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وجه اللواء أحمد بسٌونى سكرتٌر عام محافظة
اإلسكندرٌة رؤساء األحٌاء واإلدارة المركزٌة
لتجمٌل المدٌنة بضرورة وضع آلٌة لعمل
المعدات المستخدمه فى منظومة النظافة بكل حى
وذلك لتقٌٌم تشغٌلها وشدد على عمل بٌان
بالسٌارات المستخدمة فى منظومة النظافة
وكفاءتها جاء ذلك خالل االجتماع الذى عقد
بدٌوان عام المحافظة وبحضور اللواء حمدى
الحشاش سكرتٌر عام مساعد المحافظة ورؤساء
األحٌاء واللواء جمال رشاد رئٌس اإلدارة
المركزٌة لتجمٌل المدٌنة وأعضاء مجلس إدارة
شركة نهضة مصر للنظافة لمناقشة رفع كفاءة
منظومة النظافة بالمحافظة ومتابعة ما تم من
أعمال خالل األسبوع الماضى بهدف تقدٌم خدمة
نظافة مرضٌة ألهالى اإلسكندرٌة وأستعرض كل
رئٌس حى الشوارع التى تم رفع كفاءة منظومة
النظافة بها والشوارع التى بحاجة إلى تدعٌم من
أو من
خالل زٌادة عدد صنادٌق القمامة بها
خالل زٌادة أعمال الكنس وتجرٌف اإلتربة
وقدمت إدارة الرقابة والرصد البٌئى تقارٌر
مفصلة حول عدد المحاضر والتغرٌمات التى تم
تنفٌذها بجمٌع أحٌاء المحافظة خالل األسبوع
الماضى

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/4/1 :

ٝع ٚاُِٞاء أؽٔذ ثغ ٢ٗٞ٤عٌشر٤ش ػبّ ٓؾبكظخ
اإلعٌ٘ذس٣خ أُغإ ٖ٤ُٝثؾشًخ اُقشف اُقؾ٢
ثبإلعٌ٘ذس٣خ ثنشٝسح ٝمغ ًٞد ُؾ٘ب٣ؼ األٓطبس
ُزؾذ٣ذ ٓٞهؼٜب ُزغ َ٤ٜاُٞف ٍٞئُٜ٤ب ك ٢ؽبُخ االؽز٤بط
ئُ ٠ف٤بٗزٜب أ ٝرط٤ٜشٛب ًٔب أص٘ ٠خالٍ االعزٔبع
اُذٝس ١اُز ١ػوذ ثبُذٞ٣إ اُؼبّ أُؾبكظخ ػِ ٠اُغٜذ
أُجز ٖٓ ٍٝهجَ ؽشًخ ٓ٤ب ٙاُؾشة ٝاُقشف اُقؾ٢
ك ٢اُزؼبَٓ أص٘بء ٗٞح اُؼٞح ٝرٔشًض ع٤بساد اُؾلو
ثأٓبًٖ رغٔغ األٓطبس ٝاعزؼشمذ ؽشًخ اُقشف
اُقؾ ٢خالٍ االعزٔبع األؽ٤بء أُخذٓٝخ ثبُقشف
اُقؾٝ ٢ػذدٛب  9أؽ٤بء ثبُٔؾبكظخ ٝئعٔبُ ٢أهٞاٍ
اُؾجٌبد ٝاُز ٢رجِؾ  4200ث٘طبم عٔ٤غ أؽ٤بء أُذ٘٣خ
ًٝزُي ئعٔبُ ٢ػذد أُطبثن ٝاُز٣ ٢جِؾ ػذدٛب
ٓ 120000طجن ٝئعٔبُ ٢ػذد اُؾ٘ب٣ؼ ٝاُز ٢ثِـذ
 31114ؽ٘٤ؾخ ؽنش االعزٔبع اُِٞاء ؽٔذ١
اُؾؾبػ عٌشر٤ش ػبّ ٓغبػذ أُؾبكظخ ٝاُِٞاء ٓؾٔٞد
ٗبكغ سئ٤ظ ٤ٛئخ اُقشف اُقؾ ٢ثبإلعٌ٘ذس٣خ ٝسؤعبء
األؽ٤بء

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/4/1 :

وجه اللواء أحمد بسٌونى سكرتٌر عام محافظة
اإلسكندرٌة رؤساء لجان تقنٌن أوضاع اراضى
امالك الدولة بجمٌع أحٌاء المحافظة ،بالتواجد
المستمر بكل لجنة من لجان التقنٌن والعمل
بأقصى جهد قائال أنتم أمناء على استرداد
أموال الدولة ،و جمٌعا مسئولون عن هذا الملف
مشدداً على ضرورة اإلسراع فى االنتهاء من
إجراءات معاٌنة أراضى التقنٌن وتحدٌد أسعارها
وحصول المواطنٌن على سندات الملكٌة
لالنتهاء من تقنٌن األوضاع وتحصٌل حقوق
الدولة وخالل االجتماع تم استعراض إجمالى
األراضى التى تقدم أصحابها بطلبات التقنٌن
وإجمالى الطلبات التى تم الموافقة على فحصها
والطلبات التى قام أصحابها بدفع رسوم الفحص
وتم عرض عدد الطلبات التى تم فحصها
واألراضى التى تمت الموافقة على معاٌنتها
وكذا األراضى التى قام أصحابها بدفع رسوم
و أكد
معاٌنتها واألراضى التى تم معاٌنتها
سكرتٌر عام المحافظة ،على ضرورة التعاون
بٌن كافة الجهات وتذلٌل العقبات التى تواجه هذا
الملف وعدم السماح بالتقصٌر من أى جهة
نظرا ألهمٌة هذا الملف جاء ذلك خالل االجتماع
الدورى الذى ترأسه سكرتٌر عام المحافظة
الٌوم بلجنة تقنٌن أراضى أمالك الدولة لمناقشة
آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى
الدولة وتقنٌن األوضاع بحضور اللواء حمدى
الحشاش السكرتٌر العام المساعد ورؤساء
األحٌاء ومسئولى ملف تقنٌن أوضاع أراضى
أمالك الدولة باألحٌاء ًٔب ٗبهؼ ثغ ٠ٗٞ٤أػٔبٍ
سكغ ًلبءح ٓ٘ظٓٞخ اُ٘ظبكخ ثبُٔؾبكظخ خالٍ
االعزٔبع اُذٝس ٟاُز ٟػوذٓ ٙغ ٓغئ ٠ُٞؽشًخ
ٜٗنخ ٓقش ُٔزبثؼخ ٓب رْ ٖٓ أػٔبٍ خالٍ
األعجٞع أُبم ٠ثٜذف روذ ْ٣خذٓخ ٗظبكخ

مرضٌة وذلك بحضور اللواء حمدى الحشاش
اُغٌشر٤ش اُؼبّ أُغبػذ ثبُٔؾبكظخ ٝاُذًزٞس ٤ُٝذ ػجذ
اُؼظ ْ٤األعزبر ثٌِ٤خ اُٜ٘ذعخ عبٓؼخ اإلعٌ٘ذس٣خ
ٓٝغزؾبس أُؾبكع ُؾئ ٕٞاُج٤ئخ ٝأػنبء ٓغِظ
ئداسح ؽشًخ ٜٗنخ ٓقش ٝسؤعبء األؽ٤بء ٝأٝكػ
اُغٌشر٤ش اُؼبّ أٗ٘ب ٗؼَٔ ثؾٌَ ٓزٞافَ ػِ ٠رط٣ٞش
ٝسكغ ٓغز٘ٓ ٟٞظٓٞخ اُ٘ظبكخ ثبإلعٌ٘ذس٣خ ُزوذْ٣
أكنَ خذٓخ ُِٔٞاه٘ٓ ٖ٤ؾذدا ػِ ٠ؽشًخ ٜٗنخ
ٓقش ثنشٝسح سكغ اُؤبٓخ ثؾٌَ دٝسٝ ٟعش٣غ
ٝروِ َ٤رٞاعذٛب ثبُؾٞاسع ًِٝق اُِٞاء عٔبٍ سؽبد
سئ٤ظ اإلداسح أُشًض٣خ ُِ٘ظبكخ ٝرغٔ َ٤أُذ٘٣خ ثؼَٔ
روش٣ش ؽبَٓ أعجٞػ٤ب ػٖ ئٗغبصاد اإلداسح ٓٝب ٣زْ
سفذ ٖٓ ٙعِج٤بد ٝئ٣غبث٤بد ك٘ٓ ٠ظٓٞخ اُ٘ظبكخ
ٓإًذا ػِ ٠دٝس أُزبثؼخ ٝاُشفذ اُج٤ئُ ٠ض٣بدح أػٔبٍ
سكغ ًلبءح ٓ٘ظٓٞخ اُ٘ظبكخ ٝخالٍ االعزٔبع اعزؼشك
سؤعبء األؽ٤بء خطخ اُ٘ظبكخ ٓٝغز ٟٞاألػٔبٍ اُز٠
رٔذ ث٘طبم ًَ ؽ ٠خالٍ األعجٞع أُبمٝ ٠هذّ
ٓغئ ٠ُٞأُزبثؼخ ٝاُشفذ اُج٤ئ ٠ثبُٔؾبكظخ روش٣شا ثٔب
رْ ٓزبثؼزٝ ٚسفذ ٙثغٔ٤غ األؽ٤بء ٝاُؾٔالد اُز٠
ؽ٘ذ ٓٝب رْ ثٜب ٖٓ ئٗزاساد ٝرؾش٣ش ٓؾبمش ٝكشك
ؿشآبد ًٔب اعزؼشك ٓغئ ٠ُٞؽشًخ ٜٗنخ ٓقش ٓب
هبٓذ ث ٚاُؾشًخ ثبُز٘غ٤ن ٓغ األؽ٤بء أُخزِلخ ٝرْ
ٓ٘بهؾخ عٔ٤غ أُالؽظبد اُز ٠رْ اُٞهٞف ػِٜ٤ب ك٠
ٓ٘ظٓٞخ اُ٘ظبكخ

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/4/7 :

