العدد ()77

الشهر مارس

اٌزٍ١فٔٛبد
اٌىٙشثبء
ِ١بٖ اٌششة ٚاٌصشف اٌصذٝ

السنة ٕٓٔ8

ٔ

النشاط األعالمى

1

ٗ

ٕ

مشاكل الجماهٌر

٘

٘

ٖ

مٌاه الشرب والصرف الصحى

ٙ

ٔٙ

ٗ

الكهرباء

ٔ7

ٕٓ

٘

التلٌفونات

ٕٔ

ٕ٘

ٙ

مطورى النظم

ٕٙ

ٕ7

7

معلومات من األنترنت

ٕ8

ٕ9

8

المكتبة بٌن ٌدٌك

ٖٓ

ٖٔ

9

شخصٌات

ٕٖ

ٕٖ

ٓٔ

اخرى

ٖٖ

ٖٗ

ٔٔ

توقعات مستقبلٌة

ٖ٘

ٖ7

نظم عدد من مقاولً وأهالً حً العجمً
غرب اإلسكندرٌة مساء ٌوم السبت
مظاهرة أمام دٌوان عام الحً بمنطقة
البٌطاش احتجاجا على حملة اإلزالة
للعقارات المخالفة التً شنتها الرقابة
اإلدارٌة واألجهزة التنفٌذٌة واألمنٌة الٌوم
ورفض المحتجون ما تم من إخالء
العقارات بالقوة وطرد قاطنٌها فً الشارع
دون سابق إنذار ووصفوا ما حدث بأنه
خراب بٌوت وطالبوا بإٌقاف الحملة التً
من المقرر استمرارها طٌلة هذا األسبوع
وهددوا باالعتصام أمام الحً إذا استمرت
الحملة وتدخلت األجهزة األمنٌة الحتواء
األزمة وتهدبة المحتجٌن ووعدتهم ببحث
األمر

م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٖ/ٖ :

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرٌة أنه تم الٌوم
تسكٌن ٕٗ أسرة أخرى من سكان ترعة الخندق بالمساكن
المخصصة لهم بمساكن طلمبات المكس حٌث تم تسكٌن ٕٗ
أسرة فً وحدات جدٌدة ببلوك ٕ كما تم تخصٌص سٌارات
نقل من حً العجمً لمساعدة األهالى فى نقل كافة متعلقاتهم
الً المساكن الجدٌدة وتم البدء فً هدم المساكن القدٌمة و
اآلٌلة للسقوط التى كانت تمثل خطورة داهمة على حٌاه
قاطنٌها عقب نقل كافة متعلقات األسر إلى المساكن الجدٌدة
ٌأتى هذا فى إطار المشروعات القومٌة لتطوٌر العشوابٌات
والمناطق داهمة الخطورة وتحسٌن مستوى قاطنٌه وأكد
سلطان فى بٌان صادر الٌوم أنه تم خالل األٌام الماضٌة
تسكٌن ٕٕ أسرة فً وحدات جدٌدة ببلوك ٖ و تسكٌن ٖٕ
أسرة فى وحدات ببلوك  ٙمشٌرا إلى أن المحافظة مستمرة
فى تسكٌن باقى سكان ترعة الخندق فى المساكن الجدٌدة
بطلمات المكس كما أنه تم تكلٌف عالء ٌوسف ربٌس حى
العجمى بتسهٌل كافة إجراءات انتقال السكان من المساكن
القدٌمة الً الجدٌدة مؤكدا أن الدولة تستهدف تطوٌر المناطق
العشوابٌة وغٌر المخططة بها وإقامة عقارات سكنٌة بدٌلة
تلٌق بمواطنٌها الفتا ً إلى أن تطوٌر المناطق غٌر اآلمنة
وداهمة الخطورة على مستوى المحافظة هى فى مقدمة
المشروعات التى تعكف المحافظة على إنهاءها تنفٌذا
ٌذكر أن مشروع
لتوجٌهات الربٌس عبد الفتاح السٌسى
طلمبات المكس هو أحد مشروعات تطوٌر المناطق العشوابٌة
المحافظة وٌتضمن المشروع  9عقارات تحتوى على ٕ٘ٔ
وحدة سكنٌة وتبلغ مساحة الوحدة ٖ ٙمترا بتكلفة إجمالٌة
قدرها ٕٕ ملٌون جنٌه وٌخصص مشروع طلمبات المكس
لنقل سكان المنطقة الواقعة على ترعة الخندق بالمكس والتى
تمثل خطورة داهمة من الدرجة الثانٌة على سكانها
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٖ/ٗ :

شن االستاذ  /عالء ٌوسف ربٌس حً
حملة
العجمً باإلسكندرٌة الٌوم األحد
مكبرة الزالة المبانى المخالفه ومقاومة
البناء المخالف وبمشاركة هٌبة الرقابة
اإلدارٌة وقوات مدٌرٌة األمن والمنطقة
الشمالٌة العسكرٌة واإلدارات المعنٌه بالحً
وأسفرت الحملة عن تم تنفٌذ قرارٌن إزالة
رقم  ٘77لسنة ٖٕٔٓ وقرار رقم ٔٓٗ9
لسنة ٖٕٔٓ ،بشارع القاعدة البحرٌة
بشارع البٌطاش الجدٌد وقال االستاذ  /عالء
ٌوسف ربٌس حً العجمً باإلسكندرٌة إن
الحملة مازالت مستمرة للقضاء علً البناء
المخالف بنطاق حً العجمً

م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٖ/ٗ :

كشف الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرٌة أن إجمالً
قرارات إزالة المبانً المخالفة خالل الفترة من السبت
الموافق ٖ مارس حتى الثالثاء  ٙمارس الجاري شملت
تنفٌذ ٔ ٕ9قرار إزالة على مستوى أحٌاء المحافظة وكذا
تنفٌذ عدد ٕٔ قرار إزالة السترداد االراضً التً نفذتها
محافظة اإلسكندرٌة باالشتراك مع هٌبة الرقابة اإلدارٌة
وقٌادة المنطقة الشمالٌة العسكرٌة ومدٌرٌة أمن
اإلسكندرٌة وأكد المحافظ على استمرار حالة االستنفار
بجمٌع األجهزة المعنٌة للتصدي لمافٌا البناء المخالف
باإلسكندرٌة موضحا أن قرارات اإلزالة شملت جمٌع
األحٌاء وأشار أنه فً نطاق حً المنتزه ثان تم تنفٌذ عدد
 ٕٙقرار إزالة لعدة عقارات وتم التنفٌذ إلزالة خرسانات
وحوابط وأدوار متكررة وكذلك وقف أعمال بناء مخالف
من المهد لعدة عقارات بمرافقة وحدة التدخل السرٌع
بالمحافظة وتم التحفظ على مواد البناء والمعدات وفً حً
المنتزه أول تم تنفٌذ عدد ٔ ٙقرار إزالة لعدد ٕٓ عقارا
بمختلف أنحاء حً المنتزه من خالل ثالث مجموعات فً
توقٌت واحد شملت إزالة عقارات خرسانات وحوابط
وأدوار متكررة وفً حً شرق تم تنفٌذ  ٘ٙقرار إزالة لعدد
ٖٗ عقارا بمختلف أنحاء حً شرق من خالل ثالث
مجموعات فً توقٌت واحد ضمت نطاق رمل أول وتم تنفٌذ
اإلزالة لعدد ٓٔ عقارات خرسانات وحوابط وأدوار متكررة
 9عقارات
ونطاق رمل ثان وتم تنفٌذ اإلزالة لعدد
خرسانات وحوابط وأدوار متكررة ونطاق سٌدي جابر وتم
تنفٌذ اإلزالة لعدد ٘ٔ عقارا خرسانٌا وحوابط وأدوار
متكررة وفً حً العجمً تم تنفٌذ عدد ٔٔ قرار إزالة
للعقارات وتم التنفٌذ إلزالة خرسانات وحوابط وأدوار
متكررة وكذلك وقف أعمال بناء مخالف من المهد وتم
التحفظ على مواد البناء والمعدات.
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٖ/8 :

أغلقت إدارة مرور اإلسكندرٌة طرٌق شارع
المكس المؤدي إلى وسط المدٌنة القادم من
العجمً والعكس بسبب أعمال كوبري باب
ٗ٘ وقامت بتحوٌل الطرٌق بشوارع جانبٌة
بالقرب من مقابر أم قبٌبة مما أدى إلى حالة
من التكدس والزحام فً الطرٌق غٌر ال ُمعد
لمرور السٌارات وأحجم عدد من قابدي
السٌارات عن العمل بسبب غلق الطرٌق
وأكد
والزحام المروري بالطرٌق البدٌل
السابقون أنهم فوجبوا بغلق الطرٌق دون أي
تنبٌه أو إنذار وتكرر هذا األمر فً أعمال
كوبري الدخٌلة.

م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٖ/9 :

شذد اٌذوزٛس ِذّذ عٍطبْ ِذبفع اإلعىٕذس٠خ
ػٍ ٝجّ١غ اٌجٙبد ٌّؼٕ١خ ثزٕف١ز ِششٚع
صشف ٠خذَ ٓٚ 9ٙدذح عىٕ١خ ثٛالغ  ٗ8ثٍٛن
ثّغبوٓ اٌى ٖ8.٘ ٍٛ١ثطش٠ك اٌغبدً اٌشّبٌٟ
ثغشػخ إٔجبصٖ ِش١شا إٌ ٝأْ ِششٚع ِغبوٓ
اٌىِ ٍٛ١زٛلف ِٕز االٔزٙبء ِٓ إٔشبء اٌٛدذاد
ف ٟػبَ ٚ ٕٓٓ7رٌه ٌؼذَ ٚجٛد صشف صذٟ
٠خذَ إٌّطمخ عٍطبْ إٌ ٝأْ اٌذٌٚخ ٚل١بدرٙب
اٌغ١بع١خ رعغ ف ٟأ ٌٝٚا٘زّبِبرٙب رط٠ٛش
إٌّبغك اٌؼشٛائ١خ ف ٟجّ١غ أٔذبء اٌجّٛٙس٠خ
ٚرٛف١ش ِغبوٓ ِٕبعجخ ٌٍشجبة ٚسفغ اٌؼتء
ػٓ وبً٘ اٌّٛاغٓ اٌجغ١ػِ ،ؤوذا أْ ٘زا ٠أرٟ
عؼ١ب ِٓ جّ١غ اٌجٙبد ٌغشػخ رٕف١ز
اٌّششٚػبد اٌّزٛلفخ ٌخذِخ أ٘بٌ ٟاإلعىٕذس٠خ

م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٖ/ٔٗ :

