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هبٌت اٌذوزٛس ػجذ اٌؼض٠ض لٕقِ ٖٛؾبفع
اإلعىٕذس٠خ عّ١غ سإعبء األؽ١بء ِٚشوض ِٚذٕ٠خ
ثشط اٌؼشة ِٚغئِ ٌٟٛذ٠ش٠خ اٌطشق ثبعزجؼبد أٞ
ِمبٚي سفف ٠خبٌف ٠ٚمقش ف ٟاألػّبي اٌّٛوٍخ
ٌٚ ٗ١ػذَ فشف أِ ٜغزؾمبد ِبٌ١خ اال ثؼذ
اٌزؤوذ ِٓ ِطبثمخ أػّبي اٌشفف ٌٍّٛاففبد
اٌم١بع١خ لبئال اٌغذ٠خ ف ٟاٌؼًّ ٘ ٟأعبط
اٌزؼبًِ ٠ ِٓٚمقش ع١زُ ِؼبلجزٗ ٚاعزجؼبدٖ ٚأوذ
لٕقٛح ػٍِ ٝغئ ٌٟٛاٌطشق ثنشٚسح سفغ
اٌّطبثك ٚؽٕب٠ؼ األِطبس ٚرٕبعجٙب ِغ ِٕغٛة
األعفٍذ ثغّ١غ اٌؾٛاسع اٌشئ١غ١خ ٚاٌفشػ١خ اٌزٟ
٠زُ ثٙب أػّبي سفف أ ٚف١بٔخ ٚاػبدح رؤً٘١
ٚرٌه لجً االٔزٙبء ِٓ أػّبي اٌشفف فنال ػٓ
اعزّشاس ِزبثؼخ أػًّ اٌشفف ٚسفغ اٌىفبءح
ٚؽً وبفخ اٌّؾىالد ٚاٌّالؽظبد ف ٟلطبػبد
األعفٍذ خبفخ ف ٟاٌطشق اٌشئ١غ١خ اٌز ٟرٛعذ
ثٙب وضبفبد ػبٌ١خ ٚؽشوخ ِشٚس٠خ ِشرفؼخ عبء
رٌه خالي اإلعزّبع اٌز ٞػمذٖ اٌّؾبفع ٌّزبثؼخ
أػّبي رٕف١ز اٌخطخ االعزضّبس٠خ ٚاٌّٛلف
اٌزٕف١زٌٍ ٞشفف ٌٍؼبَ اٌّبٌ ٟاٌؾبٌٚ ٟاٌٛلٛف
ػٍ ٟاألػّبي إٌّفزح ٌزشِ ُ١اٌؾفش ٚاٌّطجبد ٚ
أػّبي اػبدح اٌؾٟء ألفٍٗ ػٍِ ٝغزٜٛ
اٌّؾبفظخ ثبٌؾٛاسع اٌشئ١غ١خ ٚاٌغبٔج١خ ثؾنٛس
اٌٍٛاء ؽّذ ٞاٌؾؾبػ عىشر١ش ػبَ ِغبػذ
اٌّؾبفظخ  ٚسإعبء األؽ١بء ِٚذ٠ش ِٚغئٌٟٛ
ِذ٠ش٠خ اٌطشق ٚإٌمً ثبإلعىٕذس٠خ ٚرُ اعزؼشاك
ِب رُ أغبصٖ ِٓ اٌخطخ االعزضّبس٠خ ألػّبي
اٌشفف ثىً ؽٚ ٟوزا اٌّالؽظبد ثٙب فنال ػٓ
اعزؼشاك أػّبي اٌق١بٔخ ٚاػبدح اٌزؤ٘ٚ ً١رشُِ١
اٌؾفش ٚاٌّطجبد

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/5/5 :

قام الدكتورعبد العزٌز قنصوه محافظ اإلسكندرٌة الٌوم
بتوقٌع بروتوكول تعاون بٌن محافظة اإلسكندرٌة
واألكادٌمٌة الوطنٌة لتدرٌب وتأهٌل الشباب بشأن
التعاون فً مجال تدرٌب وتأهٌل العاملٌن بالثغر حٌث
وقعا المحافظ والدكتورة رشا راغب المدٌر التنفٌذي
لألكادٌمٌة الوطنٌة للتدرٌب بروتوكول التعاونبحضور
المهندسة غادة لبٌب نائب وزٌر التخطٌط لإلصالح
اإلداري و أحمد جمال نائب محافظ اإلسكندرٌة واللواء
حمدي الحشاش السكرتٌر العام المساعد بالمحافظة
ومؤمن عشماوي مدٌر برنامج المسئول الحكومً
المحترف وأوضح محافظ اإلسكندرٌة أنه تفعٌال
لبروتوكول التعاون سٌتم البدء فً تنفٌذ برنامج
المسئول الحكومً المحترف والذي اطلقته وزارة
التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري بالتعاون مع
االكادٌمٌة الوطنٌة للتدرٌب وٌستهدف تدرٌب ٤٠٠
موظفا من العاملٌن باإلدارات الخدمٌة بدٌوان عام
المحافظة واألحٌاء والمدٌرٌات وأكد حرصه علً
النهوض بقدرات العاملٌن بالدٌوان العام واألحٌاء
والمدٌرٌات الخدمٌة فً المجاالت المختلفة لتحقٌق
أهداف ومتطلبات التنمٌة المستدامة وذلك من خالل
تقدٌم سلسلة من الدورات التدرٌبٌة لهم مشٌرا إلً أنه
بالفعل تم التعاون مع جامعة اإلسكندرٌة لتدرٌب قٌادات
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
الصف الثانً والثالث بالمحافظة وذلك إلعداد الكوادر
بــتـــارٌــــخ 2019/4/1 :
الالزمة لرفع كفاءة الجهاز اإلداري بالمحافظة بما
ٌتوافق مع اهتمام الدولة باالستثمار فً العنصر
البشري وفً ضوء رؤٌة مصر 2030
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/5/5 :

ػمذ اٌذوزٛس ػجذ اٌؼض٠ض لٕقٛح ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ
اٌ َٛ١اٌٍمبء اٌغّب٘١ش ٞاٌذٚسٌٍّٛ ٞاهٕ ٓ١ثّمش
اٌذٛ٠اْ اٌؼبَ ٌٍّؾبفظخ ٌالعزّبع اٌِ ٝطبٌجُٙ
ٚؽىٛاُ٘ ٚرٛع ٗ١اٌّغئ ٓ١ٌٚثغشػخ ؽٍٙب ٚفمب
ٌٍمبٔٚ ْٛأوذ لٕقٛح أْ عّ١غ اٌغٙبد اٌزٕف١ز٠خ
ثبٌّؾبفظخ ؽش٠قخ ػٍ ٝثؾش عّ١غ اٌّؾىالد
اٌّمذِخ ِٓ اٌّٛاهٕٚ ٓ١اٌشد ػٍٙ١ب ٚأؼمبد ٘زا
اٌٍمبء ثؾىً دٚس٠ ٞئوذ ػٍ٘ ٝزا ٚأٚمؼ لٕقٛح
أْ اٌٙذف األعبع ٛ٘ ٟخٍك لٕٛاد ارقبي ِجبؽشح
ِغ اٌّٛاهٕٚ ٓ١االعزّبع اٌِ ٝؾبوٍٚ ُٙا٠غبد ؽٍٛي
عش٠ؼخ ٌٙب ؽ١ش رؼشك وً عٙخ خالي اٌٍمبء سأٙ٠ب
ف ٟاٌّؾىٍخ ٚرؾذ٠ذ أعٍٛة ؽٍٙب ثؾىً عش٠غ ٚفمب
ٌإلعشاءاد اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاإلِىبٔ١بد اٌّزبؽخ ٚرٌه ثؼذ
االعزّبع اٌ ٝاٌّٛاهٓ اٌز٠ ٞؼشك ؽىٛاٖ ثٕفغٗ
ٚاعزّغ لٕقٛح اٌ ٝػذد ِٓ ؽىب ٜٚاٌّٛاهٕٓ١
اٌّمذِخ فِ ٟخزٍف اٌمطبػبد ؽ١ش اعزؼشك وً
ِٕ ُٙؽىٛاٖ اٌز ٟلذِٙب ٌإلداسح اٌؼبِخ ٌخذِخ
اٌّٛاهٕ ٓ١ثبٌّؾبفظخ ٚوبْ ِٓ ث ٓ١أُ٘
اٌّٛمٛػبد اٌّطشٚؽخ ٌّٕبلؾزٙب ِٛمٛػبد
رخزـ ثبٌزشث١خ ٚاٌزؼٍٚ ُ١اٌزنبِٓ االعزّبػٟ
ٚاٌزّٚ ٓ٠ٛاٌزشث١خ ٚاٌزؼٍٚ ُ١اٌقؾخ ٚعش ٜاٌشد
ػٍ ِٓ ُٙ١لجً اٌغٙخ اٌّخزقخ ِغ رؾذ٠ذ و١ف١خ
ؽٍٙب وّب عش ٜاعزؼشاك اإلعشاءاد اٌّزخزح ِٓ
اٌغٙخ اٌّخزقخ ف ٟوً ِؾىٍخ ٚفمب ٌٍمٛاػذ
اٌمبٔ١ٔٛخ عبء رٌه ثؾنٛس اٌٍٛاء أؽّذ ثغٟٔٛ١
اٌغىشر١ش اٌؼبَ ثبٌّؾبفظخ ٚاٌٍٛاء ؽّذ ٞاٌؾؾبػ
اٌغىشر١ش اٌّغبػذ ثبٌّؾبفظخ ٚسإعبء األؽ١بء
ِٚذ٠ش ٞاٌّذ٠ش٠بد ٚاٌغٙبد اٌزٕف١ز٠خ ثبٌّؾبفظخ

