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عقد أحمد جمال نائب محافظ اإلسكندرٌة
اجتماع لمناقشة أعمال تنفٌذ الخطة
االستثمارٌة والموقف التنفٌذى للرصف على
مستوى األحٌاء واٌضا األعمال المنفذة لترمٌم
الحفر والمطبات بالشوارع الرئٌسٌة والجانبٌة
خالل االجتماع الدورى الٌوم بحضور اللواء
أحمد بسٌونً السكرتٌر العام بالمحافظة
واللواء حمدى الحشاش السكرتٌر العام
المساعد ورؤساء األحٌاء والمهندسة أمل
محمود القائم بأعمال مدٌر مدٌرٌة الطرق
والنقل باإلسكندرٌة وأكد نائب المحافظ على
رؤساء االحٌاء بضرورة عمل جوالت مٌدانٌة
لمتابعة اعمال الرصف التى تتم بنطاق
احٌاءهم لضمان جودة الرصف والتزمها
بالمواصفات والتوقٌتات المحددة وذلك
بالتنسٌق مع مدٌرٌة الطرق مشدده على ازالة
اى عقبات قد تواجه اعمال الرصف واطلع
على جمٌع عملٌات الرصف التى تتم باالحٌاء
واٌضا نسب التنفٌذ سواء بالخطة االستثمارٌة
للعام المالى الحالى او خطة ترمٌم الحفر
والمطبات للشوارع على مستوى احٌاء
المحافظة
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/3/3 :

عقد الدكتور عبد العزٌز قنصوة محافظ اإلسكندرٌة
برفقة الدكتور عاصم الجزار وزٌر اإلسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانٌة الٌوم اجتماعا
لدراسة إنشاء صندوق سٌادى بمحافظة اإلسكندرٌة
ٝأّبه ث٤بٕ صبكه ٓ٘ن هِ َ٤إٔ مُي ر٘ل٤نا ُزٞعٜ٤بد
اُوئ ٌ٤ػجل اُلزبػ اَُ ٢َ٤هئ ٌ٤اُغٜٔٞه٣خ
ثبْٗبء ص٘لٝم إلكاهح األص ٍٞاُـ٤و َٓزـِخ ث٘طبم
اإلٌٍ٘له٣خ ٝمُي ثؾعٞه اُِٞاء أؽٔل اُؼياىٟ
هئ ٌ٤اُْؼجخ اُٜ٘لٍ٤خ ثبُٔ٘طوخ أُْبُ٤خ اُؼٌَو٣خ
ٝاُِٞاء ػالء ػجل هللا ٤ٛ َ٤ًٝئخ اُوهبثخ اإلكاه٣خ
ثبإلٌٍ٘له٣خ ٝهئ ٌ٤اُ٤ٜئخ اُؼبٓخ ُِزقط٤ػ اُؼٔواٗ٠
ثٞىاهح اإلٌٍبٕ ٝأَُزْبه اُوبُٗٞ ٠ٗٞىاهح
االٍزضٔبه ٣نًو إٔ اُص٘لٝم اَُ٤بكُٔ ٟؾبكظخ
اإلٌٍ٘له٣خ ٜ٣لف اُ ٠رؾو٤ن ٓجلأ االٍزـالٍ األٓضَ
ٝؽَٖ اكاهح أص ٍٞأُؾبكظخ ٝمُي ك ٠ظٞء فطخ
اُؾٌٓٞخ ُزؾو٤ن أٛلاف اُز٘ٔ٤خ أَُزلآخ ك ٠اغبه
هإ٣خ ٓصو ٓٝ 2030ب ٣زطِج ٚمُي ٖٓ ر٘٣ٞغ ٓصبكه
اُزٔ َ٣ٞػٖ غو٣ن رٞظ٤ق هلهح اُص٘لٝم ػِ ٠عنة
االٍزضٔبهاد كٓ ٠قزِق اُوطبػبد االٍزوار٤غ٤خ ٖٓ
فالٍ أُوٗٝخ ك ٠األكاء ٝاالٍزوالُ٤خ اُز٤ٍ ٠زٔزغ
ثٜب ػِٗ ٠ؾ٣ ٞؼظْ أص ٍٞاُلُٝخ  ٖٓٝصْ اإلهزصبك
اُوٟ ّٞ
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/3/3 :

صرح الدكتور عبد العزٌز قنصوة محافظ
اإلسكندرٌة أن المحافظة أبرمت الٌوم أول
 9عقود لتقنٌن واضعً الٌد على أراضً
3
أمالك الدولة مشٌرا إلى أنه تم إبراء
عقود لواضعً الٌد ببرج العرب و  3عقود
بالعامرٌة ثانً و  3عقود أخرى بالعجمً
وذلك طبقا للقانون  144لسنة 2017
ٝأٝظؼ أُؾبكع إٔ اعٔبُ ٢ػلك اُطِجبد
اُز ٢رولّ أصؾبثٜب ُزو٘ ٖ٤أٝظبػٜب
ُِٔؾبكظخ  4264غِت ٓٞىػخ ػِ ٠أؽ٤بء
أُؾبكظخ اُؼْوح ْٓ٤وا اُ ٠أٗ ٚعبه١
رؾو٣و اُؼوٞك رجبػب ُألهاظ ٢اُز ٢رٔذ
أُٞاكوخ ػِٓ ٠ؼب٘٣زٜب ٝرؾل٣ل أٍؼبهٛب
ُٝلذ اُ ٠إٔ أػٔبٍ اُزو٘ ٖ٤رزْ ثٔؼوكخ
اُِغبٕ أُقزصخ ثؼل اعواء أُؼب٘٣بد
ُزَؼ٤و األهض ٝاُجذ كٜ٤ب ٝأفن ٓٞاكوبد
اُوٞاد أَُِؾخ ػِ ٠اعواءاد اُزوٖ٘٤
ٓٝواعؼزٜب ثٔؼوكخ ُغبٕ أُؾبكظخ ٗٝبّلد
ٓؾبكظخ اإلٌٍ٘له٣خ ٓولٓ ٢غِجبد روٖ٘٤
أٝظبع أهاظ ٢أٓالى اُلُٝخ ثَوػخ اُزولّ
ُألؽ٤بء اُزبثؼخ ُٜب األهاظُ ٢الٗزٜبء ٖٓ
اعواءاد اُزو٘ٝ ٖ٤اثواّ اُؼوٞك ٍٝلاك َٗجخ
ٓ ٖٓ ٪ 25وبثَ اُزو٘ٝ ٖ٤كوب ُِوبٗ ٕٞؽلبظب
ػِٔٓ ٠زٌِبرٝ ْٜرٔ٤ٜلا ُزَغ َ٤األهاظ٢
ٝاٍزالٜٓب
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/3/4 :

ًِق اُلًزٞه ػجلاُؼي٣ي ه٘صٞح ٓؾبكع اإلٌٍ٘له٣خ اُ ّٞ٤عٔ٤غ
اُغٜبد اُز٘ل٤ن٣خ ثبُزٞاعل ك ٢اُْبهع فالٍ اُ٘ٞح  ٝرلول
ٍُٞ٤خ اُؾوًخ أُوٝه٣خ ٝرصو٣ق األٓطبه ًٔب ٝع ٚاُِٞاء
ؽٔل ٟاُؾْبُ اٌَُور٤و اُؼبّ أَُبػل ثبُٔؾبكظخ ُِزَ٘٤ن
ٓغ ّوًخ اُصوف اُصؾ ٝ ٢األؽ٤بء ُٔزبثؼخ ٍُٞ٤خ اُؾوًخ
أُوٝه٣خ  ٝرصو٣ق األٓطبه اُ٘برغخ ػٖ اُ٘ٞح ث٘طبم اؽ٤بء
أُؾبكظخ ٝهبّ اٌَُور٤و اُؼبّ أَُبػل ثغُٞخ رلول٣خ ُٔزبثؼخ
رصو٣ق ٓ٤ب ٙاألٓطبه ُٞ٤ٍٝخ اُؾوًخ أُوٝه٣خ  ٝأػٔبٍ
رط٤ٜو اُْ٘ب ِ٣ث٘طبم ؽّ ٢وم ؽ٤ش رلول اٌَُور٤و
أَُبػل ٣واكو ٚاُِٞاء ٓؾٔٞك ٗبكغ هئّ ٌ٤وًخ اُصوف
اُصؾ ٢ثبإلٌٍ٘له٣خ  ٝاُِٞاء ٝؽ٤ل هظٞإ هئ ٌ٤اُؾ ٢أػٔبٍ
ّلػ رغٔؼبد أُ٤بّ ٖٓ ٙبهع ٓ ٔ٤بّٝ ٞ٣بهع اإلهجبٍ ٝ
ّبهع كٞىٓ ١ؼبم  ٝثٔ٤لإ اُصلٞاٗ ٝ ٢آبّ عو ٖ٣ثالىا ًٔب
رْ أُوٝه ػِ٘ٓ ٠طوخ ٍ٤ل ٟعبثو اُْ٤ـ ّٝبهع أُْ٤و ٝ
ٓ٘طوخ ًِٞ٤ثبروا ٝمُي ثٞاٍطخ ٍ٤بهاد اُْلػ ٝمُي ُٔ٘غ
اػبهخ ؽوًخ أُوٝه ث٘طبم اُؾًٔ ٢ب رٞع ٚاالٍزبم ػالء
ٍٞ٣ق هئ ٌ٤ؽ ٢اُؼغٔ ٢اُ٘ٓ ٠طوخ اُلفِ٤خ ٝأٌٌُ ٝاٌُِٞ٤
ٕٔ ٝاُٜبٗٞكّ ٝ َ٤بهع اٌٍ٘له٣خ ٓطوٝػ  ٝثٔ٘طوخ أث ٞصالس
ُٔزبثؼخ ّلػ رغٔؼبد ٓ٤ب ٙاألٓطبه ثبٍزقلاّ ٤ٍ ٥بهاد ّلػ
ٝمُي ُٔ٘غ اػبهخ اُؾوًخ أُوٝه٣خ ًٔب هبٓذ االٍزبمح ث٤ٜخ
ػجل اُلزبػ هئ ٌ٤ؽٍٝ ٢ػ ثٔزبثؼخ ّلػ رغٔؼبد ٓ٤ب ٙاألٓطبه
ٖٓ أٓبّ ًِ٤خ غت ث٤طو ٝ ١أٓبّ ّوًخ اُيٞ٣د ٝآبّ أُوٝه ٝ
أٓبّ اُْجبٕ أَُِٔٝ ٖ٤اكبكد هئ ٌ٤اُؾ ٢أٗ ٚال رٞعل اػبهخ
ُؾوًخ أُوٝه ث٘طبم ؽٍٝ ٢ػ ٗز٤غخ ُٔ٤ب ٙاألٓطبهٝاّوكذ
أُٜ٘لٍخ ٍؾو ّؼجبٕ هئ ٌ٤ؽ ٢اُغٔوى ّٞاهع اُؾُ ٢زلول
أػٔبٍ ّلػ رغٔؼبد ٓ٤ب ٙاألٓطبه ٖٓ ّبهع اُغٜٔٞه٣خ ٝآبّ
أُؾٌٔخ ٝثٔ٘طوخ رواّ هأً اُزًٔ ٖ٤ب أكبكد ٍؾو ّؼجبٕ إٔ
اُ٘ٞح ُ ٞرئصو ػُِٞ٤ٍ ٠خ اُؾوًخ أُوٝه٣خ ث٘طبم اُؾًٔ ٢ب
هبّ ؽٔل ٟػجل اُؼِّ ْ٤بٓ ٚهئ ٌ٤ؽ ٠أُ٘زي ٙا ٍٝثْلػ ٓ٤بٙ
االٓطبه ثٔؼلاد اُصوف اُصؾٓٝ ٢ؼلاد اُؾّ ٖٓ ٢بهع
ٍ٤ق ّٝبهع ٓصطلً ٢بَٓ ًٔب رْ أُوٝه ػِ ٢اٗلبم ٤٥
ٗٝلن ٓؾٔل ٗغ٤ت ؽ٤ش رج ٖ٤ػلّ ٝعٞك روأًبد ٓ٤بُٞ٤ٍٝ ٙخ
اُؾوً ٚأُوٝهٚ٣
م ـصدر الخبر  :الصفحة الرسمٌة الدارة العالقات العامة
بــتـــارٌــــخ 2019/3/5 :