وجه اللواء أحمد بسٌونً السكرتٌر العام لمحافظة
اإلسكندرٌة مسئولً شركة الصرف الصحً
باإلسكندرٌة بوضع برنامج زمنً محدد للبدء فً
تنفٌذ الحلول الهندسٌة لحل مشاكل تصرٌف تجمعات
مٌاه األمطار بعدد من شوارع شرق المدٌنة ومنها
شارعً اإلقبال والفنون الجمٌلة والتً تم االتفاق
علٌها بالتنسٌق بٌن شركة الصرف الصحً وكلٌة
الهندسة جامعة اإلسكندرٌة جاء ذلك خالل االجتماع
الدوري لمناقشة إجراءات واستعدادات شركة
الصرف الصحً المنفذه بالتنسٌق مع الجهات
المعنٌة بجمٌع أحٌاء المحافظة وأكد السكرتٌر العام
بالمحافظة ضرورة تكثٌف األعمال لتحدٌد
اإلقتراحات النهائٌة المتفق علٌها مع المختصٌن لحل
مشاكل الصرف الصحً والتعامل مع تجمعات مٌاه
األمطار على مستوى األحٌاء وذلك لتفادي تلك
المشاكل مع بداٌة موسم الشتاء القادم ووجه شركة
الصرف الصحً بعمل تقرٌر شامل لجمٌع المشاكل
التً تحتاج لتدخل فوري حضر االجتماع اللواء
حمدي الحشاش السكرتٌر العام المساعد بالمحافظة
واللواء محمود نافع رئٌس مجلس إدارة شركة
الصرف الصحً باإلسكندرٌة والدكتور ولٌد عبد
العظٌم األستاذ بكلٌة الهندسة جامعة اإلسكندرٌة
ومستشار المحافظ لشئون البٌئة ورؤساء األحٌاء
م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2019/4/7 :

وجه الدكتور عبد العزٌز قنصوة محافظ
اإلسكندرٌة بتذلٌل كل المعوقات التً تواجه
مشروع مجمع الصناعات البالستٌكٌة مرغم
2وذلك خالل االجتماع الموسع الذي عقده لمتابعة
وقال قنصوة إن
الموقف التنفٌذي للمشروع
المشروع ٌقام على مساحة  51فدانا وٌضم 204
وحدات بمسطح  144مترا وٌتم تنفٌذه بالمشاركة
بٌن محافظة اإلسكندرٌة ووزارة التجارة
والصناعة وأضاف قنصوة أن المحافظة حرٌصة
على توفٌر جمٌع احتٌاجات المستثمرٌن وذلك
لتوفٌر مناخ جاذب لالستثمار باإلضافة إلى تشجٌع
صغار المستثمرٌن من الشباب السكندري من
خالل إنشاء المزٌد من المجمعات الصناعٌة
المتخصصة الجاهزة بالمرافق والتراخٌص
وأوضح أن مجمع مرغم  2نموذج ثري لتشجٌع
المستثمرٌن والمشروعات الصغٌرة والمتوسطة
وٌعد صرحا صناعٌا مهما ٌنضم إلى المشروعات
الصناعٌة باإلسكندرٌة ما سٌسهم فى إتاحة المزٌد
من الوحدات اإلنتاجٌة أمام صغار المستثمرٌن
ٝأًذ إٔ اُز٘ٔ٤خ اُق٘بػ٤خ ٝاالعزضٔبس٣خ
ثبإلعٌ٘ذس٣خ رن٤ق ُٜب اٌُض٤ش ٖٓ اُزوذّ ٝأُٞاسد
أُبُ٤خٝ ،أٗ٘ب عٔ٤ؼب ؽش٣ق ٕٞػِ ٠رؾو٤ن
اعزشار٤غ٤خ اُٜ٘ٞك ثخطو اُز٘ٔ٤خ اُق٘بػ٤خ ئر
إٔ االعزضٔبس  ٞٛاُز٘ٔ٤خ اُؾو٤و٤خ ؽنش االعزٔبع
اُِٞاء أؽٔذ ثغ ٢ٗٞ٤اُغٌشر٤ش اُؼبّ ثبُٔؾبكظخ
ٝاُِٞاء ؽٔذ ١اُؾؾبػ اُغٌشر٤ش اُؼبّ أُغبػذ
ثبُٔؾبكظخ ٝسؤعبء ٓغِظ ئداسح ؽشًبد اٌُٜشثبء
ٝأُ٤بٝ ٙاُقشف اُقؾٓٝ ٢غإ ُٞٝؽشًبد
أُشاكن اُؼبٓخ ثبإلعٌ٘ذس٣خ ٝعٔ٤غ اُغٜبد
اُز٘ل٤ز٣خ أُؼ٘٤خ ثبُٔؾبكظخ
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2019/4/8 :

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

عبد الرحمن
زكرٌا محمد

ـ بخصوص طلب الحصول
على رخصة كشك

2

 50بتارٌخ
2019/4/3

هانى رفعت عبد
العزٌز

بخصوص الموافقة على
ترخٌص فاترٌنة متحركة

تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت بانه ال توجد
موافقة على ترخٌص اكشاك فى
الوقت الحالى
ـ بخصوص الوحدة السكنٌة فقد
ادرج طلب المواطن بسجالت
الحاالت االجتماعٌة وعلٌه انتظار
الدور فى التسكٌن تم الرد على
 57بتارٌخ
المحافظة برقم
2019/4/18
تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت
ـ بالنسبة للمواطن فقد حضر وتنبه
علٌه احضار المستندات الالزمة
ـ بالنسبة للعنوان المواطن ٌقٌم فى
مساكن النصر بفكتورٌا وعلٌه
الرجوع الى الحى التابع له محل
سكنه
ـ اٌماء الى كتاب مدٌرٌة االمن
ووزارة التنمٌة المحلٌة بشان عمل
حصر االكشاك المرخصة والغٌر
مرخصة تمهٌدا الزالة االكشاك
المخالفة تم الرد على المحافظة
برقم  151بتارٌخ 2019/4/17

3

 85بتارٌخ
2019/4/4

مجدى السٌد
محمد

بشان التضرر من بناء كال تم فحص الشكوى مع االدارة
من  /جمال الدٌن محمد ـ المختصة وقد افادت تم ارسال طلب
لحضور المواطن والتنبٌه علٌه
محمد عبد السالم ببناء
باحضار المستندات الالزمة تم الرد
منزل بدزن ترخٌص
على المحافظة برقم  154بتارٌخ
2019/4/17

 35 1بتارٌخ
2019/4/1

أسم صاحب
الشكوى

 –1بٌان الطرق التى تخدم وسائل النقل عن عام 2018
الموقع

الطرق
السرٌعة

الطرق
الرئٌسٌة
المرصوفة

كم

كم

الطرق
االقلٌمٌة

مرصوف

ممهد

ترابى

كم

كم

كم

كم

ـــ

25.9419
عدد 166
طرٌق

ـــ

ـــ

 33كم
عدد 3
حى العجمى
طرق
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الطرق والنقل
ـــ

الطرق المحلٌة الداخلٌة

تارٌخ البٌان 2019/1/8-:

الطرق التى تخدم وسائل النقل

166

3

عددالطرق

الطرق المحلٌة الداخلٌة
المرصوفة

الطرق السرٌعة

االجمالى

33.9104

نسبة
الرصف
الى
االجمالى

%98

التعلٌق
-

ٌوجد بحى العجمى عدد  3طرق سرٌعة بطول  33.914كم
عدد الطرق المحلٌة الداخلٌة المرصوفة  166طرٌق بطول
25.9419
اجمالى الطرق 169
نسبة الطرق المرصوف الى االجمالى %98

المقترح

 العمل على صٌانة الطرق السرٌعة والعمل على زٌادة الطرق
السرٌعة لزٌادة السٌولة المرورٌة
 العمل على رصف الطرق الترابٌة لتسهٌل الحركة المرورٌة
وخاصة الطرق الرئٌسٌة

 – 2بٌان القرى غٌر المتصلة بالطرق المرصوفة او غٌر مرصوفة المداخل عن عام 2018
م

اسم
الموقع

اجمالى
المحافظة

الوحدة المحلٌة
القروٌة

القرٌة التابع

عدد سكان القرٌة

طول المدخل غٌر
المرصوف ( كم )

ذكور

اناث

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

بالعدد

بالعدد

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الطرق والنقل

التعلٌق

الٌوجد قرى بنطاق حى العجمى

تارٌخ البٌان 2019/1/8-:

مالحظات

 – 3الكبارى بحى العجمى عن عام 2018
م

الحى

1

العجمى

2
3
4
5

العجمى
العجمى

7

العجمى

كوبرى السد العالى

ثابت

50م

ـــ

ـــ

ـــ

جٌد

كوبرى المكس

مشاه

15م

ـــ

ـــ

ـــ

جٌد

كوبرى الملح

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

غٌر صالح

كوبرى البترول

ـــ

500م

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

600م

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

400م

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

كوبرى مجرى المكس

العجمى

6

ثابت

50م

ـــ

ـــ

ـــ

جٌد

اسم الكوبرى  /النفق

العجمى

العجمى

النوع

الطول

العرض

االرتفاع للنفق
( بالمتر )

اقصى حمولة
للكوبرى ( طن )

الحالة

كوبرى السكة الحدٌد
كوبرى الزراع البحرى

تارٌخ البٌان 2019/1/8-:

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الطرق والنقل

اطوال الكبارى بالمتر
600

500

400
50

كوبرى
السكة
الحدٌد

كوبرى
البترول

كوبرى
الزراع
البحرى

50

كوبرى
كوبرى
مجرى السد العالى
المكس

15

كوبرى
المكس

التعلٌق
ٌ وجد بنطاق حى العجمى  7كبارى
 اطول الكبارى هو كوبرى السكة الحدٌد وٌبلغ طوله
 600م واقصرهم كوبرى المكس  15م
 كوبرى الملح غٌر صالح للعمل والباقى فى حالة جٌدة
 اجمالى اطوال الكبارى بالحى  1615م

 نسبة طول كوبرى الذراع البحرى الى اجمالى اطوال الكبارى
%25
 نسبة طول كوبرى البترول الى اجمالى اطوال الكبارى %31

المقترح
 صٌانة الكبارى الغٌر صالحة للعمل وعمل مٌزانٌة لها
 عم ل كبارى جدٌدة لسٌولة المرور نظرا لزٌادة الكثافة السكانٌة