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرٌة الٌوم
اجتماعا لمناقشة االستعدادات لالنتخابات الرباسٌة التً
تجري خالل أٌام  ٕٙو  ٕ7و  ٕ8مارس الجاري
والتأكٌد على توفٌر كافة تجهٌزات المقار االنتخابٌة
جاء ذلك
لتسهٌل العملٌة االنتخابٌة على الناخبٌن
بحضور اللواء هشام شادي سكرتٌر عام المحافظة
والعقٌد عمرو حسن المستشار العسكري لمحافظة
اإلسكندرٌة وجمٌع األجهزة التنفٌذٌة المسبولة عن
تجهٌز المقار االنتخابٌة وأكد المحافظ أن هناك ٗٓٗ
مقار انتخابٌة و  ٔ8لجنة عامة على مستوى المحافظة
مشددا على ضرورة وجود ٓٔ مراكز إغاثة كاملة
التجهٌزات بجوار كل حً ومركز ومدٌنة برج العرب
وٌجب على رؤساء األحٌاء بالتنسٌق مع الدفاع المدنً
ومدٌرٌة الصحة لتوفٌر لودر وقالب وحفار وعربة
إطفاء وعربة إسعاف مجهزة ومولد كهربابً احتٌاطً
بكل مركز من مركز اإلغاثة لٌتم استغالل معدات المركز
فً حالة الطوارئ أثناء أٌام االنتخابات

م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٖ/ٔ8 :

جهزت شركة نهضة مصر الٌوم  ٙسٌارات جمع
مكبس بعد صٌانتهم ،لضمهم إلى المعدات العاملة
بأسطول الشركة للعمل على تحسٌن أداء منظومة
النظافة فً اإلسكندرٌة وإضافة سٌارتٌن كشف
للخدمة بعد تجدٌدهما وتفقد المهندس حسام عبد
الداٌم ربٌس مجلس اإلدارة وبرفقته المهندس
أسامة الخولً العضو المنتدب للشركة والمهندس
أحمد الشافعً المدٌر العام ومحمود على ربٌس
قطاع النظافة الحضارٌة وشٌرٌن النمر عضو
مجلس اإلدارة ومدٌر الورش الـ  8سٌارات بعد
صٌانتها للوقوف على مدى جاهزٌتها للعمل
وأكد أحمد شحاته مساعد ربٌس قطاع النظافة
الحضارٌة أنه تقرر صرف مكافأة لكل من شارك
فً هذا اإلنجاز الذي ٌعمل على رفع مستوى
عمل الشركة بشوارع محافظة اإلسكندرٌة

م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٖ/ٕٔ :

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

ٔ

ٖٔ بتارٌخ لٌلى خلٌفة عبد ربه تلتمس لجنة من حى تم فحص الشكوى مع االدارة
العجمى لمعاٌنة سطح المختصة وقد افادت تم معاٌنة
ٕٕٓٔ8/ٖ/
العقار رقم ٔ ش العقار الكابن بشارع عثمان بن
عفان ش البٌطاش عمارة
عثمان بن عفان
البٌطاش الدور السابع البرنسٌسة رقم ٔ والشقة بالدور
السابع علوى حٌث كونها شقة
عشر
واحدة على جمٌع مسطح العمارة
المشار الٌها بعالٌه وانها غٌر
مطابقة للشقق بالدور من االول
علوى حتى السادس علوى عدد
ٕ شقة بكل دور وحٌث أن الشقة
بالدور السابع علوى على اجمالى
مسطح العمارة ومبنٌة نظام
إنشابى حوابط حاملة وسقف
خرسانى لذا ٌتعزر تقسٌمها وما
ٌتبع ذلك من اضافة طوابق مبانى
او تكسٌر فى هذا الدور وعلٌه
ٌتعزر تقسٌم الشقق بالدور حرصا
على سالمة المنشأ تم الرد على
ٗ 8بتارٌخ
المحافظة برقم
ٕ٘ٔٓٔ8/ٖ/
ٖٖ بتارٌخ روحٌة السٌد على االلتماس لتخصٌص تم فحص الشكوى مع االدارة
وحدة سكنٌة لتعوٌض المختصة وقد افادت بانه تم ادراج
ٗ ٕٓٔ8/ٖ/مصطفى على
طلب المواطنة ضمن الحاالت
عن قطعة االرض
مصطفى
االجتماعٌة وعلٌها انتظار الدور
بمنطقة ك ٕ٘ٔ.
فى التسكٌن تم الرد على
ٓ 9بتارٌخ
المحافظة برقم
ٕٓٔ8/ٖ/ٔ7

ٕ

أسم صاحب
الشكوى

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

ٔ – توزٌع مٌاه الشرب النقٌه عن عام ٕٓٔ7
حــى

عدد السكان
التقدٌرى

عدد المشتركٌن
فى الشبكة

إجمالى كمٌة المٌاه
المنتجة الفعلٌة مٖ

إجمالى المستهلك
الفعلى من المٌاه مٖ

الفاقد

العجمى

ٖ٘ٓٗٓٙ

ٕٔ8ٙٙٙ

 8ٖ8ٕ9ٖٔ8مٖ

ٓ 8ٕٓٗ987مٖ

(ٗ)%ٕ7.

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕ/ٕ8:

مصدر البٌان  :شركة مٌاه الشرب

توزٌع مٌاه الشرب النقٌة
8ٖ8ٕ9ٖٔ8

كمٌة المٌاة المنتجة

ٓ8ٕٓٗ987

كمٌة المٌاه
المستهلكة

ٖ٘ٓٗٓٙ

عدد السكان

ٕٔ8ٙٙٙ

عدد المشتركٌن

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:
 عدد سكان حى العجمى عام  ٕٓٔ8هو ٖ٘ٓٗٓٙ نسبة عدد المشتركٌن فى شبكة المٌاه الى اجمالى عدد السكان %ٕٙ نسبة كمٌة المٌاه المستهلكة الى المٌاه المنتجة % 9ٙ نسبة الفاقد من المٌاه المنتجة على مستوى حى العجمى ٗ ، %والفاقد على مستوىالمحافظة ككل هو ٗ%ٕ7.
المقترح
المحاولة الجادة فى ترشٌد االستهالك للماء  ،حتى تتساوى النسبة بٌن المنتج
والمستهلك من الماء ٓ

ٕ -القرى والقرى التوابع المحرومة من مٌاه الشرب النقٌة عن عام ٕٓٔ7
حــى

الوحدات المحلٌة القروٌة

العجمى

أسماء القرى المحرومة

ال ٌوجد قرى محرومة بحى العجمى

عدد السكان
ٖ٘ٓٗٓٙ

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕ/ٕ8:

مصدر البٌان  :شركة مٌاه الشرب

التعلٌق
الٌوجــد قرى محرومة من مٌاه الشرب بحى العج
المقترح
التقلٌل من سعر مقاٌسة الشبكة لتشجٌع المواطنٌن على االشتراك الرسمى
بالشبكة حٌث انه ٌوجد اماكن بها سكان غٌر مشتركٌن بالشبكة وٌحصلون على
المٌاه من مواطنٌن مشتركٌن بالشبكة ٓ

ٖ -بٌان مستلزمات انتاج المٌاه النقٌة عن عام ٕٓٔ7
إسطوانات الكلور

اسم المحطة

نوع المحطة
ترشٌح  /كومباكت

كمٌة المٌاه المنتجة
فعلٌا ً سنوٌا ً

المنشٌة (ٔ)

ترشٌح

ٖٗ٘٘ ٔٔٗٙٙمٖ

٘ٔٔٙ

المنشٌة (ٕ)

ترشٌح

ٖٕٓٗ 7ٔ97مٖ

ٙ87

السعة

عدد

مواد تنقٌة وتطهٌر بالطن
سنوٌا ً
النوع

الكمٌة المستخدمة

شبة
سابلة

ٖ98ٙ

ٓٓ8
شبة
سابلة

ٕٕٔ8

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕ/ٕ8:

مصدر البٌان  :شركة مٌاه الشرب

مستلزمات انتاج المٌاه النقٌة وكمٌة المٌاه المنتجة
ٖٗ٘٘ٔٔٗٙٙمٖ

مٖٖٕٓٗ7ٔ97
المنشٌة (ٕ)
المنشٌة (ٔ)

ٕٕ8ٔ ٖ98ٙ

كمٌة المٌاه المنتجة
بالمتر المكعب

الكمٌة المستخدمة من
مواد التنقٌة والتطهٌر

٘ٔٔٙ

ٙ87

عدد اسطوانات الكلور

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:
 محطة المنشٌة ٔ  ،محطة المنشٌة ٕ نوعهما ترشٌح
 اجمالى ماتنتجه محطة المنشٌة ٔ ٕ ،من المٌاه سنوٌا هو  ٔ8ٖٙٙ97ٖ7مٖ
 كمٌة المٌاه المنتجة سنوٌا من محطة المنشٌة ٔ هو ٖٗ٘٘ٔٔٗٙٙمٖ
 نسبة ما تنتجه محطة المنشٌة ٔمن المٌاه سنوٌا الى االجمالى هو ٔ%ٙ
 كمٌة المٌاه المنتجة سنوٌا من محطة المنشٌة ٕ هو ٖٕٓٗ7ٔ97مٖ
 نسبة ما تنتجه محطة المنشٌة ٕمن المٌاه سنوٌا الى االجمالى هو %ٖ9
 نصٌب المٌاه المنتجة من محطة المنشٌة ٔ من الكلور ٕ٘ٗ98مٖ  /اسطوانة كلور
 نصٌب المٌاه المنتجة من محطة المنشٌة ٕ من الكلور ٘ ٔٓٗ7ٙمٖ  /اسطوانة
كلور
 نصٌب المٌاه المنتجة من محطة المنشٌة ٔ من الشبة السابلة ٕ87ٙ7مٖ  /من الشبة
السابلة
 نصٌب المٌاه المنتجة من محطة المنشٌة ٕ من الشبة السابلة ٖٖ٘٘ٔ مٖ  /من
الشبة السابلة

المقترح

التزام الدقة والحرص فى استخدام الكلور او مواد التنقٌة والتطهٌر مع الماء ومراجعة
النسب المستخدمة للحرص على حٌاة المواطنٌن ٓ

ٗ ـ بٌان محطات المٌاه وحالتها عن عام 2017

أسماء
المحطة

موقع المحطة

الطرٌق السرٌع

المنشٌة
(ٔ)
المنشٌة
(ٕ)

محرم بك
ارض ترعة الطوارىء
بجوار قرٌة الزهور -
ابٌس

تارٌخ
اإلنشاء

إجمالى كمٌة مٌاه
الشرب الفعلٌة
المنتجة ٓٓٓٔ
مٖ ٌوم

ٔ97ٙ

ٖٕٔٓ

ٖٗٔ

ٔ97

مصدر البٌان  :شركة مٌاه الشرب

حالة المحطة
تعمل

تعمل

تعمل

تحت
ال تعمل
اإلنشاء
ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

العمر األفتراضى

ٌتم االحالل والتجدٌد
لمبانى وآالت ومعدات
المحطات السنوٌة للمحافظة
علٌها باالضافة الى عملٌات
الصٌانة المختلفة

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕ/ٕ8:

اجمالى كمٌة مٌاه الشرب الفعلٌة المنتجة بالمتر المكعب
ٔ97

ٖٗٔ

المنشٌة (ٔ)
المنشٌة (ٕ)

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:







محطة المنشٌة ٔ بالطرٌق السرٌع محرم بك وتنتج ٖٗٔ مٖ من مٌاه الشرب
الطوارى بجوار قرٌة الزهور وتنتج  ٔ97مٖ من
محطة المنشٌة ٕ بأرض ترعة
ْ
مٌاه الشرب
اجمالى المٌاه المنتجة من محطة المنشٌة ٔ ومحطة المنشٌة ٕ هو ٔٔ٘
نسبة ماتنتجه محطة المنشٌة ٔ من مٌاه الشرب الى اجمالى المٌاه المنتجة فعلٌا
سنوٌا ٔ%ٙ
نسبة ماتنتجه محطة المنشٌة ٕ من مٌاه الشرب الى اجمالى المٌاه المنتجة فعلٌا
سنوٌا %ٖ9
كال المحطتٌن تعمل

المقترح
العمل على الصٌانة الدورٌة للمحطات ٓ

م

٘ـ عدد المشتركٌن واألستهالك السنوى للمٌاه النقٌه عن عام ٕٓٔ7
الفرع التابع لحى العجمى
اإلستهالك مٖ
عدد المشتركٌن

ٔ

القبارى

ٖٔ٘ٔ9

ٙٙٗ78ٙٙ

ٕ

العجمى

ٖ٘ٔٔٓ9

ٕٗٓٓ7ٖ78

ٕٔ8ٙٙٙ

ٓ8ٕٓٗ987

االجمالى

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕٔ/ٕ8:

مصدر البٌان  :شركة مٌاه الشرب

عدد المشتركٌن واالستهالك السنوى للمٌاه بالمتر المكعب
ٕٗٓٓ7ٖ78
ٖ٘ٔٔٓ9

ٙٙٗ78ٙٙ

ٖٔ٘ٔ9

القبارى
العجمى

عدد المشتركٌن
االستهالك مٖ

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا -:

-

الفروع التابعة لحى العجمى ( القبارى – العجمى )
اجمالى عدد المشتركٌن بالفرع التابع لحى العجمى  ٕٔ8ٙٙٙمشترك
نسبة عدد المشتركٌن بالقبارى الى اجمالى المشتركٌن ٘ٔ%
نسبة عدد المشتركٌن بالعجمى الى اجمالى المشتركٌن ٘%8
اجمالى االستهالك بالفروع التابعة للعجمى ٓ 8ٕٓٗ987مٖ
نسبة ما ٌتم استهالكه من ( القبارى ) الى اجمالى االستهالك %8
نسبة ما ٌتم استهالكه من ( العجمى ) الى اجمالى االستهالك ٕ%9

المقترح
العمل على ترشٌد استهالك المٌاه

ٙـ محطات الصرف الصحى عن عام ٕٓٔ7

م

إسم المحطة

نوع
موقع المحطة
المحطة

المواقع التى تخدمها
المحطة

نسبة
التشغٌل

الطاقة الكلٌة

الطاقة
الفعلٌة

(التصمٌمٌة)

مٌٖ /وم

مٖ ٌ /وم

ٔ

محطة ارض المٌدان

الدخٌلة الجبلٌة

فرعٌة

الدخٌله الجبلٌة

%٘ٙ

ٓ97ٙ

ٓٔ7٘7

ٕ

محطة المكس
الجدٌدة

المكس

فرعٌة

المكس

ٖ%ٙ

ٕٕٓٓٔ

ٓٗٗٔ9

ٖ

محطة الدخٌلة
البحرٌة

الدخٌلة البحرٌة

فرعٌة

الدخٌلة البحرٌة

%ٗ9

ٕٓٗٗٔ

ٕٓ٘88

ٗ

محطة الشمعدان

ارض المالحة

فرعٌة

ارض المالحة

ٔ%ٙ

ٕٓٗٗ

ٕٔٙ9

٘

محطة فضة

شارع فضة

فرعٌة

شارع فضة

%8ٙ

ٓ٘ٔ97

ٕٕٓ98

ٙ

محطة ٖ بالعجمى

البٌطاش مجمع
المدارس

ربٌسٌة

البٌطاش مجمع المدارس

ٓٓٔ%

ٕٖٓٓٗ

ٕٖٗٗ7

7

محطة ٘ العجمى

الشارع الجدٌد
البٌطاش

ربٌسٌة

الشارع الجدٌد البٌطاش

ٕ%8

ٕٖٖٓٔ

ٔٙٔ٘ٙ

8

محطة امن مرغم
االمن المركزى

معسكر امن مرغم

ربٌسٌة

معسكر امن مرغم

ٓ%8

ٓٔٗٙ

ٕٗٔ8

9

محطة ارض الهٌش

الشمعدان -
الدخٌلة

ربٌسٌة

الشمعدان بجوار محطة
المعالجة

%ٖ7

ٖٓٔ89

ٓٓٗ8ٙ

ٓٔ

محطة ٕ العجمى

ش منشٌة العلماء

فرعٌة

نهاٌة شارع منشٌة العلماء
بوابة 8

%97

ٗ8٘ٗ8

ٓٓٓٓ٘

11

محطة رفع ٙ

الكٌلؤٕ

ربٌسٌة

الكٌلؤٕ

ـــ

ـــ

ٓٓٓٔٓ8

12

محطة رفع ٙ

ابوٌوسف

فرعٌة

ابوٌوسف

ـــ

ـــ

ٓٓٓٔٓ8

13

محطة رفع بجوار
كٕٙ

الٌكس وٌست
بجوار محطة
معالجة ٕٙ

فرعٌة

بجوار محطة معالجة ٕٙ

ٓٓٔ%

ٓٓٓٗ

ٖ888

14

محطة رفع صحراء
(بٌارة )ٕ7

امام مدخل
ٙاكتوبر

فرعٌة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

15

محطة رفع صحراء
ٕ البٌبة

امام جهاز شبون
البٌبة

فرعٌة

امام جهاز شبون البٌبة

ـــ

ـــ

ٓٓٓٔٙ8

16

محطة رفع المطاحن

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ٕٕٙٓ8

ٔ7

محطة طلعت
مصطفى

مساكن طلعت
مصطفى

ربٌسٌة

مساكن طلعت مصطفى
سنترال الهانوفٌل

%ٙٙ

ٖ٘ٔ88

ٕ٘8ٙ8

ٔ8

محطة وادى القمر

شارع الخلفاء
الراشدٌن وادى
القمر

فرعٌة

منطقة وادى القمر ومٌدان
الشركات

%٘7

ٓٓ99

ٓٔ7ٕ8

ٔ9

محطة ٔ العجمى

المساكن الصٌنٌة
الطرٌق
الصحراوى

فرعٌة

المساكن الصٌنٌة طرٌق
اسكندرٌة مطروح

ٓ%ٙ

ٖٔٓٙ8

ٓٔ7ٕ8

ٕٓ

محطة مساكن ك ٕٔ

مساكن ك ٕٔ

فرعٌة

مساكن ك ٕٔ

%ٙ9

ٓٔٗ9

ٕٓٔٙ

ٕٔ

محطة ٗps

اخر ش رٌدنبكس

ربٌسٌة

ش رٌدنبكس

ٗ٘%

ٓٓٓٓ٘ٔ

ٕٓٓٓ7ٙ

ٕٕ

بٌارة موقع ٔ٘/
العوامى

ش الروضة
العوامى

فرعٌة

ش الروضة العوامى

%79

ٓٓٔٗ

ٗ٘ٔ8

ٖٕ

بٌارة موقع ٖٔٔ/
خٌرهللا (غوٌبة)

ش خٌرهللا

فرعٌة

ش خٌرهللا

ـــ

ـــ

ـــ

ٕٗ

بٌارة موقع ٔٔٓ/
مسرح النجوم
البرنسٌسة

ش مسرح النجوم

فرعٌة

ـــ

ـــ

ـــ

ٖٔٓٙ8

ٕ٘

بٌارة موقع ٔٔٗ/
المدرسة البرٌطانٌة

خلف المدرسة
البرٌطانٌة

فرعٌة

ـــ

ـــ

ٕٕ٘9

26

بٌارة موقع ٔٔٙ/
خلفاء راشدٌن

خلفاء راشدٌن

فرعٌة

ـــ

ـــ

ــــ

ـــ
ـــ

27

بٌارة موقع ٕٔٗ/
بنك مصر

ش ابوبكرالكومى

فرعٌة

ـــ

ـــ

ـــ

ٖٔٓٙ8

ٕ8

بٌارة موقعٕ ٖ/عبٌد
الطلخاوى المول امام
المرور

ش عبٌد الطلخاوى

فرعٌة

ـــ

ـــ

ـــ

ٖ888

29

بٌارة موقع ٕ ٖ/عبد
الحمٌد الطلخاوى
(القوٌرى)

ش عبدالحمٌد
الطلخاوى

فرعٌة

ـــ

ـــ

ـــ

ٔٙ9

30

بٌارة موقع ٕٗ/
سالم الطلخاوى
(الفحم)

ـــ

فرعٌة

ـــ

ـــ

ـــ

٘ٔ8

31

بٌارة موقع ٗ ٗ/عٌد
الطلخاوى

ش عٌد الطلخاوى

فرعٌة

ــــ

ـــ

ـــ

ٕٖٖٕ8

32

بٌارة موقع المنشٌة
العلماء خلف نتالى

ش نتالى

فرعٌة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

33

بٌارة موقع هة
منشٌة العلماء خلف
نتالى

ش نتالى هة

فرعٌة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

34

محطة طلمبات
المكس غاطس ٖ
المكس

المكس الجدٌدة

فرعٌة

ـــ

ـــ

ـــ

ٕٓٓٓٔ

35

محطة صٖ ونٌس
الصحراء الربٌسٌة
الطبرى

منطقة ونٌس

فرعٌة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

36

بٌارة موقع ٕٔٔ/
ش الحى

ـــ

ـــ

ــــ

ـــ

ـــ

ٕٓٔ9ٙ

37

بٌارة موقع غوٌبة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

38

محطة رفع رقم ٙ
(ٙاكتوبر)

ٙاكتوبر

فرعٌة

ـــ

ـــ

ـــ

ٓٓٓٔٓ8

39

محطة معالجة
الهانوفٌل ارض
الهٌش

طرٌق ام زغٌو ش
الشمعدان الدخٌلة
الجبل

محطة
معالجة
ثانوٌة
SBR

ــــ

40

محطة معالجة
الكٌلؤٕ

وصلة الزراع
البحرى ط
اسكندرٌة مصر
الصحراوى

محطة
معالجة
ثانوٌة
ALBS

ـــ

مصدر البٌان  :شركة الصرف الصحى باالسكندرٌة

%97

ٗ%ٙ

ٖٕٕٔ9

ٔٔٗٗ8ٙ

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕ/ٕ8:

ٖٓٓٓٓ

ٓٓٓٓٔ8

محطات الصرف الصحى
ٔ7
ٗٔ

7
ٕ

محطات معالجة

محطات رفع

بٌارة

محطة ربٌسٌة وفرعٌة

من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:















ٌوجد  ٔ7محطة ربٌسٌة وفرعٌة
 7محطات رفع
ٗٔ بٌارة
ٕ محطة معالجة ( محطة معالجة الهانوفٌل – محطة معالجة الكٌلؤٕ )
ٌوجد ٕ من محطات المعالجة اجمالى الطاقة التصمٌمٌة لهم ٕٓٓٓٓٔ
الطاقة التصمٌمٌة لمحطة الهانوفٌل ٖٓٓٓٓ
نسبة الطاقة التصمٌمٌة لمحطة معالجة الهانوفٌل الى اجمالى محطات المعالجة
ٗٔ%
نسبة الطاقة التصمٌمٌة لمحطة معالجة الكٌلؤٕ الى اجمالى محطات المعالجة
%8ٙ
ٌوجد  ٔ7محطة صرف صحى بنطاق حى العجمى واجمالى الطاقة الفعلٌة لهم
ٖ9ٖٓ٘ٙ
نسبة الطاقة الفعلٌة محطة فضة الى االجمالى ٘%
نسبة الطاقة الفعلٌة لمحطة وادى القمر الى االجمالى ٖ%
نسبة الطاقة الفعلٌة لمحطة امن مرغم االمن المركزى الى االجمالى%ٓ.ٖ7
اعلى محطة ذات طاقة فعلٌة عالٌة هى محطة ٕ العجمى وهى  ٗ8٘ٗ8بنسبة
ٖٔ%
اقل محطة ذات طاقة فعلٌة قلٌلة هى محطة امن مرغم االمن المركزى هى
ٓ ٔٗٙبنسبة ٗ%ٓ.