اعزٔغ اُلًزٞه ػجلاُؼي٣ي ه٘صٞح ٓؾبكع
اإلٌٍ٘له٣خ ٓغ اُِغ٘خ أٌُِْخ ٖٓ اُلًزٞه ػِ٢
ٓصِ٤ؾٝ ٢ى٣و اُزٔٝ ٖ٣ٞاُزغبهح اُلافِ٤خ
ثوئبٍخ غِؼذ ؽَٖ ٓل٣و ػبّ ّئ ٕٝأُل٣و٣بد
ثبُٞىاهح ُؾَ ٌْٓالد اُجطبهبد اُزٔ٤٘٣ٞخ ٝمُي
ك ٢ظٞء ٍ٤بٍخ اُلُٝخ ك ٢رط٣ٞو أُْ٘آد
ٝاُ٤ٜئبد اُؾٌ٤ٓٞخ ٝهكغ ًلبءح أكاء اُقلٓبد
اُؾٌ٤ٓٞخ اُز ٢رولّ ُِٔٞاغ٘ٝ ٖ٤اٍزؼوض ٓؾٔل
ٍؼلهللا ٝ َ٤ًٝىاهح اُزٔٓ ٖ٣ٞل٣و أُل٣و٣خ
ثبإلٌٍ٘له٣خ عٔ٤غ ْٓبًَ اُوطبع اُزٔ٢٘٣ٞ
ثبُٔؾبكظخ إل٣غبك ؽِٝ ٍٞاهؼ٤خ ُٜب رطجن ثؤٍوع
ٝهذ ٌٖٓٔ ػِ ٠أهض اُٞاهغ ْ٣ؼو ثٜب
أُٞاغ٘ٞٓ ٖ٤ظؾب ً إٔ أ ْٛاُؾِ ٍٞأُوزوؽخ أٗٚ
ٍ٤زْ رط٣ٞو أٌُبرت اُزٔ٤٘٣ٞخ ٝرؾِٜ٣ٞب اُ٠
ٓواًي فلٓبد ٓطٞهح ألكاء اُقلٓبد اُزٔ٤٘٣ٞخ
٣ٝو ّٞػِ ٠اكاهرٜب ػ٘صوا ثْو٣ب ٓلهثب ٖٓ هجَ
اُٞىاهح ٝأظبف ٍؼلهللا فالٍ االعزٔبع اُن١
ػُول ثلٞ٣إ أُؾبكظخ إٔ أُل٣و٣خ ٍٞف رجلأ
رط٣ٞو ٌٓ 5برت ُزصجؼ ٓواًي فلٓخ ٓطٞهح
ٓ ٢ٛٝوًي فلٓخ غٓ ٍٕٞٞوًي فلٓخ ٍ٤ل١
عبثو ٓوًي هَٓ صبُش ٓوًي فلٓخ ٓ٘٤ب اُجصَ 2
 1ػِ ٠إٔ ٘٣ز٠ٜ
ٓٝوًي فلٓخ ٓؾوّ ثي
اُزط٣ٞو ثٜن ٙأُواًي ٜٗب٣خ  ٞ٤ٗٞ٣أُوجَ ٝأًل
أٗ٤ٍ ٚزْ كصَ رٞى٣غ اُجطبهبد اُزٔ٤٘٣ٞخ ك٢
أٓبًٖ ٓ٘لصِخ ػٖ أٌُبرت اُزٔ٤٘٣ٞخ ػِ ٠إٔ
رٌ ٕٞثبألؽ٤بء ُزقل٤ق اُيؽبّ ػِ ٠أٌُبرت ًٔب
أٗ٤ٍ ٚزْ رؾل٣ل أٝهبد ىٓ٘٤خ ثزؼبَٓ اُجلآُ ٖ٤غ
أٌُبرت اُزٍ ٢زٌ ٖٓ ٕٞاَُبػخ اُضبٗ٤خ ظٜوا
ُؼلّ ؽلٝس رٌلً أص٘بء فلٓبد أُٞاغ٘ ٖ٤الكزب

اُ ٠أٗ٤ٍ ٚزْ اصلاه أٓو اكاه ٟثٜنا اُوواه ًٔب ٍ٤زْ
اهٍبٍ ث٤بٗبد أُٞاغ٘ ٖ٤اُز ٠أُصلهد ثطبهزٜب
ٝٝصِذ اُ ٠أٌُبرت اُ ٠اُ٘بئت ٓؾٔل ػطب ٍِْ٤
َُِٔبػلح ك ٢اثالؽ أُٞاغً٘ٝ ٖ٤نُي اإلػالٕ ػٜ٘ب
ثٍٞبئَ اإلػالّ إلربؽخ اُلوصخ ُغٔ٤غ أُٞاغٖ٘٤
ثبُؼِْ وأشار وكٌل الوزارة إلى أنه تم إٌجاد حال
جذرٌا لمنع تداول استمارات أداء الخدمة التموٌنٌة
فً السوق السوداء وذلك عن طرٌق ختم جمٌع
االستمارات بختم كل مكتب تموٌنً بالمدٌرٌة عند
تسلٌمها للمكاتب وال ٌُعد بأي استمارة غٌر مختومة
بخاتم المكتب التموٌنً وبالنسبة لمشاكل شبكة
اإلنترنت فً المكاتب التموٌنٌة اتصل قنصوة بمدٌر
عام سنترال المنشٌة لتوفٌر تغٌٌر أرقام التلٌفونات
إلدخال إنترنت سرٌع بها وقد وعده مدٌر السنترال
بالحل السرٌع وتم إرسال مندوب من ال ُمدٌرٌة على
الفور خالل االجتماع الستكمال اإلجراءات التً
بدأت منذ فترة وأوضحت اللجنة أنه فٌما ٌتعلق
بمشكلة ماكٌنات صرف الخبز والتموٌن التً أُثٌرت
خالل االجتماع سٌتم اآلن استبدال الماكٌنات الحالٌة
جاء
بماكٌنات فرنسٌة جدٌدة متطورة مجانا
االجتماع بحضور أحمد جمال نائب محافظ
اإلسكندرٌة واللواء حمدي الحشاش السكرتٌر العام
المساعد للمحافظة والنائب محمد عطا سلٌم عضو
مجلس النواب والمحاسب محمد سعد هللا أحمد مدٌر
مدٌرٌة التموٌن والتجارة الداخلٌة وسلٌمان الطٌب
مدٌر إدارة الرقابة التموٌنٌة والمهندس محمود
القلش مدٌر مركز اإلعالم واالتصال السٌاسً
للمدٌرٌة وفؤاد الهواري المسؤول اإلعالمى لمكتب
وزٌر التموٌن

م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2019/3/7 :

غبُت اُلًزٞه ػجلاُؼي٣ي ه٘صٞح ٓؾبكع
اإلٌٍ٘له٣خ آَُ ٖٓ ّٞ٤ئّ ٢ُٝوًخ اُصوف
اُصؾُ ٢الٗزٜبء ٖٓ رٌ٣ٞل ّ٘ب ِ٣األٓطبه ػِ٠
َٓز ٟٞأُؾبكظخ هجَ ٜٗب٣خ اُْٜو اُغبه١
ٓئًلا ػِ ٠ظوٝهح إٔ  ٌٕٞ٣اُزٌ٣ٞل ٓؤَب ػِ٠
أؽ٤بء أُؾبكظخ ٝرقص٤ص أًٞاك ٝكو٣ن ػَٔ
ٌَُ ٓ٘طوخ كافَ اُؾٝ ٢إٔ  ٌٕٞ٣اٌُٞك ٓورجطب
ثوهْ اُؼوبه كافَ أُ٘طوخ ٝاُْبهع اٌُبئٖ ثٚ
َُُٜٞخ ٍٝوػخ اُزؼبَٓ ؽبٍ ؽلٝس أ٣خ ٌْٓالد
ثبُْ٘بًِٝ ِ٣ق ه٘صٞح َٓئ ٢ُٞاُصوف
اُصؾٓٝ ٢ل٣و٣خ اُطوم ٝاُ٘وَ ُِزَ٘٤ن كٔ٤ب
ثٜٔ٘٤ب ُز٘ل٤ن ٓغو٤ُٔ ٟب ٙاألٓطبه عو٣ال ثغٞاه
ثِلٝهح اُوص٤ق ُِوثػ ث ٖ٤اُْ٘بٝ ِ٣ؽَ
ٌِْٓخ ٓ ٍٞ٤األٍلِذ ٘ٓٝغ رواًْ ٓ٤ب ٙاألٓطبه
ٝٝصُٜٞب ثبٌَُْ أُ٘بٍت ُِْ٘ب ِ٣ثٌَ اُطوم
ٝاُْٞاهع ٝأُْوٝػبد اٌُجو ٟاُز ٢رزْ ثٜب
أػٔبٍ رط٣ٞو ٝهصق ٝهكغ ًلبءرٜب ّٝلك ػِ٠
ظوٝهح اُجلء ك ٢رِي األػٔبٍ ٝاُؾٍِٞ
اُٜ٘لٍ٤خ ،فالٍ األ٣بّ اُوبكٓخ ٝؽز ٠ثلا٣خ ٍْٓٞ
اُْزبء أُوجَ عبء مُي فالٍ االعزٔبع اُلٝه١
اُن ١ػولٓ ٙؾبكع اإلٌٍ٘له٣خ ٓغ َٓئّ ٢ُٞوًخ
اُصوف اُصؾُ٘ٔ ٢بهْخ ٓب ٣زْ ر٘ل٤ن ٙثغٔ٤غ
أؽ٤بء أُؾبكظخ ٖٓ اٍزؼلاكاد ٝرٞظ٤ؼ ًَ
اإلعواءاد اُز ٢ارقنرٜب اُْوًخ ثبُزؼبٕٝ
ٝاُزَ٘٤ن ٓغ اُغٜبد أُؼ٘٤خ ُٔٞاعٜخ رواًْ
ٓ٤ب ٙاألٓطبه فالٍ اُ٘ٞاد ثؾعٞه أؽٔل عٔبٍ
ٗبئت أُؾبكع ٝاُِٞاء أؽٔل ثٌٍَ ٢ٗٞ٤ور٤و
ػبّ أُؾبكظخ ٝاُِٞاء ؽٔل ١اُؾْبُ اٌَُور٤و
اُؼبّ أَُبػل ٝهإٍبء األؽ٤بء َٓٝئّ ٢ُٞوًخ
اُصوف اُصؾٓٝ ٢ل٣و٣خ اُطوم ٝاُ٘وَ
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2019/3/10 :

ًِّق اُلًزٞه ػجل اُؼي٣ي ه٘صٞح ٓؾبكع اإلٌٍ٘له٣خ
اُ ّٞ٤اُِٞاء أؽٔل ثٌٍَ ٢ٗٞ٤ور٤و ػبّ أُؾبكظخ ُؼول
اعزٔبع ػبعَ ٓغ هإٍبء األؽ٤بء ٓٝل٣و ١اكاهاد
اٌُٜوثبء َٓٝئ ٢ُٝأُْوٝػبد ٝاُٞهُ ثبُٔؾبكظخ
ُٔ٘بهْخ ٌْٓالد اإلظبءح اُؼبٓخ ثْٞاهع أُل٘٣خ ًٔب
أٓو ثيهع أػٔلح ٝروً٤ت ًْبكبد اٗبهح عل٣لح
ثبألٓبًٖ اُز ٢رؾزبط ُنُي ثبإلظبكخ اُ ٠ص٤بٗخ ٝرـ٤و
ًبثالد اٌُٜوثبء اُزبُلخ ٜٓ٘ب ٝؽَ أٌُْالد ك ٢أٍوع
ٝهذ ٌٖٓٔ عبء مُي فالٍ االعزٔبع اُن ١ػولٓ ٙؾبكع
اإلٌٍ٘له٣خ ُٔ٘بهْخ ٓب ٗلن ٖٓ اُقطخ االٍزضٔبه٣خ
ٝأُجبُؾ أُوصٞكح ُألؽ٤بء ُإلٗبهح ٝاٌُٜوثبء ٝرلؼَ٤
ػَٔ اكاهاد اٌُٜوثبء ثبألؽ٤بء

م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2019/3/10 :