 – 4وسائل نقل الركاب عن عام 2018
اتوبٌس نقل
عام
المركز

عربات
االتوبٌس
مكٌف
اجمالى

تاكسى

داخلى

البٌان

م

العجمى

خاص

مٌكروباص

االجمالى
العام

عدد

عدد

عدد

عدد مٌنى
باص

التوك توك

اخرى
عدد

عدد

108

ـــ

ـــ

30

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

82

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

190

ـــ

ـــ

30

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:الهٌئة العامة لنقل الركاب

تارٌخ البٌان 2019/1/3 -:

وسائل نقل الركاب
108
82

العدد

عدد
شركات
النقل
الجماعى
والجمعٌات

30

مٌنى باص

اتوبٌس مكٌف

اتوبٌس عام

التعلٌق
 اجمالى وسائل النقل الموجودة بحى العجمى  220وسٌلة مواصالت
 متوسط سعة االتوبٌس العام  95راكب
 متوسط سعة المكٌف  65راكب
 متوسط الم ٌنى باص  50راكب
 عدد عربات االتوبٌس بنطاق حى العجمى هو  108اى اجمالى السعة هو 10260
راكب
 نسبة االتوبٌس العام الى االجمالى %49
 عدد عربات المٌنى باص بنطاق حى العجمى  30اى اجمالى السعة  1500راكب
 نسبة الم ٌنى باص الى االجمالى %14
 عدد عربات المكٌف الى االجمالى  82اى اجمالى السعة  5330راكب
 نسبة عربات المكٌف الى االجمالى %37

المقترح
 العمل على زٌادة عربات النقل العام والمٌنى باص والمكٌف نظرا لزٌادة اسعار
المٌكروباص واصبح االقبال شدٌد على النقل العام
 تجهٌز االتوبٌس بأماكن ذوى االحتٌاجات الخاصة وكبار السن

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

م

2016

2017

2018

القطاع الحكومى
االسكان االجتماعى

1

اسكان اقتصادى

اسكان متوسط

حضر
رٌف

ـــ
ـــ

حضر

وحدة
4268

رٌف

ـــ

حضر

1160
وحدة

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ك21عدد67بلوك  3112وحدة
ك26عدد  109بلوك 4268
ك21بعدد
وحدة
 3112وحدة
ك26بعدد الدخٌلة عدد 9بلوك  278وحدة
 4712وحدة
ـــ
ك26.5بعدد
14612
وحدة

ـــ
مساكن طلعت مصطفى 21بلوك
 3528وحدة
الصٌنٌة 53بلوك  5936وحدة
اٌجى كاب 3بلوك  420وحدة

اسكان فوق متوسط
وفاخر
اسكان شباب
اجمالى القطاع
الحكومى

2

القطاع الخاص

3

القطاع التعاونى

4

القطاع االستثمارى

5

القطاع العام

اجمالى المحافظة
مصدر البٌان  -:بحوث االسكان

ك26شباب
1160وحدة
ام زغٌو
 420وحدة

ك26شباب 29بلوك 1160
وحدة
ام زغٌو 15بلوك  420وحدة
اٌجار تملٌك المكس 9عمارات
 215وحدة

رٌف

ـــ

ـــ

ـــ

حضر
رٌف
حضر
رٌف
حضر
رٌف
اجمالى
المحافظة
حضر
رٌف
اجمالى
المحافظة
حضر
رٌف
اجمالى
المحافظة
حضر
رٌف
اجمالى
المحافظة
حضر
رٌف
اجمالى
المحافظة
حضر
رٌف
اجمالى
المحافظة

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2018/12/24-:

عدد وحدات االسكان االقتصادى
7658

عام 2018

7824

عام 2017

4268

عام 2016

التعليق

القطاع الحكومى
 اجمالى عدد البلوكات فى االسكان االقتصادى  185بلوك
 اجمالى عدد الوحدات  7658وحدة
 نسبة الوحدات فى ك 21الى االجمالى %41
 نصٌب البلوك الواحد من الوحدات  46وحدة
 نسبة الوحدات فى منطقة ك 26الى االجمالى %56
 نصٌب البلوك الواحد من الوحدات  39وحدة
 نسبة الوحدات فى الدخٌلة الى االجمالى %4
 اجمالى البلوكات فى الهانوفٌل  77بلوك
 اجمالى عدد الوحدات  9884وحدة
 نسبة عدد البلوكات بمساكن طلعت مصطفى الى اجمالى بلوكات
الهانوفٌل %27
 نسبة عدد بلوكات المساكن الصٌنٌة الى اجمالى بلوكات الهانوفٌل
%69
 نسبة عدد بلوكات االٌجى كاب الى اجمالى بلوكات الهاموفٌل %4
 اسكان متوسط فى منطقة ك 26شباب  29بلوك عدد الوحدات 1160
وحدة

 اسكان متوسط ام زغٌو  15بلوك وعدد الوحدات  420وحدة
 اٌجار تملٌكى المكس  9عمارات وعدد الوحدات  2015وحدة
 اجمالى االسكان المتوسط  130بلوك
 اجمالى عدد الوحدات  11679وحدة
 نسبة منطقة الهانوفٌل الى اجمالى االسكان المتوسط %59
 نسبة منطقة ك 26شباب الى اجمالى االسكان المتوسط %22
 نسبة منطقة ام زغٌو الى اجمالى االسكان المتوسط %12
 نسبة منطقة المكس الى اجمالى االسكان المتوسط %7
 اقل منطقة فى عدد البلوكات والوحدات هى منطقة المكس فى االسكان
المتوسط

المقترح

 اكثر منطقة فى االسكان المتوسط هى منطقة الهانوفٌل

 زٌادة نسبة الوحدات فى منطقة الدخٌلة حٌث انها اقل منطقة فى الوحدات
 اهتمام الجهات المسئولة بالمرافق العامة للبلوكات
 زٌادة نسبة البلوكات فى منطقة المكس حتى تستوعب الكثافة السكانٌة

 – 2بٌان تراخٌص المبانى بالمحافظة عن عام 2018
م

اجمالى

حــى

البٌان

العجمى

حضر

بناء

تعلٌة

تعدٌل

هدم

ترمٌم

االجمالى

36

ـــ

1

14

16

67

36
مصدر البٌان  -:االدارة الهندسٌة

ـــ

1

14
تارٌخ البٌان 2019/1/1-:

16

67

تراخٌص المبانى

36

بناء

16

14

ترمٌم

1

هدم

تعدٌل

التعلٌق
 اعٔبُ ٠رشاخ٤ـ أُجبٗ ٠ثؾ ٠اُؼغٔ 67 ٞٛ ٠رشخ٤ـ ٞٓ ٠ٛٝصػخ ًبُزبُ-: ٠
 رشاخ٤ـ اُج٘بء  67رشخ٤ـ
ٗ غجخ رشاخ٤ـ اُج٘بء اُ ٠االعٔبُ%54 ٠
 رشاخ٤ـ اُٜذّ  14رشخ٤ـ
ٗ غجخ رشاخ٤ـ اُٜذّ اُ ٠االعٔبُ%21 ٠
 رشاخ٤ـ اُزشٓ 16 ْ٤رشخ٤ـ
ٗ غجخ رشاخ٤ـ اُزشٓ ْ٤اُ ٠االعٔبُ%24 ٠
 رشاخ٤ـ اُزؼذ 1 َ٣رشخ٤ـ
ٗ غجخ رشاخ٤ـ اُزؼذ َ٣اُ ٠االعٔبُ%1.4 ٠
المقترح


ػَٔ ؽٔالد ٖٓ ٜٓ٘ذع ٖ٤اُز٘ظٌُِ ْ٤ؾق ػِ ٠االث٘٤خ اُؾذ٣ضخ ُِزؼشف ػِٓ ٠ذ ٟفالؽ٤زٜب
ٝاُؾذ ٖٓ اُزؼذ٣بد ٝاالؽـبالد



العمل على ازالة المبانى المخالفة من المهد

 – 3بٌانات المدن والمجتمعات العمرانٌة بالحى عن عام 2018
المساحة ( كم) 2

مصدر البٌان  -:مركز معلومات التنمٌة المحلٌة

منتجة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تحت االنشاء

1

12500م

ـــ

شباب

عائلى

شباب

عائلى

اسم
المنطقة
الصناعٌة

مخصصة

حضر

مجمع
الصناعات
الصغٌرة

اسكان

صناعة

عدد الوحدات
السكنٌة المنفذة

خالٌة

م

البٌان

اسم
المدٌنة

خدمات
انشطة
تجارٌة
ومرافق

عدد الوحدات
السكنٌة تحت
االنشاء

عدد
المصانع

73

9

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2018/12/18-:

التعلٌق

رجُ٘ ٖ٤ب ٖٓ اُغذ ٍٝاُغبثن إ ٓغبؽخ ٓغٔغ اُق٘بػبد اُقـ٤شح ّ12500
 ػذد أُقبٗغ أُ٘زغخ ٓ 73ق٘غ
 ػذد أُقبٗغ أُ٘زغخ رؾذ االٗؾبء ٓ 9قبٗغ
 اعٔبُ ٠أُقبٗغ ٓ 82ق٘غ
ٗ غجخ أُقبٗغ أُ٘زغخ اُ ٠االعٔبُ%89 ٠
ٗ غجخ أُقبٗغ رؾذ االٗؾبء اُ ٠االعٔبُ%11 ٠
المقترح

 عشػخ االٗزٜبء ٖٓ أُقبٗغ رؾذ االٗؾبء ٝرٞك٤ش أُؼذاد اُالصٓخ ُغشػخ االٗزٜبء ٖٓ
أُقبٗغ
 ص٣بدح اٗؾبء ٓقبٗغ ُض٣بدح رٞك٤ش كشؿ اُؼَٔ ُِؾجبة

عدد قطع
االراضى

 – 4اعداد المدن والقرى التى تم تعدٌل الحٌز العمرانى لها وقرى الظهٌر الصحراوى عن عام 2018
العدد

البند
البٌان

المدن
الجدٌدة

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

مصدر البٌان  -:بحوث االسكان

التعلٌق

ال ٌوجد قرى بحى العجمى 0

حضر

رٌف

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2018/12/24-:

 – 1موقف المناطق العشوائٌة القابلة للتطوٌر بالحى عن عام 2018

م

حى

البٌان

العجمى

حضر

اجمالى
عدد
المناطق
العشوائٌة
وادى
القمر
الدخٌلة
الجبل

مصدر البٌان  -:التخطٌط والمتابعة

مناطق قابلة للتطوٌر
تم التطوٌر

جارى التطوٌر

لم ٌبدأ العمل بها

ـــ

ـــ



ـــ

ـــ



تارٌخ البٌان 2018/12/18-:

التعلٌق
ٌوجد منطقتان عشوائٌتان لم ٌبدأ العمل بتطوٌرهم
المقترح

سرعة التوجه لتلك المناطق العشوائٌة والعمل على تطوٌرها 0

 – 2موقف المناطق العشوائٌة – غٌر االمنة من حٌث التطوٌر عن عام 2018
موقف التطوٌر

بٌان المناطق العشوائٌة

مناطق التقبل التطوٌر وتقرر ازالتها

حــى
تم

جارى

لم ٌبدأ

تم ازالتها

5فدان

9448

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

38فدان

لم ٌتم
الحصر

ـــ

ـــ

الدخٌلة
الجبل

68فدان

جارى
ازالتها

المحاجر
الصٌنٌة
طلمبات
المكس
وادى
العجمى القمر

64.2فدان

48810

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

لم ٌبدأ
العمل بها

اسم
المنطقة

المساحة
كم2




اجمالى

عدد
السكان

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ


ـــ

ـــ

ـــ

ـــ


111362

مصدر البٌان  -:ادارة التخطٌط والمتابعة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2018 /12/18 -:

التعلٌق

 المناطق العشوائٌة الغٌر آمنة هم  4مناطق اثنان جارى ازالتهما وهم المحاجرالصٌنٌة وطلمبات المكس واثنان لم ٌبدأ فٌهم التطوٌر وهم وادى القمر والدخٌلة
الجبل
 اجمالى عدد سكان المناطق العشوائٌة ماعدا وادى القمر لم ٌتم حصرها هو 169620واجمالى عدد سكان حى العجمى هو 616042
 نسبة عدد سكان المناطق العشوائٌة الى اجمالى عدد سكان حى العجمى هو%28
 عدد سكان منطقة المحاجر الصٌنٌة  48810نسمة نسبة المحاجر الصٌنٌة الى اجمالى عدد سكان المناطق العشوائٌة ماعدا وادىالقمر هو  %29ونسبتها الى اجمالى عدد سكان حى العجمى %8

ـــ

 عدد سكان منطقة الدخٌلة الجبل 111362 نسبة عدد سكان منطقة الدخٌلة الجبل الى اجمالى عدد سكان حى العجمى هى%18
 منطقة الدخٌلة الجبل هى المنطقة العشوائٌة االكبر على مستوى حى العجمى اجمالى مساحة المناطق العشوائٌة االربعة هى 175.2فدان نسبة مساحة المحاجر الصٌنٌة الى اجمالى مساحة المناطق العشوائٌة هى %37 نسبة مساحة طلمبات المكس الى اجمالى مساحة العشوائٌات هى %3 نسبة مساحة وادى القمر الى اجمالى العشوائٌات هى %22 نسبة مساحة الدخٌلة الجبل الى االجمالى هى %39 اكبر منطقة من حٌث المساحة هى منطقة الدخٌلة الجبل  %39واصغر منطقةهى منطقة وادى القمر

المقترح

 سرعة البدأ فى المناطق التى لم ٌبدأ فٌها التطوٌر وهى وادى القمر والدخٌلة
الجبل
 سرعة ازالة المناطق التى جارى ازالتها وهى المحاجر الصٌنة وطلمبات المكس

 – 3موقف مشروعات تطوٌر المناطق العشوائٌة – غٌر االمنة عن عام 2018

م

1

2

اسم
المشروع

التكلفة
المالٌة
الموقع
بااللف
جنٌه

تارٌخ
بدأ
التنفٌذ

المحاجر
الصٌنٌة

ـــ

ـــ

ـــ

طلمبات
المكس

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:التخطٌط والمتابعة

الموقف الحالى
للمشروع
تارٌخ نسبة المنصرف
( جارى/
االنتهاء التنفٌذ الفعلى
مالحظات
متوقف /متعثر
)
جارى االعداد
لنقل االسر
ـــ
ـــ
ـــ
السكان االٌجى
كاب
تم نقل 114
اسرة الى 5
عمارات ارقام
ـــ
ـــ
ـــ
()8،7،6،3،2
المساكن
البدٌلة
تارٌخ البٌان 2018/12/8-:

التعلٌق
 جارى نقل اسر المحاجر الصٌنٌة السكان االٌجى كاب
 جارى نقل اسر طلمبات المكس وتم نقل  114اسرة الى  5عمارات
ارقام  8،7،6،3،2لمساكن بدٌلة

 – 4المناطق العشوائٌة التى تم ازالتها ( جزئٌا – كلٌا ) وعدد الوحدات السكنٌة التى تم
توفٌرها للنقل الٌها وتكلفتها عن عام 2018
عدد السكان
الفعلى

االزالة
م

اسم
المنطقة
العشوائٌة

حــى

الهضبة
الصٌنٌة
العجمى

طلمبات
المكس
ترعة
الخندق

ازالة
كلٌة
ـــ

ـــ

ازالة
جزئٌة




لم ٌبدأ
العمل
فى
ازالتها
ـــ

ـــ

ملكٌة
االر
ض ذكور
امالك
دولة
امالك
دولة

مصدر البٌان  -:ادارة التخطٌط والمتابعة

انا
ث

48810

9448

عدد الوحدات السكنٌة
التى تم توفٌرها
سٌتم نقل االسر
لبلوك رقم 11،8
باالٌجى كاب
تم تسكٌن  114اسرة
فى  5عمارات
()8،7،6،3،2
للوحدات السكنٌة
المخططة

تارٌخ البٌان 2018/12/18-:

عدد السكان الفعلى بالهضبة الصٌنٌة وطلمبات المكس وترعة الخندق
48810
9448

الهضبة الصٌنٌة
طلمبات المكس وترعة الخندق

التعلٌق
 ػذد اُغٌبٕ اُلؼُِِٜ ٠نجخ اُق٤٘٤خ ٝ 48810 ٞٛع٤زْ ٗوِ ْٜاُ ٠ثِٞى 11،8ثبال٣غً ٠بة
 -ػذد اُغٌبٕ ثؾ ٠اُؼغٔٗ 616042 ٞٛ ٠غٔخ

التكلفة
الفعلٌة

ـــ

ـــ

 ٗغجخ ػذد عٌبٕ اُؼنجخ اُق٤٘٤خ اُ ٠االعٔبُ%8 ٠ ػذد عٌبٕ هِٔجبد أٌُظ ٗ 9448غٔخ ٝعٞف ٣زْ رغٌ 114 ٖ٤اعشح ك٠خٔظ ػٔبساد
 ٗق٤ت اُؼٔبسح اُٞاؽذح ٖٓ االعش  23اعشح ٗغجخ عٌبٕ هِٔجبد أٌُظ اُ ٠االعٔبُ%1.5 ٠المقترح

سرعة االنتهاء من الوحدات السكنٌة البدٌلة وزٌادة اعدادها حتى تتسع لجمٌع سكان المنطقة

م إسم المنطقة
وادى القمر
1
طلمبات المكس
2
الدخٌلة الجبل
3
المحاجر الصٌنٌة
4

تعلٌم

 - 1الخدمات المتوفرة بالمناطق العشوائٌة عام 2018
نقل داخلى غاز
صحة كهرباء مٌاه صرف
طبٌعى
شرب صحى















طرق
مرصوفة

مالحظات
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ـــ

















ـــ

مصدر البٌان  :ادارة التخطٌط والمتابعة تارٌخ البٌان :

2018 /12/18

التعلٌق

ٌوجد عدد  4مناطق عشوائٌة متوفر فٌها الخدمات من تعلٌم وصحة
وكهرباء ومٌاه شرب

وصرف صحى ونقل داخلى وغاز طبٌعى ولكن

هذه الخدمات لٌست متوفرة على اكمل وجه 0

المقترح
االهتمام بالخدمات فى هذه المناطق حتى تؤدى الغرض لسكان هذه
المناطق لحٌن نقلهم الى وحدات
سكنٌة متوفر بها الخدمات على اكمل وجه 0

أُالؽ ٕٞاُوذآ ٠ئرجؼٞا
اُؼالٓبد أُشئ٤خ ك ٢اُغٞاؽَ
ٝدسعٞا اُش٣بػ ُزؾذ٣ذ ئرغبٙ
أُالؽخ أهذّ األدٝاد أُالؽ٤خ
اُز ٢اعزؼبٕ ثٜب أُالؽٕٞ
ثبُشؿْ ٖٓ إٔ دهزٜب ُْ رٌٖ
ًج٤شح ٝثبألخـ ك ٢اُجؾبس
اُؼٔ٤وخ أٓب اُجٞفالد اُؾبُ٤خ
كٓ ٢ٜضجزخ ك ٢اُغ٤شٝعٌٞة
ٞٓٝمٞػخ ك ٢ف٘بد٣ن
خبفخ ُزٌبكئ ؽشًخ اُغلٖ
ؽغجذ عشػخ اُغلٖ أٝالً
ثٞاعطخ سٓٓ ٢و٤بط ٖٓ كٞم
عبٗت أُشًت ٓشرجو ثجٌشح
خ٤و ٓؼوٞد ثلٞافَ أُشًت
ػذد اُؼوذ اُز٣ ١ظٜش ؽٔ٘٤ب
٘٣غشف أُو٤بط ؽز ٠رزلشؽ
اُغبػخ اُشِٓ٤خ ٣ؾذد عشػخ
أُشًت ثٞؽذح اُؼوذح اُغذاٍٝ
ٝاُخشائو  ٢ٛأدٝاد ٓالؽ٤خ
ٜٓٔخ أ٣نب ً رؾذ٣ذ أُٞهغ
٣زطِت رذ ٖ٣ٝاُزلبف َ٤ك٢
اُغذا ٍٝؽزٓ ٌٖٔ٣ ٠ؼشكخ ٛزا
أُٞهغ األداح أُغزخذٓخ هذٔ٣ب ً
ُٔؼشكخ خطٞه اُؼشك رؼشف
ثبُشثؼ٤خ  ٢ٛٝرو٤ظ ئسرلبع
اُ٘غْ اُوطج ٢أ ٝؽٔظ
ٓ٘زقق اُٜ٘بس  ٖٓٝثٖ٤
األدٝاد اُوذٔ٣خ األخشٟ