المقترح
 oزٌادة عدد محطات الصرف الصحى حتى تتناسب مع الزٌادة السكانٌة
 oالتطهٌر الدورى للشناٌش ومطابق الصرف الصحى حتى التحدث ازمة اثناء
الشتاء
 oالصٌانة الدورٌة لمحطات الصرف الصحى

 - 7بٌان تفصٌلً بأسماء القرى المحرومة من الصرف الصحى عن عام ٕٓٔ7
مالحظات
عدد السكان بالحى
إسم القرٌة
حـــى

العجمى

منطقة الدخيلة

مصدر البٌان  :هٌبة الصرف الصحى باالسكندرٌة

جارى استكمال اعمال
االحالل والتجديد
لمحطات المعالجة
الثانوية بمنطقة الدخيلة

504063

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٖ/ٔٗ:

التعلٌق

االماكن المحرومة من الصرف الصحى بحى العجمى ( منطقة الدخٌلة ) حٌث ان محطتا
المعالجة الثانوٌة بالدخٌلة جارى استكمال اعمال االحالل والتجدٌد

لهما .

حــى
حكومً
العجمى
ٕٓٙ

ٔ  -توزٌع الطاقة المستهلكة بالنسبة لحى العجمى عن عام ٕٓٔ7
نصٌب
إجمالى
عدد المشتركٌن
إجمالً الطاقة
عدد السكان الفرد من
الطاقة
المنتجة
الطاقة
التقدٌري
المستهلكة
إجمالً
خاص
عام
كٓوٓس
المستهلكة
كٓوٓس
ٖٓٔ ٖٕ٘ٙ98

ٖٗٔ٘ٙ8

مصدر البٌان  :شركة االسكندرٌة لتوزٌع الكهرباء
( ادارة االحصاء والحسابات االجمالٌة والبحوث )

٘٘٘ٓ.ٗ7

٘ٓ٘ٙ79.

ٖ٘ٓٗٓٙ

تارٌخ البٌان ٕٓٔ7/ٔٔ/ٔ٘ :

ٔٓٓ.ك
ٓوٓس

توزٌع الطاقة المستهلكة وعدد المشتركٌن
ٖٕ٘ٙ98
٘٘٘ٓ.ٗ7

ٕٓٙ

ٖٓٔ

عام
خاص

حكومى

اجمالى الطاقة
المستهلكة (كٓوٓس)

التعلٌق
القطاع الحكومى -:
 عدد المشتركٌن ٕٓٙ
 اجمالى عدد المشتركٌن ٗٔ ٖ٘ٙ8مشترك
 نسبة المشتركٌن فى القطاع الحكومى الجمالى المشتركٌن %ٓ.ٓ٘7
القطاع العام -:
 عدد المشتركٌن ٖٓٔ
 اجمالى عدد المشتركٌن ٔٗ ٖ٘ٙ8مشترك
 نسبة المشتركٌن فى القطاع العام الى اجمالى المشتركٌن %ٓ.ٓ8ٙ
القطاع الخاص -:








عدد المشتركٌن ٖٕ٘ٙ98
اجمالى عدد المشتركٌن ٔٗ ٖ٘ٙ8مشترك
نسبة المشتركٌن فى القطاع الخاص الى اجمالى المشتركٌن ٓٓٔ  %تقرٌبا
عدد السكان فى عام  ٕٓٔ7هو ٔٗ ٗ9ٕ8نسمة
كمٌة الفاقد من الطاقة ٖٓٓ ٕٔ9.كٓوٓس
نصٌب الفرد من الطاقة المنتجةٖٗ .ٔ.كٓوٓس  /فرد
نسبة اجمالى المشتركٌن الى عدد السكان ٔ %7من عدد السكان

المقترح

 على الدولة القٌام بدورها فى اغالق اعمدة االنارة فى الشوارع صباحا على الطرق
الصحراوٌة والسرٌعة فهى تؤثر سلبا على االحمال وستوفر كثٌرا فى ترشٌد االستهالك
 تخفٌف اضاءة المحال حٌث انها تسبب ضغوطا كثٌرة على الكهرباء
 التخفٌف من استخدام االجهزة الكهربابٌة وقت الذروة
 السعى فى تطبٌق العمل بالطاقة الشمسٌة النها ستساعد فى حل ازمة الكهرباء بشكل
كبٌر

م

إسم المحطة

ٕ  -بٌان محطات التولٌد والمحوالت وطاقتها اآلنتاجٌة عن عام ٕٓٔ7
محطة تولٌد
المناطق التى
موقع المحطة
الطاقة الفعلٌة
الطاقة المخططة
تخدمها
( كٌلووات – ساعة ) ( كٌلووات – ساعة )

ٔ

محطة محوالت
المكس

المكس

ـــ

ـــ

المكس – وادى
القمر الطلمبات

ٕ

محطة محوالت
(ٖ) الدخٌلة

طرٌق ام زغٌو

ـــ

ـــ

الدخٌلة

ٖ

محطة محوالت
الدخٌلة

داخل مٌناء الدخٌلة

ـــ

ـــ

البٌطاش شهر
العسل

مصدر البٌان  :شركة االسكندرٌة لتوزٌع الكهرباء
( قطاع شبكات غرب – شبكات الدخٌلة )

تارٌخ البٌان:

ٕٓٔ8/ٕ/ٔ8

مالحظات

التعلٌق

مما سبق ٌتبٌن لنا وجود ثالث محطات لتولٌد الكهرباء وهى -:
 محطة محوالت (ٖ) الدخٌلة وهى تقع فى طرٌق ام زغٌو وتخدم منطقة
الدخٌلة
 محطة محوالت المكس وهى تقع فى المكس وتخدم منطقة المكس
 محطة محوالت الدخٌلة وهى تقع فى مٌناء الدخٌلة وتخدم منطقة البٌطاش
وشهر العسل

المقترح

العب عن المحطات القدٌمة نظرا لزٌادة
 زٌادة محطات تولٌد الكهرباء لتخفٌف
ْ
الكثافة السكانٌة
 عمل صٌانة دورٌة للمحطات لتفادى حدوث اى مشاكل كهربابٌة

السنة

عدد السكان
التقدٌري

ٔ  -تطور خدمة التلٌفونات بحى العجمى عن عام ٕٓٔ7
إجمالً عدد
إجمالً عدد عدد الخطوط
إجمالً عدد
المنتظرٌن
الخالٌة
المشتركٌن
الخطوط المتاحة

نصٌب السكان من
الخطوط المتاحة

ٕ٘ٔٓ

ٗ79ٙٙ7

ٕٔٙ٘ٙٙ

ٔٓ8ٕٗ9

ٔ9ٙ98

ـــ

ٖٖ .خط  /فرد

ٕٓٔٙ

ٔٗ88ٔٙ

ٖٕٕٓ٘ٓ

٘ٔٔٗٔ9

ٖ٘ٓٔ9

ـــ

ٕٗ .خط  /فرد

ٕٓٔ7

ٔٗٗ9ٙ8

ٖٕٕٓ٘ٓ

ٕٔٓ999

ٖٕٔٗ8

ـــ

ٔٗ .خط  /فرد

تارٌخ البٌان ٕٓٔ7/ٔٔ/٘ -:

مصدر البٌان  :الشركة المصرٌة لالتصاالت

خدمة التلٌفونات
ٔٗٗ9ٙ8

عدد السكان
التقدٌرى

ٖٕٕٓ٘ٓ

اجمالى عدد الخطوط
المتاحة

ٕٔٓ999

اجمالى عدد
المشتركٌن

ٖٕٔٗ8

عدد الخطوط الخالٌة

التعلٌق

من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:
 ارتفاع عدد الخطوط المتاحة عامى  ٕٓٔ7 ،ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ بنسبة
%ٕٙ
 ارتفاع عدد المشتركٌن عام  ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔٙبنسبة %ٙ
 ارتفاع عدد المشتركٌن عام  ٕٓٔ7عن عام ٕ٘ٔٓ بنسبة ٕٔ%
 ارتفاع عدد المشتركٌن عام  ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ بنسبة ٘%
 انخفاض عدد الخطوط الحالٌة عام  ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔٙبنسبة %7
 انخفاض عدد الخطوط الحالٌة عام  ٕٓٔ7عن عام ٕ٘ٔٓ بنسبة ٖٔ%
 بطرح عدد المشتركٌن عام  ٕٓٔ7من اجمالى عدد السكان ٌصبح عدد غٌر
المشتركٌن ٕٗ ٖ7٘8نسمة
 نصٌب الغٌر مشتركٌن من الخطوط الخالٌة عام  ٕٓٔ7هوٗ نسمة  /خط
 عدد سكان حى العجمى حتى ٔ ٕٓٔ7/7/هو ٔٗ ٗ9ٙ8نسمة
 نسبة المشتركٌن عام  ٕٓٔ7الى عدد السكان عام  ٕٓٔ7هو ٕٗ%

المقترح
تقدٌم العروض والتسهٌالت من قبل الشركة المصرٌة لالتصاالت للتشجٌع على
االشتراك بالخطوط االرضٌة ٓ

ٕ  -توزٌع مكاتب البرٌد والتلغراف بحى العجمى عن عام ٕٓٔ7
حـــى
العجمى

عدد مكاتب البرٌد
حكومٌة أهلٌة
ــ

7

سكة حدٌد

الخطوط الطوافة

عدد مكاتب
التلغراف

وكالة برٌدٌة

ــ

ــ

ٔ

9

مصدر البٌان  :االدارة العامة لمنطقة برج العرب قسم النقل والحركة

ٕٓٔ7/ٔٔ/ٔ9

تارٌخ البٌان :