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

25 1بتارٌخ
2019/3/5

2

 38بتارٌخ
2019/3/4

أسم صاحب
الشكوى
سامى محمد عبد
القادر

امٌرة حسن سعٌد
احمد

مصدر البٌان  :ادارة خدمة المواطنٌن بالحى

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

ـ ٌلتمس تفعٌل قرار الترمٌم تم فحص الشكوى مع االدارة
الخاص بفٌال المواطن حٌث المختصة وقد افادت بانه صادر
قام احد االشخاص بهدم جزء للموقع قرار ترمٌم ش البٌطاش
الرئٌسى امام حلوانى مانا وذلك
من مبانى الفٌال
بترمٌم المحلٌن سنتر العجمى فٌما
ٌخص الفٌال فقد تم هدمها بدون
ترخٌص كما قام احد االشخاص بتقدٌم
تظلم وتم عرض التظلم على اللجنه
التى طلبت استٌفاء شهادة المشتمالت
حدٌثة مدون بها المحالت موضوع
الترمٌم وتم مخاطبة الضرائب
العقارٌة اكثر من مرة لموافاتنا ببٌان
اٌرادات المحلٌن سنتر العجمى وحتى
تارٌخه لم توافنا بشهادة المشتمالت
ومازال العقار فى حال عرض على
لجنه التظلمات تم الرد على المحافظة
برقم  107بتارٌخ 2019/3/17
تم فحص الشكوى مع االدارة
تلتمس عدم طردها من
الشقة الحاصلة علٌها وضع المختصة وقد افادت بان المواطنة
ٌد فى ك  26بلوك  95تقٌم بالوحدة السكنٌة بدون سند من
القانون او تخصٌص من االسكان
بالدور الثالث حٌث ان
المركزى وبالتالى تم اتخاذ االجراءات
زوجها مرٌض
القانونٌة الخالء الوحدة من التعدى
وال ٌجوز منح متعدٌة على وحدة
سكنٌة وجارى التنسٌق مع قسم اول
العامرٌة الخالء كافة التعدٌات الواقعة
على الوحدات السكنٌة بمساكن الكٌلو
 26تم الرد على المحافظة برقم
 114بتارٌخ 2019/3/19

تارٌخ البٌان 2019/3/21 :

 – 1توزٌع مٌاه الشرب النقٌة على الحى عام 2018
عدد المشتركٌن

منزلى

صناعى

تجارى

سٌاحى

العجمى

رٌف

ــــ

ـــ

استثمارى

حضر

79847332 616042

اخرى

م

حى البٌان

عدد
السكان
التقدٌرى

اجمالى كمٌة
المٌاه المنتجة
الفعلٌة
مٌ /3وم

140592
ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:شركة مٌاه الشرب باالسكندرٌة

ـــ

ـــ

اجمالى
المستهلك
الفعلى من
المٌاه
مٌ /3وم

نصٌب
الفرد فى
الٌوم من
المٌاه
المنتجة
(لترٌ/وم)

نصٌب
الفرد من
المٌاه
المستهلكة
(لترٌ/وم)

129.613 126.537 77952393
ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان2018/12/24-:

ـــ

ـــ

توزٌع مٌاه الشرب النقٌة
79847332

77952393

140592

اجمالى كمٌة المٌاه المنتجة
الفعلٌة

اجمالى المستهلك الفعلى من
المٌاه

عدد المشتركٌن

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا -:

الٞ٣عل ه٣ق ثؾ ٠اُؼغٔ٠
ػلك اٌَُبٕ ثؾ ٠اُؼغٔ ٠ؽزَٔٗ 616042 ←←2019 /1 /1 ٠خ
َٗجخ ػلك أُْزوً ٖ٤كّ ٠جٌخ أُ٤ب ٙاُ ٠اعٔبُ ٠ػلك اٌَُبٕ %23
ثطوػ ًٔ٤خ أُ٤ب ٙأَُزٌِٜخ ٖٓ ًٔ٤خ أُ٤ب ٙأُ٘زغخ  --اُلبهل ك ٠أُ٤بٙ
امٕ ًٔ٤خ اُلبهل ك ٠أُ٤ب3 ّ1894939 ٙ
َٗجخ اُلبهل اُ ٠اعٔبُ٤ًٔ ٠خ أُ٤ب ٙأُ٘زغخ %2
َٗجخ اُلبهل اُ ٠اعٔبُ٤ًٔ ٠خ أُ٤ب ٙأَُزٌِٜخ %2
َٗجخ أُ٤ب ٙأَُزٌِٜخ اُ ٠أُ٤ب ٙأُ٘زغخ %98
المقترح
العمل على ترشٌد االستهالك فى استخدام المٌاه ومحاولة التقلٌل فى نسبة الفاقد
من الماء 0

 – 2نسبة االسر المتصلة بشبكات مٌاه الشرب النقٌة الى اجمالى االسر عن عام 2018
م
الحى

البٌان
حضر

العجمى

رٌف

اجمالى عدد االسر

عدد االسر المتصلة

نسبة االسر
المتصلة الى
اجمالى االسر

طاقة مٌاه الشرب
المستهلكة

154408

140592

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:شركة مٌاه الشرب باالسكندرٌة

ـــ

تارٌخ البٌان 2018/12/24-:

عدد المشتركٌن بالشبكة وإجمالى االسر
154408

140592

اجمالى المشتركٌن

اجمالى عدد االسر

التعلٌق

ػلك اٌَُبٕ ثؾ ٠اُؼغَٔٔٗ 616042 ٠خ
َٗجخ ػلك االٍو اُ ٠اعٔبُ ٠ػلك اٌَُبٕ %25
اعٔبُ ٠ػلك أُْزوً ٌ٤ُٝ ٖ٤االٍو ْٓ 140592زوى
َٗجخ أُْزوً ٖ٤اُ ٠اعٔبُ ٠ػلك االٍو %91

المقترح
اُؼَٔ ػِ ٠روّ٤ل أُ٤بح أَُزٌِٜخ 0

 – 3بٌان محطات المٌاة وحالتها فى الحى عن عام 2018
حالة المحطة

تعمل

√
√

التعمل

الطرٌق
السرٌع
المنشٌة 1
محرم بك
بجوار
184
2013
قرٌة
المنشٌة 2
الزهور
مصدر البٌان  -:شركة مٌاة الشرب باالسكندرٌة
1976

296

تحت االنشاء

اسماء
المحطات

اسم
الموقع

تارٌخ
االنشاء

اصل كمٌة مٌاة
الشرب الفعلٌة
المنتجة الف م3
ٌوم

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

غٌر
مقتصرة
على
حى
العجمى

تارٌخ البٌان 2018/12/24-:

اجمالى كمٌة مٌاة الشرب الفعلٌة المنتجة الف مٌ / 3وم
296

184

المنشٌة 1

المنشٌة 2

المواقع
التى
تخدم
المحطة

مالحظات

ـــ
ـــ

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا ان محطة المنشٌة  1ومحطة المنشٌة  2التخدم فقط حى العجمى .
* اجمالى كمٌة مٌاة الشرب الفعلٌة المنتجة من محطتى المنشٌة  1والمنشٌة  2هى 480م3
* نسبة ماتنتجه محطة المنشٌة  1الى اجمالى مٌاه الشرب المنتجة %62
* نسبة ماتنتجه محطة المنشٌة  2الى اجمالى مٌاه الشرب المنتجة %38
* كال المحطتان تعمالن

المقترح
العمل على الصٌانة الدورٌة للمحطات
 – 4بٌان بالمناطق المحرومة من المٌاه النقٌة عن عام 2018

م

الحى

الوحدة المحلٌة

اسم القرٌة ( القطاع )
المحرومة

عدد السكان
التقدٌرى

مالحظات

العجمى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:شركة مٌاة الشرب باالسكندرٌة

تارٌخ البٌان 2018/12/24-:

التعلٌق
الٌوجد قرى محرومة بحى العجمى
المقترح

التقلٌل من سعر مقاٌسة الشبكة لتشجٌع المواطنٌن على االشتراك الرسمى
بالشبكة

 – 1موقف محطات الصرف الصحى عن عام 2018
اسم المحطة

موقع المحطة

الطاقة الكلٌة
مٌ / 3وم

نوع المحطة

الطاقة الفعلٌة
مٌ/3وم

المواقع التى
تخدمها

1

العجمى 3

البٌطاش مجمع المدارس

43200

رئٌسٌة

43000

ـــ

2

المكس الجدٌدة

المكس

19440

فرعٌة

5600

ـــ

3

خفر السواحل

مساكن خفر السواحل بالمكس

1728

رئٌسٌة

964

ـــ

4

الشمعدان

ارض المالحة

6912

فرعٌة

2260

ـــ

ش فضة

22980

فرعٌة

2260

ـــ

الدخٌلة البحرٌة

28850

فرعٌة

6300

ـــ

مساكن ك 21

2160

فرعٌة

982

ـــ

مساكن ضباط المكس

2160

رئٌسٌة

1960

ـــ

فرعٌة

4600

ـ

م

5
6
7
8
9

فضة
الدخٌلة البحرٌة
مساكن ك21
اسكان  80ضباط المكس
ارض المٌدان

الدخٌلة-الجبلٌة

17570

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

امن مرغم امن مركزى
ارض الهٌش
 2العجمى
طلعت مصطفى
وادى القمر
 1العجمى
 5العجمى
رفع بجوار ك21
رفع صحراء  2البٌئة
ص  3ونٌس
ص  1بٌارة 27
Ps4

21

معسكر امن مرغم

1824

رئٌسٌة

1501

الشمعدان بجوار محطة المعالجة
الدخٌلة

86400

رئٌسٌة

50400

ـــ

ش منشٌة العلماء

50000

فرعٌة

23500

ـــ

مساكن طلعت مصطفى

43027

رئٌسٌة

21513

ـــ

منطقة وادى القمر

28857

فرعٌة

14428

ـــ

المساكن الصٌنٌة-الطرٌق
الصحرواى

17280

فرعٌة

15620

ـــ

ش الجدٌد البٌطاش

16156

رئٌسٌة

6730

ـــ

الٌكس وٌست بجوار محطة
معالجة ك26

4000

فرعٌة

982

ـــ

امام جهاز شئون البٌئة

168000

فرعٌة

5616

ـــ

منطقة ونٌس

16848

فرعٌة

11232

ـــ

امام مدخل اكتوبر

ـــ

فرعٌة

ـــ

ـــ

اخر ش رٌدمبكس

276000

رئٌسٌة

99360

ـــ

مصدر البٌان  -:هٌئة الصرف الصحى

تارٌخ البٌان 2019/3/19-:

التعلٌق

من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:
ٌوجد بحى العجمى  21محطة رئٌسٌة وفرعٌة  -منهم  13محطة فرعٌة و 8محطات رئٌسٌة
اجمالى الطاقة الفعلٌة للمحطات  318808م3
نسبة الطاقة الفعلٌة لمحطة  2العجمى الفرعٌة إلً اإلجمالً %7
نسبة الطاقة الفعلٌة لمحطة مساكن ك  21الفرعٌة الى االجمالى %0.30
نسبة الطاقة الفعلٌة لمحطة أرض مٌدان الى االجمالى %1
اجمالى الطاقة الفعلٌة للمحطات الفرعٌة  93380م3
نسبة الطاقة الفعلٌة لمحطة  2العجمى ( الفرعٌة ) %25

ٌوجد  8محطات رئٌسٌة واجمالى الطاقة الفعلٌة لهم 225.428
نسبة اعلى محطة رئٌسٌة الى االجمالى هى محطة  3العجمى %19
اجمالى عدد محطات الصرف الحى بحى العجمى  21محطة
نسبة المحطات الفرعٌة الى اجمالى المحطات %62
نسبة المحطات الرئٌسٌة الى االجمالى %38
المقترح

زٌادة محطات الصرف الصحى حتى تتناسب مع الزٌادة السكانٌة
التطهٌر الدولى للشناٌش ومطابق الصرف الصحى حتى التحدث ازمة اثناء الشتاء
الصٌانة الدورٌة لمحطات الصرف الصحى

 – 2نسبة االسر المتصلة بشبكة الصرف الصحى الى اجمالى االسر عن عام 2018
م

الحى

البٌان

اجمالى عدد االسر

عدد االسر المتصلة

نسبة االسر
المتصلى الجمالى
االسر

اجمالى طاقة
الصرف الصحى

154408

ـــ

ـــ

318.808

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

154408

ـــ

ـــ

318.808

حضر
العجمى

رٌف
اجمالى

مصدر البٌان  -:هٌئة الصرف الصحى

تارٌخ البٌان 2019/3/19-:

االسر المتصلة بشبكة الصرف الصحى
154408

318.808

اجمالى طاقة الصرف الصحى

التعلٌق

نصٌب االسرة الواحدة من الطاقة هو 2.06م /3اسرة
لم ٌرد لنا بٌان بعدد االسر المتصلة

اجمالى عدد االسر

 – 3المواقع المحرومة من شبكات الصرف الصحى عن عام 2018
المدن واالحٌاء

حى

القرى الرئٌسٌة

االجمالى

القرى التابع

البٌان

م

حضر
رٌف

العجمى

اجمالى

العدد

اجمالى
االسر

العدد

اجمالى
االسر

العدد

اجمالى
االسر

عدد
المواقع

اجمالى
االسر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
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التعلٌق

الٌوجد مواقع محرومة من الصرف الصحى

 – 1توزٌع الطاقة ( المستهلكة – المنتجة ) على مستوى الحى عن عام 2018
اجمالى الطاقة
المستهلكة
ك  0و 0س

عدد المشتركٌن
حى

البٌان

عدد السكان
التقدٌرى

حضر

616042

حكوم
ى

العجم
ى

رٌف

ـــ

خاص

اجمالى

عام

204

331

370799

37134

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:شركة االسكندرٌة لتوزٌع الكهرباء

لالنارة

لالستخدام
الصناعى

552.931
ـــ

ـــ

اجمالى
الطاقة
المنتجة
ك0و0س

نصٌب
الفرد من
الطاقة
المنتجة

نصٌب
الفرد من
الطاقة
المستهلكة
لالنارة

654.414

0.001

0.0008
ك0و0س

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2018/12/26 -:

توزٌع الطاقة ( المستهلكة المنتجة على مستوى الحى )
370799
حكومى
عام

331

خاص

خاص

204

عام

حكومى

التعلٌق

من الجدول السابق ٌتضح لنا :
عدد السكان بحً العجمً حتً 2019/1/1هو  616042نسمة
اجمالى عدد المشتركٌن على مستوى الحى هو  371334مشترك
نسبة المشتركٌن بالقطاع الحكومى الى اجمالى المشتركٌن %0.05
نسبة المشتركٌن بالقطاع العام الى اجمالى المشتركٌن % 0.08
نسبة المشتركٌن بالقطاع الخاص الى اجمالى المشتركٌن  % 100تقرٌبا
نسبة اجمالى عدد المشتركٌن الى عدد السكان  %60من عدد السكان
نصٌب الفرد من الطاقة المستهلكة 1ك0و0س  /فرد
نصٌب الفرد من الطاقة المنتجة  %1ك0و0س  /فرد
المقترح
تخفٌف اضاءة المحالت حٌث انها تسبب ضغوط كثٌرة على الكهرباء خاصة فروشات
االسواق والمحالت الغٌر مرخصة0
التخفٌف من استخدام االجهزة الكهربائٌة وقت الذروة0

السعى فى تطبٌق العمل بالطاقة الشمسٌة 0

 – 2بٌان محطات التولٌد والمحوالت وطاقتها االنتاجٌة عن عام 2018

م

اسم المحطة

موقع
المحطة

نوع المحطة
( تولٌد/
محوالت )

الطاقة
التصمٌمٌة
( ك  0و 0س )

تارٌخ
االنشاء

نوع
الوقود
المستخدم

الطاقة الفعلٌة
( ك  0و 0س )

المناطق
التى
تخدمها
المحطة

ـــ

ـــ

ــــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:قطاع شبكات غرب

تارٌخ البٌان 2018/12/17-:

ادارة شبكات الدخٌلة

التعلٌق

التوجد اى محطات لتولٌد الطاقة االنتاجٌة فى نطاق ادارة شبكات الدخٌلة  ،وذلك
ما افادتنا به ادارة شبكات الدخٌلة بكتابها الوارد الٌنا 0
المقترح

االهتمام بمحطات التولٌد والمحوالت اٌنما كان مكان تواجدها وعمل صٌانة
دورٌة بها 0

مالحظات

ـــ

 – 3المواقع المحرومة من خدمات الكهرباء عن عام 2018

حــى

اجمالى عدد
االسر

اسم الموقع المحروم

عدد االسر للموقع
المحروم

العجمى

154408

ـــ

ـــ

م

مصدر البٌان  -:شركة االسكندرٌة لتوزٌع الكهرباء

نسبة االسر المحرومة الى اجمالى
االسر
ـــ

تارٌخ البٌان 2018 /12/26 -:

التعلٌق

التوجد مواقع محرومة من خدمات الكهرباء بالحى  ،ولكن هناك من ٌمارس
دون عمل مقاٌسات0
عدد السكان بحى العجمى  616042نسمة
نسبة عدد االسر الى اجمالى عدد السكان %25
المقترح

تقنٌن عملٌة استهالك الكهرباء  ،وذلك من خالل االشراف الدورى على المناطق
بالحى 0

 – 1تطور خدمة التلٌفونات بالحى عن عام 2018
السنة

البٌان
حضر

2016

رٌف
حضر

2017

رٌف
حضر

2018

رٌف

اجمالى عدد السكان

اجمالى سعة
السنتلراالت
( خط )

اجمالى عدد
المشتركٌن

عدد الخطوط
الشغالة
( خط )

نصٌب السكان من
الخطوط المتاحة

488161

ـــ

ـــ

109916

0.22

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

496841

ـــ

ـــ

205230

0.413

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

616042

ـــ

ـــ

205230

0.33

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:االدارة العامة بمنطقة برج العرب
قسم النقل والحركة

تارٌخ البٌان 2019/3/4-:

تطورعدد الخطوط الشغالة

205230

205230

109916

عام 2018

عام 2017

عام 2016

التعلٌق

* الٌوجد رٌف بحى العجمى
* عدد الخطوط الشغالة عام  2016هى  109916خط
* نصٌب السكان من عدد الخطوط الشغالة عام  2016هو  0.22خط  /فرد
* نصٌب السكان من عدد الخطوط الشغالة عام  2017هو  0.413خط  /فرد
* عدد الخوط الشغالة عام  2017هو  205230خط
* نصٌب السكان من عدد الخطوط الشغالة عام  2018هو  0.33خط  /فرد
* نصٌب السكان من عدد الخطوط الشغالة عام  2017هو  0.41خط  /فرد
* عدد الخطوط الشغالة عام  2018هو  205230خط
* نصٌب السكان من عدد الخطوط الشغالة عام  2018هو  0.33خط  /فرد

المقترح

العمل على تشجٌع المواطنٌن لالشتراك فى خدمة التلٌفونات وذلك بتقدٌم
العروض والتسهٌالت فى االشتراك
 – 2توزٌع مكاتب البرٌد بالحى عن عام 2018
عدد مكاتب البرٌد
م

البٌان

حى

ـــ

العجمى

مكتب برٌد حكومى

مكتب برٌد اهلى

مكتب برٌد باالنابة

وكالة برٌدٌة

8

ـــ

ـــ

9

مصدر البٌان  -:االدارة العامة بمنطقة برج العرب
قسم النقل والحركة

تارٌخ البٌان 2019/3/4 -:

عدد مكاتب البرٌد
9
8

وكالة برٌدٌة

مكتب برٌد حكومى

التعلٌق

ػلك ٌٓبرت اُجو٣ل اُؾٌ ٠ٓٞػبّ  2018كٗ ٠طبم ؽ ٠اُؼغٌٔٓ 8 ٠برت ؽٌ٤ٓٞخ
الٞ٣عل ٌٓبرت ثو٣ل ا٤ِٛخ
الٞ٣عل ٌٓبرت ثو٣ل ثبالٗبثخ
ػلك ًٝبُخ ثو٣ل٣خ ًٝ 9بُخ
ٗص٤ت اُلوك ٖٓ ٌٓبرت اُجو٣ل اُؾٌ٤ٓٞخ ( ٌٓ 77005زت ثو٣ل َٔٗ /خ )
ٗص٤ت اُلوك ٖٓ اًُٞبالد اُجو٣ل٣خ ( ًٝ 68449بُخ ثو٣ل٣خ َٔٗ /خ )

المقترح

العمل على زٌادة عدد مكاتب البرٌد الحكومٌة بحى العجمى
 – 3توزٌع خدمة خطوط االتصاالت بالحى عن عام 2018

حى

م

البٌان

اجمالى عدد السكان

اجمالى عدد الخطوط المتاحة

ـــ

ـــ

رٌف

اجمالى عدد المشتركٌن

ـــ

العجمى

1

حضر

616042

مصدر البٌان  -:االدارة العامة لمنطقة برج العرب

109916

205230
تارٌخ البٌان 2019/3/4-:

قسم النقل والحركة

توزٌع خدمة خطوط االتصاالت وعدد السكان
616042

205230
109916

اجمالى عدد السكان

اجمال عدد الخطوط المتاحة

اجمالى عدد المشتركٌن

التعلٌق







ػلك اٌَُبٕ ثؾ ٠اُؼغٔ ٠ؽزَٔٗ 616042 ٞٛ 2019 /1 /1 ٠خ
اعٔبُ ٠ػلك اُقطٞغ أُزبؽخ 205230
ٗص٤ت اٌَُبٕ ٖٓ اُقطٞغ أُزبؽخ  0.33فػ َٔٗ /خ
اعٔبُ ٠ػلك أُْزوًْٓ 109916 ٖ٤زوى
ٗص٤ت ػلك أُْزوً ٖٓ ٖ٤اُقطٞغ أُزبؽخ  2 %1.87فػ ْٓ /زوى
َٗجخ ػلك أُْزوً ٖ٤العٔبُ ٠ػلك اٌَُبٕ  ٖٓ %18ػلك اٌَُبٕ

المقترح
العمل على االهتمام بالخدمة المقدمة للمشتركٌن للحصول على رضاهم 0

 – 4السنتراالت بالحى عن عام 2018
عدد السنتراالت
م

حــى

سعة السنترال ( خط )

البٌان

رٌف

اتوماتٌك

السلكى

اجمالى

اتوماتٌك

السلكى

اجمالى

8

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

العجمى
حضر

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:االدارة العامة لمنطقة برج العرب

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2019/3/4 -:

قسم النقل والحركة

السنتراالت بالحى
616042

8

عدد السنتراالت أوتوماتٌك
عدد السكان

التعلٌق





عدد السنتراالت اآللٌة  8سنترال
الٌوجد سنترال نصف آلى
الٌوجد خدمات اتصاالت ( تلكس – دولى – محافظات – محلى – كبائن )
نصٌب السكان من السنتراالت الآللٌة  77005نسمة  /سنترال آلى

ـــ

المقترح

 زٌادة عدد السنتراالت اآللٌة
 العمل على تواجد كبائن الكارت

أُؾ ّ ٍٞاٌُٜوثبئ ٢عٜبى ك٢
اُٜ٘لٍخ اٌُٜوثبئ٤خ ٓئُق ٖٓ
ِٓل ٖٓ ٖ٤األٍالى أُ٘لصِخ
أُِلٞكخ ؽ ٍٞهعجبٕ ؽل٣ل٣خ
كوػ ثَٔبكخ ثَ٤طخ ٠َٔ٣
اُطوف أُورجػ ثبُُٔٞل
اٌُٜوث ٢ثبُِٔق اإلثزلائ٢
ثٔ٘٤ب ٣طِن ػِ ٠اُطوف
أُورجػ ثبُؾَٔ أُِق
اُضبَٗ٣ ٝ ١ٞزقلّ أُؾٍٞ
ُزـ٤٤و هٔ٤خ اُغٜل اٌُٜوث٢
كٗ ٢ظبّ ٗوَ اُطبهخ
اٌُٜوثبئ٤خ اُن٣ ١ؼَٔ ػِ٠
اُز٤به أُزوكك ؽ٤ش ال ٌٖٔ٣
إٔ ٣ؼَٔ أُؾ ٍٞك ٢أٗظٔخ
اُز٤به أَُزٔو كبما ًبٕ عٜل
اُطوف اُضبٗ ١ٞأهَ ٖٓ عٜل
اإلثزلائً ٢بٕ أُؾ ٍٞفبكعب
ُِغٜل أٓب ًُ ٞبٕ عٜل اُضبٗ١ٞ
أػِ ٖٓ ٠عٜل اإلثزلائً ٢بٕ
أُؾ ٍٞهاكؼب ُِغٜل ٣وٓ ّٞجلأ
ػَٔ أُؾ ٍٞاٌُٜوث ٢ػِ٠
هبٗ ٕٞكوكاُِ ١ؾش
اٌُٜوٓٝـ٘بغ ٢َ٤اُن٘٣ ١ص
ػِ ٠إٔ هٔ٤خ اُوٞح أُؾوًخ
اٌُٜوثبئ٤خ (اُغٜل اٌُٜوثبئ)٢
رز٘بٍت غوك٣ب ٓغ ٓؼلٍ رـ٤و
اُزلكن أُـ٘بغُٜ ٝ ٢َ٤نا
اَُجت كبٕ أُؾ ٍٞال ٣ؼَٔ