أُغزخذٓخ ك ٢أُالؽخ
أٓب
اُغذع٤خ ٝاألعطشالة
خطٞه اُط ٍٞكو٤غذ ك٢
اُوشٗ 18 ٝ 17 ٖ٤ثاعزخذاّ
ٓو٤بط صٓ٘ٝ ٢عذا ٍٝرؼشك
ٓشاًض ثؼل األعغبّ اُغٔب٣ٝخ
20
هٞاٍ اُؼبّ ك ٢اُوشٕ
اعزخذٓذ أُ٘بساد ٝاُؾجٌبد
اُلنبئ٤خ ُزؾذ٣ذ أُٞاهغ
أٗـٞاع أُالؽـخ
1ـ ٓالؽخ ثش٣خ
ٝرغزخذّ ك ٢عجبم اُغ٤بساد
ك ٢اُقؾشاء ٝخالٍ سؽالد
اُق٤ذ ٝاإلعزٌؾبكبد اُجش٣خ
2ـ ٓالؽخ ثؾش٣خ
ٝرغزخذّ ٓغ اُوطغ اُجؾش٣خ
ُزٞعٜٜ٤ب ٖٓ ٌٓبٕ ألخش
3ـ ٓالؽخ ع٣ٞخ
 ٢ٛٝػِْ رٞع ٚ٤اُطبئشح ٖٓ
ٌٓبٕ ٥خش ٝاُوذسح ػِ ٢رؾذ٣ذ
ٌٓبٜٗب ك ٢أٝ ١هذ أص٘بء
اُط٤شإ  ٢ٛٝأفؼت
٘ٛبى صالس هشم ُِٔالؽخ ٢ٛٝ
أُالؽخ اُغ٣ٞخ
ػ٘ذٓب ٗط٤ش ٖٓ ٗوطخ ألخش ٟأٝ
ٖٓ ٌٓبٕ ٥خش كاٗ٘ب ٗؾزبط
ٓؼشكخ ٌٓبٗ٘ب ٌُٖ ُ٤ظ ٘ٛبى
ئؽبساد أ ٝأ ١أؽذ ٌُٗ ٢غأُٚ
ػٖ اُطش٣ن ُٜزا ٗغزخذّ ػِْ
٣غٔ ٠ػِْ أُالؽخ ٌُٖ اُلشم
ث ٖ٤أُالؽخ اُغ٣ٞخ ٝأٓ ٟالؽخ
أخش ٟأٗي رط٤ش ثغشػبد ػبُ٤خ
عذاً ٝال رغزط٤غ إٔ رزٞهق ك٢
اُغٝ ٞرش٣ذ إٔ رؼشف ٌٓبٗي
ُٜزا
أُالؽخ ثبُشؤ٣خ

ئؽذ ٟهشم أُالؽخ اُز٢
رغزخذّ اُشؤ٣خ ؽ٤ش ٣زْ اُ٘ظش
ُِٔؼبُْ األسم٤خ ٝأُوبسٗخ ثٜ٘٤ب
ٝث ٖ٤اُخش٣طخ ٜ٘ٓٝب أػشف
ٌٓبٗ٠
أُالؽخ اُزوذ٣ش٣خ
ػ٘ذٓب رط٤ش ٖٓ ٌٓبٕ ٥خش
ٞ٣عذ س٣بػ رإصش ك٤ي ٝرغجت
اٗؾشاكي ُٜٝزا عٞف رط٤ش
ٓ٘ؾشكب ً ك ٢االرغب ٙاُؼٌغ٠ٌُ ٠
رغ٤ش ػِٗ ٠لظ خو ع٤شى
ٌُِٔبٕ أُزٞع ٚئُٚ٤
أُالؽخ اُالعٌِ٤خ
٘ٛبى ٓ٘بسح العٌِ٤خ ٌٓبٜٗب
ٓؼشٝف ُٜٝزا اعزط٤غ إٔ
أٗب
أػشف ٌٓبٗ ٠ثبُ٘غجخ ُٜب
ػِ ٠ارغب 270 ٙدسعخ ٓٝغبكخ
ٛ ٖٓ ًْ 25ز ٙأُ٘بسح
أُالؽخ اُلٌِ٤خ
ٝرزْ ثبعزخذاّ اُ٘غ ّٞك٢
اُغٔبء اُز ٢رظٜش كٝ ٢هذ
ٓؾذد ك ٢اُغ٘خ ٝأؽذد ٌٓبٗ٠
ثبُ٘غجخ ُٜب ٓضَ اعزخذاّ اُ٘غْ
اُوطجُٔ ٠ؼشكخ ارغب ٙاُؾٔبٍ
اُالعٌِ٤خ ُٜٝزا أػشف ٌٓبٗ٠
أُالؽخ ثبعزخذاّ األهٔبس
اُق٘بػ٤خ
٘ٛبى أؽذ األٗظٔخ اُز ٢رغزخذّ
األهٔبس اُق٘بػ٤خ  ٢ٛٝع ٠ث٠
ئط ٓبرا رؼشف ػٖ ٛزا اُ٘ظبّ
ٗ ٞٛظبّ ٣زٌ 24 ٖٓ ٕٞهٔش
ف٘بػ٣ ٢ذٝس ٕٝؽ ٍٞاألسك
٣زْ ٓؼشكخ أٌُبٕ ثبعزخذاّ 4
أهٔبس ػِ ٠األهَ ػٖ هش٣ن
ٓؼشكخ اإلؽذاص٤بد

ُوذ هغْ اُؼِٔبء األسك ئُ٠

أعضاء

مواضٌع نشطة

ؽالالد آٗغَ ك ٢ك٘ض٣ٝال
تقع هذه الشالالت فً ٝال٣خ
Salto
ث٤ُٞلبس فنزوٌال فً
عٔ٤ذ ثزُي ٗغجخً
ٝAngelهذ ُ
ئُ ٠اعْ أُغزٌؾق األٓش٢ٌ٣
ٝه٤بس األدؿبٍ ع ٢ٔ٤آٗغَ اُز١
رؾطٔذ هبئشرّ1937 ٚ
ٝرؼزجش ؽالالد أٗغَ أهٍٞ
ؽالالد ك ٠اُؼبُْ  ُٚٝهبػذح
ؽذ٣ذح االٗؾذاس ٣ٝجِؾ اسرلبع
اُؾالٍ ؽٞآُِٞ٤ً ٢زشاً ٝاؽذاً
ُزُي ك٣ ٜٞؼذ ٓشرلؼب ً عذاً ؽ٤ش
ئّٕ رذكن أُبء ٖٓ اُؾالٍ ٣ؾجٚ
عؾبثخ ٖٓ اُنجبة وٌصل أطول
تدفق مستقٌم لها  807أمتار
وٌمكن التجول بها بواسطة
زورق أو سٌراً على األقدام
ولكن بسبب األوضاع الراهنة
فً فنزوٌال ال توص ى وزارة
الخارجٌة بالسفر ولكن ذلك ال

مساعدة

موقع سٌٌٌد

سجل نفسك كعضوا

ٌمنع الفرد من أن ٌحلم
بزٌارة هذه الطبٌعة الخالبة
ؽالالد ُٓٞز٘ٓٞب ٙكٝ ٢ال٣خ
أٝس٣ـٕٞ
تقع شالالت مولتنوماه فً
والٌة أورٌغون فً الوالٌات
المتحدة وهً رمز للوالٌة
وٌبغ طول أحد هذه الشالالت
 165متراً واآلخر  21متراً
والفارق بٌنهما  3أمتار تعتبر
هذه الشالالت من األكثر
جماال فً وادي نهر كولومبٌا
فً قلب الغابة الخضراء وٌتم
تركٌب جسر للمشاة ٌسمح
للزوار باستكشاف المنطقة
ؽالٍ ؿُٞلٞط ك ٢أ٣غِ٘ذا
ٌقع شالل غولفوس فً
ٌسلندا وٌسمى بالشالالت
الذهبٌة على بعد  40كم من
العاصمة األٌسلندٌة رٌكٌافٌك
وٌمكن الوصول إلٌه عند
وهً
عبور طرٌق مع ّبد
الثالث
واحدة من النقاط
الممٌزة للدائرة الذهبٌة التً
تضم المواقع الرئٌسٌة فً
البالد مع ثٌنجفٌلٌر وجٌسٌر
وهً تتمٌز بظواهر بركانٌة
مذهلة

موقع كووورة

ٌتم عبور الدائرة الذهبٌة
مرورا ببعض األنهار الكبٌرة
ً
وهً شالالت مزدوجة ٌصل
ارتفاعها إلى  32متر على
نهر األبٌض وتتكون من تدفق
نهر األبٌض واألمطار
ؽالٍ ٓبسٓٞس ك ٢ئ٣طبُ٤ب
٣وغ ؽالٍ ٓبسٓٞس ك ٢ئ٣طبُ٤ب
 ٞٛٝأػِ ٠ؽالٍ ئفط٘بػ ٢ك٢
اُؼبُْ ٣ٝطَ ػِٝ ٠د٣بٕ اُوش٣خ
اُز ٢رؾَٔ اإلعْ ٗلغ ٚاُٞاهؼخ
ثبُوشة ٖٓ ٓذ٘٣خ ر٤شٗ٢
اُق٘بػ٤خ ك ٢أٓٝجشٝ ١فْٔ
ٛزا اُؾالٍ ُِغٔبػ ثبُٔ٤بٙ
اُشاًذح ثبُزذكن ٣ٝجِؾ ػِٞ
اُؾالٍ ؽٞآُ 165 ٠ز ًشا
ؽالٍ ؿبعبداُٞس ك ٢عضس كبسٝ
ٌقع شالل غاسادالو فً جزر
فارو وهً منطقة صلبة
وٌحوي أرخبٌلها العدٌد من
الجزر البركانٌة بٌن سكوتلندا
وأٌسلندا فً شمال المحٌط
األطلسً وٌتدفق هذا الشالل
من منتصف المنحدرات
الملٌئة بالطٌور البحرٌة من
جزٌرة فٌغار وٌصب فً
المحٌط