توزٌع مكاتب البرٌد والتلغراف بالحى
9

7
ٔ

مكاتب حكومٌة

مكاتب تلغراف

وكالة برٌدٌة

التعلٌق









عدد سكان حى العجمى عام  ٕٓٔ7هو ٔٗ ٗ9ٙ8نسمة
عدد مكاتب البرٌد الحكومٌة  7مكاتب
نصٌب السكان من مكاتب البرٌد  7ٓ977نسمة  /مكتب برٌد
الٌوجد مكاتب برٌد ( اهلٌة – سكة حدٌد ) بحى العجمى
الٌوجد خطوط طوافة بحى العجمى
عدد مكاتب التلغراف ( ٔ ) مكتب
عدد الوكاالت البرٌدٌة 9
نصٌب السكان من الوكاالت البرٌدٌة ٕٗٓ٘٘ نسمة  /وكالة برٌدٌة

المقترح
العمل على انشاء مكاتب برٌد بحى العجمى لتتناسب مع عدد السكان

ٖ  -توزٌع خدمة التلٌفونات بحى العجمى عن عام ٕٓٔ7
إجمالً عدد
إجمالً عدد
عدد السكان
إجمالً عدد المنتظرٌن
المشتركٌن
الخطوط المتاحة
التقدٌرى

حـــى

ٔٗٗ9ٙ8

العجمى

مصدر البٌان  :الشركة المصرٌة لالتصاالت

ٖٕٕٓ٘ٓ

ٕٔٓ999

تارٌخ البٌان -:

محجوز

منتظر

ـــ

ـــ

ٕ٘ٓٔ7/ٔٔ/

توزٌع خدمة التلٌفونات بحى العجمى
496841

205230
120999

عدد السكان التقدٌرى

عدد الخطوط المتاحة

اجمالى عدد المشتركٌن

التعلٌق








عدد السكان عام  ٕٓٔ7هو ٔٗ ٗ9ٙ8نسمة
عدد الخطوط المتاحة ٖٕٕٓ٘ٓ خط
عدد المشتركٌن عام  ٕٓٔ7هو  ٕٔٓ999مشترك
نسبة عدد المشتركٌن الى الخطوط المتاحة %٘9
نسبة عدد المشتركٌن الى اجمالى عدد السكان ٕٗ%
الٌوجد عدد من المنتظرٌن ( محجوز – منتظر )

المقترح

العمل على االهتمام وتوفٌر الخدمة بالخطوط ٓ

ٗ  -توزٌع خدمة األتصاالت بحى العجمى عن عام ٕٓٔ7
سنترال
حـــى

خدمات األتصاالت
تلكس

دولى

آلى
عدد

سعة

عدد

سعة

العدد

العدد

ٖٔ

ٖٕٕٓ٘ٓ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

العجمى

نصف آلى

مصدر البٌان  :الشركة المصرٌة لالتصاالت

محافظات محلى كبابن كبابن
العدد عملة خاصة
العدد
ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان ٕٓٔ7/ٔٔ/٘ -:

توزٌع خدمة االتصاالت بحى العجمى
ٖٕٕٓ٘ٓ

ٖٔ

سنترال آلى
السعة

التعلٌق





عدد السنتراالت اآللٌة ٖٔ سنترال سعة ٖٕٕٓ٘ٓ
الٌوجد سنترال نصف آلى
الٌوجد خدمات اتصاالت ( تلكس – دولى – محافظات – محلى – كبابن )
نصٌب السكان من السنتراالت الآللٌة  ٖ8ٕٔ8نسمة  /سنترال آلى

المقترح
 زٌادة عدد السنتراالت اآللٌة
 العمل على تواجد كبابن الكارت

ـــ

ـــ

حفظ المعلومات رقمٌا ً أي
باستخدام الحاسب اآللً
خاصة إذا استخدمت التقنٌة
الحدٌثة الذي ٌؤدي إلى
تقلٌص المساحة وربما
التكلفة ٚاٌغشػخ ٚاٌذلخ
ثبعزشجبع اٌّؼٍِٛبد
فوابد استخدام نظم المعلومات
الجغرافٌة

رخزٍف فٛائذ اعزخذاَ ٔظُ
اٌّؼٍِٛبد اٌجغشاف١خ ػٓ إٌظُ
األخش ٜثئخزالف ٔٛػ١خ
اٌزطج١مبد اٌّغزخذِخ ٚغج١ؼخ
اٌّؼٍِٛبد اٌجغشاف١خ اٌّخضٔخ
ف ٟلبػذح اٌّؼٍِٛبد
اوآل  :حفظ المعلومات آلٌا

ثالث  :سرعة معالجة
المعلومات
ػٕذ اٌذبجخ إٌ ٝاٌّؼٍِٛخ أٚ
اٌخبسغخ فئْ اٌذصٛي ػٍٝ
رٌه ال ٠غزغشق ع ٜٛصٛا ٍْ
ٌ١م َٛإٌظبَ ثبٌجذش ٚػشض
اٌّؼٍِٛخ أ ٚاٌخبسغخ
اٌّطٍٛثخ ػٍ ٝاٌشبشخ ٚوزٌه
إِىبٔ١خ إربدخ اٌّؼٍِٛبد
ثأشىبي ِزؼذدح عٛاء ٚسل١خ
أ ٚف١ٍّ١خ أ ٚرص٠ٛش٠خ

من أهم الفوابد عموما ً حفظ
المعلومات آلٌا ً وتنسٌقها
رابعا  :انجاز عملٌات
وترتٌبها وتبوٌبها بحٌث
قٌاس ومطابقة االطوال
ٌسهالحصول على المعلومات
والمساحات
المطلوبة بطرٌقة آلٌة سرٌعة
وسهلة ال ٌستطٌع نظام
ِٓ فٛائذ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد
المعلومات الجغرافٌة تحلٌل
اٌجغشاف١خ اٌذصٛي ػٍٝ
المعلومات فً خرٌطة إذا لم تكن
األغٛاي ٚاٌّغبدبد ٌٍخطٛغ
هذه البٌانات فً هٌبة رقمٌة
ظذخ ػٍٝ
اٌّٛ
ٚاألشىبي
ّ
ثانٌ  :استخراج المعلومات آلٌا اٌخبسغخ آٌ١ب ً ٚرٌه ثزذذ٠ذ أٚي
ٚآخش ٔمطخ ٌٍخػ أ ٚرذذ٠ذ
اٌشىً أ ٚاٌذائشح ٌٍذصٛي
ػٍ ٝاٌّغبدخ ٚغٛي اٌّذ١ػ

 ِٓٚفٛائذ ٘زٖ إٌظُ أ٠عب ً
ِطبثمخ أ ٚإعمبغ اٌخشائػ ػٍٝ
ثؼعٙب اٌجؼط ٌٍذصٛي ػٍٝ
ِؼٍِٛبد ٚخشائػ جذ٠ذح ِشزمخ
ِٓ اٌخشائػ األعبع١خ
خامسا :ربط وتحلٌل المعلومات
الجغرافٌة والغٌر الجغرافٌة

ِٓ أُ٘ فٛائذ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد
اٌجغشاف١خ سثػ اٌّؼٍِٛبد
اٌج١بٔ١خ ثبٌّؼٍِٛبد اٌجغشاف١خ
ٌٍزخط١ػ ٚارخبر اٌمشاساد ِضً
رمذ٠شاد اٌزٛص٠غ اٌغىبٔ ٟفٟ
اٌّذٕ٠خ د١ش ٠زطٍت ِؼشفخ ػذد
اٌغىبْ ٌىً ِجّٛػخ ِٓ لطغ
األساظٌٍ ٟذساعخ ٚاٌزذًٍ١
ٚارخبر اٌمشاساد اٌالصِخ ٌٍزط٠ٛش
ٚاٌزّٕ١خ

سادسا  :سرعة التحالٌل
والفحص للنماذج
ّ٠ىٓ اعزخذاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد
اٌجغشاف١خ ٌ١ظ فمػ ٌذساعخ
ٚرذٍ ً١اٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفشح فٟ
لبػذح اٌّؼٍِٛبد اٌجغشاف١خ ثً
أ٠عب ً ف ٟدساعخ ٚرذًٍ١
اٌّؼٍِٛبد إٌبرجخ ِٓ ّٔبرط
رخط١ط١خ ٚػّشأ١خ ٚث١ئ١خ
جغشاف١خ
ٚاعزٕغبر ِؼٍِٛبد
ٚث١بٔ١خ

ثامن  :عرض ورسم
المعلومات

ّ٠ىٓ ػشض ٚسعُ اٌؼٕبصش
اٌجغشاف١خ ٚاٌج١بٔ١خ ثبعزخذاَ
ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌجغشاف١خ
ثغشػخ فبئمخ ٚثبخز١بس أشىبي
ٚأٌٛاْ ِٕبعجخ ٚرغ١١ش٘ب
ثغشػخ دز٠ ٝزُ اإلخز١بس
إٌّبعت

نظم المعلومات الجغرافٌة
وعالقتها بالمجالت
العلمٌة

أٚالً :ػٍُ اٌجغشاف١ب

رٍزمٔ ٟظُ اٌّؼٍِٛبد
اٌجغشاف١خ ِغ ػٍُ اٌجغشاف١ب
ٌزصً إٌ ٝرسٚح ٚظبئفٙب
اٌزذٍ١ٍ١خ ٌٍّغبّ٘خ فٚ ٟظغ
االفزشاظبد أ ٚاٌزٕجؤاد
اٌّغزمجٍ١خ اٌزّ٠ ٟىٓ أْ
رطشأ ػٍ ٝاٌظب٘شاد
اٌجغشاف١خ.