م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2019/5/8 :

عقد الدكتور عبد العزٌز قنصوة محافظ اإلسكندرٌة
الٌوم اجتماعا موسعا ضم رؤساء األحٌاء
والمسئولٌن بشركة الصرف الصحى باالسكندرٌة
وذلك لمناقشة المشروعات التى تم تنفٌذها للقضاء
على مشكالت الصرف الصحى بالمحافظة كما تم
استعراض المشروعات الجارى العمل على تنفٌذها
والمعوقات التى تواجهها لحلها جاء ذلك بحضور
أحمد جمال نائب محافظ اإلسكندرٌة واللواء أحمد
بسٌونى سكرتٌر عام المحافظة واللواء حمدى
الحشاش سكرتٌر عام مساعد المحافظة واللواء
محمود نافع رئٌس هٌئة الصرف الصحى
باالسكندرٌة الدكتور ولٌد عبد العظٌم االستاذ بكلٌة
هندسة جامعة اإلسكندرٌة ومستشار المحافظ
لهندسة البٌئة ورؤساء األحٌاء وخالل االجتماع
استعرض مسئولى شركة الصرف الصحى
المشروعات التى تمت والمشروعات المقترح
تنفٌذها والمعوقات التى تواجه تنفٌذها لسرعة تقدٌم
حلول لها كما تم استعراض المشروعات المنفذة
لمواجهة األمطار خالل موسم الشتاء القادم
واستفسر المحافظ عن التوقٌتات الزمنٌة المقرر
خاللها االنتهاء من كل مشروع

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/5/13 :

أوذ اٌذوزٛس ػجذ اٌؼض٠ض لٕقِ ٖٛؾبفع اإلعىٕذس٠خ أٔٗ
ع١زُ اٌجذء ف ٝارخبر وبفخ اإلعشاءاد اٌمبٔ١ٔٛخ اٌالصِخ
ٚاٌز ٝرقً ٌّشؽٍخ اإلصاٌخ ٌٍّٕؾآد ٚاٌّجبٔ ٝاٌمبئّخ
ٚرٌه ٌغ١ش اٌٍّزضِ ٓ١ثبعزىّبي اعشاءد رمٕ ٓ١أٚمبع
أسام ٝأِالن اٌذٌٚخ ٚؽذد ػٍ ٝعّ١غ سإعبء األؽ١بء
ِٚغئٌ ٌٝٛغٕخ رمٕ ٓ١أسام ٝأِالن اٌذٌٚخ ثؾقش وبفخ
اٌّزمذِ ٓ١غ١ش اٌٍّزضِٚ ٓ١اخطبسُ٘ ثبعزىّبي
اعشاءارٌ ُٙؼذَ رؼشم ُٙإلٌغبء وبفخ اإلعشاءاد اٌغبثمخ
ٚاصاٌخ ِّزٍىبر ُٙهجمب ٌٍمبٔ ْٛعبء رٌه خالي االعزّبع
اٌذٚس ٜثٍغٕخ رمٕ ٓ١أسام ٝأِالن اٌذٌٚخ ٌّٕبلؾخ آخش
اٌّغزغذاد اٌّزؼٍمخ ثٍّف اعزشداد أسام ٝاٌذٌٚخ
ٚرمٕ ٓ١األٚمبع ثؾنٛس أؽّذ عّبي ٔبئت اٌّؾبفع
ٚاٌٍٛاء
ٚاٌٍٛاء أؽّذ ثغ ٝٔٛ١عىشر١ش ػبَ اٌّؾبفظخ
ؽّذ ٜاٌؾؾبػ اٌغىشر١ش اٌؼبَ اٌّغبػذ ٚأػنبء ٌغٕخ
اٌزمٕٚ ٓ١سإعبء األؽ١بء ِٚغئٍِ ٌٝٛف رمٕ ٓ١أٚمبع
أسام ٝأِالن اٌذٌٚخ ثبألؽ١بء ٚٚعٗ اٌّؾبفع ثنشٚسح
اإلعشاع ف ٝأٙبء وبفخ اإلعشاءاد اٌخبفخ ثزمٕٓ١
األٚمبع ٌٛامؼ ٝاٌ١ذ ػٍ ٝأسام ٝأِالن اٌذٌٚخ ِّٓ
رمذِٛا ثطٍجبد ٌزٛف١ك أٚمبػٚ ُٙاعزٛفٛا وبفخ
اإلؽزشاهبد اٌّطٍٛثخ ٚفمب ٌٍنٛاثو ٚاٌّؼب١٠ش اٌّؾذدح
ِئوذا ػٍ ٝأْ ٍِف رمٕ ٓ١أسام ٝاٌذٌٚخ ِٓ أُ٘ اٌٍّفبد
اٌز ٝر ٌٝٛاٌّؾبفظخ ٌٙب ا٘زّبِب ثبٌغب ٚرٌه ف ٝاهبس
رٛعٙ١بد اٌم١بدح اٌغ١بع١خ اٌز ٝرٕفز٘ب اٌؾىِٛخ ٌٍؾفبظ
ػٍ ٝأسام ٝاٌذٌٚخ ٚاعزشداد ؽمٛق اٌؾؼت ٚأٚمؼ أٔٗ
ػٕذِب رم َٛاٌذٌٚخ ثزمٕ ٓ١رٍه األسام٠ٚ ٝؾقً
اٌّٛاهٕ ٓ١ػٍ ٝعٕذاد اٌٍّى١خ فبْ رٌه ٠غبُ٘ فٝ
ؽذٚس ٔمٍخ ٌٍّغزمتي ٚرُ اعزؼشاك اعّبٌ ٝاألسامٝ
اٌز ٝرمذَ أفؾبثٙب ثطٍجبد اٌزمٕٚ ٓ١اعّبٌ ٝاٌطٍجبد اٌزٝ
رُ اٌّٛافمخ ػٍ ٝفؾقٙب ٚاٌطٍجبد اٌز ٝلبَ أفؾبثٙب
االهرام
اٌفؾـ بوابة
سعَٛالخبر :
ثذفغـصدر
م
ػذد اٌطٍجبد اٌز ٝرُ
فنال ػٓ
اٌّٛافمخ ػٍِ ٝؼبٕ٠زٙب
اٌز ٝرُ
فؾقٙب
2019
ٚاألسام/4/7ٝ
بــتـــارٌــــخ :
ٚاعزؼشاك األسام ٝاٌز ٝلبَ أفؾبثٙب ثذفغ سعَٛ
ِؼبٕ٠زٙب ٚاألسام ٝاٌز ٝرُ ِؼبٕ٠زٙب ٚاألسام ٝاٌز ٝرُ
اثشاَ ػمٛد٘ب ٚعذد أفؾبثٙب ٔغجخ ِ ِٓ % 25مبثً
اٌزمٕٚ ٓ١فمب ٌٍمبٔ ْٛؽفبظب ػٍِّ ٝزٍىبرُٙ

وّب وٍف ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ سإعبء األؽ١بء
ثبٌزٕغ١ك ِغ ِغئ ٌٝٛؽشوخ ٔٙنخ ِقش ٌٍٕظبفخ
ثبٌزؼبًِ ِغ ِٕبهك رّشوض فش٠ضح اٌمّبِخ  ٚػًّ
ؽّالد اصاٌخ ِغزّشح ٌٍؾذ ِٓ ٘زٖ اٌظب٘شح ٚ
اٌؾفبظ ػٍ ٝاٌّظٙش اٌؾنبسٌٍّ ٜذٕ٠خ ِغ ل١بَ
ؽشوخ ٔٙنخ ِقش ثشفغ رشاوُ اٌمّبِخ ِٓ اٌؾٛاسع
أٚي ثؤٚي ِٕٚغ رٛاعذ٘ب ف ٝاٌؾٛاسع ٌفزشاد هٍ٠ٛخ
 ٚأوذ اٌّؾبفع ػٍ ٝعّ١غ سإعبء األؽ١بء ثنشٚسح
ػًّ ؽّالد ِغزّشح الصاٌخ اؽغبالد اٌطش٠ك  ٚرٌه
ٌٍمنبء ػٍ ٝاٌزىذط اٌّشٚس ٜإٌبرظ ػٓ رؼذٜ
اٌجبػخ اٌغبئٍ ٓ١ػٍ ٝؽشَ اٌطش٠ك اٌؼبَ ٚاػبلخ
ؽشوخ اٌّشٚس  ٚاعزؼشك وً سئ١ظ ؽ ٝاٌؾٛاسع
اٌز ٝرُ سفغ وفبءح ِٕظِٛخ إٌظبفخ ثٙب ٚاٌؾٛاسع
اٌز ٝثؾبعخ اٌ ٝرذػ ِٓ ُ١خالي ص٠بدح ػذد فٕبد٠ك
اٌمّبِخ ثٙب أ ِٓ ٚخالي ص٠بدح أػّبي اٌىٕظ
ٚرغش٠ف األرشثخ أ ٚص٠بدح ػذد ِشاد اٌغّغ  ٚلذِذ
اداسح اٌشلبثخ  ٚاٌشفذ اٌج١ئ ٝرمبس٠ش ِفقٍخ ؽٛي
ػذد اٌّؾبمش  ٚاٌزغشّ٠بد اٌز ٝرُ رٕف١ز٘ب ثغّ١غ
أؽ١بء اٌّؾبفظخ خالي األعجٛع اٌّبمٝ

