ البيان 2022/2/1 -:

مصدر البيان  -:مديرية امن اسكندرية
ادارة الحماية المدنية

5

نشرة معلومات حى العجمى الشهرية مايو 2022

الت لي

 المناطك المحرومة من خدمات االطفاء من اول العجمى
الهانوفيل لنهاية حدود الحى وطريك ام زغيو الموازى
لشارع اسكندرية مطروح

التعليك


امداد منطقة الهان فيل بمر ق اطلا نظرا للت دس الس انى
امدادها بمر ق اطلا

لك منطقة ا قغي

ملح ظة
المناط المحر مة تب د مسافا ط يلة عن نقاط اتطلا ال اق ة فى نطا الحى نظرا للت س ا ال مرانية
الجديدة الت دس الس انى يص على الق ا ال ص ل لتلك اتما ن لتلبية البالغا .

8

نشرة معلومات حى العجمى الشهرية مايو 2022

قطان أمالك الد لة2022

 – 1بيان حصر امالن الدولة من االراضى الزراعية عام 2021
جملة الحصر – وضع يد تم تسوية

جملة الحصر  -خالية

جملة الحصر – تعديات لم تسوى

حى

البيان

سبب
متحصل عدد
عدد
عدد
عدم
فدان ليراط سهم
فدان ليراط سهم
فدان ليراط سهم
بالجنية المطع
المطع
المطع
التسوية

العجمى

حضر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البيان  -:ادارة االمالن بحى العجمى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

اسباب
التسوية
ـــ

تاريخ البيان 2021/12/16 -:

التعليك
اليوجــد اراضى زراعية فى نطاق حى
فى نطاق حى العجمى0
اليوجــد اراضى زراعية
العجمى0
 – 2بيان حصر امالن الدولة من اراضى البناء عن عام 2021
جملة الحصر
جملة الحصر – وضع يد ثم تسوية

الملكية

حضر

17

فدان

رى

45

اولاف

حى
العجمى

امالن دولة

البيان
عدد
المطع

المساحة
بالفدان

ـــ

ـــ

ـــ

عدد
المطع
15

مصدر البيان  -:ادارة االمالن بالحى

المساحة
بالفدان
42.5
فدان

المتحصالت
بالجنيه
ـــ

جملة الحصر – تعديات لم
تسوى

عدد المطع

المساحة
بالفدان

2

2.5
فدان

تاريخ البيان 2021/12/16:

4

نشرة معلومات حى العجمى الشهرية مايو 2022

جملة الحصرمن اراضى البنا باللدان
42.5
وضع يد تم تسويه

15
وضع يد تم تسويه

2.5
تعديات لم تسوى

2
تعديات لم تسوى

عدد المطع

المساحة بالفدان

التعليك
يتبين لنا من البيان السابك ان -:
• يوجد بنطاق حى العجمى عدد  17لطعة حصر اراضى امالن دولة من اراضى البناء بمساحة 45
فدان ممسمة
• عدد  15لطعة جملة حصر وضع يد تم تسويه بمجمل  45.5فدان وتم عمل ازالة
•

مساحة المطعة الواحدة  208فدان

• عدد  2لطعة لتعديات لم تسوى بمساحة  2.5فدان
•

مساحة المطعة الواحدة  1.25فدان

•

نسبة االراضى التى وضع يد تم تسوية الى االجمالى %88

•

نسبة االراضى تعديات لم تسوى الى االجمالى %12

62

نشرة معلومات حى العجمى الشهرية مايو 2022

 - 3بيان حصر االراضى الصحراوية عام 2021

عدد لطع

فدان

ليراط

سهم

عدد لطع

فدان

ليراط

سهم

المتحصالت
بالجنيه

عدد لطع

فدان

مصدر البيان  -:ادارة االمالن بحى العجمى

ليراط

حضر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

سهم

العجمى

البيان

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

اسباب عدم التسوية

جملة الحصر  -خالية
الحى

جملة الحصر – وضع يد تم تسويته

جملة الحصر  -تعديات لم
تسوى

ـــ

تاريخ البيان 2021/12/16 -:

التعليك
اليوجــد اراضى صحراوية بنطاق حى العجمى

66

نشرة معلومات حى العجمى الشهرية مايو 2022

قطان األ قاف
2022
 – 1المساجد الحكومية المعانة وغير المعانة بالحى عام 2021
م

حى

البيان

عدد المساجد والزايا
الحكومية

عدد المساجد والزوايا االهلية
عدد الكنائس

المساجد

الزوايا

المساجد

الزوايا

298

587

63

122

298

587

63

122

 16منهم  10ارثوذكس
 -1العجمى

حضر

 1كاثولين
 5معمدانية

اجمالى

مصدر البيان  -:منطمة االولاف بالعجمى

16

تاريخ البيان 2022/1/12 -:

المساجد الق ايا الح مية اتهلية ال ناةس

587
298

زوايا
حكومية

مساجد
حكومية

122

زوايا
اهلية

62

63

16

مساجد
اهلية

الكنائس

نشرة معلومات حى العجمى الشهرية مايو 2022

التعليك












يوجد بنطاق حى العجمى  298مسجد حكومى  63 ،مسجد اهلى  587 ،زاويا حكومية ،
 122زوايا اهلية
اجمالى المساجد بنطاق حى العجمى  361مسجد واجمالى الزوايا  709زاويا
نسبة المساجد الحكومية الى اجمالى المساجد %83
نسبة المساجد االهلية الى اجمالى المساجد % 17
نسبة الزوايا الحكومية الى االجمالى %83
نسبة الزوايا االهلية الى االجمالى % 17
يوجد بنطاق حى العجمى عدد  16كنيسة ممسمة الى  10ارثوذكس  1 ،كاثولين
 5 ،معمدية
نسبة الكنائس االرثوذكية الى االجمالى %63
نسبة الكنائس الكاثوليكية الى االجمالى %6
نسبة الكنائس المعمدانية الى االجمالى %31

الممترح
العملللللللل عللللللللى زيلللللللادة المسلللللللاجد االهليلللللللة بنطلللللللاق حلللللللى العجملللللللى حتلللللللى
تستوعب جميع المناطك بالحى وضمها الى االولاف 0

 – 2توزيع االئمة والوعاظ على مساجد الحى عام 2021
المساجد والزوايا الحكومية
حى

البيان
حضر
ريف

العجمى

اجمالى

المساجد والزوايا االهلية – ذات المولوفات

امام
وخطيب

مميم شعائر /
مإذن

عامل

112

143

648

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

112

143

648

مصدر البيان  -:منطمة االولاف بالعجمى

امام وخطيب

مميم شعائر /
مإذن

عامل

ـــ

ــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تاريخ البيان 2022/1/21 -:
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المساجد والزوايا الحكومية
648
143

عامل

مميم شعائر ومإذن

112

امام وخطيب

التعليك









يوجد بنطاق حى العجمى  112امام وخطيب فى المساجد والزوايا الحكومية
وعدد  133مإذن و 10مميم و  648عامل
اليوجد امام ومإذن فى المساجد والزوايا االهلية
اجمالى العاملين فى المساجد الحكومية والزوايا من ائمة ومميم شعائر وعمال
بنطاق حى العجمى 903
نسبة االئمة والخطيب فى المساجد والزوايا الحكومية %12
نسبة مميمى الشعائر فى المساجد والزوايا الحكومية %0.001
نسبة المإذن فى المساجد والزوايا الحكومية %15
نسبة العاملين فى المساجد والزوايا الحكومية %72

الممترح
• زيللللللللادة االئمللللللللة ومميمللللللللى الشللللللللعائر حتللللللللى تسللللللللتوعب جميللللللللع المسللللللللاجد والزوايللللللللا
الحكومية بنطاق حى العجمى .