ساثؼب :ػٍ َٛاٌذبعت اٌٟ٢

ٕـ ثٕبء اٌخشائػ

ٕ٘بن أسثغ فشٚع فِ ٟجبي
ػٍ َٛاٌذبعت ٚاٌزٌٙ ٟب ػاللخ
ٚص١مخ ثٕظُ اٌّؼٍِٛبد
اٌجغشاف١خ : ٟ٘ٚــ

إن الخرابط لها مكانة خاصة
فً نظم المعلومات الجغرافٌة
ألن عملٌة بناء الخرابط
باستخدام نظم المعلومات
الجغرافٌة تعد أكثر مرونة من
إي طرٌقة ٌدوٌة أو
كارتوجرافٌة حٌث تبدأ هذه
العملٌة ببناء قواعد البٌانات ثم
التحوٌل الرقمً للخرابط
الورقٌة المتوفرة ثم ٌتم
تحدٌثها باستخدام صور األقمار
الصناعٌة فً حالة وجودها ثم
تبدأ عملٌة ربط البٌانات
بمواقعها الجغرافٌة

ٔـ ِجبي اٌزصّ ُ١ثبٌذبعت
Computer Aidedاٌٟ٢
)Design (CAD
ٕـ ِجبي اٌشعُ اٌٟ٢
Computer Graphics
ٖـ ٔظُ إداسح لٛاػذ اٌّؼٍِٛبد
Database
Management System
)(DBMS
ٗـ ِجبي اٌزوبء اٌصٕبػٟ
Artificial Intelligence

استخدام نظم المعلومات
الجغرافٌة فى المجاالت
المختلفة

صبٔ١ب :اٌّغبدخ

ٔـ اٌزخط١ػ اٌؼّشأٟ

رغبُ٘ اٌّغبدخ األسظ١خ
ثٕص١ت وج١ش فِ ٟجبي جّغ
اٌج١بٔبد اٌذمٍ١خ اٌالصِخ
ٌّشبس٠غ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ا

٠ف١ذ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌجغشافٟ
ف ٟرذذ٠ذ إٌّبغك اٌّذشِٚخ
إلػبدح رٛص٠غ اٌخذِبد فٙ١ب وّب
٠ف١ذ فِ ٟمبسٔخ ِب ِ٘ ٛخطػ
ثّب ٘ٚ ٛالغ ثبٌفؼً ٌّٕطمخ
ِؼٕ١خ ٌزذذ٠ذ اٌٍّى١بد
ٚاٌّغئ١ٌٛبد اٌمبٔ١ٔٛخ ٠ٚغبُ٘
ٌٍّٕبغك
ف ٟثٕبء ّٔبرط
اٌؼشٛائ١خ ػٓ غش٠ك رذذ٠ذ
ارجب٘بد إٌّ ٛاٌؼّشأ ٟفٙ١ب

صبٌضب :ػٍُ اإلدصبء
ٌهتم علم اإلحصاء
بالمعلومات الجغرافٌة مع
اإلحصاء حٌث تتوفر بتلك
النظم وظابف خاصة إلجراء
العملٌات التحلٌلٌة على
البٌانات االحصابٌة

أٔٛاع اٌج١بٔبد فٔ ٟظُ
اٌّؼٍِٛبد اٌجغشاف١خ
٘ ٟاٌج١بٔبد اٌخط١خ أٚ
االرجب٘١خ)(Vector Data
ٚرشًّ صالصخ أٔٛاع ِٓ
اٌج١بٔبد :األ ٌٝٚث١بٔبد ٔمط١ــخ
)ٚ (Point Dataاٌضبٔ١ـــخ
ث١بٔبد خطـ١خ )(Line Data
ٚاٌضـبٌضخ ف ٟٙث١بٔبد اٌّعٍؼبد
)(Polygons

اٌج١بٔبد اٌجغشاف١خ
اٌّغبد١خ أ ٚاٌشـــجى١خ
٠غزؼًّ ف٘ ٟزا إٌٛع ِٓ ٔظُ
اٌّؼٍِٛبد اٌجغشاف١خ فٟ
ِؼبٌجخ اٌج١بٔبد اٌز ٟرزىِٓ ْٛ
خال٠ب أٚ ٚدذاد ِغبد١خ
رؼشف
صغ١شح ِشثؼخ اٌشىً
)٠(Pixelزُ
ثبٌؼٕصٛسح
إدخبٌٙب ﻏبٌجب إٌ ٝاٌذبعٛة

أعضاء

مواضٌع نشطة

مساعدة

موقع سٌٌٌد

سجل نفسك كعضوا

تكوٌن الجبال
تحتاج الجبال لوقت طوٌل
وعلى
تتكون
جداً حتى ّ
وعلى
االغلب هناك

تنوع تضارٌس سطح األرض
ّ
ما بٌن جبال وسهول وهضاب
وأودٌة وتعدّ الجبال كتالً
صخر ٌّ ًة ضخمة ترتفع عن
سطح األرض وتكون ذات
ارتفاع وانحدار شدٌدٌن لها
قمم حادة قد أثبتت الدّ راسات
الحدٌثة أن الجبال تمتدّ ألسفل
األرض كالجذور وهً سبب
تثبٌت األرض فهً كرواسً
لؤلرض تمنعها من المٌل
واالضطراب لو تخ ٌّلنا األرض
بال جبال الستحال العٌش على
كوكبناإنّ أعلى جبال األرض
هو جبل إٌفرست أ ّما أكثرها
ارتفاعا ً فً نظامنا الشمسً
هو مونس الموجود على
كوكب المرٌخ ذو االرتفاع
ٔ ٕٔ.ٔ7متر عن سطح
المرٌخ

األغلب هناك أربع
لتكون
مراحل أساس ٌّة ّ
غمر
أي جبل وهً
البحر لمنطقة ما مع
تترسب الصخور
الوقت
ّ
والحصى واألتربة
والمواد األخرى إلى قاع
تبدأ
البحر لتتراكم
مجموعة من الطبقات
ً
نتٌجة
بالتكون
الرسوب ٌّة
ّ
للمواد المتراكمة مع
مرور الزمن وٌزداد
ً
نتٌجة للضغط
عددها
الباطنً باتجاه األعلى
ٌتكون تجعد مرتفع
ّ
بسبب عوامل عدّة
كانخفاض مستوى الماء
ر
والتبخر ٌبدأ البح
باالنحسار وتظهر

موقع كووورة

الٌابسة والتج ّعد المرتفع
الّذي ٌش ّكل الجبل قد تنشأ
ً
نتٌجة
بعض الجبال
للبراكٌن وبعضها اآلخر
ً
نتٌجة لثنً طبقات األرض
م ّما ٌتس ّبب بظهور الط ٌّات
المعروفة بالجبال أو
ً
نتٌجة اللتقاء صفٌحتٌن
وتصادمهما

أنواع الجبال
الجبال المنفردة
هذا النوع من الجبال
ٌتواجد كمفرد لوحده
وغالبا ً ما تكون البراكٌن
وٌتعرض هذا
سبب تشكله
ّ
الجبل لعوامل الحث قبل
أن ٌ ّتخذ شكله المناسب

السالسل الجبل ٌّة

وهً مجموعة من الجبال
التً تقع قرب بعضها
البعض وتمت ّد على شكل
شرٌط لمسافات طوٌلة
نسبٌا ً

األحزمة الجبل ٌّة

وهً األكثر شهرة؛ حٌث
تمت ّد لمسافات طوٌلة جداً
وتكون عبار ًة عن مجموعة
من الجبال الم ّتصلة مع
بعضها البعض

أهم الجبال فى
العالم
تمتلا الكرة األرض ٌّة
بالجبال والسالسل الجبل ٌّة
الكبٌرة والجمٌلة والممٌزة،
نحن الٌوم بصدد ذكر أه ّم
جبال العالم ونذكر منها:ـ

 جبل إٌفرست
ٌبلغ ارتفاعه ( )88ٗ8
متراً عن سطح األرض
وٌقع بٌن نٌبال والتبت
وهو أعلى الجبال على
سطح األرض ولهذا ٌع ّد
األول
هدف المتسلقٌن ّ
والتحدي األكبر لهم وهو
أشهر الجبال فً العالم

 جبل ماتروهن
ٌبلغ ارتفاعه ( )ٗٗ78
متراً عن سطح األرض،
وٌقع بٌن سوٌسرا وإٌطالٌا
فً سلسلة جبال األلب وهو
أكثرها ارتفاعاً ،وهو خطر
وشدٌد الوعورة

 جبل إٌفرست

ٌبلغ ارتفاعه (  )88ٗ8متراً
عن سطح األرض وٌقع بٌن
وهو أعلى
نٌبال والتبت
الجبال على سطح األرض
ولهذا ٌع ّد هدف المتسلقٌن
األول والتحدي األكبر لهم
ّ
وهو أشهر الجبال فً العالم

 جبل ماتروهن
ٌبلغ ارتفاعه ( )ٗٗ78
متراً عن سطح األرض،
وٌقع بٌن سوٌسرا
وإٌطالٌا فً سلسلة جبال
وهو أكثرها
األلب
ارتفاعاً ،وهو خطر وشدٌد
الوعورة

 جبل الطاولة
ٌبلغ ارتفاعه ( )ٔٓ8ٙ
متراً ٌقع فً جنوب
أفرٌقٌا فً كٌب تاون
وٌتم ٌّز بشكله الذي ٌشبه
الطاولة فهو ذو ق ّمة
ّ
مسطحة

 جبل كًٕ
ٌبلغ ارتفاعه ( ٔٔ)8ٙ
متراً وٌقع بٌن الصٌن
وباكستان وهو ثانً أعلى
جبال العالم وهو أخطر
جبل فً العالم وأكثر جبل
حصد عدد وف ٌّات من
المتسلّقٌن وٌتم ٌّز بوجود
الودٌان الجلٌد ٌّة وحدّ ته

 جبال بانف
ٌبلغ ارتفاعه ( ٓ)ٔٔ.87
متراً وٌقع فً كندا وهً
ذات جمال ّ
خالب بفعل
عوامل الترسٌب والتعرٌة
وتع ّد منطقة جذب سٌاح ٌّة
حٌث تقع فً حدٌقة بانف
الوطنٌة

 جبل كاٌالش
ٌبلغ ارتفاعه ( )ٖٙٙ8
متراً وٌقع فً التبت وٌعدّ
جبالً مقدّسا ً فً بعض
دٌانات العالم كالهندوس ٌّة
والٌان ٌّة والبوذ ٌّة ولذلك
ٌحج إلٌه العدٌد من الحجاج
ّ
فً كل ّ عام

 جبال مونت
فٌتزروي

ٌبلغ ارتفاعه ( ٘)ٖٖ7
متراً وٌقع بٌن األرجنتٌن
وتشٌلً وهو منطقة جذب
للمصورٌن
ص ًة
ّ
سٌاح ٌّة وخا ّ
لشدّة جماله ورغم انخفاضه
مقارنة بغٌره فهو صعب
وتكونه
جوه
ّ
التسلّق لتقلّب ّ
من الغرانٌت

 جبل كوك
ٌبلغ ارتفاعه ( ٗ٘)ٖ7
متراً وٌقع فً نٌوزٌلندا
ّ
متنزه أوراكً وهو
داخل
مشهور سٌاح ٌّا ً ومح ّبب
للمتسلّقٌن لكثرة التحدّ ٌات
.
فً مناخه

أسم المؤلف

أسم الكتاب

الجهه المرسل الٌها

السنة

عبد الهادى محمد
فتحى

االدارة والتنظٌم

حى العجمى

ٖٔٗ9هـ ـ ٕٓٔ8

حركة األستعارة
الشهر

استعارة خارجٌة

استعارة داخلٌة

جملة الكتب

فبراٌر

٘

ٔ

ٙ

مارس

ٕ

ٕ

ٗ

ٗ

٘

ٙ
ٕ

جملة الكتب

ٕ

فبراير
مارس

ٔ

استعارة داخلٌة

استعارة خارجٌة

شبكة االنترنت وشبكات اإلنترنت
فى  ٔ9ٙ9تم إنشاء اربانت
 Arpanetمن قبل وكالة
مشارٌع األبحاث المتقدمة من
وزارة الدفاع االمرٌكٌة لٌتمكن
علماء االبحاث من االتصال
بعضهم ببعض وفى عام ٗٔ99
أصدرت شركة نتسكٌب
مستعرض نتسكٌب الذى ســاهم
فى نــمو وٌب بشكل سرٌع
االنترنت هى شبكة داخلٌة فى
شركة أو مؤسسة تستعمل معاٌٌر
اإلنترنت من لــغة برمجــة النص
الفابق  HTMLوبروتوكول
نــقل الــنص الفــابق HTTP
وبــرتوكول اتصاالت تحكم النقل
 TCP / IPباالضافة الى
مستعرض وٌب رسومى لدعم
البرامج التطبٌقٌة ومجموعة
حلول إدارة بٌن أقسام الشــركة
أو المؤسسة وســتالحظ ان هذا
التعرٌف هو واحد من بٌن عدة
تعرٌفات أخرى وٌستعمل
اإلنترانت خادم وٌب لكن خالفا
لشبكة وٌب المتوفرة عبر
االنترنت ٌكون خادم وٌب
االنترنت موصوال فقط بشبكة
شركة وٌمكن ان تستعمل
االنترنـت اٌضا خدم اخبار وبرٌد
النشاء مجموعات اخبار