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/5/13 :

عقد الدكتور عبد العزٌز قنصوه محافظ اإلسكندرٌة
اجتماعا موسعا لمناقشة مخرجات تطوٌر الجهاز اإلداري
والعملٌات اإلدارٌة بمحافظة اإلسكندرٌة بما ٌشملها من
التطوٌر المؤسسً وإعداد القٌادات ٌأتً ذلك بالتعاون مع
وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري فً ضوء
تحقٌق التنمٌة المستدامة بما ٌتوافق مع رؤٌة مصر
 ٢٠٣٠إلنشاء جهاز إداري كفء وفعال ٌتسم بالكفاءة
والفاعلٌة وذلك بحضور الدكتورة رانٌا الشرقاوي
مستشار محافظ اإلسكندرٌة للتطوٌر المؤسسً وفرٌق
وناقش المحافظ خالل
التطوٌر بمحافظة اإلسكندرٌة
االجتماع محاور تطوٌر الجهاز اإلداري بالمحافظة مؤكدا
على سعً المحافظة المتواصل لتكوٌن جهاز إداري كفء
وتقدٌم خدمات متمٌزة و مرتفعة الجودة لتحقٌق التنمٌة
المستدامة وأشار إلً أن محاور التطوٌر تتضمن تعدٌل
الهٌكل التنظٌمً وتدرٌب وإعداد قٌادات الصف األول
والثانً والثالث من اإلدارٌٌن بالمحافظة واألحٌاء
والمدٌرٌات التابعة وكذا تطوٌر العملٌات اإلدارٌة استعدادا
لمٌكنتها كما تم مناقشة األرشفة اإللكترونٌة ومٌكنة
اٌغٙبص اإلداسٚ ٞاٌؼٍّ١بد اإلداس٠خ اٌّطٛسح ٚٚعٗ اٌّؾبفع
اٌؾىش ٌفش٠ك اٌزط٠ٛش ثّؾبفظخ اإلعىٕذس٠خ اٌز ٓ٠عبػذٚا
فِٕ ٟظِٛخ اٌزط٠ٛشِٛمؾب أْ ِب لذَ ِٓ ػًّ ٘ ٛأوضش
ِٓ سائغ ار ٠ؼذ ٘ ٛاألعبط ف ٟرط٠ٛش ِؾبفظخ اإلعىٕذس٠خ
ف ٟاٌفزشح اٌمبدِخ ٚأوذ ػٍ ٟأّ٘١خ أْ ٔزجٕ ٝدائّب ا١ٌ٢بد
ٚاٌّمذِبد اٌذاػّخ ٌٍٕغبػ الفزب اٌ ٟأْ ٘زا ٘ ٛاٌطش٠ك
اٌز ٟعزغ١ش ػٍِ ٗ١ؾبفظخ اإلعىٕذس٠خ ٌزىِ ْٛضبي ّٛٔٚرط
٠ؾزز ٜثٗ ٘زا ٚأوذ لٕق ٖٛػٍ ٟأّ٘١خ اٌزذس٠ت ٚاٌزؤً٘١
ٚسفغ وفبءح اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌغٙبص اإلداس ٞثبٌّؾبفظخ ِٛمؾب
إٔٔب عّ١ؼب ف ٟؽبعخ اٌ ٟاٌزؼٍُ ثؾىً ِزٛافً ِٚغزّش
ٌىٔ ٟغزط١غ أْ ٔىِ ْٛئٌٍٍّ٘ ٓ١ىبْ اٌّزٛاعذ ٓ٠فٗ١
ِؾ١شا اٌ ٟأْ اإلداسح اٌؾى١ِٛخ اٌّزٛاعذح ؽبٌ١ب رٙزُ ثزٌه
إلؽذاس هفشح ف ٟإٌّظِٛخ اٌؾى١ِٛخ
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2019/5/24 :

أجرى وزٌر النقل المهندس كامل الوزٌر وزٌر النقل
جولة تفقدٌة الٌوم األحد بكوبري الدخٌلة وجراج متعدد
الطوابق بمنطقة الدخٌلة ومٌناء اإلسكندرٌة وذلك
لالستماع آلخر التطورات باألعمال اإلنشائٌة بداخل
الجراج واالنتهاء منه بحضور قٌادات مٌناء
اإلسكندرٌة كما استمع الوزٌري إلى شرح مفصل عن
أعمال التطوٌرات واإلنشاء للجراج عبر خرٌطة
المشروع مشددة على مسئولً المٌناء سرعة تكاتف
الجهود من أجل االنتهاء من إتمام المشروع بداخل
المٌناء وكان قد تفقد وزٌر النقل عددا من محطات
السكك الحدٌدٌة باإلسكندرٌة كما تفقد قطار أبو قٌر
حٌث تابع الوزٌر انتظام العمل وتوافر التذاكر خاصة
مع اقتراب عٌد الفطر المبارك واطمئن على استعدادات
هٌئة السكك الحدٌدٌة لتقدٌم كافة التسهٌالت لسفر
الكثافات العالٌة من الركاب خالل فترة إجازة عٌد
وجه وزٌر النقل خالل جولته إلى إلغاء كافة
الفطركما ّ
تصارٌح السفر المجانٌة للعاملٌن بالسكك الحدٌدٌة
لٌصبح الركوب فً القطارات لكافة المواطنٌن بما فٌهم
موظفً الهٌئة من خالل التذكرة ثم استقل الوزٌر قطار
 ٩٨٠حتى اإلسكندرٌة واطمئن على مستوى الخدمة
المقدمة لجمهور الركاب وفً محطة مصر باإلسكندرٌة
تفقد أعمال تطوٌر المحطة التً تبلغ تكلفتها اإلجمالٌة
 ١٤٥ملٌون جنٌه حٌث تشمل تلك األعمال على تطوٌر
مبنى المحطة كامال وتطوٌر األرصفة ومد خطوط
المٌاه والحرٌق واإلشارات وكذلك إنشاء مبنى بدٌل
لمخزن المعدات وتطوٌر نفق المشاة لربط األرصفة
وتطوٌر الساحة الخارجٌة والواجهات الداخلٌة
والخارجٌة
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2019/5/27 :

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

 45 1بتارٌخ
2019/5/15

2

 63بتارٌخ
2019/5/2

أسم صاحب
الشكوى

وفاء محمد
ابراهٌم

شرٌف محمد
ابراهٌم

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

ـ بخصوص طلب تقنٌن تم فحص الشكوى مع االدارة
وضعها للوحدة السكنٌة المختصة وقد افادت بأن
المواطنة المذكورة متعدٌة على
المقٌمة بها
الوحدة المذكورة وال ٌجوز
التعامل علٌها حٌث انها ضمن
الوحدات المتعدى علٌها تم الرد
182
على المحافظة برقم
بتارٌخ 2019/5/19
ـ بخصوص التضرر من تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت
المدعو  /شعبان عبد
بان بالبحث فى السجالت تنبٌن
الفتاح صاحب العقار
المقابل قاموا باالستٌالء تحرٌر عدة قرارات إزالة للعقار
على أرض خلف العقار موضوع الشكوى باسم  /عزٌزة
عبد الجواد ـ شعبان عبد الفتاح
واصدر له قرار إزالة
وتم مخاطبة قسم شرطة الدخٌلة
باٌقاف أى اعمال تتم بالعقار
موضوع الشكوى وتم تحرٌر
1071
محضر مخالف رقم
لسنة  2011ـ وقرار اٌقاف رقم
 1071لسنة  2011ـ قرار
إزالة  118لسنة  2014تم
الرد على المحافظة برقم 170
بتارٌخ 2019/5/12

 – 1بٌان حصر امالك الدولة عن االراضى الزراعٌة عن عام 2018

عدد القطع

فدان

قٌراط

سهم

عدد القطع

فدان

قٌراط

سهم

متحصل
بالجنٌة

عدد القطع

فدان

قٌراط

سهم

رٌف

سبب عدم
التسوٌة

م

حى

البٌان

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

اسباب التسوٌة

جملة الحصر  -خالٌة

جملة الحصر – وضع ٌد تم تسوٌة

جملة الحصر – تعدٌات لم تسوى

ـــ

العجمى
حضر

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:ادارة االمالك

التعلٌق

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2019/5/22 -:

الٌوجــد اراضى زراعٌة فى نطاق حى العجمى0

ـــ

ـــ

ـــ

 – 2بٌان حصر امالك من اراضى البناء عن عام 2018
جملة الحصر ـ الخالٌة
الملكٌة
رى

رٌف

ـــ

ـــ

ـــ

اوقاف

حى

ـــ

امالك دولة

م

البٌان

عدد
القطع

المساحة
بالمتر
لمربع

جملة الحصر – وضع ٌد ثم تسوٌة
عدد
القطع

ـــ

ـــ

حضر

3

المساحة
بالمتر
المربع

المتحصالت
بالجنٌه

عدد
القطع

المساحة
بالمتر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

1957م2
تم تقدٌم
 545طلب
1
تقنٌن وتم
سداد رسم
الفحص
تارٌخ البٌان 2019/5/22:

العجمى
15089.45

مصدر البٌان  -:ادارة االمالك

جملة الحصر -خالٌة من امالك الدولة من اراضى البناء

15089.45
3

المساحة بالمتر المربع

عدد القطع

التعلٌق





جملة الحصر – تعدٌات
لم تسوى

ٛ٠عذ  3لطغ اسام ٝخبٌ١خ ٠ٚجٍغ ِغبؽزٙب 2 َ 15089.45
ِغبؽخ اٌمطؼخ اٌٛاؽذح 2 َ 5029
اعّبٌِ ٝغبؽخ االسام ٝاٌز ٝثٙب رؼذ٠بد ٌُ رغ2 َ13122.45 ٜٛ
ٔغجخ االسام ٝاٌخبٌ١خ اٌ ٝاالسام ٝاٌز ٝثٙب رؼذ٠بد ٌُ رغ%1 ٜٛ

المقترح
سرعة االنتهاء من االراضى التى بها تعدٌات ولم ٌتم تسوٌتها 0

1
1

لم ٌتم التنفٌذ
622.45م2
تم التنفٌذ
12500م2

 - 3بٌان حصر االراضى الصحراوٌة عن عام 2018
جملة الحصر  -خالٌة
عدد قطع

فدان

قٌراط

سهم

عدد قطع

فدان

قٌراط

سهم

المتحصالت
بالجنٌه

عدد قطع

فدان

قٌراط

رٌف

سهم

الحى

اسباب عدم
التسوٌة

م

البٌان

جملة الحصر – وضع ٌد تم تسوٌته

جملة الحصر  -تعدٌات لم
تسوى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

العجمى
حضر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:ادارة االمالك بحى العجمى

التعلٌق

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2019/5/22 -:

الٌوجــد اراضى صحراوٌة بنطاق حى العجمى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 – 1بٌان امكانٌات االطفاء بالحى عن عام 2018
م

حى

البٌان

رٌف
العجمى

حضر
اجمالى

تعداد السكان

اجمالى السكان

مراكز النقاط

نصٌب السكان من
مراكز االطفاء

عدد
السٌارات

ذكور

اناث

ـــ

ـــ

5

5

ـــ

ـــ

ـــ

317596

298446

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

5

5

ـــ

ـــ

ـــ

ذكور

اناث

العدد

616042

تارٌخ البٌان 2019/3/28-:

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة امن اسكندرٌة
ادارة الحماٌة المدنٌة

امكانٌة االطفاء بالحى
5
5

سٌارات االطفاء
مراكز االطفاء

التعلٌق
ػذد ِشاوض ٔمبه االهفبء ِ 5شاوض ِٛصػخ ثبٌّٕبهك اٌزبٌ١خ ( اٌؾذ٠ذ ٚاٌقٍت –
اٌذخٍ١خ – اٌّىظ – اٌخؾت – اَ صغ) ٛ١
ٔغجخ اٌزوٛس اٌ ٝاعّبٌ ٝػذد اٌغىبْ %52
ٔغجخ االٔبس اٌ ٝاعّبٌ ٝػذد اٌغىبْ %48
ٔق١ت اٌغىبْ ِٓ ػذد ِشاوض االهفبء ٔ 123208غّخ ِ /شوض اهفبء
ٔغجخ ِشاوض االهفبء ثبٌؾذ٠ذ ٚاٌقٍت اٌ ٝاالعّبٌ%20 ٝ
ٔغجخ ِشاوض االهفبء ثبٌذخٍ١خ اٌ ٝاالعّبٌ%20 ٝ








المقترح
 اٌق١بٔخ اٌذٚس٠خ ٌّشاوض االهفبء

 – 2المناطق المحرومة من خدمات االطفاء عن عام 2018
م

1
2

حى
العجمى

المناطق المحرومة

مسافة اقرب نقطة  /مركز اطفاء

ابوٌوسف

6كٌلو من نقطة اطفاء ام زغٌو

الهانوفٌل

 3كٌلو من نقطة اطفاء الحدٌد والصلب

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة امن اسكندرٌة

تارٌخ البٌان 2019/4/9 -:

ادارة الحماٌة المدنٌة

التعلٌق

 اجمالى عدد المناطق المحرومة من نقاط االطفاء ( ) 2

المقترح


امداد المناطق المحرومة من نقاط االطفاء بنقاط اطفاء

 – 1المساجد الحكومٌة المعانة وغٌر المعانة بالحى عن عام 2018
عدد المساجد والزاٌا الحكومٌة
م

حى

البٌان
المساجد
حضر

العجمى

298

رٌف
اجمالى
مصدر البٌان  -:ادارة اوقاف الدخٌلة

ـــ
ـــ

عدد المساجد والزواٌا االهلٌة

الزواٌا

المساجد

587

62

الزواٌا
ـــ

عدد
الكنائس
16

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

62

ـــ

16

تارٌخ البٌان 2019/1/6-:

المساجد الحكومٌة واالهلٌة والزواٌا

587
298
62

زواٌا حكومٌة

مساجد حكومٌة

مساجد اهلٌة

التعلٌق

 اعّبٌ ٝاٌّغبعذ ثؾ ٝاٌؼغِّ 360 ٝغغذ
 اعّبٌ ٝاٌضٚا٠ب ٘ 587 ٛصا٠ٚخ
ٔ غجخ اٌّغبعذ اٌؾى١ِٛخ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّغبعذ %83
ٔ غجخ اٌّغبعذ االٍ٘١خ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّغبعذ % 17

المقترح

 اٌؼًّ ػٍ ٝاال٘زّبَ ثبٌّغبعذ اٌؾى١ِٛخ ِٚؾبٌٚخ مُ اٌّغبعذ االٍ٘١خ
ٌالٚلبف

 – 2توزٌع االئمة والوعاظ على مساجد الحى عن عام 2018
المساجد والزواٌا الحكومٌة
م

حى

البٌان
حضر
رٌف

العجمى

اجمالى

المساجد والزواٌا االهلٌة – ذات الموقوفات
امام وخطٌب

مقٌم شعائر /
مؤذن

امام
وخطٌب

مقٌم شعائر /
مؤذن

عامل

عامل

7

50

115

9

995

3

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

50

115

9

995

3
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المساجد االهلٌة

المساجد الحكومٌة
50

995
9

115

عامل

امام وخطٌب

7

3

مقٌم شعائر
عامل

مقٌم شعائر

امام وخطٌب

التعلٌق










اجمالى االئمة والخطباء على مستوى حى العجمى  118مقسمة بٌن
المساجد الحكومٌة واالهلٌة
نسبة االئمة والخطباء بالمساجد الحكومٌة الى االجمالى %97
نسبة االئمة والخطباء بالمساجد االهلٌة الى االجمالى %3
اجمالى مقٌمى الشعائرفى حى العجمى  16مقٌم
نسبة مقٌمى الشعائر فى المساجد الحكومٌة الى االجمالى %56
نسبة مقٌمى الشعائر فى المساجد االهلٌة الى االجمالى %44
اجمالى العمال فى مساجد حى العجمى  1045عامل
نسبة العاملٌن فى المساجد الحكومٌة الى االجمالى %95
نسبة العاملٌن فى المساجد االهلٌة الى االجمالى %5

المقترح
 ص٠بدح خطجبء اٌّغبعذ االٍ٘١خ ٚص٠بدح ِم ّٝ١اٌؾؼبئش ؽ١ش اْ
ػذدُ٘ لٍ ً١ثبٌٕغجخ ٌؼذد اٌّغبعذ االٍ٘١خ 0

 – 3انشطة الخدمات فى مساجد الحى خالل عام 2018
االنشطة حسب النوع
خدمات اجتماعٌة
مشغل /تطرٌز

اناث
ذكور

ذكور

اناث

عدد المساجد التى بها انشطة خدعمات

عدد الوعحدات

عدد المستفٌدٌن

عدد الوحدات

محو اممٌة

مكتبٌمة

ذكور

اناث

اناث

ذكور

فصوفل تقوٌة

محو امٌة

فصول تقوٌة

مكتبٌة
ذكور

اناث

ـ

ـ

ـ

ـــ

ـ

ـــ

ـــ

105
ـــ

ـ

ـــ

ـــ

ذكور

7

عدد الوحدات

عدد المستفدٌن

عدد الوحدات

عدد المستفٌدٌن

عدد المستفٌدٌن

اناث

رٌف
اجمالى

ـــ

محو امٌة – فصول تقوٌة

مكاتب تحفٌظ
قرآن

المقرأةا

حضر

115

حى
العجمى

خدمات
صحٌة
عٌادة
معمل
تحالٌل
مستوصف

لجانل الزكاة

بٌان

خدمات تعلٌمٌة

1
ـــ
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ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
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عدد انشطة الخدمات فى مساجد الحى
115
7

1

مكتب تحفٌظ قرآن
خدمات تعلٌمٌة (محو امٌة )
المساجد التى بها انشطة

ـــ

ـــ

ـــ

التعلٌق



اعّبٌ ٝاٌّغبعذ اٌز ٝثٙب خذِبد ِ 115غغذ



اعّبٌ ٝاٌّغبعذ فٔ ٝطبق ؽ ٝاٌؼغِّ 360 ٝغغذ



ٔغجخ اٌّغبعذ اٌز ٝثٙب خذِبد اٌ ٝاالعّبٌ%32 ٝ



اعّبٌ ٝػذد اٌٛؽذاد اٌز ٝثٙب خذِبد رؼٍ١ّ١خ ٚ 7ؽذاد



ٔق١ت وً فقً ِٓ اٌّغزف١ذِ ِٓ ٓ٠ؾ ٛاالِ١خ ِ15غزف١ذ  /فقً

المقترح
ِ ؾبٌٚخ رمذ ُ٠اٌخذِبد ِٓ ِؾ ٛاِ١خ ٚفقٛي رم٠ٛخ ِٚىبرت رؾف١ع لشآْ
ثبٌّغبعذ ٌذػُ اٌّٛاهٕ ِٓ ٓ١إٌبؽ١خ اٌّبد٠خ