• االشراف الدائم على المساجد من وزارة االولاف .
• تزويلللللللد المسلللللللاجد والزوايلللللللا االهليلللللللة بعملللللللال حتلللللللى يلللللللتم المحافظلللللللة عللللللللى نظافلللللللة
المساجد.
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 – 3انشطة الخدمات فى مساجد الحى خالل عام 2021

االنشطة حسب النوع

عدد المستفيدين

عدد الوحدات

عدد المستفيدين

عدد الوحدات

عدد المستفدين
محو امية

مكتبية

فصول تموية

محو امية

فصول تموية

مكتبية

عدد المستفيدين

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

ـ

ـ

ـ

ـــ

ـ

ـــ

2

3
ـــ

40

15

ـــ

ـــ

1

23
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اناث

بيان

عدد الوحدات

عدد
الوحدات

25

عدد المساجد التى بها انشطة خدمات

مستوصف

3

ـــ

تحاليل

ـــ

حضر

معمل

مشغل  /تطريز

محو امية – فصول تموية

الممرأة

عيادة

خدمات اجتماعية

خدمات تعليمية

لجان الزكاة

خدمات صحية
مكاتب تحفيظ لرآن

تاريخ البيان 2022/1/12 -:

االنشطة والخدمات فى مساجد الحى
3

3
2
1

ممرأة

مكاتب تحفيظ
لرآن
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خدمات تعليمية
(مكتبية)

خدمات تعليمية
(محو امية)
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التعليك

من الخدمات الممدمة فى المساجد بحى العجمى

o
o
o
o
o
o
o
o
o

يوجد عدد  3وحدات مكتبية
يوجد عدد  2وحدات محو امية وعدد المستفيدين منها  55مستفيد
نصيب وحدة محو االمية من المستفيدين  28تمريبا
نسبة المستفيدين من وحدات محو االمية ذكور الى االجمالى %73
نسبة المستفيدين من وحدات محو االمية اناث الى االجمالى %27
يوجد عدد  1فمط مكتب تحفيظ لرآن وعدد المستفيدين  48مستفيد
نسبة المستفيدين من مكتب التحفيظ ذكور %48
نسبة المستفيدين من مكتب التحفيظ اناث %52
يوجد عدد  3ممرأة فمط

الممترح
 العمل على زيادة الخدمات االجتماعية بالمساجد ووحدات محو االمية ومكاتب التحفيظ
والوحدات المكتبية حتى يستفيد منها الجميع
 العمل على وجود وحدات رعاية صحية وعيادات ومعامل وفصول تموية بمساجد
المنطمة
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التحول الرلمي
التحول الرلمي

اختللرع دمحم عطللا هللا وداون كللان الموسللفت ،والمعللروف
أي ً
ضللا بترانزسللتور األثللر الحملللي لألكاسلليد المعدنيللة ألشللبا
الموصلالت ،فلي علام  1959.بفضلل لابلتيله الكبيلرة للتوسلع
واالسللتهالن األلللل بكثيللر للطالللة والكثافللة العاليللة ممارنللة
بالترانزسللتور ثنللائي المطللب ،جعللل الموسللفت مللن الممكللن
تكللوين دائللرة متكاملللة ) (ICعاليللة الكثافللة ،ليصللب مللن
الممكللن دم ل أكثللر مللن  10000ترانزسللتور فللي دائللرة
متكاملللة واحللدة ،وبالتللالي الماليللين ثللم المليللارات مللن
الترانزسلتور فلي جهلاز واحلد أحلدث االعتملاد واسلع النطلاق
عللللى الموسللللفت ثلللورةً فلللي صللللناعة اإللكترونيلللات .
إذ أصلبحت مليلارات الترانزسلتورات ت مصلنع يوميًلا ابتلداء ملن
عللام  2013.أصللب الموسللفت وحللدة البنللاء األساسللية
لإللكترونيللات الرلميللة منللذ نهاي لة الم لرن العشللرين ،ممه لدًا
الطريلك للعصلر الرلملي .يمنسلب الفضلل للموسلفت فلي تحلول
المجتمللع حللول العللالم ،ويعتبللر وحللدة بنللاء كافللة المعالجللات
الدليمللة ورلالللات الللذاكرة ودوائللر االتصللال التللي ت مسللتخدم
اعتبارا من عام. 2016
ً