ؽالالد أعٞاص ٝك ٢األسع٘زٖ٤
٣زخط ٠هٛ ٍٞز ٙاُؾالالد
ه ٍٞؽالالد ٗ٤بؿبسا اُٞاهؼخ
كً٘ ٢ذا ٝرؾذ ٛز ٙاُؾالالد
اُجشاص ٖٓ َ٣عٜخ ٝاألسع٘زٖ٤
ٖٓ عٜخ اُخش٘٣ٝ ٟوغْ اُؾالٍ
ئُ ٠ؽٞاُ 275 ٢ؽالالً أ٤ٓ ٝب ٍٙ
ث٤نبء ٣جِؾ اسرلبػ ٚث-60 ٖ٤
ٓ 82زشاً ٝرؼزجش ٖٓ أعَٔ
ؽالالد اُؼبُْ ئر ػ٘ذٓب ٘٣زؾش
اُشرار ٖٓ اُؾالٍ ر٘ؾأ
ٓغٔٞػخ ٖٓ هٞط هشػ عِٔ٤خ
ُِـب٣خ
ؽالالد كٌ٤زٞس٣ب
تقع شالالت فٌكتورٌا على نهر
زمبٌري على حدود زامبٌا
وزٌمبابوي فً قارة أفرٌقٌا
وٌطلق على هذا النهر اسم
الضباب الصاعق وتعتبر هذه
الشالالت من عجائب الدنٌا
السبع رؼزجش ؽالالد كٌ٤زٞس٣ب
ٖٓ أسٝع ؽالالد اُؼبُْ ٞٛٝ
ساثغ أًجش ٜٗش ك ٢ئكش٣و٤ب رؼ ّذ
ؽالالد كٌ٤زٞس٣ب اُؾالٍ
اُٞؽ٤ذ ك ٢اُؼبُْ اُز٣ ١جِؾ
ه ُٚٞأًضش ٖٓ ًِٓٞ٤زش ٝاؽذ
ٝاسرلبػ ٚأًضش ٖٓ ٓئخ ٓزش
٣ٝشرلغ اُنجبة ٝأُ٤بٙ
اُ ُٔزغبهطخ ٖٓ اُؾالٍ ثٔغبكخ
رض٣ذ ػٖ ٓ 400زشاً ؽ٤ش
 ٌٖٔ٣عٔبع مغ٤ظ اُؾالٍ ٖٓ
ٓغبكخ ِٓٞ٤ً 40زشاً ًٔب ٌٖٔ٣
سؤ٣زٓ ٖٓ ٚغبكخ ِٓٞ٤ً 50زشاً
ٝهذ اًزؾق ٛزا اُؾالٍ اُ ُٔزَٛ
األٝسٝث ٢د٣ل٤ذ ُ٤ل٘٤ـغزٕٞ
ػبّ  ّ1855ثٔ٘٤ب ًبٕ ٘٣ؾش

اُذ ٖ٣أُغ٤ؾ ٢ك ٢ئكش٣و٤ب ٝهذ
ًزت ػبّ  ّ1857أّٗ ٚال ٌٖٔ٣
ألؽذ ك ٢ئٗغِزشا رخ َّ٤عٔبٍ
رُي اُؾالٍ كم تتدفق مٌاه
الشالل إلى نهر Batoka
Gorgeوتعتبر هذه
الشالالت مكان استقطاب
للمغامربن الذٌن ٌقصدونها
لممارسة رٌاضة القفر بالحبال
كما وٌوفر مكتب السفرٌات
Maison de l’Afrique
رحالت سٌاحٌة مصحوبة
بمرشدٌن سٌاحٌٌن محلٌٌن
وتتضمن الرحلة زٌارة
الحٌوانات البرٌة كالتماسٌح
وفرس النهر والفٌلة
ؽالالد ٗ٤بعشا
رؼ ّذ ؽالالد ٗ٤بعشا ٝاؽذح ٖٓ
أعَٔ ؽالالد اُؼبُْ ٝروغ ػِ٠
اُؾذٝد ث ٖ٤أٗٝزبسً٘ٝ ٞ٣ذا
ٝٝال٣خ ٗٞ٣ٞ٤سى األٓش٤ٌ٣خ
الذي ٌربط بحٌرة إٌري
ببحٌرة أونتارٌو ؽ٤ش روغ
ػِ ٠عضأً ٖ٣ج٤ش ٖ٣رلقِٜٔب
عض٣شح عٞد ثبإلٗغِ٤ض٣خ ؽ٤ش
٣وغ اُغضء األًجش ٖٓ اُؾالالد
ك ٢اُنلخ اُ٤غش ٟكً٘ ٢ذا
٣ٝطِن ػِ ٚ٤اعْ ؽالالد
ؽذٝح اُؾقبٕ ٣ٝجِؾ اسرلبع
رُي اُوغْ ؽٞآُ 56 ٢زشاً
ٝه ٍٞخو هٔخ اُ ُٔ٘ؾ٘670 ٠
ٓزشاً روش٣جب ً أٓب اُؾالالد
األٓش٤ٌ٣خ اُوش٣جخ ٖٓ اُنلخ
اُ ٠ُ٘ٔ٤ك٤جِؾ اسرلبػٜب ؽٞاُ٢
ٓ 58زشاً رزٔ٤ض أُ٤ب ٙاُ ُٔزذكوخ

ٖٓ اُؾالالد ثٞمٞؽٜب ٝخِ ّٛٞب
ٖٓ اُشٝاعت أونتارٌو وسبق أن
تجمدت هذه الشالالت بالرغم من
الطقس المعتدل
شالالت دٌتٌان
تقع على الحدود الصٌنٌة
الفٌتنامٌة على نهر سون وٌصل
ارتفاعها إلى  30متر وتنفصل
إلى ما ٌظهر أنه  3شالالت بسبب
الصخور واألشجار التً تتدفق
علٌها وهدٌر مٌاهه ٌمكن
سماعه على بعد مئات
الكٌلومترات.
شالالت جوج
هو ثانً أعلى شالل فً الهند نتج
عن تدفق نهر شارافاثً وٌصل
ارتفاعه إلى  253متر وهً
نقطة جذب سٌاحٌة رئٌسٌة فً
الهند وفً موسم األمطار ٌزداد
ارتفاعه وكثافته
 -5شالل فٌنوفوسٌن
هو أطول شالل فً أوربا
والسادس على مستوى العالم
وٌقع فً النروٌج وٌتغذى من
نهر فٌنو والجبل الجلٌدي بجواره
وٌقع لجانبه شالل آخر هو شالل
درٌفا لٌتناغما معا مانحٌن أجمل
المشاهد
شالالت كاٌتٌر
هً شالالت ضخمة على نهر
بوتارو وسط غٌانا وهً توجد
فً الحدٌقة الوطنٌة لغٌانا وهو
من أقوى الشالالت على مستوى
العالم وٌبلغ متسوط تفق المٌاه
فٌه  663متر مكعب فً الثانٌة
مع ارتفاع سقوط حر ٌصل إلى
 226متر وهو أعلى بحوالً 5
مرات من شالالت نٌاجرا.
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موضوعات االهتمام
اصول الفقه ـ اقتصاد وتجارة ـ حاسبات ومعلومات

تعرٌف نظام التشغٌل ومهامه
من أهم البرمجٌات األساسٌة
التً ٌحتاجها الحاسب لكً
ٌعمل ما ٌعرف بنظام التشغٌل
وٌطلق علٌه أحٌانا ً برمجٌات
النظام فما نظام التشغٌل
تعرٌف نظام التشغٌل :
نظام التشغٌل هو مجموعة
من البرمجٌات األساسٌة التً
تقوم إدارة الحاسب وتتحكم
فً كافة األعمال والمهام التً
ٌقوم بها وتسٌر هذه
البرمجٌات على المستخدم
االستفادة من األجهزة التً
ٌتكون منها الحاسب
والملحقات التابعة له مثل
الطابعة والفأرة وغٌرها كما
تمكن المستخدم من االستفادة
من البرمجٌات التطبٌقٌة
المختلفة للحاسب كبرمجٌات
الطباعة للرسائل أو إجراء
األعمال الحسابٌة أو غٌر ذلك
وٌعد نظام التشغٌل أهم
البرمجٌات بل أنه عصب
الحٌاة بالنسبة للحاسب وعادة
ما تقوم الشركات الكبرى
المصنعة ألجهزة الحاسب
بعمل أنظمة التشغٌل المتوافقة
مع أجهزتها بحسب نوع
المعالج المستخدم فٌها أو
تقوم

بتفوٌض شركات متخصصة
لعمل أنظمة التشغٌل لها أما
الشركات الصغرى فتقوم
بتصنٌع أجهزتها لتكون
متوافقة مع منتجات إحدى
الشركات الكبرى
مهام نظام التشغٌل :
لنظم التشغٌل مهام ووظائف
متعددة تتعلق بعملٌات تشغٌل
الحاسب والتحم فً مكوناته
وأجهزته المادٌة وملحقاته
وٌمكننا أن نحدد أهم نظام
التشغٌل فً النقاط التالٌة :
 -1التحكم فً مسار البٌانات:
ٌقوم نظام التشغٌل بنقل
البٌانات داخل الحاسب من
وحدة إلى أخرى كما ٌتولى
تنظٌم تبادلها بٌن الوحدات
المختلفة بالجهاز وهو ٌنظم
كذلك عملٌات حفظ البٌانات
والبرمجٌات وٌحتفظ
بمعلومات مفصلة عن حجمها
وأماكن حفظها
 -2تحمٌل البرمجٌات التطبٌقٌة
من المهام المهمة لنظام
التشغٌل القٌادة بتحمل
البرمجٌات التطبٌقٌة إلى
الذاكرة من الوحدات الملحقة
من وسائط التخزٌن المرتبطة
بالحاسب والمقصود بعملٌة
تحمٌل البرمجٌات هو نقلها