اٌى١ّ١بء اٌف١ض٠بئ١خ أٚ
اٌف١ض٠م١خ  ٛ٘ٚػٍُ ٠ذسط
خٛاؿ اٌّٛاد ٚثٕبئٙب ٚرٌه
ؽغت اٌزشو١ت ٚاٌجٕبء
اٌى١ّ١بئٚ ٟاٌظشٚف اٌّزٛاعذح
فٙ١ب ٚاٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ
ٚاٌظشٚف اٌف١ض٠بئ١خ اٌزٟ
رؾذس ثٙب اٌزفبػالد ٠ٚؼٛد
ربس٠خ ٘زا اٌؼٍُ إٌِ ٝزقف
اٌمشْ اٌضبِٓ ػؾش ٚثغجت
وضشح اٌّؼٍِٛبد اٌز ٟصادد فٟ
رٍه اٌفزشح ف ٟاٌفشػٓ١
اٌى١ّ١بء ٚاٌف١ض٠بء أدد اٌٝ
فقً اٌى١ّ١بء اٌف١ض٠بئ١خ ٌّبدح
ػٍّ١خ ِغزمٍخ ٚأد ٜرٌه اٌٝ
رطٛس٘ب الؽمب ًا اّْ أٚي وزبة
ف ٟاٌى١ّ١بء اٌف١ض٠بئ١خ ٚمغ
ػٍ٠ ٝذ اٌؼبٌُ اٌشٚط ِ١خبئً١
ٌِٛٔٛٛعٛف ٚف٘ ٟزا اٌّمبي
عٛف ٔزؼشف ػٍِ ٝؼٍِٛبد
ػٓ اٌى١ّ١بء اٌف١ض٠بئ ٝ٘ ٟفٟ
األفً وٍّخ اغش٠م١خ رؼٕٝ
اٌؼٍُ اٌز٠ ٜذسط اٌّبدح
ٚرفبػالرٙب ٚػاللبرٙب ثبٌطبلخ
ٔٚظشا ٌزؼذد ٚاخزالف ؽبالد
اٌّبدح ٚاٌز ٝػبدح ِب رى ْٛفٟ
ؽىً رساد فبْ اٌى١ّ١بئٓ١
غبٌجب ِب ٠مِٛٛا ثذساعخ و١ف١خ

رفبػً اٌزساد ٌزىٓ٠ٛ
اٌغض٠ئبد ٚو١ف١خ رفبػً
اٌغض٠ئبد ِغ ثؼنٙب اٌجؼل
ٚاٌى١ّ١بء ٘ ٛػٍُ ٠ذسط
اٌؼٕبفش اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌّٛاد
اٌى١ّ١بئ١خاٌزشو١ت ٚاٌخٛاؿ
ٚاٌجٕبء ٚاٌزؾٛالد اٌّزجبدٌخ
اٌزفبػالد
فّ١ب ثٕٙ١ب
اٌى١ّ١بئ١خ رمغُ اٌى١ّ١بء اٌٝ
ػذح فشٚع س ة٠غ١خ رٕمغُ
اٌى١ّ١بء ثقفخ ػبِخ اٌ ٝػذح
فشٚع سئ١غ١خ وّب ٛ٠عذ أ٠نب
رفشػبد ٌٙزٖ اٌفشٚع
ِٛٚمٛػبد راد رخقـ
أوجش داخً ٘زٖ اٌفشٚع
ٚاٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ اٌزٝ
رؾذس ف ٟاٌىبئٕبد اٌؾ١خ
اٌى١ّ١بء غ١ش اٌؼن٠ٛخ
٘ ٝدساعخ خٛاؿ ٚرفبػالد
اٌّشوجبد اٌغ١ش ػن٠ٛخ ٚال
ٛ٠عذ ٕ٘بن ؽذ ٚامؼ
ٌٍزفش٠ك ث ٓ١اٌى١ّ١بء
اٌؼن٠ٛخ ٚاٌغ١ش ػن٠ٛخ وّب
أْ ٕ٘بن رذاخً وج١ش ثّٕٙ١ب
٠ٚى ْٛأّ٘ٗ ف ٟفشع أخش
٠غّ ٝو١ّ١بء اٌفٍضاد
اٌؼن٠ٛخ
و١ّ١بء ػن٠ٛخ
٘ ٝدساعخ رشو١ت ٚخٛاؿ
ٚرفبػالد اٌّشوجبد اٌؼن٠ٛخ
اٌى١ّ١بء اٌف١ض٠بئ١خ
٘ ٝدساعخ األفً اٌف١ض٠بئٝ
ٌٍزفبػالد ٚاألٔظّخ اٌى١ّ١بئ١خ
ٌّٚض٠ذ ِٓ اٌزؾذ٠ذ فبٔٙب
رذسط رغ١١ش٠بد ؽبالد اٌطبلخ
ف ٟاٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ ِٓٚ

اٌفشٚع اٌز ٝر ُٙاٌى١ّ١بئٓ١١
اٌّزخقق ٓ١ف ٟاٌى١ّ١بء
اٌؾشاس٠خ  ٚالكٌمٌاء الحركٌة ٚ
 ٚالمٌكانٌكا
كٌمٌاء الكم
اإلحصائٌة  ٚعلم األطٌاف
الترابط بين الكيمياء والفيزياء
الفٌزٌاء علم ٌهتم بدراسة الطاقة
والمادة من حٌث الخواص
الطبٌعٌة أما الكٌمٌاء فهو علم
ٌهتم بدراسة تفاعالت المادة
صلب أو سائل أو غازي وطرٌقة
إنتاج مادة جدٌدة من خالل تفاعل
مادتٌن أو أكثر إنّ العلمٌن ٌهتم
كل منهما بالمادة وسلوكها لذا
فإن العلمٌن بٌنهما ترابط كبٌر
فالفٌزٌاء ٌهتم بشكل واسع
والكٌمٌاء ٌهتم بشكل دقٌق
بالمادة
أهم فروع الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة
1ـ الدٌنامٌكا الحرارٌة أو
الثرمودٌنامٌك وهو من أحد
فروع المٌكانٌكا اإلحصائٌة ٌقوم
بدراسة خواص انتقال الطاقة
وتحوالته
2ـ اٌؾشو١خ اٌى١ّ١بئ١خ أ ٚؽشو١خ
اٌزفبػً  ٛ٘ٚػٍُ ٠ذسط ِؼذي
اٌزغّ١ش ف ٟعشػخ اٌزفبػً
اٌى١ّ١بئٚ ٟاٌؼٛاًِ اٌز ٟرئصش
فٙ١ب ِضً اٌزشو١ض ٚدسعخ اٌؾشاسح
ٚاٌنغو
3ـ كٌمٌاء السطوح أو علم
السطوح وهو الدراسة الفٌزٌائٌة
والكٌمٌائٌة للظواهر الحادثة ػٍٝ
اٌغطؼ ار ٠زؾٛي ِٓ فٍت اٌٝ
عبئً أ ٚفٍت اٌ ٝغبص أ ٚعبئً
اٌ ٝغبص.

أعضاء

مواضٌع نشطة

تعرف القارة على أنها قطعة
األرض التً تزٌد مساحتها عن
مساحة الجزٌرة وتوجد فً
العالم سبع قارات تشكل
مساحتها أكثر من  150ملٌون
كٌلومتر مربع وهً قارة آسٌا
وأفرٌقٌا وأوروبا وأمرٌكا
الشمالٌة وأمرٌكا الجنوبٌة
وأوقٌانوسٌا والقارة القطبٌة
الجنوبٌة
قارة آسٌا
هً أكبر القارات على الكرة
األرضٌة ،حٌث تبلغ مساحتها
 43.8ملٌون كٌلومتراً مربعاً،
وٌعٌش فٌها أكثر من %60
من مجمل سكان الكرة
األرضٌة ،تحد القارة اآلسٌوٌة
من الجهة الشرقٌة المحٌط
الهادئ وقناة السوٌس من
الجهة الغربٌة أما بالنسبة

مساعدة

موقع سٌٌٌد

سجل نفسك كعضوا

للجهة الشمالٌة فٌحدها
المحٌط المتجمد الشمالً
والمحٌط الهندي من الجنوب
48
تضم القارة اآلسٌوٌة
دولة من أهمها الصٌن
وأندونٌسٌا فلسطٌن األردن
وغٌرها
إفرٌقٌا
تعتبر القارة اإلفرٌقٌة هً
ثانً أكبر قارات العالم حٌث
تبلغ مساحتها حوالً 31.3
ملٌون كٌلومتراً مربعا ً وتضم
 %14من مجمل السكان فً
العالم وٌحدها من الجهة
الشمالٌة البحر األبٌض
المتوسط والمحٌط الهندي من
الجهة الجنوبٌة الشرقٌة أما
من الجهة الشرقٌة فهً مطلة
على البحر األحمر وعلى
المحٌط األطلسً من الجهة
الغربٌة تضم القارة اإلفرٌقٌة
 54دولة متعددة الثقافات
واللغات والمناخات أٌضا ً
حٌث إن هناك بعض الدول
التً تمتاز بالمناخ االستوائً
وذلك نتٌجة لمرور خط
االستواء فٌها باإلضافة إلى