ك ٢أٗظٔخ اُز٤به أَُزٔو إلٕ
اُز٤به أَُزٔو ٣قِن ٓغبال
ٓـ٘بغ٤َ٤ب صبثزب ٓولاه رـ٤وٙ
َ٣ب ١ٝاُصلو كال  ٌٖٔ٣فِن
عٜل ًٜوث ٢ؽٜ٘٤ب ثطو٣وخ
اُؾش ٛ ٝنا أؽل األٍجبة
اُوئ٤َ٤خ ُزلع َ٤اُز٤به أُزوكك
ػِ ٠أَُزٔو
ٞ٣صَ غوكب أُِق االثزلائ٢
ثٔصله اُز٤به أُزوكك ٞ٣ٝصَ
أُِق اُضبٗ ١ٞثبُؾَٔ
أَُزِٜي ُِطبهخ اٌُٜوث٤خ
ػ٘ل ؿِن كائوح أُِق اُضبٗ١ٞ
كبٕ اُز٤به أُبه ك ٢أُِق
االثزلائ٣ ٢ؾلس ٍ٤ال ٓـ٘بغ٤َ٤ب
ٓز٘بٝثب ك ٢اُوِت اُؾل٣لُٞ٣ ١ل
كُ ًَ ٢لخ ٖٓ ًال أُِل ٖ٤م ـ
ك ـ ى ـ ٝاؽلح ُِؾش كبما ًبٕ
ك ٢أُِق االثزلائ ٢ػلك ـ  1 ٝـ
ٖٓ اُِلبد ٝك ٢أُِق اُضبٗ١ٞ
ػلك ـ  2 ٝـ ٖٓ
اُـوض ٓ٘ٚ
هكغ أ ٝفلط اُوٞح اُلاكؼخ
اٌُٜوث٤خأُزوككح ٗوَ اُطبهخ
اٌُٜوثبئ٤خ ٖٓ أٓبًٖ ر٤ُٞلٛب
اُ ٠أٓبًٖ اٍزٜالًٜب
تصنف المحوالت من حٌث
التردد:
ٓ-1ؾٞالد روكك ّل٣ل
األٗقلبض Very low
frequency
Transformer

ٓ-2ؾٞالد روكك صٞر٠
Audio frequency
Transformer
3ـ ٓؾٞالد روكك ػبُ٠
High frequency
Transformer
ٓ-4ؾٞالد روكك ٓزٍٞػ IF
frequency
transformer
النوع األول ٌستخدم فى نظم
القوى الكهربٌة
آب األٗٞاع اُضالصخ ا٥ف٤وح
كِٜب ػلح اٍزقلآبد ك٠
اعٜيح األرصبالد  ٝكٝائو
ٓصبكه اُزـن٣خ اٌُٜوث٤خ (
) DC / DC converter
أَُزقلٓخ ٓغ اعٜيح اُٞهب٣خ
كٓ ٠ؾطبد اُزؾ.َ٣ٞ
رص٘٤ق أُؾٞالد ٖٓ ؽ٤ش
َٗجخاُزؾ:َ٣ٞ
-1محوالت رفعStep-up
-2محوالت خفضStep-
down
تصنٌف المحوالت من حٌث
الوظٌفة الكهربٌة
-1محوالت قدرة ( Power
) Transformerوهً
المحوالت المستخدمة فى
شبكات النقل الكهربٌة
ومحطات التولٌد الكهربٌة
 -2محوالت توزٌع
Distribution
) Transformerو هى
المحوالت المستخدمة فى
شبكات التوزٌع الكهربائٌة

محوالت قٌاس وتنقسم إلى
نوعٌن
أ -محوالت جهد Voltage
Transformer .
ب -محوالت التٌار
Current
Transformer.
تركٌب المحول
Construction of
Transformer
ٌتركب المحول من ثالثة
أجزاء رئٌسٌة هى:
- 1أُِق األثزلائ-٠
2ـ الملف الثانوى
-3اُوِت اُؾل٣لٟ
غوم اُٞهب٣خ ٝاُؾٔب٣خ
أَُزقلٓخ ك ٠أُؾٍٞ
اٌُٜوث:٠
 -1وقاٌات كهربٌة وهً
مجموعة من الوقاٌات اهمها
الوقاٌة التفاضلٌة
2ـ الوقاٌات المٌكانٌكٌة
ومن ضمنها البوخلز رٌلٌه
وهو جهار ٌكون متصل
بجسم المحول بٌن التانك
الرئٌسً و تنك الزٌت عن
طرٌق انبوبه معدنٌة متصلة
بجسم المحول وظٌفة هذا
الرٌلٌه هً حماٌة المحول
من القصر الداخلً بٌن
ملفات المحول ولٌس
لمستوي الزٌت الن مستوي
الزٌت له قٌاس زجاجً اعلً
المحول ٌبٌن مستوي الزٌت
ٌعتمد البوخلز فً عملة علً
فكرة ان التٌار الكهربً
العالً ٌسخن الزٌت الموجود
داخل المحول مما ٌنشئ عنه
تحلل للزٌت وتحوله من
الحالة السائلة الً الحالة

الغازٌة وكما تعرف ان
الغازات اقل كثافة من السوائل
لذلك ٌتصاعد الً اعلً مندفعا
تجاه اعلً جسم المحول وهو
تنك الزٌت وبذلك سٌمر
بالبوخلز و الذي ٌحتوي علً
عوامتٌن موضوعتٌن بطرٌقة
معٌنة احداهما متصلة بدائرة
انذار واألخري بدائرة الفصل
المتصلة بدائرة اإلنذار تعمل فً
حالة ان ٌكون تٌار القصر صغٌر
صغٌرة
مما نتج عنه كمٌه
من الغازات والتً بكونها ال
تستطٌع ان تحرك عوامة الفصل
النها تتطلب قوي اكبرمن
الغازات حتً تتحرك لتالمس
ال limit switchلٌقفل دائرة
الفصل اذن فً النهاٌة فان
البوخلز هو جهاز ٌعمل علً
وقاٌة المحول من تٌارات القصر
الداخلٌة معتمدا فً عمله علً
البخرة و الغازات الناتجة عن
احتراق الزٌت الموجود داخل
المحول نتٌجة التٌارات العالٌة
سواء قصر او حمل عالً علً
المحول
الطاقة المفقودة فً المحول
وكٌفٌة الحد منها
ـ جزء من الطاقة الكهربٌة
ٌتحول الى طاقة حرارٌة بسبب
مقاومة األسالك
ـ للحد من الفقد بسبب
المقاومة تصنع الملفات من
النحاس الذي له مقاومة نوعٌة
منخفضة
ـ جزء ٌفقد بسبب التٌارات
الدوامٌة المتولدة فً القلب
الحدٌدي
ـ ٌصنع القلب الحدٌدي من

من شرائح رقٌقة من الحدٌد
المطاوع السلٌكونً معزولة عن
بعضها للحد من التٌارات الدوامٌة
ـ تسرب جزء من خطوط الفٌض
خارج القلب الحدٌدي فال تقطع
الملف الثانوي ٌوضع الملف
االبتدائً داخل الملف الثانوي
وٌعزل عنه
ـ جزء ٌفقد فً صورة طاقة
مٌكانٌكٌة تستنفذ فً تحرٌك
الجزٌئات المغناطٌسٌة للقلب
الحدٌدي
ـ للحد من الفقد ٌصنع القلب من
الحدٌد المطاوع لسهولة حركة
جزٌئاته المغناطٌسٌة
ًلبءح أُؾٍٞ
هً النسبة بٌن الطاقة الكهربائٌة
فً الملف الثانوي الى الطاقة
الكهربائٌة فً الملف االبتدائً أو
ة الملف
هً النسبة بٌن قدر
الثانوي وقدرة الملف االبتدائً
اٍزقلاّ أُؾ ٍٞكٗ ٢وَ اُولهح
اٌُٜوث٤خ ال ٌمكن تحقٌق
االستعمال الفعال للطاقة
الكهربائٌة اال بواسطة نقلها
لمسافات بعٌدة بأقل خسارة
ممكنة وٌجب نقل الطاقة تحت
حٌث توجد
جهد عالً جدا
محوالت رافعة عند أماكن تولٌد
الطاقة وتنقل الطاقة عبر األسالك
واألبراج الهوائٌة الى أماكن
االستهالك حٌث توجد محوالت
لخفض القوة الدافعة ًلبءح اُ٘وَ
 ٢ٛاَُ٘جخ اُز ٢رصَ اُ ٠أٓبًٖ
االٍزٜالى ٝاُطبهخ اٌُٜوث٤خ
اُ٘برغخ كٓ ٢ؾطبد اُز٤ُٞل

أعضاء

مواضٌع نشطة

ثبرذ اُصٞاه٣ـ ٖٓ ٍٔبد
اُووٕ اُؼْوٝ ٖ٣اُووٕ
اُؾبكٝ ١اُؼْو ٖ٣ؽ٤ش
رط ّٞهد ص٘بػخ اُصٞاه٣ـ
ًض٤واً ٝفبصخ اُصٞاه٣ـ اُز٢
٣زْ اهٍبُٜب اُ٠
اُلعبءاُقبهع ٢ثٜلف
االٍزٌْبف ٌ٘٘ٔ٣ب ٝصق
اُصبهٝؿ ثؤٗ ٚعَْ غبئو
ؽ٤ش ٣ط٤و أ٣ ٝورلغ ػٖ
ٍطؼ األهض ػِٓ ٠جلأ
االٗلكبع أ٘٣ ١طِن ك ٢اُٜٞاء
ثلؼَ هك كؼَ االٗلغبهاد اُز٢
رزْ ك ٢ؿوكخ االؽزوام ٛٝنا
٣ؼوف ثبُلكغ اُصبهٝف٢
ٝاُن٣ ١ؼَٔ ك ٢اُٜٞاء
ٝاُلعبء أ٣عب ً
أٖٓ ٍٝ
افزوع اُصٞاه٣ـ  ْٛاُؼوة
أَُِٔ ٕٞك ٢اُووٕ اُضبُش
ػْو ُِٔ٤الك ٝمُي فالٍ
اُؾوٝة اُز ٢كاهد ثٖ٤
اُؼوة ٝاُصِ٤ج ّٖ٤٤ؽ٤ش ًبٕ
اُؼبُْ اُؼوث ٢ؽَٖ اُوٓبػ