هللللو التغيللللر الملللللرتبط بتطبيللللك التكنولوجيللللا الرلميلللللة فللللي جميلللللع
الجوانللللب االجتماعيللللة أحللللد أمثلللللة التحللللول الرلمللللي هللللو الحوسللللبة
السللللحابية .فهللللي تملللللل مللللن االعتمللللاد علللللى األجهللللزة المملوكلللللة
للمسلللتخدم وتزيلللد ملللن االعتملللاد عللللى الخلللدمات السلللحابية المائملللة
عللللى المشلللاركة تعملللل بعللل هلللذ الحللللول الرلميلللة عللللى تعزيلللز
إمكانللات منتجللات البللرام التمليديللة (مثللل Microsoft Office
ممارنلللة بلللـ ) Office 365فلللي حلللين أن الحللللول األخلللرى لائملللة
للرا
علللى السللحابة تما ًمللا (مثللل محللرر مسللتندات  (Google).ونظل ً
ألن الشلللركات التلللي تملللدم تللللن الخلللدمات تضلللمن إيلللرادات متكلللررة
منتظملللة (شلللهرية علللادة) ملللن خلللالل االشلللتراكات للللذا فإنهلللا للللادرة
علللللى تمويللللل التطللللوير المسللللتمر مللللع تمليللللل المخللللاطر (تاريخيللللا،
تسللللتمد معظللللم شللللركات البرمجيللللات معظمهللللا مللللن إيراداتهللللا مللللن
المسللللتخدمين الللللذين يمومللللون بالترليللللة ،وكللللان عليهللللا أن تسللللتثمر
ممللللللدما فللللللي تطللللللوير ميللللللزات وفوائللللللد جديللللللدة كافيللللللة لتشللللللجيع
المسلللتخدمين عللللى الترليلللة)  ،وكلللذلن تملللديم المزيلللد ملللن التحلللديثات
المتكللللررة فللللي كثيللللر مللللن األحيللللان باسللللتخدام أشللللكال مللللن تطللللوير
البرمجيلللات الرشللليمة داخليلللا .التحلللول الرلملللي جلللار بالفعلللل ،ولكنللله
ال يسلللللير بلللللنفس اللللللوتيرة فلللللي كلللللل مكلللللان .فوفمًلللللا لمإشلللللر رللللللم
الصلللللناعة فلللللي معهلللللد ملللللاكينز العلللللالمي لعلللللام  ، 2016تعملللللل
أوروبللا حاليًللا بنسللبة  :12مللن إمكاناتهللا الرلميللة ،فللي حللين تعمللل
الواليلللللات المتحلللللدة بنسلللللبة  .:18وفلللللي داخلللللل أوروبلللللا  ،تعملللللل
ألمانيللللللا بنسللللللبة  : 10مللللللن إمكاناتهللللللا الرلميللللللة ،فللللللي حللللللين أن
المملكللة المتحللدة علللى لللدم المسللاواة تمريبللا مللع الواليللات المتحللدة

الحواسيب الرلمية األولى

يعتبلر سلتيبيتز اليلوم واحلدًا ملن اللرواد العديلدين للحاسلوب
الرلمللي ،مللن خللالل تطللوير ألول حاسللوب إلكتروميكللانيكي
علن طريلك اكتشلافه لملرحالت الحوسلبة اآلليلة باإلضلافة إللى
مصلطل رلملي .للدم جلون أتاناسلوف أول حاسلوب إلكترونلي
فللي عللام  1939.تسللارعت عمليللة الرلمنللة بعللد ذلللن ،مللع
تطللوير الحواسلليب الشخصللية مثللل حاسللوب سلليمون فللي
1950وآبلل  2فلي  1977و حاسلوب آ بلي إم الشخصلي
في. 1981
رلمنة المعلومات