من وسائط التخزٌن المرتبطة
بالحاسب والمقصود بعملٌة
تحمٌل البرمجٌات هو نقلها من
وسائط التخزٌن الذاكرة
الرئٌسٌة ثم إلى وحدة المعالجة
تمهٌداً لتنفٌذها وبعد تنفٌذ
التشغٌل
البرنامج ٌقوم نظام
بإزالة البرنامج من الذاكرة
الرئٌسٌة إذ لم ٌكن البرنامج
من البرمجٌات المقٌمة دوما ً
إلفساح المجال أمام تحمً
 -3التحكم فً وحدة الذاكرة
الرئٌسٌة :
تتسم بعض نظم التشغٌل
بتنفٌذ أكثر من برنامج واحد
فً الوقت نفسه أو أن ٌعمل
أكثر من مستخدم واحد على
الحاسب وفً هذه الحاالت
تتضمن مسئولٌات نظام
التشغٌل عملٌات توزٌع الذاكرة
الرئٌسٌة على أكثر من
مستخدم فً حالة اتصال أكثر
من مستخدم بالحاسب عن
طرٌق الطرفٌات
 -4التحكم فً وحدات اإلدخال
واإلخراج:
وٌشمل ذلك عملٌات التحكم
فً إدخال البٌانات عم طرٌق
المفاتٌح أو الفأرة أو غٌرها
وعملٌات عرض المعومات

على الشاشة أو إرسالها إلى
الطابعة أو أي وحدات أخرى
 -5االتصال مع المستخدم:
ٌقوم نظام التشغٌل بتنظٌم
أسلوب المواجهة مع مستخدم
الحاسب ومن خالل ذلك
ٌتمكن مستخدم الحاسب من
متابعة البرمجٌات التً ٌتم
تنفٌذها واإلطالع على
المالحظات التً ٌظهرها
الحاسب على الشاشة وكذلك
إصدار األوامر لتوجٌه
الحاسب للقٌام بالمهام
المناسبة
 -6اكتشاف األعطال
عند حدوث أٌة أعطال فً أحد
مكونات الحاسب ٌقوم نظام
التشغٌل بصورة آلٌة بتشغٌل
سلسلة من البرمجٌات
الخاصة باكتشاف األعطال
كٌف ٌعمل نظام تشغٌل
الحاسب
عند تشغٌل الحاسب فإن نظام
التشغٌل ٌمر بعدة خطوات
حتى ٌصبح جاهزاً لٌستقبل
أوامر المستخدم وٌمكن
تلخٌص هذه الخطوات كما
ٌلً
 -1قراءة وتنفٌذ التعلٌمات
واألوامر من ذاكرة القراءة
الثابتة ROM
 -2فحص وحدات الحاسب
للتأكد من سالمتها
 -3تحمٌل نظام التشغٌل من

األقراص اللٌنة أو الضوئٌة أو
من القرص الثابت
 -4استالم أوامر مستخدم
الجهاز
 -5تحمٌل البرمجٌات
التطبٌقٌة وتنفٌذ تعلٌماتها
 -6العودة إلى نظام التشغٌل
وانتظار أوامر المستخدم
وتكرار الخطوات السابقة
أنواع أنظمة التشغٌل :
تنقسم أنظمة التشغٌل من
حٌث قدرتها على تشغٌل أكثر
من برنامج لنفس المستخدم
فً نفس الوقت إلى قسمٌن
 -1أنظمة تسمح بهذه
اإلمكانٌة وتسمى بأنظمة
متعددة المهام
 -2أنظمة ال تسمج بهذه
اإلمكانٌة وتسمى أنظمة
وحٌدة المهام
كما تنقسم أنظمة التشغٌل من
حٌث قدرتها على السماح
ألكثر من مستخدم بتشغٌل
برمجٌاتهم فً نفس الوقت
إلى قسمٌن :ـ
 -1أنظمة تسمح بهذه
اإلمكانٌة وتسمى بأنظمة
متعددة المستخدمٌن
 -2أنظمة ال تسمح بهذه
اإلمكانٌة وتسمى بأنظمة
وحٌدة المستخدم
ومما تقدم ٌمكن تعرٌف أربعة
أنواع من أنظمة التشغٌل هً
 -1نظام وحٌد المستخدم وهو
أقل األنظمة قوة وٌسمح
لمستخدم واحد فقط بالعمل
علٌه وال ٌستطٌع هذا
المستخدم أن ٌشغل أكثر من
برنامج فً نفس الوقت وساد

هذا النظام مع الحاسب
الشخصً حتى وقت قرٌب
ونادراً ما نراه مستخدما ً إال
مع أجهزة الحاسب القدٌمة
 -2نظام متعدد المستخدم
وحٌد المهام وهو شائع
االستخدام على أجهزة
الحاسب الخادم وٌستخدم هذا
النظام فً دوائر األعمال
المتوسطة والصغٌرة حٌث
ٌسمح لعدد من المستخدمٌن
بالعمل معا ً ولكن ٌجري
تشغٌل برنامج واحد فقط لكل
مستخدم
 -3نظام وحٌد المستخدم
متعدد المهام وهو النظام
الشائع االستخدام حالٌا ً على
أجهزة الحاسب الشخصً
ومحطات العمل حٌث ٌتٌح
للمستخدم الواحد القدرة على
تنفٌذ أكثر من برنامج فً
نفس الوقت
 -4نظام متعدد المستخدم
متعدد المهام وهو أقوى
األنظمة وهو السائد على
أجهزة الحاسب المركزٌة
والمتوسطة وقد بدأ زحف
هذا النظام مؤخراً على أجهزة
الحاسب الشخصً وفً هذا
النظام ٌقوم كل مستخدم
بالتعامل مع الحاسب وكأن
الحاسب ٌعمل له وحده وذلك
لما ٌتمٌز به من سرعات
عالٌة فً التشغٌل والتنفٌذ
وتنفٌذ األوامر كما أن أي
خطأ ٌرتكبه مستخدم ما
الٌؤثر على باقى المستخدمٌن
وال ٌعطل أعمال الحاسب

ابن أبى أصٌبعة وكان ٌعتمد علٌه
مولده ونشأته
فً األدوٌة المفردة والحشائش
 ٞٛم٤بء اُذ ٖ٣أثٓ ٞؾٔذ ػجذهللا
ثم خدم ابنه الملك الصالح نجم
ثٖ أؽٔذ أُبُوُٝ ٢ذ ك ٢األٗذُظ
الدٌن صاحب دمشق من دمشق
593
ثٔذ٘٣خ ٓبُوخ ك ٢ػبّ
كان ابن البٌطار ٌقوم بجوالت فً
ٛـغش ١أُٞاكن ػبّ
مناطق الشام واألناضول فٌعشب
٤ٓ1197الدُ ١وت ثبُٔبُو٢
وٌدرس وفً هذه الفترة اتصل به
ٗغجخ ئُٓ ٠بُوخ ك٢
ابن أبً أصٌبعة صاحب طبقات
األٗذُظ ئعجبٗ٤ب اُٝ ٕ٥وت أ٣نب ً
األطباء فشاهد معه كثٌراً من
ثبُ٘جبر ٢ألًٗ ٚبٕ ػبُْ ػقشٙ
النبات فً أماكنه بظاهر دمشق
ك ٢ػِ ّٞاُ٘جبد ٝاؽزٜش ثبثٖ
وقرأ معه تفاسٌر أدوٌة كتاب
اُج٤طبس ألٕ ٝاُذً ٙبٕ هج٤جب ً
دٌسقورٌدس قال ابن أبً أصٌبعة
ث٤طش٣ب ً ٓبٛشاً اًزؾق اثٖ اُج٤طبس
فكنت آخذ من غزارة علمه
ٗؾٓ ٞئز ٢ف٘ق ٖٓ اُ٘جبربد
ودراٌته شٌئا ً كثٌراً وكان ال ٌذكر
اُطج٤خ ُْ رؼشف هجِ ٚأم٤لذ ئُ٠
دواء إال وٌعٌن فً أي مكان هو
اُ٘جبربد اُز ٢ػشكٜب اُؼشة ٖٓ
من كتاب دٌسقورٌدس
هجَ عٞاء ػٖ هش٣ن اُزشعٔخ أٝ
وجالٌنوس
ػٖ هش٣ن اُزغبسة اُخبفخ
ُزُي ٣ؼزجش أػظْ ػبُْ ٗجبر٢
أهم أعماله
ػشثٓ ٢غِْ ظٜش ك ٢اُوشٕٝ
٣ؼزجش ًزبة اُغبٓغ ُٔلشداد
اُٞعط ٠سافر ابن البٌطاروهو
األد٣ٝخ ٝاألؿز٣خ ٖٓ أ ْٛأػٔبُٚ
إلى المغرب
فً أول شبابه
٣ٝؼشف أ٣نب ثٔلشداد اثٖ
فجاب مراكش والجزائر وتونس
اُج٤طبس أ ٝاُغبٓغ  ٞٛٝػجبسح
معشبا ً ودارسا ً وقٌل أن تجاوز
ػٖ ٓٞعٞػخ ٗجبر٤خ ٝفق كٜ٤ب
إلى بالد األغارقة وأقصى بالد
ٞٗ 1400ع ٖٓ
أًضش ٖٓ
الروم آخذاً من علماء النبات
فٌها واستقر به الحال فً مصر األػؾبة ٝاألد٣ٝخ ٝاُؼوبه٤ش
اُطج٤خ ٜٓ٘ب صالصٔئخ ٗٞع ٖٓ
متصالً بخدمة الملك األٌوبً
األػؾبة ٝاألد٣ٝخ والعقاقٌر
الكامل الذى عٌنه رئٌسا ً على
اُطج٤خ ٜٓ٘ب صالصٔئخ ٖٓ ف٘ؼٚ
سائر العشابٌن وأصحاب
ٓشرجخ ػِ ٠ؽشٝف اُٜغبء ٣زًش
البسطات كما ٌقول
كٜ٤ب اُذٝاء ٘ٓٝبكؼٝ ٚهشم

اعزؼٔبُٝ ٚرشعٔذ ٛزٙ
أُٞعٞػخ ئُ ٠صالس ُـبد ٢ٛ
األُٔبٗ٤خ ٝاُالر٤٘٤خ ٝاُلشٗغ٤خ
150
ًٔب ٣ؾ٤ش اٌُزبة اُ٠
ًبرجب ً ػشث٤ب ً ً 20 ٝبرجب ً ٗٞ٣بٗ٤ب ً
ٝهذ ًزت كٓ ٢وذٓخ ٛزا اٌُزبة
ػجبسر ٚاُؾ٤ٜشح اُز ٢رذٍ ػِ٠
أُٜ٘ظ اُز ١ارجؼ ٚك ٢أثؾبصٓ ٚب
فؼ ػ٘ذ ١ثبُٔؾبٛذح ٝاُ٘ظش
ٝصجذ ُذ ١ثبُٔخجش ال ثبُخجش
أخزد ثٓٝ ٚب ًبٕ ٓخبُلب ً ك٢
اُوٝ ٟٞاٌُ٤ل٤خ ٝأُؾبٛذح
اُؾغ٤خ ٝأُب٤ٛخ ُِقٞاة
ٗجزر ُْٝ ٚأػَٔ ثٚ