مساعدة

موقع سٌٌٌد

سجل نفسك كعضوا

 ٞٛأ ٖٓ ٍٝهلّ ٝصق كه٤ن
صَ ُِصٞاه٣ـ ٝفالٍ
ٓٝل ّ
اُؾوٝة اُصِ٤ج٤خ اٗزوَ اثزٌبه
اُصٞاه٣ـ اُ ٠أٝهٝثب اُ ٠إٔ
عبءد اُؾوة اُؼبُٔ٤خ األ٠ُٝ
ٝاُضبٗ٤خ األٓو اُن ١ككغ األُٔبٕ
اُ ٠رط٣ٞو اُصٞاه٣ـ
ٝاٍزقلآٜب فالٍ اُؾوة
اُؼبُٔ٤خ األٝ ٠ُٝاُضبٗ٤خ ؽ٤ش هبّ
األُٔبٕ ثبغالم ا٥ف اُصٞاه٣ـ
ػِ ٠ثو٣طبٗ٤ب  ٖٓٝأثوى اُؼِٔبء
األُٔبٕ ػبُْ اُصٞاه٣ـ األُٔبٗ٢
كوٗو ك ٕٞثوا ٕٝثؼل اٗزٜبء
اُؾوة اُؼبُٔ٤خ اُضبٗ٤خ اٗزوَ
افزواع اُصبهٝؿ اُ ٠االرؾبك
اَُٞك٤٤زٝ ٢اُٞال٣بد أُزؾلح
ًبٕ اٍزقلاّ
األٓو٤ٌ٣خ
اُصٞاه٣ـ ٓوزصواً ػِ٠
االٍزقلآبد اُؼٌَو٣خ أٓب ك٢
ٝهز٘ب اُؾبُ ٢أصجؼ اُؼبُْ
ثؾٞىر ٚصٞاه٣ـ ٓقزِلخ األٗٞاع
ٝاألٌّبٍ ٓٝزؼلكح االٍزقلآبد
اُٜلف ٖٓ اٍزقلاّ اُصٞاه٣ـ
1ـ اٍزقلاّ اُصٞاه٣ـ ألؿواض
ػٌَو٣خ ؽ٤ش رُ َؼل اُصٞاه٣ـ
اُؼٔٞك اُلوو ١ك ٢اُلكبع اُغ١ٞ
أل٤ٔٛزٜب  ٝصٞاه٣ـ ٓعبكح
ُِلثبّثّبد ٝأفو ٟرَزقلّ ُعوة
أٛلاف أهظ٤خ ٝكعبئ٤خ ٝثؾو٣خ
أ٣عب ً
اٍزقلاّ اُصٞاه٣ـ
2ـ
ُِزغٌَ

موقع كووورة

ًبٕ أ ٍٝصبهٝؿ اٍزُق ِلّ
ُِزغٌَ ك ٢ػبّ ٝ ّٔ٩٥٧اُن١
أغِو ٚاالرؾبك اَُٞك٤٤زٝ ٢أغِن
ػِ ٠اُصبهٝؿ اٍْ ٍجٞر٘٤ي 1
ٝرٔزبى اُصٞاه٣ـ اُز ٢رَزقلّ
ُِزغٌَ ثؤٜٗب ٓيٝكح
ثَٔزْؼواد ؽواهّ٣خ ٝأهٔبه
ص٘بػ٤خ ُِزغٌَ ٝأعٜيح
ر٘صذ ُٜب هلهح كبئوخ ٌُْق
أُْ٘آد اُؼٌَو٣خ ٝهصل
رؾوًبد اُوطغ اُؼٌَو٣خ ك٢
اُؼبُْ
اُصٞاه٣ـ أَُزقلٓخ
3ـ
ألؿواض االٍزٌْبف ٝاصجبد
اُولهح اعزٜلد اُٞال٣بد أُزؾلح
األٓو٤ٌ٣خ ٝاالرؾبك اَُٞك٤٤ز ٢ك٢
اهٍبٍ صٞاه٣ـ ُِلعبء
اُقبهع ٢ؽ٤ش هبٓذ ثبهٍبٍ
اَُلٖ اُلعبئ٤خ ٝاألهٔبه
اُص٘بػ٤خ ٖٓ أعَ اٍزٌْبف
اُلعبء ٝاُؤو ٝؿ٤وٛب ٖٓ
اٌُٞاًت ُٞظغ فطػ َٓزوجِّ٤خ
ُْؼٞث.ْٜ
أٗٞاع اُصٞاه٣ـ
1ـ صبهٝؿ اُٞهٞك اُلاكغ اَُبئِخ
٣زْ ؽَٔ اُٞهٞك اَُبئَ ٝاُٞهٞك
أُئًَل ك ٢فيإ أ ٝصٜو٣ظ
ٓ٘لصَ ؽ٤ش ٣وٛ ّٞنا اُ٘ٞع ٖٓ
اُصٞاه٣ـ ثؾوم ًَ ٖٓ اُٞهٞك
ٝأُئًَل ام ْ٣زؼَ ٛنا اُٞهٞك

اُٞهٞك اَُبئَ ثبٍزقلاّ ّواهح
ًٜوثبئ٤خ أ ٝثؾوم ًٔ٤خ صـ٤وح
ٖٓ أُبكح أُزلغوح اُصِجخ ك٢
كافَ ؿوكخ االؽزوام ٔ٣زبى ٛنا
اُ٘ٞع ٖٓ اُصٞاه٣ـ ثَُٜٞخ
ثلء ٝا٣وبف اؽزوام اُٞهٞك
اَُبئَ ًٔب ٣زْ اُزؾٌْ ك ٢ػِٔ٤خ
االؽزوام ػٖ غو٣ن كزؼ
ٝاؿالم اُصٔبٓبد
2ـ صبهٝؿ اُٞهٞك اُلاكغ
اُصِت
رَٔ ٠أُبكح اُصِجخ اُز٢
رَزقلّ ًٞهٞك ثبُؾجٞة ٢ٛٝ
ػجبهح ػٖ ٓبكح ٓطبغّ٤خ أٝ
ثالٍز٤ٌ٤خ ٣ٝزْ ثلء ػِٔ٤خ ؽوم
اُؾجٞة ثؾوم ّؾ٘خ صـ٤وح
ٖٓ فِ٤ػ ٗزواد اُجٞربٍّٞ٤
ٝاٌُجو٣ذ ٝاُلؾْ اُ٘جبر٢
3ـ اُصبهؿ األ٢ٗٞ٣
أؽل أٗٞاع اُصٞاه٣ـ
اٌُٜوثبئ٤خ ؽ٤ش ٣زْ اٗزبط هٞح
ككغ ثبٍزقلاّ اُطبهخ اٌُٜوثبئ٤خ
4ـ اُصبهٝؿ اُ٘١ٝٞ
٣زْ رؾ َ٣ٞاُٞهٞك ٖٓ اُؾبُخ
اَُبئِخ اُ ٠اُؾبُخ اُـبى٣خ
ثبٍزقلاّ ؽواهح َُُّٓٞلح ٖٓ
مفاعل نووى
ُٔبما ٣زْ ٝظغ اُصٞاه٣ـ
اُ٘٣ٝٞخ ػِ٘ٓ ٠صبد ٓزؾوًخ
تعد الصوارٌخ النووٌة العابرة
للقارات إحدى أذرع الضربة
الثالثٌة النووٌة التً تملكها
الدول الكبرى لكن هناك مخاطر
ٌمكنها إٌقاف تعطٌل تلك
الصوارٌخ قبل إطالقهاأن
روسٌا تضع صوارٌخها
النووٌة العابرة للقارات على
منصات متحركة لجعلها أكثر

قدرة على التخفً فً وقت
الحرب بخالف المواقع الثابتة
التً ٌمكن استهدافها بالقصف
لكن
المباشر وقت الحرب
وجود الصوارٌخ النووٌة
العابرة للقارات على مركبات
متنقلة ٌجعلها معرضة لعدة
مخاطر بٌنها استهدافها من
قبل قوات خاصة تحاول
الوصول إلٌها وتدمٌرها وهو
ما ٌفرض توفٌر قوة كبٌرة
لتأمٌنها وٌتم تأمٌن وحدات
الصوارٌخ العابرة للقارات
بوحدات عسكرٌة تشمل ناقالت
جند مدرعة ووحدات تأمٌن
بأسلحة متنوعةإضافة إلى
وحدات استطالع تمتلك
طائرات دون طٌار إضافة إلى
معداتها األرضٌة ومن أخطر
الصوارٌخ النووٌة الروسٌة
العابرة للقارات صاروخ
توبول إم وصوارٌخ ٌارٌس
التً ٌتجاوز مدى كل منها 10
آالف كٌلومتروبٌنما تحمل
صوارٌخ توبول إم رأسا
نووٌا قوته التدمٌرٌة 550
كٌلوطن فإن صاروخ ٌارٌس
النووي ٌحمل  3رؤوس
نووٌة تتراوح قدرة كل منها
بٌن  150إلى  200كٌلوطن
وتستطٌع تلك الصوارٌخ
ضرب أي موقع فً الوالٌات
المتحددة االمرٌكٌة
ٓؼِٓٞبد ػٖ صبهٝؿ ٗ١ٝٞ
أٓو ٢ٌ٣مٌنٌتمان ػبثو ُِوبهاد
ٌ -1عد الصاروخ أحد أضالع
المثلث النووي األمرٌكً
الصوارٌخ والقاذفات
والغواصات وٌرجع تارٌخه
إلى الصاروخ فً ثالث

ٓ٘بغن ٓوًي٣خ كٝ ٢ا٘ٓٞ٣ؾ
ٗٞٓٝزبٗب ٞٗٝهس كاًٞرب
 -2رْ افز٤به ّوًخ ث٘٣ٞؾ
ُزص٘٤غ اُصبهٝؿ ٝفالٍ ػبّ
هبٓذ ثؤ ٍٝرغوثخ إلغالم
ٓ٤٘٤زٔبٕ ًٝبٕ أ ٍٝصبهٝؿ
ػبثو ُِوبهاد ٣ؼَٔ ٓؾوًٚ
ثبُٞهٞك اُصِت.
 -3ثؼلٓب كفِذ اَُ٘قخ األ٠ُٝ
ٖٓ اُصبهٝؿ اُقلٓخ ػبّ
 1962رِزٜب اَُ٘قخ اُضبٗ٤خ
ٓ٤٘٤زٔبٕ اُز ٢كفِذ اُقلٓخ
ػبّ .1965
 -4ك ٢ػبّ  1968ثلأد رغبهة
اَُ٘قخ اُضبُضخ ٖٓ اُصبهٝؿ
ٓ٘٤زٔبٕ ٝكفَ اُقلٓخ ػبّ
ٝ 1970رْ اإلػالٕ ػٜ٘ب هٍٔ٤ب
ثؼلٛب ثقٌٔ ٍ٘ٞاد
 -5هبٓذ ّوًخ ث٘٣ٞؾ ػبّ
1986ثبْٗبء صٞآغ رؾذ
األهض ُزصجؼ اُصٞاه٣ـ ك٢
ٝظغ آٖٓ كافَ ٓٞاهغ تخزٌنها
 -6ك ٢ػبّ  1993ثلأد ث٘٣ٞؾ
ك ٢رط٣ٞو أٗظٔخ اٌُزو٤ٗٝخ
فبصخ ثزٞع ٚ٤اُصبهؿ رَٔؼ
ثبغبُخ ػٔو ٙؽز.2020 ٠
ك ٢ػبّ  1998رْ اعواء رغوثخ
ٗبعؾخ إلغالم اَُ٘قخ أُؾلصخ
ٖٓ اُصبهٝؿ ٓ٤٘٤زٔبٕ ث٘ظبّ
رٞعٓ ٚ٤زطٞه ٝاٍزٔود ػِٔ٤خ
اُزط٣ٞو ؽز ٠ػبّ .2009
7ـ وبحسب موقع قٌادة القصف
الشامل التابع للجٌش األمرٌكً
ٌتكون الصاروخ من  3مراحل
بثالث محركات تعمل بالوقود
الصلب وٌتجاوز وزنه 36طنا
وقطره  1.67متر وٌزٌد مداه
عن  9آالف كٌلومتر وٌمكنه
التحلٌق على ارتفاع ٌتجاوز
 1100كٌلومتر
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موضوعات االهتمام
اقتصاد وتجارة ـ التوثٌق والمكتبات ـ حاسبات ومعلومات

رغم انتشار العدٌد من أنظمة
التشغٌل المنافسة لنظام وٌندوز
مثل نظام االندروٌد والـ IOS
فضالً عن أجهزة البالك بٌري
وغٌرها إال أن نظام وٌندوز ال
ٌزال ٌتمتع بشعبٌة كبٌرة جداً
استطاعت شركة
ٝهل
ماٌكروسوفت تقدٌم نسخ أفضل
وأحدث للوٌندوز كان آخرها
وٌندوز  10الذي جاء كتحدٌث
بعد نظام وٌندوز  8فما الذي
ٌتمٌز به نظام وٌندوز الحدٌث
مقارنة بنسخ وٌندوز السابقة
ومقارنة بأنظمة التشغٌل األخرى
السرعة
هناك العدٌد من األشٌاء التً
ٌشتكً منها الكثٌر من الناس
عند استخدامهم بعض أنظمة
التشغل األخرى ونسخ وٌندوز
السابقة مثل مشكلة عدم التوافق
والسرعة وغٌرها من المشكالت
األخرى وتعتبر السرعة واحدة
من أبرز مشكالت النسخ السابقة
من وٌندوز خاصة وٌندوز فٌستا
حٌث إنه بطئ للغاٌة وقد اعترفت
شركة ماٌكروسوفت بحاجتها إلى
تحسٌن نظام الوٌندوز حتى ٌشعر
المستخدم بأن الكمبٌوتر ٌستجٌب
إلٌه وهو األمر الذي تفتقره
النسخ السابقة من وٌندوز
التوافق
فً عبارات ٌسٌرة ٌمكننا القول
إن وٌندوز  8ووٌندوزٌ 10عتبر
األفضل فً التوافق من النسخ
السابقة كما أن هناك الكثٌر من
البرامج الخاصة باألفراد