موقع كووورة

المناطق الصحراوٌة والمناطق
المعتدلة وتضم القارة
اإلفرٌقٌة مجموعة من الدول
العربٌة ومن أهمها مصر
الجزائر وتونس تعانً بعض
الدول اإلفرٌقٌة من سوء
المعٌشة وسوء الحالة الصحٌة
حٌث ٌنتشر فٌها العدٌد من
األمراض ومن أهمها مرض
اإلٌدز.
أوروبا
تبلغ مساحة القارة األوربوٌة
حوالً  10.1ملٌون كٌلومتر
مربع وهً ثانً أصغر قارة
فً العالم من بعد قارة
أوقٌانوسٌا وٌعٌش فٌها
حوالً  %11من سكان العالم
٠جٍغ ػذد عىبٔٙب رغؼّبئخ
ٍِٔ ْٛ١غّخٚ ،رجٍغ ِغبؽخ
أسمٙب ػؾشح ٍِْٛ١
ٚخّغّبئخ ٚٚاؽذ ٚصالصٓ١
ٚٚاؽذ وٍِٛ١زش ِشثغٚ ،رمغُ
اداس٠ب ًا اٌ ٝصالصخ ٚخّغ ٓ١دٌٚخ
ِغزمٍخٚ ،رؼذ دٌٚخ سٚع١ب ِٓ
أوجش دٌٙٚب ِٓ ؽ١ش اٌغىبْ
 ِٓٚؽ١ش اٌّغبؽخٚ ،رؼزجش
ِذٕ٠خ ثبس٠ظ ِٓ أوجش ِذٔٙب،
ٚعجً اٌجشٚص ِٓ أػٍ ٝعجبٌٙب
ؽ١ش ٠جٍغ اسرفبػٗ 5633

ِزشاًا ٚاٌٛالغ ف ٟاٌمٛلبص،
ٙٔٚش اٌفٌٛغب ِٓ أهٛي
أٔٙبس٘ب ؽ١ش ٠جٍغ هٌٗٛ
 3688وٍِٛ١زشاًا .حٌث تعتبر
القارة األوروبٌة شبه جزٌرة
ولكن ذات مساحة كبٌرة جداً
بالمقارنة مع أشباه الجزر
حٌث ٌحدها من الشمال
المحٌط المتجمد الشمالً
ومن الجنوب البحر األبٌض
المتوسط أما من الجهة
الشرقٌة فٌحدها المحٌط
األطلسً ومن الجهة الغربٌة
جبال األورال بدأت أوروبا
تؤثر على مسار األحداث
العالمٌة فً القرن الخامس
عشر عندما بدأت
سٌاستهااالستعمارٌة على
الدول األخرى وقد شهد
القرن الثامن عشر نقلة
نوعٌة فً القارة األوروبٌة
حٌث ظهرت الثورة الصناعٌة
فً برٌطانٌا األمر الذي أدى
إلى تطورها من النواحً
الصناعٌة واالقتصادٌة
والفنٌة وغٌرها ولكن ٌجدر
بالذكر بأن نفوذ الدول
األوروبٌة بدأ ٌخفت من بعد
بروز الوالٌات األمرٌكٌة
المتحدة واالتحاد السوفٌاتً
تضم
فً القرن العشرٌن
أوروبا حوالً  50دولة منها
 28دولة تم إدراجها تحت
االتحاد األوروبً والذي قام
بتوحٌد عملته وهً البورو
ومن أهم دول االتحاد
األوروبً والقارة األوروبٌة
فرنساو ألمانٌا و برٌطانٌا
وبلجٌكا وغٌرها

أوروبا حوالً  50دولة منها
 28دولة تم إدراجها تحت
االتحاد األوروبً والذي قام
بتوحٌد عملته وهً البورو
ومن أهم دول االتحاد األوروبً
فرنساو
والقارة األوروبٌة
ألمانٌاو برٌطانٌا وبلجٌكا
وغٌرها
أمرٌكا الشمالٌة
تقع القارة األمرٌكٌة الشمالٌة
فً النصف الشمالً من الكرة
األرضٌة حٌث تقدر مساحتها
 24.7ملٌون كٌلومتراً مربعا
الغربٌة وٌعٌش على أرضها
 %6من سكان العالم تقع جزء
من أرضها فً الجهة الشرقٌة
من الكرة األرضٌة والجزء
اآلخر فً الجهة الغربٌة ومن
الجدٌر بالذكر بأنها تشرف على
المحٌط
ثالثة محٌطات وهً
األطلسً من الجة الشرقٌة
والمتجمد الشمالً من الجهة
الشمالٌة باإلضافة إلى المحٌط
الهادئ من الجهة الغربٌة
أمرٌكا الجنوبٌة
17
تبلغ مساحتها أكثر من
ملٌون كٌلومتر مربع وٌعٌش
فٌها حوالً  %6من سكان
العالم وهً تصنف من ضمن
قارات العالم الجدٌد تم اكتشافها
على ٌد أمرٌجو فٌسبوتشً
وتقع أمرٌكا الجنوبٌة فً الجهة
الغربٌة من خط غرٌنتش

وتتمركز غالبٌة أرضها فً
الجزء الجنوبً من الكرة
األرضٌة مع العلم بأن جزءاً
صغٌراً من أرضها تقع فً
المنطقة الشمالٌة والتً ٌمر
فٌها خط االستواء
أٔزشوز١ىب
 ٟ٘ٚاالعُ ا٢خش اٌز٠ ٞؼجش
ػٓ اٌمبسح اٌّزغّذح اٌغٕٛث١خ
ٚاٌز ٟرجٍغ ِغبؽزٙب أوضش ِٓ
 ْٛ١ٍِ 13وٍِٛ١زش ِشثغ
ٚرمغ لبسح أٔزشوز١ىب ف ٟاٌغضء
اٌغٕٛث ٟاأللق ِٓ ٝاٌىشح
األسم١خ ٚلذ رُ اوزؾبفٙب ػٍٝ
٠ذ اٌؼضّبٔ ٟث١ش ٞس٠ظ ِٓٚ
اٌغذ٠ش ثبٌزوش أٔٙب اٌمبسح األلً
ِٓ ٔبؽ١خ اٌغىبْ ؽ١ش ٠مطٕٙب
ؽٛاٌ ِٓ %0.3 ٟعىبْ
اٌؼبٌُ
أٚل١بٔٛع١ب
٘ ٟػجبسح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ
اٌغضس اٌجشوبٔ١خ ٚاٌغضس
اٌّشعبٔ١خ اٌز ٟرزٛاعذ فٟ
اٌّؾ١و اٌٙبدة ؽ١ش رجٍغ
ِغبؽزٙب أوضش ِٓ ْٛ١ٍِ 9
وٍِٛ١زش ِشثغ ٠ٚغزخذَ
ِقطٍؼ أٚل١بٔٛع١ب ػبدح
ٌٍزؼج١ش ػٓ أعزشاٌ١ب أ ٚغ١ٕ١ب
اٌغذ٠ذح  ِٓٚاٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ
ٔغجخ اٌغىبْ اٌز٠ ٓ٠ؼ١ؾْٛ
ف٘ ٟزٖ اٌمبسح ُ٘ ألً ِٓ
ِ ِٓ %1غًّ عىبْ اٌؼبٌُ
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اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٔٚ
٘ٛٔ ٛع ِغزؾذس ِٓ اٌجش٠ذ
٠ؼزّذ ػٍ ٝاالٔزشٔذ ف ٟرجبدي
اٌشعبئً ٚاٌز ٟرغّ ٝثبٌشعبئً
اإلٌىزش١ٔٚخ ّ٠ٚزبص ثؤٔٗ أعشع ِٓ
اٌجش٠ذ اٌؼبد ٞفٚ ٟفٛي اٌشعبٌخ
صٛاْ
ٚاٌز ٟال رؾزبط أوضش ِٓ
ٍ
ِؼذٚدح ٌٍٛفٛي اٌ ٝاٌّغزٍُ
ٚثبإلِىبْ ِٓ أْ ٠زُ اسفبق
ٚاٌٍّفبد
ِغّٛػخ ِٓ اٌقٛس
اٌّزؼذدح ِغ اٌشعبٌخ اٌّشعٍخ
ثؼىظ اٌجش٠ذ اٌؼبدٚ ٞاٌز٠ ٞؾزبط
اٌٚ ٝلذ هٌٛ ً٠ٛفٛي اٌشعبٌخ
اٌِ ٝغزٍّٙب ٚاٌز ٟلذ رّزذ اٌٝ
أعبث١غ ٚف ٟثؼل األؽ١بْ اٌٝ
ؽٛٙس ػذا ػٓ رىٍفخ اسعبي
اٌشعبٌخ ػٍ ٝؽغت ؽغّٙب ٚاٌزٟ
ال رٛعذ ٘زٖ اٌزىٍفخ ِغ سعبئً
اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٔٚ
هش٠مخ أؾبء اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٔٚ
رؼزّذ هش٠مخ أؾبء اٌجش٠ذ
اإلٌىزش ٟٔٚثذا٠خ ػٍ ٝاخز١بس ِضٚد
خذِخ اٌجش٠ذ اإلٌىزشٚ ٟٔٚرٛعذ
ِغّٛػخ ِٓ اٌؾشوبد اٌز ٟرٙزُ
ف ٟرض٠ٚذ خذِخ اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٔٚ
،
ِٕٙٚب)HOTMAIL
ٌٚ ) YAHOO GMAILؼً
٘زٖ اٌؾشوبد ٘ ٟاألوضش اعزخذاِب ًا
ٌؼٕبٕٙ٠ٚب اٌجش٠ذ٠خ ِٓ لجً
ِغزخذِ ٟخذِخ اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٔٚ
خطٛاد أؾبء اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٔٚ
سوف ٌتم تعداد خطوات إنشاء
البرٌد اإللكترونً بنا ًء على أسماء
المواقع المذكورة فً المقدمة
والتً كما ذكر تعتبر من أكثر
المواقع استخداما ً بل وأشهرها فً
تزوٌد خدمة البرٌد اإللكترونً
خطوات إنشاء برٌد الـ GMAIL