مؤلفاته







ًزبة اإلثبٗخ ٝاإلػالّ ثٔب
ك ٢أُٜ٘بط ٖٓ اُخَِ
ٝاألٛٝبّ
رلغ٤ش ًزبة د٣غوٞس٣ذٝط.
سعبُخ ك ٢رذا ١ٝاُغٔ.ّٞ
ٓ٤ضإ اُطج٤ت.
أُـ٘ ٢ك ٢األد٣ٝخ أُلشدح.
ًزبة األكؼبٍ اُـش٣جخ
.
ٝاُخٞاؿ اُؼغ٤جخ

وفاته
رٞك ٢اثٖ اُج٤طبس ٣ ٞٛٝوّٞ
ثأثؾبصٝ ٚرغبسث ٚػِ ٠اُ٘جبربد
ؽ٤ش رغشة ئُ ٚ٤اُغْ أص٘بء
اخزجبسُ٘ ٙجزخ ؽب ٍٝف٘غ دٝاء
ٜٓ٘ب ك ٢دٓؾن ػبّ
ٛ 646ـغش ١أُٞاكن
٤ٓ1248الد ٞٛٝ ١ك ٢اُؾبد٣خ
ٝاُخٔغ ٖٓ ٖ٤ػٔشٙ

اُجؾ٤شح اُٞسد٣خ ك ٢أعزشاُ٤ب
ثؾ٤شح ٤ِ٤ٛش  ٢ٛثؾ٤شح ٝسد٣خ اُِ ٕٞروغ ك٢
ٓ٘طوخ عُٞذكِ٤ذص ك ٢اُغض٣شح اُٞعط ٠ثأعزشاُ٤ب
ٝرزٔ٤ض ٛز ٙاُغض٣شح ثزنبس٣غٜب اُطج٤ؼ٤خ
أُٔ٤ضح ٝاُشائؼخ ؽ٤ش ؿبثبد األؽغبس اٌُض٤لخ
ٝاٌُضجبٕ اُشِٓ٤خ اُ٘بػٔخ ٝهشثٜب ٖٓ أُؾ٤و ،كوذ
أػطذ رِي أُٔ٤ضاد اُطج٤ؼ٤خ ُِغض٣شح ٓٞهؼب ً
ٓزٛالً ٣غزٔزغ ث ٚاُضٝاس ٝاُغ٤بػ ٖٓ عٔ٤غ
أٗؾبء اُؼبُْ ٝرجؼذ اُغض٣شح ؽٞاُ ٢صالصخ
ًِٓٞ٤زشاد ػٖ ٓذ٘٣خ اعجشاٗظ ٣ٝجذ٘ٓ ٝظش
اُجؾ٤شح ٖٓ األػًِ ٠لوبػخ ٖٓ اُؼٌِخ اُٞسد٣خ
ٓ 600زش
اُقِجخ ٣ٝجِؾ ه ٍٞاُجؾ٤شح ٗؾٞ
٣ٝؾ٤طٜب ٖٓ اُغٞاٗت اُشٓبٍ ٝاُـبثبد اٌُض٤لخ
خبفخ أؽغبس اٌُ٤٘٤ب ًٔب ٞ٣عذ ؽش٣و م٤ن ٖٓ
اٌُضجبٕ اُشِٓ٤خ اُز ٢رـطٜ٤ب اُ٘جبربد ٣ٝلقَ
اُجؾ٤شح ػٖ أُؾ٤و اُغ٘ٞث ٢األصسم
اًزؾبف اُجؾ٤شح
٣ؼٞد اًزؾبف اُجؾ٤شح اُٞسد٣خ ئُ ٠أُغزٌؾق
ٓبص ٞ٤كِ٘ذسص ػبّ  ّ1802كوذ هبّ كِ٘ذسص ثزغِن
أػِ ٠هٔخ ك ٢اُغض٣شح ُٔغؼ أُ٤ب ٙأُؾ٤طخ ثٜب
ػ٘ذٓب عبء ػجش اُجؾ٤شح اُشائؼخ ًٝزت ػٜ٘ب ك٢
اُؼذ٣ذ ٖٓ األثؾبس أُزؼِوخ ثبُغض٣شح ثؾٌَ ػبّ
ٝاُجؾ٤شح اُٞسد٣خ ثؾٌَ خبؿ
عجت اُِ ٕٞاُٞسدُٜ ١ز ٙاُجؾ٤شح
ال  ُٕٞ ٌٕٞ٣اُجؾ٤شح دائٔب ً ٝسد ١اُِ ٕٞثَ
رزؾ ٍٞاُجؾ٤شح ئُ ٠اُِ ٕٞاُٞسد ١ػ٘ذٓب رشرلغ
دسعخ اُؾشاسح كؼ٘ذ اٗخلبك اُؾشاسح رؼٞد ئُ٠
ُٜٗٞب اُطج٤ؼ٣ٝ ٢ؼزوذ اُؼِٔبء إٔ عجت إُِٞ
أُٔ٤ض ُِٔبء ك ٢اُجؾ٤شح اُٞسد٣خ ٗبرظ ػٖ
اُغبُ٘٤ب ٝاُطؾبُت اُخنشاء ٝاالسرلبع كٗ ٢غجخ
أٓالػ اُشٝث٤بٕ ك٤ٓ ٢ب ٙاُجؾ٤شح ٝػ٘ذٓب ٣قَ

ٝك٢

ئُٓ ٠غزِٞٓ ٟٞؽخ أػِ٤ٓ ٖٓ ٠ب ٙاُجؾش
ظَ دسعخ اُؾشاسح اُؼبُ٤خ ٝظشٝف اإلمبءح
اٌُبك٤خ ٝأُ٘بعجخ رجذأ ك ٢اُزلبػَ ٓغ ٓٞاد
أخشٞٓ ٟعٞدح ك ٢اُطؾبُت كز٘ٔٞٗ ٞع ٖٓ
أٗٞاع اُجٌز٤ش٣ب اُٞسد٣خ ك ٢اُوؾشح أُِؾ٤خ ٞٛٝ
ٓب ٣ؼط ٢اُجؾ٤شح رُي اُِ ٕٞاُلش٣ذ ٖٓ ٗٞػٚ
ٓوبسٗخ ثبُجؾ٤شاد األخش ٟأُٞعٞدح ك ٢عٔ٤غ
ٓخزِق أُ٘بهن ك ٢اُؼبُْ ٣ٝؼزجش أكنَ ٝهذ
ُٔؾبٛذح اُجؾ٤شح ثٜزا اُِ ٕٞأُٔ٤ض  ٞٛػ٘ذ
ؿشٝة اُؾٔظ ك ٢اُظشٝف اُغ٣ٞخ أُ٘بعجخ
رزؾ ٍٞاُجؾ٤شح ئُ ٠اُِ ٕٞاُٞسد ١اُخل٤ق اُظَ
٣ٝشعغ رُي ئُ ٠اُزشً٤ض اُؼبُ ٖٓ ٢اُطؾبُت ك٢
أُ٤بٙ
ٓ٘طوخ اُجؾ٤شح
ت ّم التعرف على البحٌرة من قبل منظمة حٌاة
الطٌور الدولٌة باعتبارها منطقة مهمة للطٌور
ألنها تدعم أعداداً كبٌرة من الطٌور المحلٌة
والمهاجرة وهناك العدٌد من المناظر الطبٌعٌة
الخالبة فً المنطقة المحٌطة بالبحٌرة التً
توفر متعة ممارسة العدٌد من المواهب
المختلفة والقٌام بها فً جمٌع أنحاء المنطقة

السكك الحدٌد المصرٌة تختار  Talgoلتورٌد وصٌانة
أسطول القطارات أعلنت شركة تالغو المصنعة
للقطارات ٌوم أمس عن تعاقد مع سكة حدٌد مصر
بهدف تشغٌل الخدمات المشتركة بٌن المدن علً
الطرق الرئٌسٌة لشركه سكة حدٌد مصر التً تربط
بٌن االسكندرٌه والقاهرة وأسوان بواسطة  6قطارات
 160كم فً الساعه
جدٌده تصل سرعتها إلى
وستتشكل القطارات من  14عربة ركاب باالضافه
إلى قاطرة كهربائٌه تعمل بالدٌزل ووفقا لتالغو فإن
36
التكوٌن الداخلً للقطارات مطابق للقطارات ال
التً ٌتم تورٌدها حالٌا للسكك الحدٌدٌة عالٌه السرعة
للحرمٌن فً المملكة العربٌة السعودٌة وقد صممت
هذه القطارات التً تتحكم المناخ داخلها للعمل فً
درجات حرارة عالٌه جدا وتمنع دخول الرمل داخلها
القطارات الجدٌده تقدم مزٌجا من الدرجتٌن االولً
والثانٌة باالضافه إلى عربة كافتٌرٌا ومساحات
للركاب ذوي اإلحتٌاجات الخاصه وسٌكون داخل جمٌع
العربات وأي فاي علً متن القطار وشاشات LED
فً كل مقعد فً الدرجة االولً وتبلغ قٌمه عقد الشراء
 126ملٌون ٌورو باإلضافه لعقد منفصل ٌغطً ثمانً
سنوات من الصٌانة بسعر  32ملٌون ٌورو وٌقوم
البنك األوروبً لإلنشاء والتعمٌر بتموٌل المشروع فً
 2016وقدمت
اطار مناقصة أطلقت فً أغسطس
العطاءات النهائٌة فً أكتوبر  2018والتسلٌم فً
2021-22وقال رئٌس تالغو كارلوس دي باالسٌو
اورٌول للسكك الحدٌدٌة ان الشركة حددت سنتٌن كحد
ادنً للتصنٌع واالختبار لضمان التشغٌل الموثوق به
وقد ٌتم تسرٌع جدول التسلٌم