نظام العد الثنائي

فلي عللام ، 1703شلرح غوتفريلد فيلهليلم اليبنتلز وتصلور المبلدأ
الللذ سيصللب معروفًللا بللـ" الرلمي لة "فللي كتابلله شللرح د
الريميثيللن بينيللر .تطللور فللي البدايللة كنظللام رلمللي للعللد الثنللائي،
باسللتخدام ليمتللين فمللط  0و ، 1اسللتمر التطللوير علللى النظللام
واس لت مكمل بواسللطة بللاحثين مثللل جللور بللول ) (1845وكلللود
سللللللتيبيتز خللللللالل األربعينيللللللات
شللللللانون ) (1938وجللللللور

فلللي المحادثلللات السياسلللية والتجاريلللة والصلللناعية واإلعالميلللة
والخاصلللللة باألعملللللال االلتصلللللادية ،ت معلللللرف الرلمنلللللة بالعمليلللللة
التمنيللللللة «لتحويللللللل المعلومللللللات التشللللللابهية إلللللللى الصلللللليغة
الرلميلللة»( .عللللى سلللبيل المثلللال ،الصللليغة الرلميلللة المزدوجلللة
مللللللن صللللللفر وواحللللللد) .فللللللي الهندسللللللة الكهربيللللللة ،يمسللللللتخدم
مصلللللطل الرلمنلللللة األلللللللدم بتللللللن الطريمللللللة ،وهلللللو المعنللللللى
األصلللللي لللللذلن المصللللطل  .فللللي كثيللللر مللللن األحيللللان يمسللللتخدم
جهلللاز كهربلللي يمسلللمى المحلللول التنلللاظر الرلملللي ،عللللى سلللبيل
المثلللال فلللي البحلللث علللن الصلللور ،أو اسلللتعيان األصلللوات (عللللى
سللللبيل المثللللال اسللللتعيان الموسلللليمى) وفللللي ليللللاس البيانللللات.
للللد يشلللير المصلللطل أي ً
ضلللا إللللى الرلمنلللة اليدويلللة للمعلوملللات

الترانزستور
كلان أول ترانزسلتور عمللي هلو الترانزسلتور ذو نمطلة االتصلال،
اللذ اخترعله المهندسلون ويليلام شلوكلي ووالتلر هلاوزر براتينلو
وجلون بلاردين فلي علام  1947.اختلرع فريلك بحلث شلوكلي الحمًلا
المطللللللللب فللللللللى عللللللللام 1948
ثنللللللللائي
الترانزسللللللللتور

مصدر البيان  /ويكبيدا الموسوعة الحرة
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الفر

علللللى سللللبيل المثلللللال للرسللللومات باسلللللتخدام لللللوح الرسلللللم.
توصللللف الرلمنللللة تمنيًللللا بؤنهللللا تمثيللللل اإلشللللارات والصللللور
واألصلللللوات واألجسلللللام علللللن طريلللللك توليلللللد سلسللللللة ملللللن
األرلللللام ،يعبَللللر عنهللللا كميمللللة متمطعللللة وت ممثللللل بنظللللام العللللد
الثنلللائي .عللللى سلللبيل المثلللال ،أمدخللللت الرلمنلللة فلللي شلللبكات
االتصلللاالت منلللذ السلللبعينيات ،بهلللدف تحسلللين جلللودة الصلللوت
فلللي المكالملللات الهاتفيلللة وتحسلللين زملللن االسلللتجابة وسلللعة
الشللللللللللللللللللللللللللللبكة والتكلفللللللللللللللللللللللللللللة واالسللللللللللللللللللللللللللللتدامة.