وللــتراسل بالبرٌد االلــكترونى
بمــعنى اخر تستعمل االنترانت
ادوات االنترنت ومعاٌٌرها
النشاء بنٌة ٌستطٌع الوصول
الٌها فقط اولبك الذٌن ٌرخص
لهم بالوصول  Linkاو
الرابطة هى جزء خاص فى
النص التشعبى ٌمكن نقره
لالنتقال الى جزء مرتبط بهذه
الرابطة فى المستند
أدوات التألٌف وإدارة االنترانت
ٌمكن استعمال ماٌكروسوفت
أوفٌس أو برامج تحــوٌل أو
إنشــاء صفحات بواسطة أدوات
تــألٌف  HTMLوٌمكن
استــعمال واحد مــن بــرامج
تألٌف  HTMLسهلة
االســتــعمــال بــعــد تــحضٌر
الــمــحتوى أو ٌــمكن
اســتــخدام بــرامــج تــحــوٌــل
لتحوٌل ملفات الى . HTML

انشاء برامج -:
ٌستخدم معظم المستخدمٌن
البرامج المختلفة مثل معالجة
الكلمــات وبرامــج الكلمــات
وبرامــج البرٌــد والرسم
وبأستخدام تقنٌة أكتٌف ٌمكن
انشاء برامج تعمل من داخل
صفحة وٌب ٌتم الوصول الٌها
بأستخدام مستعرض وٌب مما
ٌتٌح للــمستخدمٌن تشغٌل

البرامج التى تمت كتابتها بلغات
ال ٌدعمها المستعرض الذى
ٌستخدمونه وٌتٌح اٌضا الوصول
الى نطاق واسع من البرامج ـ
ماٌكروسفت فرونتبٌج -:
هو عبــارة عن برنــامج تصمٌم
صفحــات وٌب فعــال فى ادارة
مواقع وٌب مع قدرات تحرٌر
وتنسٌق النصوص وانشاء
الجداول وادراج صور واطارات
وحدود وملفات كما ٌســاعد فــى
المعــالجــات Wizards
النشــاء الصفحــات وٌتٌح
استــخدام الــقوالب
 Templatesوالسمات
 Themesلتنسٌق الصفحات
الدراج صورة فى صفحة البداٌة
انسخ ملف الصورة (نوع jpeG
 ) Gif /الى المجلد االساسى
للموقع او فى مجلد الصور ٌكون
حجم ملف الصورة صغٌرا حتى
ٖٓ كٌلو باٌت حتى ال ٌتسبب فى
بطىء سرعة تحمٌل الصفحة
اختر أمر From file
من قابمة صورة picture
المتفرعة من قابمة ادراج
 Insertثم قم بتحدٌد ملف
الصورة من صندوق الــحوار
الذى ٌظهر وانقر مــوافق OK
الدراج الصورة فى مكانها على
الصفحة .

مولده ونـشـأتـه

رحالته

أبو محمد عز الدٌن عبد
قضى العز معظم حٌاته فً
العزٌز بن عبد السالم بن أبً دمشق وكان أكثر تحصٌله
سلَمً
القاسم بن حسن ال ُّ
وطلبه للعلم على علمابها ولكنه
ارتحل عنها ثالث مرات
ولد بدمشق
الشافعً
ٔ ٔٔ8م ألغراض مختلفة األولى رحلته
سنة577هـ ـ
الملقب بسلطان العلماء وبابع إلى بغداد والثانٌة رحلته إلى
مصر والثالثة رحلته إلى الحجاز
الملوك وشٌخ اإلسالم هو عالم
بقصد الحج والعمرة وكانت هذه
وقاض مسلم برع فً الفقه
ٍ
األخٌرة فً الغالب بعد سنة
واألصول والتفسٌر واللغة
ٗٗٙهـ وكان قد بلغ فً العلم
غاٌته وبعد أن عزل نفسه عن
دراسته وتعلمه
قضاء مصر وكان الناس
درس علوم الشرٌعة والعربٌة ٌقصدونه هناك بالفتوى واألخذ
عنه أما رحلته إلى بغداد فقد
وتولى الخطابة بالجامع
ذكرت المصادر التً ترجمت له
والتدرٌس فً زاوٌة
األموي
َ
أنه ازداد شغفا ً ثبٌؼٍُ ٚرذصٍٗ١
الغزالً فٌه واش ُتهر بعلمه
ٚسدً ف ٟس٠ؼبْ شجبثٗ إٌ ٝثغذاد
حتى قصده الطلبة من البالد
اٌؼجبع١خ ِٛٚئً
دبظشح اٌخالفخ ٔ.
كما اش ُتهر بمناصحة الحكام
اٌؼٍُ ٚاٌؼٍّبء ِٚمصذ اٌطالة
ِٓ وبفخ األلطبس ٚػبصّخ
ومعارضتهم إذا ارتكبوا ما
اٌضشٚح اٌؼٍّ١خ ٚاٌّىزجبد
ٌخالف الشرٌعة اإلسالمٌة
اٌضاخشح فمصذ٘ب اٌؼض عٕخ
برأٌه وقد قاده ذلك إلى الحبس
٘٘97ـ ٚأخز ثؼط اٌؼٍَٛ
ثم إلى الهجرة إلى مصر ف ُع ٌّن
ثٙب أشٙشاً فمػ
ٚاٌّؼبسف ٚألبَ .2
فٌها وقام
قاضٌا ً للقضاة
فغّغ اٌذذ٠ش ِٓ أث ٟدفص ثٓ
بالتدرٌس واإلفتاء و ُع ٌّن
غَجَ ْشصد ٚدٕجً ثٓ ػجذ هللا
اٌشصبف ٟلبي اثٓ سافغ اٌغالِٟ
للخطابة بجامع عمرو بن
العاص وحرض الناس على ٚعّؼذ ثؼط اٌّذذص٠ ٓ١مٛي
مالقاة التتار وقتال الصلٌبٌٌن إٔٗ دخً ثغذاد ف ٟغٍت اٌؼٍُ
فٛافك  ََ ٛ٠دخِٛ ٌٗٛدُ اٌذبفع
وشارك فً الجهاد بنفسه
أث ٟاٌفشط ثٓ اٌجٛصٚ ٞوبْ رٌه
ف ٟعٕخ ٘٘97ـ ٚثؼذ أْ ٔبي

صً ِمصذٖ فٟ
اٌؼض ِجزغبٖ ٚد ّ
ثغذاد ػبد إٌ ٝدِشك

مناصبه واعماله
ٌُ ٠ىٓ ٌإلفزبء ِٕصت سعّٟ
ٚٚظ١فخ ِشعِٛخ ف ٟاٌذٌٚخ
اإلعالِ١خ ٚأٚي ِب ظٙش رٌه
ثصفخ سعّ١خ ٚدى١ِٛخ فٟ
اٌذٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ ٚوبْ اٌؼٍّبء
٠م ِْٛٛثٙزا إٌّصت ِٓ رٍمبء
أٔفغ ُٙف٠ ُٙؼزمذ ْٚأْ وً ِٓ
صً ػٍّب ً ٚثٍغ ِشدٍخ اٌزؼشف
د ّ
اٌصذ١خ ٌألدىبَ ٚجت ػٍ ٗ١أْ
٠ج ٓ١اٌششع ٚاٌذٌٍٕ ٓ٠بط ٚلبَ
اٌؼض ثٓ ػجذ اٌغالَ ثبإلفزبء فٟ
اٌشبَ ٚوبْ ٠ذػِ ٝفز ٟاٌشاَ

مؤلفاته
ٔـ لٛاػذ األدىبَ فِ ٟصبٌخ
األٔبَ
ٛ٘ٚ
ٕـ اٌمٛاػذ اٌصغشٜ
ِخزصش اٌىزبة اٌغبثك
ٖـ اإلِبَ ف ٟث١بْ أدٌخ األدىبَ
ٗـ ششح ِٕز ٝٙاٌغؤاي ٚاألًِ
فِ ٟػ ٍّْ ٟاألصٛي ٚاٌجذي

وفاته
رٛف ٟاٌؼض ثٓ ػجذ اٌغالَ فٟ
ٓ٘ٙٙـ
ُجّبد ٜاأل ٌٝٚعٕخ
ٕٚ َٕٔٙلذ ثٍغ صالصب ً ٚصّبٔٓ١
ػبِب ِٚبد ثبٌمب٘شح ٚدفٓ ثٙب

ِٛلغ ِضٍش ثشِٛدا
ُمث َّلث برمودا هو ُرقعة افتراض ٌّة من مٌاه ال ُمحٌط تقع
قبالة سواحل قارة أمرٌكا الشمالٌة فً أقصى شمال
األطلسً وفً الحقٌقة فإ َّنه ال ٌُوجد ا ّت ٌ
فعلً
فاق
ال ُمحٌط
ّ
ّ
على مساحة مثلث برمودا أو مكانه أو شكله فهو
لٌس ُمحدَّ داً بتضارٌس جغراف ٌّة أو
وهمً
جرد إقلٌم
َ
ّ
ُم ّ
صورة عا ّمة ال ُحدود األكثر قبوالً له
جٌولوج ٌّة لكن ب ُ
هً عبارةٌ عن مثلث غٌر واضح تق ُع ُرؤوسه عند
ثالث نقاط هً والٌة فلورٌدا األمرٌك ٌّة و ُجزر األنتٌل
الكبرى (وهً أرخبٌل استوابً أه ّم ُجزره هً كوبا)
و ُجزر برمودا (وهً أرخبٌل صغٌ ٌر ٌتب ُع إدار ٌّا ً لدولة
وتمر فً الوقت الراهن آالف السفن
برٌطانٌا
ُّ
والطابرات عبر المثلث للتن ّقل بٌن الوالٌات المتحدة
و ُجزر البحر الكارٌبً أو االنتقال عبر ال ُمحٌط األطلسً
فالمثلث ٌق ُع فً منطقة حٌو ٌّة للمالحة بشمال ال ُمحٌط
سجلة حدٌثا ً للرحالت
أي حوادث ُم َّ
األطلسً وال ُتوجد ّ
عبره و ُرغم إجراء العدٌد من الدراسات العلم ٌَّة لم ٌت َّم
خاصة فً منطقة مثلث
التوصل إلى ُوجود أسباب
َّ
ّ
برمودا تج ُعلها خطرة أو ُمختلفة عن باقً بقاع األرض
إال أنَّ العدٌد من النظرٌات غٌر العلمٌة ال زالت ُتحاول
سجلة تارٌخٌا ً فً هذا
تفسٌر حوادث االختفاء ال ُم َّ
المكان لذ عّ ٟثبعُ ِضٍش ٔظشاً الٔطالق ِجّٛػخ ِٓ
اٌطبئشاد ػٍ ٝشىً ِضٍش ػٍّب ً أْ ِضٍش ثشِٛدا ٘ٛ
ِضٍش ِزغب ٞٚاألظالع ٠صً وً ظٍغ ِٓ أظالػٗ إٌٝ
ِب ٠مبسة 1500وُ ٚرصً ِغبدزٗ إٌِ ٝب ٠ض٠ذ ػٓ
ٍِ ْٛ١وٍِٛ١زش ِشثغ ٠ٚمغ رذذ٠ذاً ف ٟاٌجٕٛة اٌششلٟ
ِٓ ٚال٠خ فٍٛس٠ذا األِش٠ى١خ ﻏشة اٌّذ١ػ األغٍغٟ