1ـ يتم الدخول إلى موقع جً مٌل
وهذه الخدمة البرٌدٌة مزودة من
شركة  Googleمن خالل الرابط
https://mail.google.cm
2ـ ٌتم النقر على إنشاء حساب
3ـ تظهر شاشة إنشاء حساب فً
 GOOGLEوٌتم تعبئة المعلومات
كاالسم ،وكلمة
المطلوبة فٌها
المرور ،تارٌخ المٌالد،
4ـ ثؼذ االٔزٙبء ِٓ اٌخطٛح اٌغبثمخ،
٠زُ اٌنغو ػٍ ٝاٌخطٛح اٌزبٌ١خ
ٌالٔزمبي اٌ ٝففؾخ ؽغبة اٌجش٠ذ
اإلٌىزشٟٔٚ
5ـ ٠زُ إٌمش ػٍِ ٝزبثؼخ اٌٝ
ٚ GMAILثبٌزبٌ٠ ٟغزط١غ
اٌّغزخذَ اعزخذاَ اٌجش٠ذ ثغٌٛٙخ
خطٛاد أؾبء ثش٠ذ YAHOO
1ـ ٌتم الدخول إلى موقع ٌا هو من
:
خالل الرابط التالً
http://mail.yahoo.com
2ـ ٌتم النقر على : Sign up for
a new account
٠زُ ِأل اٌّؼٍِٛبد ،ثبالعُ ٚوٍّخ
اٌّشٚس ٚسلُ اٌٙبرف ِٓ ثبة ؽّب٠خ
اٌخقٛف١خ
 3ـ ثؼذ االٔزٙبء ِٓ اٌخطٛح اٌغبثمخ
٠زُ إٌمش ػٍCreate Account ٝ
 ِٓٚصُ ٕ٠زمً اٌّغزخذَ اٌ ٝاٌقفؾخ
اٌخبفخ ف ٟاٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٔٚ
خطٛاد أؾبء ثش٠ذ HOTMAIL
1ـ ٠زُ اٌذخٛي اٌِٛ ٝلغ ٘ٚ liveزٖ
اٌخذِخ اٌجش٠ذ٠خ ِضٚدح ِٓ ؽشوخ
 ِٓ ،Microsoftخالي اٌشاثو اٌزبٌٟ
1ـ ٠زُ اٌذخٛي اٌِٛ ٝلغ ٘ٚ liveزٖ
اٌخذِخ اٌجش٠ذ٠خ ِضٚدح ِٓ ؽشوخ
 ِٓ Microsoftخالي اٌشاثو اٌزبٌ: ٟ
https://www.live.com

2ـ ٠زُ إٌمش ػٍ ٝرغغً١
االؽزشان اْ٢
3ـ ٠زُ ِأل اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ
وّب روش ف ٟخطٛاد اإلٔؾبء
اٌغبثمخِ ،غ ِشاػبح االخز١بس فٟ
٘زا اٌجش٠ذ اإلٌىزش ٟٔٚث ٓ١اِزذاد
Outlookأٌٍ Hotmail ٚجش٠ذ
اإلٌىزش ٟٔٚاٌّخزبس .
ثؼذ االٔزٙبء ِٓ اٌخطٛح
4ـ
اٌغبثمخ ٠زُ إٌمش ػٍ : ٝأؾبء
ؽغبة١ٌ ،زّىٓ اٌّغزخذَ ِٓ
اعزخذاَ ثش٠ذٖ اإلٌىزشٟٔٚ
ِ.ؼٍِٛبد ِّٙخ
وٍّخ اٌغش)(Password
1ـ ٠غت أْ رزى ْٛوٍّخ اٌغش
اٌّشرجطخ ف ٟاٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٔٚ
ِٓ خٍ١و ِٓ اٌؾشٚف ٚاألسلبَ
ٚاٌشِٛص اٌخبفخ
2ـ ِشاػبح ػذَ ٚمغ عضء ِٓ
اعُ اٌّغزخذَ أ ٚربس٠خ ِ١الدٖ
ف ٟوٍّخ اٌغش
3ـ ػذَ اخز١بس وٍّبد اٌغش
اٌجغ١طخ ٚعٍٙخ اٌزخِّ ٓ١ضً
اْ اٌزم١ذ
اٌشِٛص اٌخبفخ
ثبٌخطٛاد عبثمخ اٌزوش ٠غبُ٘ فٟ
ؽّب٠خ اٌجش٠ذ اإلٌىزشِٓ ٟٔٚ
االخزشاق أ ٚاٌؼجش فِ ٟؾز٠ٛبرٗ
ــ ػٕذ أؾبء اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٔٚ
ٚاعزخذاِٗ ف ٟاٌزشاعً
ٚاٌزغغ ً١ف ٟاٌّٛالغ اٌّخزٍفخ
رجذأ ِغّٛػخ ِٓ اٌشعبئً غ١ش
اٌّؼشٚفخ ف ٟاٌٛفٛي اٌ٠ٚ ٗ١مَٛ
اٌجش٠ذ اإلٌىزش ٟٔٚثزقف١زٙب رؾذ
ِغّ١بد ِضً سعبئً غ١ش ِشغٛة
ثٙب Spam ،Junk mail
ٚ mailلذ رؾز٘ ٞٛزٖ اٌشعبئً
ػٍ ٝسٚاثو رٙذف اٌ ٝاٌؾبق
اٌنشس ف ٟاٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٔٚ

مولده ونشأته
اثٓ اٌغضاس ٘ ٛأث ٛعؼفش أؽّذ
ثٓ اثشا٘ ُ١ثٓ أث ٟخبٌذ
اٌم١شٚأ ٟاثٓ اٌغضاس ٘ ٛهج١ت
ِؾٛٙس ٌٚذ ثبٌم١شٚاْ ٌٚمذ
اؽزٙشد أعشرٗ ثّّبسعخ ِٕٙخ
اٌطت .رؼٍُّ ػٍ ٝاعؾبق ثٓ
عٍّ١بْ اإلعشائ٠ٚ .ٍٟ١ؼ ّذ اثٓ
اٌغضاس ِٓ أؽٙش فالعفخ
ٚأهجبء اٌّغٍّ ٓ١ف ٟاٌمشْ
اٌشاثغ اٌٙغش ٞؽ١ش وبْ
فبؽت ِىبٔخ ػٍّ١خ غ١ش
ِغجٛلخ ف ٟثالد اٌّغشة
اٌؼشثِ ٟبسط اثٓ اٌغضاس
ِٕٙزٗ ؽ ًّاشا ِٚغزمالًّا ثذاسٖ
ثّذٕ٠خ اٌم١شٚاْ ٚف ٟاهبس
ػٍّٗ خقـ غشفخ ٌٍّشمٝ
الٔزظبس ِمبثٍزٗ ٚغشفخ أخشٜ
ٌٍؼ١بدح ٚاٌفؾـ ٚإٌظش فٟ
لٛاس٠ش اٌجٛي ٚاٌزؾبٚس ِغ
اٌّشم ٝصُ ٛ٠ع ُٙٙثؼذ رٌه
اٌ ٝغشفخ صبٌضخ  ٟ٘ٚاٌق١ذٌ١خ
اٌز ٟأعٍظ فٙ١ب ِغبػذًاا ٌٗ
٠غّ ٝسؽ١ك اٌز ٞوبْ ِ ٠ؼ ّذ ثٓ١
٠ذ ٗ٠عّ١غ اٌّؼغٔٛبد
ٚاألؽشثخ ٚاألد٠ٚخ وبْ اثٓ
اٌغضاس ٠ؼبٌظ ِشمبٖ ثؤلً وٍفخ
ِّىٕخ ٚأ٠غش ِئٔٚخ ؽغت
رؼج١شٖ فِ ٟمذِخ وزبثٗ “هت
اٌفمشاء ٚاٌّغبوٚ ٓ١روش ٠بلٛد
اٌؾّ ٞٛأْ اثٓ اٌغضاس وبْ ٌٗ
ِؼشٚف وج١ش ػٍ ٝاٌّغٍّٓ١
ؽ١ش وبْ ٠ف ّشق األد٠ٚخ ػٍٝ

اٌفمشاء ٛ٠ٚصػٙب ػٍ ٝاٌّؼٛصٓ٠
ثذِ ْٚمبثً أعظ اثٓ اٌغضاس
ِذسعخ هج١خ ٚرزٍّز ػٍ ٗ١ػذ٠ذ
ِٓ األهجبء ِٕ ُٙاٌطج١ت
األٔذٌغ ٟػّش ثٓ ؽفـ ثٓ
ثش٠ك ؽ١ش ِىش ٘زا اٌطج١ت ػٕذ
اثٓ اٌغضاس عزخ أؽٙش