والتحديات

يمعللللللد التحللللللول الرلمللللللي تحللللللديًا رئيسلللللليًا وفرصللللللة .عنللللللد
التخطللللليط للتحلللللول الرلملللللي ،ال بلللللد للمإسسلللللات أن تحللللللل
التغيللللرات الثمافيللللة التللللي سللللتواجهها عنللللد تكيللللف العمللللال
ولللللللادة المإسسللللللات واعتمللللللادهم علللللللى التمنيللللللات غيللللللر
صللللا فريللللدة
المؤلوفللللة .خلللللك التحللللول الرلمللللي تحللللديات وفر ً
للسللللوق ،فمللللد وجللللب علللللى المإسسللللات أن تتصللللارع مللللع
منافسلللللللين أذكيلللللللاء يسلللللللتفيدون ملللللللن حلللللللواجز اللللللللدخول
المنخفضلللة التلللي توفرهلللا التكنولوجيلللا .إضلللافة إللللى ذللللن،
بسلللللبب األهميلللللة الكبيلللللرة المعطلللللاة للتكنولوجيلللللا وانتشلللللار
اسللللللتخدامها ،تتمتللللللع نتللللللائ الرلمنللللللة علللللللى اإليللللللرادات
باحتماليلللة عاليلللة لالتجلللا الصلللعود  .يمكننلللا فهلللم التحلللول
الرلمللللي مللللن خللللالل بعلللل األمثلللللة مللللن الحيللللاة اليوميللللة

(الرلمنة( الصناعات والمإسسات
عللللللى عكلللللس الرلمنلللللة ،يعتبلللللر التحلللللول الرلملللللي العمليلللللة
المإسسلللللاتية أو دورة العملللللل للتغييلللللر المحفلللللز تمنيًلللللا فلللللي
الصللللللناعات والمإسسللللللات واألسللللللواق والفللللللروع .أتاحللللللت
رلمنلللللة الصلللللناعات التحويليلللللة عمليلللللات إنتاجيلللللة جديلللللدة،
باإلضلللللافة إللللللى الكثيلللللر ملللللن الظلللللواهر المعروفلللللة اليلللللوم
بإنترنلللللت األشلللللياء واإلنترنلللللت الصلللللناعي والصلللللناعة 4.0
واتصلللال اآلللللة باآلللللة ورإيلللة اآلللللة .حفلللزت رلمنلللة األعملللال
والمإسسلللللات نملللللاذ جديلللللدة لألعملللللال (مثلللللل فريميلللللوم)،
باإلضللللللافة إلللللللى خللللللدمات جديللللللدة للحكومللللللة اإللكترونيللللللة،
والللللدفع اإللكترونللللي ،وأتمتللللة المكاتللللب ،وعمليللللات المكتللللب
بللللللال أوراق ،واسللللللتخدام تمنيللللللات مثللللللل الهواتللللللف الذكيللللللة
وتطبيملللللللللات الويلللللللللب وخلللللللللدمات الحوسلللللللللبة والتعريلللللللللف
اإللكترونلللللي وسلسللللللة الكتلللللل والعملللللود الذكيلللللة والعملللللالت
المعملللاة وذكلللاء العملللل باسلللتخدام البيانلللات الضلللخمة .حفلللزت
رلمنلللة التعلللليم ظهلللور التعلللليم اإللكترونلللي ودورات المسلللاق
لهائلللللل المفتللللللوح عبللللللر اإلنترنللللللت Moocموصللللللف النمللللللاش
األكلللللاديمي المحللللليط بالرلمنلللللة بالجلللللدلي ،إذ للللللم يظهلللللر أ
تعريللللف واضلللل للظللللاهرة مللللن لبللللل .هنللللان اعتمللللاد خللللاط
سلللائد بلللؤن الرلمنلللة تعنلللي بشلللكل أساسلللي اسلللتخدام المزيلللد
ملللن تكنولوجيلللا المعلوملللات بغلللر إتاحلللة التمنيلللة والبيانلللات
الرلميلللة واالسلللتفادة منهلللا .اسلللت مبدل ذللللن التعريلللف البلللدائي
بللللالتعريف المللللذكور أعللللال  ،والللللذ يللللرتبط اآلن بوجهلللللات
شللللللمولية بخصللللللو التغييللللللر االجتمللللللاعي والتغييللللللر فللللللي
األعمال والتطوير األفمي المإسساتي وتطوير األعمال،