والشركات ال تعمل النسخ السابقة
أما النسخ الحدٌثة من وٌندوز
فتعمل علٌها جمٌع التطبٌقات
التً ال تعمل على النسخ السابقة
متطلبات أقل من األجهزة
اكتسبت النسخ السابقة من
وٌندوز وخاصة نسخة فٌستا
نظرا لكونه ٌعمل
شهرة كبٌرة ً
على األجهزة العادٌة فهو ال
ٌتطلب أجهزة ذات مستوى عال
كما أن وٌندوز  7له الخاصٌة
ضا وقد أصدرت شركة
نفسها أٌ ً
ماٌكروسوفت نظام التشغٌل
وٌندوز  7وما تاله من نسخ
كوٌندوز 8و  10التً تعتبر من
البدائل العصرٌة ألنظمة التشغٌل
األخرى
البحث والتنظٌم
من أفضل ممٌزات نسخ الوٌندوز
الحدٌثة احتوائها على أداة البحث
والتنظٌم التً تنافس بها العدٌد
من األنظمة األخرى حتى تكون
قادرا على العثور على كل ما
ً
تحتاج إلٌه بسهولة وسرعة
كبٌرة على سبٌل المثال فإن كتابة
كلمة  mouseفً خانة البحث
سٌجلب لك خٌارات الماوس داخل
لوحة التحكم مباشرة
السالمة واألمان
ٌحتوي وٌندوز الحدٌث على
ممٌزات أمان جدٌدة مصممة
صا لتتناسب مع شاشات
خصٌ ً
اللمس كما ٌتمٌز وٌندوز بنظام
مكافحة الفٌروسات من خالل
برنامج Windows

 Defenderالذي ٌحمً من
البرامج الضارة وٌسمح لآلباء
بمراقبة ما ٌقوم به أطفالهم من
أنشطة على أجهزة الكمبٌوتر
وحماٌتهم وتوفٌر األمان
والسالمة لهم
واجهة وسطح المكتب
قدمت شركة وٌندوز العدٌد من
التطوٌرات والتغٌٌرات على سطح
المكتب الخاص بنظام التشغٌل
وٌندوز وتهدف وٌندوز إلى
تطوٌر هذه التجربة على األجهزة
اللوحٌة والذكٌة األخرى التً
تعمل باللمس كما تعتمد واجهة
المستخدم الجدٌدة لغة تصمٌم
مترو ماٌكروسوفت من أكبر
ممٌزات وٌندوز هً أنه ٌوفر
الحلول الجاهزة التً ٌمكن
تنفٌذها من قبل أي شخص فً
أي وقت وٌتوافق ماٌكروسوفت
مع أي ملف بنسبة  %100أما
نظام  MSفهو ال ٌتوافق مع
البرامج واألنظمة األخرى على
الرغم من أن معظم البرامج
تسعى أن تكون دائمة التوافق مع
جمٌع أنظمة التشغٌل من أهم
العٌوب الرئٌسة لنظام تشغٌل
وٌندوز الذي ٌستخدم فً مكاتب
العمل هً إمكانٌة إصابة هذا
 %95من
لنظام بأكثر من
الفٌروسات والبرامج الخبٌثة
وذلك ٌعنً أنه ٌجب علٌك

مضاعفة إجراءات الحماٌة
واألمان قدر اإلمكان إذا كنت
تستخدم نظام التشغٌل وٌندوز فً
أي مجال من المجاالت

مولده ونشأته
 ٞٛأث ٞاُوبٍْ فِق ثٖ ػجَّبً
 ١األٗلَُُ ّٝ ٢هل ُُِٝل
اُيٛواّ ٝ
 ١كٓ ٢ل٘٣خ اُيٛواء
اُيٛواّ ٝ
َت اُٜ٤ب
األٗلَُّ٤خ ٝاُزَ ُ٘٣ ٢
ٝمُي ك ٢ػبّ ٛ325ـ936 ،
أَّْٗٗ ٚؤ ك ٢ث٤ئخ ػِّٔ٤خ
ِ اُؾعبهح اإلٍالّٓ٤خ
ٝػبَ َ٣
ك ٢األٗلٌُُ ك ٢أٝط اىكٛبهٛب
ٓ ١ضبالً ّ
كاالً ػِ٠
َ ُ٣ٝؼ ُّل اُيٛواّ ٝ
هٝػخ ٝػظٔخ اُؾعبهح
 ١هل َػ َِٔ ك٢
اإلٍالّ اُيٛواّ ٝ
َُٓزْل ٠هُوغجخ اُن ١أْٗؤٙ
اُقِ٤لخ ػجل اُوؽٖٔ اُ٘بصو
ٓٝغ ػِٔ ٚك ٢اُ َُٔزْل٠
رغَِّذ فجور ٚكَٓ ٢ؼوكخ األك٣ٝخ
اُ ُٔو ًَّجخٝ ،اُ ُٔلوكحٝ ،اٍزطبع
ص٢
إٔ ٣غٔغ ثٖ٤
ُّ
رقص َ
ًٝبٕ
ٝاُطت
اُص٤لُخ
ّ
ُٓ ١وزِ٘ؼب ً ثعوٝهح إٔ
اُيٛواّ ٝ
ُٔ٣ب ِهً اُطج٤ت اُ ِغواؽخ ثلالً
ٖٓ ّ
ٝاُؾغبًٓٔ ٖ٤ب
اُؾالهٖ٤
ّ
َع َود اُؼبكح ُٝنُي ٓب َهً ّ٣خ
ك ٢رِي اُلزوح اُغواؽخ ٝأثلع
كٜ٤ب ؽز ٠أصجؼ أٍُٓ ٚوز ِوٗب ً
ثبُؼَٔ اُغواؽ ُّ ٢نُي ٖٓ ٌٕٞ٣
أٜٓو األغجّبء ٝاُغ َّواؽ ٖ٤ػِ٠
َٓ ِّو اُؼُصٞه

إنجازاته الطبٌة
 ٖٓ ١األغجّبء
١ػزجَو اُيٛواّ ٝ
اُْبِٓ ٖٓٝ ٖ٤أًضو ْٛاعبكحً
١
ُِطت ؽ٤ش ُْ
ٌ٣زق اُيٛواّ ٝ
ّ
ِ
ثٌ ٚٗٞغج٤جب ً ع َّواؽب ً ثَ ًبٗذ ُٚ
ت األٍ٘بٕ ٝاألٝهاّ
كها٣خ كِ ٢غ ّ
اَُوغبّٗ٤خ ًٝبٕ ٣زلوَّل َٓوظبٙ
ٝاُزطٞهاد
َغَ اُ ُٔالؽظبد
ِّ ُ٣ٝ
ُّ
ُؾبالرٝ ْٜمُي ؽز٣ ٠زٔ ٌَّٖ ٖٓ
ِكهاٍزٜب ٝاُٞص ٍٞاُ ٠ػالط
ُٜب ٛٝنا ٓب  ٠َّٔ َُ٣ك ٢اُٞهذ
اُؾبُ ٢ثبُزغوثخ اَُو٣وّ٣خ ٖٓٝ
١
اُغل٣و ثبُنًو إَّٔ ُِيٛواّ ٝ
اُؼل٣ل ٖٓ اإلٗغبىاد اُطجّ٤خ
اُز ٢ؽوَّوٜب كُٓ ٢قزَِق
أُغبالد ٜ٘ٓٝب
1ـ اإلٍٜبٓبد اُجبهىح ك٢
صخ ثبُ ِغواؽخ
افزواع أكٝاد فب َّ
ُ
ُ
ص٘بػزٜب ًؤكٝاد كَ ْؾص األمٕ
ِ ٝ
اُزٞصَ اُ ٠ػالط اُضئُ ٍٞؽ٤ش
ُّ
صَ
 ١أ َّ ٖٓ ٍٝرَّ ٞ
ُ٣ؼزجَو اُيٛواّ ٝ
اُٛ ٠نا اُؼالط ٝمُي ثبٍزقلآٚ
١
ُٔبكَّح ًب٣ٝخ ٝأُٗجٞة ؽل٣ل ّ
صب ً ك ٢اُؼالط
ؽ٤ش ًبٕ ُٓقزَ ّ
ثبُ ٌَ ّ٢
اٍزقلاّ اُقطّبكبد
2ـ
اُ ُٔيكٝعخ أص٘بء اعواء اُؼِّٔ٤بد
اُغواؽّ٤خ ؽ٤ش ُ٣ؼزجَو اُ ّيٛوا١ٝ
أ َّ ٖٓ ٍٝاٍزقلٜٓب
اُزٞصَ اُ ٠غو٣وخ ُ َْ ٞهق
3ـ
ُّ
ٗي٣ق اُلّ ٝمُي ٖٓ فالٍ َه ْثػ
اُْوا ٖ٤٣اٌُج٤وح ٝهل ٍجن ثنُي
أٓجوٝاى ثبه ٚ٣كٛ ٢نا االًزْبف
ث ُٔلَّح رصَ اُ600 ٠ػبّ

4ـ اإلٍٜبٓبد اُٞاظؾخ ك٢
ّ َوػ
غت األٍ٘بٕ ؽ٤ش َ
ٓغبٍ ِّ
ً٤لّ٤خ هَ ِْغ األٍ٘بٕ ثِطق ًٔب
َم ًَو األٍجبة اُز ٢رُئكِّ ١اُ٠
َو اُل ّي أص٘بء ػِّٔ٤خ هَ ِْغ
ًَ ْ
اَُّٖ ٝهل ًبٗذ ُ ٚكها٣خ
ثٌ٤لّ٤خ ر٘ظ٤ق األٍ٘بٕ ِ ٝػالط
األظواً اُز ٢رَ٘جُذ ك ٢ؿ٤و
ٌٓبٜٗب اظبكخ اُ ٠أّٗ ٚػبُظ
ًَُٞه اُل ًٌَّٝ ٖ٤بٕ ثبهػب ً ك٢
رو ْ٣ٞاألٍ٘بٕ أ٣عب ً
5ـ اُجصٔخ اُٞاظؾخ اُز٢
غت اَُ٘بء اُز٤ُٞل
روًٜب كِّ ٢
ّ َوػ
ٝاُغواؽخ اَُ٘بئّ٤خ ؽ٤ش َ
غُ ُوم اُز٤ُٞل ٝاُز ٖٓ ٢ثٜ٘٤ب
اُٞالكاد اُؼَ٤وح ٝاُؾَٔ
فبهط اُوؽْ ٝاإلعٜبض ٝهل
اٍزطبع اثزٌبه آُ ٍخ الٍزقواط
اُغ٘ ٖ٤أُّ٤ذ ُ٣ٝؼزجَو
 ١أ َّ ٖٓ ٍٝاٍزؼَٔ
اُيٛواّ ٝ
صخ ُز٤ٍٞغ اُوؽْ
آالد فب َّ
6ـ ٓولهر ٚػِ ٠رلز٤ذ ؽص٠
اٌُِٝ ٠اٍزقواعٜب ثبٍزقلاّ
صخ ًٔب أّٗ ٚاٍزؤصَ
أكاح فب َّ
أٝهاّ األٗق ٖٓ فالٍ أكاح
ََّ٘بهح
ّجٜ٤خ ثبُ ِ