شٙذ ٚص٠ش إٌمً ٘شبَ ػشفبد اٌ َٛ١اٌخّ١ظ ارفبل١خ إٌّذخ
اٌخبصخ ثّششٚع رط٠ٛش ٚإػبدح رأ٘ ً١رشاَ اٌشًِ
ثبإلعىٕذس٠خ ثّجٍغ ٛ٠ ْٛ١ٍِ 8سٚ ٚاٌّمذِخ ِٓ اإلرذبد
األٚسٚث( ٟاٌّفٛظ١خ األٚسث١خ)  ٟ٘ٚإٌّذخ اٌّخصصخ
ٚٚلغ اإلرفبل١خ
ٌزّ ً٠ٛاٌذػُ اٌفٕٚ ٟاٌزشغٚ ً١اٌص١بٔخ
ٚص٠شح اإلعزضّبس ٚاٌزؼب ْٚاٌذ ٌٟٚعذش ٔصش ٚاٌّذ٠ش
اإللٌٍّ ّٟ١ىزت اٌٛوبٌخ اٌفشٔغ١خ ٌٍزّٕ١خ عز١فبٔ ٟالفشأىٟ
ثذعٛس اٌغف١ش اٌفشٔغ ٟثّصش عز١فبْ سِٚبرٚ ٗ١سئ١ظ
.
اٌ١ٙئخ اٌم١ِٛخ ٌألٔفبق اٌٍٛاء غبسق جّبي اٌذٓ٠
ٚلبي ٚص٠ش إٌمً ف ٟرصش٠ذبد صذف١خ ٌٗ ،ػمت ِشاعُ
ٖٖٙ
اٌزٛل١غ إْ اٌزىٍفخ اإلجّبٌ١خ ٌٍّششٚع رجٍغ دٛاٌٟ
ٍِٛ٠ ْٛ١سٛ٠ ْٛ١ٍِ 8 ٚس ِٓ ٚاٌّفٛظ١خ األٚسٚث١خ
ٛ٠ ْٛ١ٍِ ٔٓٓٚس ِٓ ٚاٌٛوبٌخ اٌفشٔغ١خ ٌٍزّٕ١خ )(AFD
ٛ٠ ْٛ١ٍِ ٖٔ8ٚس ِٓ ٚثٕه االعزضّبس األٚسٚثٔٔ7 ٚ ٟ
ٍِٛ٠ ْٛ١س ِٓ ٚاٌذىِٛخ اٌّصش٠خ ِٕ٘ٛب إٌ ٝأٔٗ رُ رٛل١غ
ارفبل١خ إغبس٠خ ِغ اٌٛوبٌخ اٌفشٔغ١خ ٌٍزّٕ١خ ٌزّــً٠ٛ
اٌّشــشٚع ثمشض ثمّ١خ ٓٓٔ ٍِٛ٠ ْٛ١س ٚفِ ٟبٛ٠
اٌّبظٚ ٟأظبف ػشفبد أْ غٛي خػ رشاَ اٌشًِ
ثبإلعىٕذس٠خ ثؼذ رط٠ٛشٖ ع١جٍغ  ٖٔ.7وِ ٍٛ١زش ٚع١عُ ٕ8
ِخطخ ٌ١صً ػــذد سوبة اٌزشاَ ٖٕٓٓٓٓ ساوت ١ِٛ٠ /ب فٟ
ػبَ ٖٕٓٓ ثذال ِٓ ِٓ ٓٓٓٓ٘ ساوت١ِٛ٠ /ب ف ٟاٌٛلذ
اٌذبٌٚ ٟأٚظخ أْ صِٓ اٌزمبغش اٌذبٌٌٍ ٟزشاَ ٠جٍغ  9دلبئك
ٚرغزغشق اٌشدٍخ ِذح عبػخ وبٍِخ ف ٟد ٓ١أْ خطخ اٌزط٠ٛش
عزجؼً صِٓ اٌزمبغش ٖ دلبئك فمػٚ ،عزصً صِٓ اٌشدٍخ
ٕٖ دل١مخ .
ِٓ ف١ىزٛس٠ب ٌّ١ذاْ إٌّش١خ
ٖ عٕٛاد
ٚأشبس ػشفبد إٌ ٝأْ ِذح رٕف١ز خطخ اٌزط٠ٛش
رٕف١زا ٌخطخ اٌذىِٛخ ثض٠بدح ػــذد سوبة رشاَ اٌشًِ
ثبإلعىٕذس٠خ ٚعشػزٗ ِٚغز ٜٛاٌخذِخ اٌّمذِخ ػٓ غش٠ك
ظجػ ِغبسٖ ٚرط٠ٛش ػشثبرٗ ِٚذطبرٗ الفزب إٌ ٝظشٚسح

رذغ ٓ١خذِبد إٌمً ثبإلعىٕذس٠خ ٚاٌّغبّ٘خ ف ٟدً
ِشىالد إٌمً ثٙب ِضً رىذط ٚعبئً إٌمً اٌغطذٟ
ٚاالصددبَ اٌشذ٠ذ ٚإ٘ذاس اٌٛلذ ٚاٌّبي ٚاٌزٍٛس
ٚاٌعٛظبء ٚرأص١شّ٘ب اٌغٍج ٟػٍ ٝاٌج١ئخ

مقدمة
البرٌد هو هٌبة اقتصادٌة اجتماعٌة تسهم بشكل مباشر فً تحقٌق خطط
الدولة الرامٌة إلى تحقٌق التنمٌة بحٌث نشعر بعابد هذه التنمٌة إلى جانب
ضمان كفاءة وسرعة تقدٌم الخدمة ،.وتتمثل خدمة مكاتب البرٌد فً-:
(الحواالت البرٌدٌة – البرٌد السريع – التوفٌر -الحساب الجاري  -صرف
المستحقات -خدمات الشباك الشامل – خدمة الصراف اآللً)
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 عدد سكان حً العجمً حتً ٔ ٖ٘ٓٗٓٙ ٕٓٔ8/ٔ/نسمة.
 عدد الذكور  ٕ٘9ٓ8٘ نسمة
 عدد اإلناث

 ٕٗٗ978 نسمة

 معدل النمو %1.7 
 عدد األسر ٖٖٖٔٓٗ

السٌاسات والمعدالت





يكتب البزيذ يخذو يكاٌ ال يقم سكاَه عٍ َ 25000 سًة
انًساحة انًثانية نًكتب انبزيذ فى حذود  70 يتز.
يًكٍ انتبزع بانًساحة إلَشاء يكتب بزيذ حسب يا يتىفزيٍ يساحة
.
تكهفة تجهيز يكتب بزيذ ( تشًم االثاث وانتجهيزات هذا بخالف
قيًة االرض وانًباَى وأجىر انعايهيٍ ) يتى تحذيذها يٍ قبم انهجُة
انًختصة.
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تارٌخ البٌان ٕٓٔ7/ٔٔ/٘ -:

مصدر البٌان  -:اإلدارة العامة لمنطقة برٌد برج العرب

مكاتب البرٌد بحً العجمً
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بٌانكً

الهانوفٌل

منشٌة
العلماء

العجمً
بٌطاش

وادي القمر

المكس

الدخٌله

التعلٌق
من البٌانات السابقة ٌتضح لنا أن حً العجمً به عدد  7مكاتب برٌد حكومٌة وال ٌوجد
مكاتب برٌد أهلٌة .
 ِىبرت اٌجش٠ذ اٌّٛجٛدح ِٛصػخ ثأِبوٓ ِزفشلخ ِٓ اٌذٛ٠ ٚ ، ٟجذ أِبوٓ ٌ١ظ ثٙبِىبرت ثش٠ذ ِضً ،أثٛ٠ ٛعفٚ ،أثٛرالد.
فإذا كان عدد السكان بالحً حتً ٔ ٕٓٔ8/ٔ/هو ٖ ٘ٓٗٓٙفإن نصٌب السكان من
مكاتب البرٌد ← ← ← ←  7ٕٓٓ9نسمة  /مكتب برٌد.
وإذا كان مكتب البرٌد ٌخدم ما ال ٌقل عن ٕٓٓٓ٘ نسمة فإن حً العجمً بحاجة إلً
ٕٓ مكتب برٌد تقرٌبا ً عام  ، ٕٓٔ8ومع توفر عدد  7مكاتب برٌد فإن الحً بحاجة إلً
ٖٔ مكتب برٌد.

اإلحتٌاجات المستقبلٌة من مكاتب البرٌد
اإلحتٌاجات

عدد مكاتب البرٌد المطلوب

عدد السكان
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عام ٕٓٔ8

عام ٕٓٔ9
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عام ٕٕٔٓ

عام ٕٕٕٓ

ٖ٘ٓٗٓٙ

ٕٖٕ٘ٔٙ

ٕٖ٘ٔٗٙ

ٕٖ٘ٔٗٙ

ٖٕ٘ٓٓ8

ٕٓ

ٕٔ

ٕٔ

ٕٔ

ٕٔ

توافرها علً أساس مكتب
برٌد لكل ٕٓٓٓ٘نسمة
عدد مكاتب البرٌد المطلوب
اضافتها بالحً
تكلفة إنشاء مكتب برٌد
بالجنٌه

التعلٌق

-

ٖٔ

ٗٔ

ٗٔ

ٗٔ

ٗٔ

تم إفادتنا من مكتب برٌد برج العرب بأنه ال ٌتم تحدٌد تكلفة إنشاء مكتب برٌد إال من قبل لجنة مختصة
بعد رؤٌة المكان الذي تم ترشٌحة لعمل مكتب برٌد

من الجدول السابق ٌتضح أن حً العجمً بحاجة إلً مكاتب برٌد  ،خاصة وأن
هناك بعض من تلك المكاتب الموجودة ٌقوم بصرف المعاشات واآلخرال ٌقوم
بصرفها مما ٌؤدي إلً التزاحم الشدٌد علً تلك المكاتب التً تقوم بصرف
المعاشات.
وّب أْ ثؼط ٘زٖ اٌّىبرت ِزٛفش ثٙب ثؼط اٌخذِبد ٚا٢خش ﻏ١ش ِزٛفش .