(التحول الرلمي( المجتمعات
فللي النهايللة ،يوصللف التحللول الرلمللي علللى أنلله« التللؤثير
المجتمعللي الكلللي واإلجمللالي للرلمنللة ».أتاحللت الرلمنللة
لتحويللل
عمليللة التحللول الرلمللي ،والتللي أدت إلللى فللر
وتغييللر نمللاذ األعمللال الموجللودة ،وأنم لاط االسللتهالن،
والمنشللآت االجتماعيللة االلتصللادية ،واإلجللراءات المانونيللة
والسياسللية ،واألنمللاط المإسسللاتية ،والحللواجز الثمافيللة،
إللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللخ
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مولد ونشؤته
ً
للللللامال إرنسلللللللتو تشلللللللى
اسلللللللمه كل
رافاييللللللللللل جيفللللللللللارا دالسلللللللللليرنا
للللارا باسلللللم تشلللللى
ونعرفللللله اختصل ً
جيفللللللارا وهللللللو مولللللللود فللللللي 14
يونيلللللللو  1928فلللللللى األرجنتلللللللين
فللللللللللي عائلللللللللللة مللللللللللن الطبمللللللللللة
المتوسلللللطة وعلللللانى ملللللن الربلللللو
فلللللي شلللللبابه لكنللللله كلللللان ال يلللللزال
لللللللادرا علللللللللى اعتبللللللللار نفسلللللللله
لل
ً
رياضلللللليا كمللللللا تشللللللرب الللللللرإى
السياسللللللللية اليسللللللللارية ألسللللللللرته
وأصللللللللللدلائه وأصللللللللللب خللللللللللالل
فتلللللللللللللرة مراهمتللللللللللللله ناشللللللللللللل ً
طا
سياسلللللليًا وانضللللللم إلللللللى جماعللللللة
عارضلللللللللللت حكوملللللللللللة خلللللللللللوان
بيلللللللللرون بعلللللللللد تخرجللللللللله ملللللللللن
المدرسلللللة الثانويلللللة ملللللع مرتبلللللة
الشلللللللرف درس غيفلللللللارا الطلللللللب
فلللللللي جامعلللللللة بلللللللوينس آيلللللللرس
ولكلللللن فلللللي علللللام  1951غلللللادر
الكليلللللللة للتجلللللللوال فلللللللي جميلللللللع
أنحللللللاء أمريكللللللا الجنوبيللللللة مللللللع
وكلللللان لظلللللروف
صلللللديك لللللله
المعيشلللللة السللللليئة التلللللي شلللللهدها
فللللللي رحلتهمللللللا التللللللي اسللللللتمرت
تسللللعة أشللللهر أثللللر عميللللك علللللى
غيفلللللارا علللللاد إللللللى كليلللللة الطلللللب
فلللللي العلللللام التلللللالي وكانلللللت نيتللللله
تلللللللللوفير الرعايلللللللللة للمحتلللللللللاجين
حصللللل علللللى الشللللهادة فللللي عللللام
 1953سلللللللاعد فيلللللللدل كاسلللللللترو
فلللللللي االنملللللللالب عللللللللى حكوملللللللة
باتيسلللللللللللللللتا فلللللللللللللللي أواخلللللللللللللللر
الخمسللللللللللللينيات ،ثللللللللللللم شللللللللللللغل
مناصب سياسية رئيسية
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زواجه
خللللللللالل حكلللللللللم كاسللللللللترو كلللللللللوزارة
الزراعللللللة ورئاسللللللة البنللللللن الللللللوطني
وليلللللادة الملللللوات المسللللللحة وشلللللارن
فلللللللللي أعملللللللللال حلللللللللرب العصلللللللللابات
بؤماكن أخرى بما فيها بوليفيا