وفاته
فى
وقد ُتو ِّفً الزهراوي
االلندلس عام  1013م ــ
 427هـ

عندما ٌتعلق األمر بالجمال فً الطبٌعة
فإن أول شًء ٌتبادر إلى الذهن هو
الجبال الشاهقة والغابات الخضراء الكبٌرة
لكن عند البحث بشكل أعمق فإننا سنجد
بأن الودٌان أٌضا ً تمتلك جماالً خاصا ً
سواء كانت عمٌقة أو ضٌقة أو حتى
متعرجة فبالرغم من خطورتها إال أنها
تتمٌز بأشكال وألوان وأحجام متنوعة
وجمٌلة هنا قائمة ألجمل  10ودٌان فً
العالم
وادي دادس فً المغرب
ٌعتبر هذا الوادي موطن للعدٌد من القرى
البربرٌة التً استقرت فً الوادي ألنه
ٌوفر لها خط دفاع طبٌعً مثالً.
وادي مٌدٌس فً تونس
هذا الوادي هو على األرجح األكثر شهرة
وذلك بسبب استخدامه كموقع لتصوٌر
فٌلمThe English Patient.
وادي شارٌن فً كازاخستان
ٌقطع على طول الحدود مع الصٌن.
وٌمكن للشقوق به أن تصل إلى أعماق
أكثر من  300متر.
وادي  Itaimbezinhoفً البرازٌل
اسم ٌ Itaimbezinhoعنً فً اللغة
البرازٌلٌة قطع الصخور وهو ٌتمٌز
بمشاهد طبٌعٌة خالبة
وادي زٌون فً الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة
ٌقطع هذا الوادي فً والٌة ٌوتا األمرٌكٌة
وٌعتبر من أشهر األودٌة فً الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة

وادي انذجُب فٍ أَسهىذا
ٌعتبر هذا الوادي أكبر الودٌان البركانٌة فً
العالم
وادي نهر بلٌد فى جنوب أفرٌقٌا
٣جِؾ ػٔوٓ ٚب ٣ووة ٖٓ ٓ 760زوأًٓ ،ب ٣غؼِٚ
صبٗ ٢أًجو ٝاك ١ك ٢أكو٣و٤ب
وادٌ سىمُذَزو فٍ انمكسُك
ٝاك٤ٍٓٞ ١ل٣و ٝك ٢أٌَُ٤ي أصجؼ أٌُبٕ
أُضبُ ٢ػ٘ل اَُ٤بػ ُِنٛبة ٝأُْٝ ٢اَُجبؽخ
ٝص٤ل األٍٔبى ٝأًضو ٖٓ مُي ٣يٝه اُٞاك١
أًضو ٖٓ  300أُق ىائو ًَ ػبّ
وادٌ سبىوكٍ فٍ انىالَبث انمتحذة األمزَكُت
٣وغ كٝ ٢ال٣خ ٞ٣رب األٓو٤ٌ٣خ ٝاٗ ٖٓ ٚاُ٘بكه إٔ
رصَ أّؼخ أٌُْ اُ ٠هبػٚ
كبنٍ جبوذاكٍ فٍ وُببل
َمتذ مه وُببل حتً انهىذ وقذ تك ّىن مىذ مئبث
انسىُه وَعتبز مه انىدَبن انمشهىر ألن انهىىد
كبوىا َستخذمىوه فٍ قىافم انتجبرة

ٓغٌِ اُ٘ٞاة ٞ٣اكن ٜٗبئ٤ب ػِ ٠هبٗ ٕٞاُزصبُؼ
ػِٓ ٠قبُلبد اُج٘بء هٔ٤خ أُقبُلخ ٖٓ ٓ ٥اُ٠
ٕٓٓٓ عُِ٘ٔ ٚ٤زو ؽَت رول٣و ُغ٘خ رٌَْ ثٌَ
ٓؾبكظخ ٝعبء ٗص اُوبًٗٔ ٕٞب ٝاكن ػِٚ٤
األػعبء
اُـٔـــبكح األُٝــ٠
٣غٞى اُزصبُؼ ك ٠األػٔبٍ اُز ٠اهرٌجذ ثبُٔقبُلخ
ألؽٌبّ اُوٞاٗ ٖ٤أُ٘ظٔخ ُِج٘بء ٝك ٠ؽبالد رـ٤٤و
االٍزقلاّ ك ٠أُ٘بغن اُز ٠ال ٞ٣عل ُٜب ٓقططبد
رلص٤ِ٤خ ٓؼزٔلح ٝاُز ٠صجذ اُو٤بّ ثٜب هجَ اُؼَٔ
ثؤؽٌبّ ٛنا اُوبٕٗٞ
٣ٝؾظو اُزصبُؼ ػِ ٠ا٥ر:٠
)1األػٔبٍ اُز ٠رقَ ثبَُالٓخ اإلْٗبئ٤خ ُِج٘بء .
2ـ اُزؼل ٟػِ ٠فطٞغ اُز٘ظ ْ٤أُؼزٔلح ٝؽوٞم
االهرلبم أُووهح هبًٗٗٞب.
3ـ أُقبُلبد اُقبصخ ثبُٔجبٗٝ ٠أُْ٘آد ماد
اُطواى أُؼٔبه ٟأُزٔ٤ي.
4ـ رغــــبٝى ه٤ـــٞك االهرلبع أُووهح ٖٓ ٍِطخ
اُط٤وإ أُلٗ ٠أ ٝرغبٝى ٓزطِجبد ّئ ٕٞاُلكبع
ػٖ اُلُٝخ.
5ـ اُج٘بء ػِ ٠األهاظ ٠أًُِٔٞخ ُِلُٝخ.
6ـ اُج٘بء ػِ ٠األهاظ ٠اُقبظؼخ ُوبٗ ٕٞؽٔب٣خ
ا٥صبه ٝؽٔب٣خ ٜٗو اُ٘.َ٤
7ـ رـ٤٤و االٍزقلاّ ُِٔ٘بغن اُز ٠صله ُٜب
ٓقططبد رلص٤ِ٤خ ٓؼزٔلح ٖٓ اُغٜخ اإلكاه٣خ.
*اُج٘بء فــبهط األؽٞىح اُؼٔواٗ٤خ أُؼزٔلح.
َ٣ٝزض٘ ٖٓ ٠اُج٘بء فبهط األؽٞىح اُؼٔواٗ٤خ
أُؼزٔلح:
أ ـ اُؾبالد اُٞاهكح كـ ٠أُبكح اُضبٗ٤خ اصلاه ٖٓ
ٓٞاك هبٗ ٕٞاُج٘بء اُصبكه ثبُوبٗ ٕٞههْ 119
َُ٘خ .2008
ب ـ المشروعات الحكومٌة والخدمٌة
والمشروعات ذات النفع العام.

ج ـ الكتل السكنٌة المتاخمة لؤلحوزة العمرانٌة
للقرى والمدن وٌقصد بها المبانى المكتملة
والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان
والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة
وطب ًقا للتصوٌر الجوى فى 2017/7/22
والتى ٌصدر بتحدٌدها قرار من لجنة األحوزة
العمرانٌة المشكلة بقرار من السٌد وزٌر
االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانٌة
الجدٌدة
المادة الثانٌة
تشكل بكل جهة إدارٌة مختصة والمشار إلٌها
فى المادة الرابعة من قانون البناء لجنة فنٌة
أو أكثر من غٌر العاملٌن بها برئاسة مهندس
استشارى تخصص هندسة إنشائٌة وعضوٌة
اثنٌن على األقل من المهندسٌن أحدهما مدنى
واآلخر معمارى معتمدٌن لدى الجهة اإلدارٌة
وممثل عن وزارة الداخلٌة للعناٌة بالدراسات
األمنٌة وٌصدر بتشكٌل هذه اللجنة قرار من
المحافظ أو رئٌس الهٌئة المختص بحسب
األحوا

ل

أوالً -:توصٌف المشكلة

تعد مراكز الشباب من الهٌئات الشبابٌة الحٌوٌة  ،والمتاحة لجمٌع فئات سكان الحً ،
والتً تقدم مجموعة متنوعة من األنشطة فهً ال تقتصر فقط علً األنشطة الرٌاضٌة بل
ٌوجد بها أٌضا ً أنشطة ( ثقافٌة – ترفٌهٌة)
وهً هٌئات غٌر مقتصرة علً عمر محدد بل تخدم الفئات العمرٌة من سن ( 65 – 5
سنة)
 الزٌادة السكانٌة المتوقعة:ـ
******************
 عدد سكان حً العجمً حتً  616042 2019/1/1نسمة.
 عدد الذكور حتً  317596  2019/1/1نسمة
 عدد اإلناث حتً  298446  2019/1/1نسمة
 معدل النمو 

% 1.03

 عدد األسر  154408 أسرة

ثانٌا ً -:السٌاسات والمعدالت-:
 مركز شباب لكل (  ) 10000نسمة.
َٓ بؽخ ٓوًي اُْجبة اُ٘ٔٞمع 2 ّ1500 ٠ثبالظبكــخ اُ ٠أُج٘ ٠االكاه0 2 ّ125 ٟ
 توفٌر االمكانٌات للنسبة المنتفعـــة من السكان بهـــذه المراكز لممارســة األنشطة
الشبابٌة.

 تكلفة إنشاء مركـز الشباب ٌكون من قبل لجنة مختصة .
 الوقت الالزم النشـــاء مركز الشباب من  6شهــور إلى سنة ( وذلك عنـد توافر
الشروط الالزمة النشاء مركز الشباب ) .
 توفٌر المكان المناسب إلنشاء مركز شباب.

ثالــثا ً -:البٌــانات والــمؤشـــــرات -:
ٓ واًي اُْجبة ثؾ ٢اُؼغٔ-:٢
الهٌئة

حالة المبنً

العنوان

المساحة

العضوٌة

عدد المالعب
وأنواعها

مش
الدخٌلة

غٌرصالح والنشاط
متوقف لسوء حالة
المبنً وصدر له قرار
إزالة

بجوار محطة مٌاه
الدخٌلة

1500م2

604

3مالعب (قدم – طائرة
– سلة ثنائً)

مش
العجمً

صالح

مساكن الحدٌد
والصلب – فضة -
العجمً

4200م2

647

 2ملعب( قدم خماسً
– سلة )

مش
أبوتالت

صالح

ك 26بحري
طرٌق أ -مطروح

80x 35

617

ملعب (ثالثً)

مش
مبارك

مغلق

مساكن الصٌنٌة
بالهانوفٌل

ٓصله اُج٤بٕ ٓ -:ل٣و٣خ اُْجبة ٝاُو٣بظخ

جاري العمل علً ترمٌمه

ربه٣ـ اُج٤بٕ2018 /1 /10 -:

مراكز الشباب بحً العجمً ومساحتها بالمتر المربع

4200

2800
1500
المساحة

م ش أبو تالت

م ش العجمً

م ش الدخٌلة

التعلٌق
من البٌانات السابقة نالحظ وجود عدد  4مراكز للشباب والرٌاضة منهم
واحد كان متوقفا وجاري إعادة النشاط إلٌه واآلخر بحالة ردٌئة والنشاط به متوقف
.فإذا كان عدد السكان حتً  616042  2019/1/1نسمة فإن نصٌب السكان من
مراكز الشباب والرٌاضة علً فرض أن جمٌع مراكز الشباب والرٌاضة تعمل
 154011 ...نسمة  /مركز.
وإذا كان مركز الشباب الواحد ٌخدم  10000نسمة فإن حً العجمً بحاجة إلً حوالً
 62مركز شباب موجود منهم  4مراكز شباب فإن الحً بحاجة إلً  58مركز شباب.

اإلحتٌاجات المستقبلٌة من مراكز الشباب

اإلحتٌاجات

عدد مراكز الشباب المطلوب

عدد السكان

عدد السكان

عدد السكان

عدد السكان

عدد السكان

عام 2019

عام 2020

عام2021

عام 2022

عام 2023

616042

622387

628797

635273

641816

62

62

63

64

64

توافرها علً أساس مركز شباب /
لكل 1000نسمة
عدد مراكز الشباب المطلوب
اضافتها بالحً
تكلفة إنشاء مركز بالجنٌه

58

58

59

60

ٌتم تحدٌد تكلفة إنشاء مركز شباب من قبل لجنة مختصة بعد رؤٌة المكان الذي تم
ترشٌحة لعمل مركز شباب .

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح أن حً العجمً بحاجة ماسة إلً مركز شباب  ،كذلك العمل
علً العناٌة بما هو موجود من مراكز شباب  ،والمحاولة الجادة علً ترمٌم ما هو غٌر
صالح وعودة العمل لما هو متوقف وتجنب أسباب التوقف ،حٌث أن مراكز الشباب هً
المتنفس ألبناء الطبقة المتوسطة ،فهً تعتبر متنفس للشباب والفتٌة إلستغالل طاقاتهم
فً الرٌاضة.

60