إنجازات تشي غيفارا
ـلللل مللللع ازديللللاد اهتمللللام تشللللي غيفللللارا
بالماركسللللللللية لللللللللرر التخلللللللللي عللللللللن
الطللللللللب معتمللللللللدًا أن الثللللللللورة فمللللللللط
يمكلللللللن أن تحملللللللك العداللللللللة لشلللللللعب
أمريكللللللللللا الجنوبيللللللللللة فللللللللللي عللللللللللام
 1953سللللللللللافر إلللللللللللى غواتيمللللللللللاال
حيلللللللث شلللللللهد اإلطاحلللللللة بحكومتهلللللللا
اليسلللللللللارية بلللللللللدعم ملللللللللن وكالللللللللللة
االسلللللللللللللللللللللتخبارات المركزيلللللللللللللللللللللة
األمريكيللللللللة ،األمللللللللر الللللللللذ عمللللللللل
على تعزيز لناعاته
ـللللللللل بحللللللللللول علللللللللام  1955كلللللللللان
غيفللللللللارا متزو ًجللللللللا ويعلللللللليش فللللللللي
المكسلللللللين حيلللللللث التملللللللى الثلللللللور
الكللللللوبي فيللللللديل كاسللللللترو وشللللللميمه
راإول الللللللللللللذان كانلللللللللللا يخططلللللللللللان
لإلطاحللللللللللة بحكومللللللللللة فولغينسلللللللللليو
باتيسلللللللتا عنلللللللدما نزللللللللت لواتهملللللللا
المسللللللحة المعلللللدودة فلللللي كوبلللللا فلللللي
 2كلللللللللللللللللللانون األول /ديسلللللللللللللللللللمبر
 1956كللللللان غيفللللللارا معهللللللم وبللللللين
الملللللللة التللللللي نجللللللت مللللللن الهجللللللوم
األول علللللللللللللى مللللللللللللدى السللللللللللللنوات
المليللللللللللللللة التاليةأصلللللللللللللب تشلللللللللللللي
مستشللللللللللللار رئيسللللللللللللي لكاسللللللللللللترو
ولائلللللللللللللل ًد ا لمللللللللللللللوات العصللللللللللللللابات
المتناميللللللللة فللللللللي هجماتهللللللللا علللللللللى
نظام باتيستا المنهار.
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تزو تشي غيفارا مرتين األولى
ورزلا
من هيلدا غاديا أكوستا م
بابنة تمدعى هيلدا بياتريز غيفارا
غاديا هيلديتا في  15شباط فبراير
 1956ولكن سرعان ما انهار
زواجهما أما زواجه الثاني فكان
من أليدا مارش ورزلا بؤربع أبناء
إرنستو كاميلو أليدا وسيليا

وفاته
بحلول عام  1965حينما كان
االلتصاد الكوبي في حالة يرثى
لها ترن غيفارا منصبه ليعمل على
تصدير إيديولوجيته الثورية إلى
أجزاء أخرى من العالم .سافر ً
أوال
إلى الكونغو لتدريب الموات في
حرب العصابات دع ًما لثورة هنان
لكنه غادرها في نفس العام عندما
فشلت بعد عودته المصيرة إلى
كوبا غادر تشي غيفارا إلى بوليفيا
في عام  1966مع لوة صغيرة
من المتمردين إلشعال الثورة
هنان .لكن الجيش البوليفي اعتمله
ولمتل في ال هيغيرا في  9أكتوبر
 1967.منذ وفاته أصب غيفارا
شخصيةً سياسيةً أسطورية
وغالبًا ما يتم ربط اسمه بالتمرد
والثورة واالشتراكية غير أن
آخرين يذكرون أنه يمكن أن يكون
بال رحمة ولد أمر بإعدام السجناء
دون محاكمة في كوبا وعلى أية
حال ما تزال حياة غيفارا موضع
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