أهم أعماله
أسس ابن الجزار مدرسة طبٌة
وتتلمذ علٌه عدٌد من األطباء
منهم الطبٌب األندلسً عمر بن
حفص بن برٌق حٌث مكث هذا
الطبٌب عند ابن الجزار ستة
أشهر ثم رجع إلى األندلس
حامالً معه نسخة من كتاب زاد
المسافر وقوت الحاضر وروجه
بأوربا ولقد وقع ترجمته إلى
اللغات الالتٌنٌة والٌونانٌة
وغٌرها ومعلوم أن الترجمة
الالتٌنٌة لكتاب زاد المسافر قام
بها قسطنطٌن اإلفرٌقً منذ
بداٌة القرن الحادي عشر
المٌالدي متناس ًٌا عمدًا اسم
المؤلف وقام بنسبة الكتاب إلى
نفسه قام ابن الجزار بتعدٌل
القوانٌن الطبٌة العامة ،وضبط
أسماء النباتات بثالث لغات وهً
األمازٌغٌة والعربٌة والٌونانٌة

مؤلفاته

 أٌف ف ٟاٌزبس٠خ ٚاٌغ١ش
وزبة ِغبص ٞأفش٠م١خ
 وزبة أخجبس اٌذٌٚخ
ٚاٌزؼش٠ف ثقؾ١ؼ اٌزؤس٠خ
ٚف ٟاٌغٌٛٛ١ع١ب
 وزبة األؽغبس ٚفٟ
اٌغغشاف١ب
 وزبة ػغبئت اٌجٍذاْ
ٚ ف ٟاٌفٍغفخ سعبٌخ فٟ
إٌفظ ٚسعبٌخ فٟ
االعزٙبٔخ ثبٌّٛد
ٚ ف ٟاألدة ٚاٌٍغخ وزبة
اٌّىًٍ
 ف ٟاألدة ٚاٌفقٛي فٟ
عبئش اٌؼٍٚ َٛاٌجالغبد
ٌمذ أفشد رشث١خ األهفبي
ٚاألِشاك اٌز ٟرق١جُٙ
ثّئٌف خبؿ  ٛ٘ٚوزبثٗ
عخ اٌقج١بْ ٚرذث١شُ٘ ؽ١ش
ع١ب َ
ِ
ث ّٓ١ف ٗ١و١ف١خ اٌؼٕب٠خ ثبألهفبي
ِٕز ٚالدرٚ ُٙاألِشاك اٌزٟ
٠زؼشك ٌٙب اٌقج١بْ  ِٓٚخالي
وزبثٗ ٘زأ ،غزط١غ اٌمٛي ثؤْ
ابن الجزار هو أول طبٌب
عربً متخصص فً مجال طب
األطفال

وفاته
رٛف ٟاثٓ اٌغضاس ػبَ
٘400ـعش ٜـ ٠ َ1010الدٜ
ُِقبثًاب ثبٌفبٌظ  ِٓ ٌٗٚاٌؼّش
 76عٕخ أٔ ٚؾ٘ٛب ٚدفٓ
ثبٌمشافخ فِ ٟقش

تقع بنٌة الطبقات الداخلٌة لألرض فً شكل
كروي مثل البصل هذه الطبقات ٌمكن تعرٌفها
من قبل خصائصها الكٌمٌائٌة أو الرٌولوجٌة
لدي األرض القشرة الخارجٌة الصلبة وشاح
عالً اللزوجة واللب الخارجً السائل الذي هو
أقل بكثٌر من لزوجة الوشاح والنواة الداخلٌة
الصلبة وٌستند الفهم العلمً للبنٌة الداخلٌة
لألرض على مالحظات طبوغرافٌة و قٌاس
األعماق والمالحظات تأتً من نتوء الصخور و
جلب عٌنات إلى السطح من أعماق أكبر من
خالل النشاط البركانً وتحلٌل الموجات
الزلزالٌة التً تمر عبر األرض وقٌاسات لحقل
الجاذبٌة األرضٌة والتجارب مع المواد الصلبة
البلورٌه فً الضغوط و درجات الحرارة من
بنٌة الطبقات الداخلٌة ّ٠ىٓ رؼش٠ف ثٕ١خ األسك
ثطش٠مز ِٓ ٓ١خالي اٌخٛاؿ اٌّ١ىبٔ١ى١خ ِضً
اٌشٌٛٛ٠ع١ب  ،أ ٚو١ّ١بئ١ب ١ِ ،ىبٔ١ى١ب فبٔٗ ّ٠ىٓ
رمغّٙ١ب اٌ ٝاٌغالف اٌقخشٚ ، ٞؽبػ  ،اٌٍت
اٌخبسعٚ ، ٟإٌٛاح اٌذاخٍ١خ  ،و١ّ١بئ١ب :فبٔٗ
ّ٠ىٓ رمغ ُ١األسك اٌ ٝاٌمؾشح ،اٌٛؽبػ
اٌؼٍ ،ٞٛاٌٛؽبػ اٌغفٍ ، ٟاٌٍت اٌخبسع،ٟ
ٚإٌٛاح اٌذاخٍ١خ
اٌٍت اٌخبسعٟ
ِزٛعو وضبفخ األسك ٘ 5،515 ٛثّٕ١ب ِزٛعو
وضبفخ اٌّٛاد اٌغطؾ١خ ؽٛاٌ ٚ 3،000 ٟرظٙش
اٌم١بعبد اٌضٌضاٌ١خ أْ اٌٍت اٌخبسعٕ٠ ٟمغُ اٌٝ
لغّّ٘ٚ ٓ١ب إٌٛاح اٌذاخٍ١خ اٌقٍجخ  ٚاٌٍت
اٌخبسع ٟاٌغبئً رُ اوزؾبف إٌٛاح اٌذاخٍ١خ فٟ
ػبَ  ِٓ 1936لجً ٌّ١بْ أغ٠ٚ ٟؼزمذ ػِّٛب
أٔٙب رزؤٌف أعبعب ِٓ اٌؾذ٠ذ  ٚإٌ١ىً  ٚرظٙش
اٌذساعبد اٌزغش٠ج١خ األخش ٜاٌزٕبلل رؾذ
مغو ػبي  ،أْ رٚثبْ ِٓ ؽؤٔٗ اْ ٠غجت وضبفخ
اٌّٛاد إلغشاق ٔؾ ٛاٌٛعو ف ٟػٍّ١خ رغّٝ
رّب٠ض اٌىٛاوت ف ٟؽ ٓ١أْ اٌّٛاد األلً وضبفخ لذ
٘بعشد اٌ ٝاٌمؾشح ٘ ٚىزا ٠ؼزمذ أْ اٌغ٘ٛش

إلى حد كبٌر ٌتألف من الحدٌد بنسبه  %80جنبا
إلى جنب مع النٌكل فً حٌن أن عناصر الكثافه
األخرى مثل الرصاص والٌورانٌومإما نادرة جدا أو
تمٌل إلى الربط مع المواد األقل كثافة التى قد
هاجرت إلى القشرة اللب الخارجً السائل ٌحٌط
النواة الداخلٌة وٌعتقد أن تكون مؤلفة من الحدٌد
مختلطا مع النٌكل و كمٌات ضئٌلة من العناصر
األخف وتشٌر التكهنات األخٌرة أن الجزء األعمق
من اللب الخارجً غنً بالذهب والبالتٌن و العناصر
األخرى
الوشاح
الوشاح ٌمتد إلى عمق  2,890كم مما ٌجعلها
طبقة سمٌكة من األرض  ،الضغط فً الجزء السفلً
من الوشاح هو ~  140بمقٌاس برنامج العمل
العالمً  ،وٌتكون الوشاح من المواد التً هً غنٌة
بالحدٌد والمغنٌسٌوم بالنسبة إلى القشرة الفوقٌة ،
على الرغم من صالبتها  ،لكن ارتفاع درجات
الحرارة داخل الوشاح تدفع المواد بما فٌه الكفاٌة
بأن تجعلها تتدفق على فترات زمنٌة طوٌلة جدا.
الحمل الحراري من الوشاح ٌنعكس على السطح من
خالل الصفائح التكتونٌة .نقطة انصهار واللزوجة
من المادة ٌعتمد على الضغط الذي تتعرض له

رُ اٌ َٛ١اعزالَ ِؾشٚع رط٠ٛش امبءح
ِؼغىش األِٓ اٌّشوض ٞاٌؾ١ٙذ ِؾّذ
اٌخ ٌٟٛثبٌذخٍ١خ ثبإلعىٕذس٠خ ؽ١ش رُ
رشو١ت ػذد  ٣٠ػبِٛد رذػّ١ب ٌالػّذح
اٌّٛعٛدح اٌّؼغىش ٚوّب رغ١١ش ١١٠
ٌّجخ ٚوبثؼ ٌىؾبفبد اٌقٛدٚ َٛ٠رُ
رشو١ت  ٥٥وؾبف ٌ١ذ ثمذسح ١٠٠
ٚاد وّب رُ رغ١١ش وبفخ وبثالد اٌّؼغىش
ثطٛي صالصخ وِ ٍٛ١زش وبثالد أسم١خ
وّب رُ ِذ ِغبفخ اٌف و ٍٛ١ؽجىخ
٘ٛائ١خ ػالٚح ػٍ ٟرشو١ت ٌٛؽخ رؾىُ
وبٍِخ ٚاسام٘ ٟزا ٚثؼذ اْ رُ اهالق
اٌز١بس لبَ لبئذ اٌّؼغىش اٌؼم١ذ ربِش
ِؾّذ عٍّ١بْ ثزىشِٕ ُ٠فز ٞاٌّؾشٚع
ؽ١ش رُ ِٕؼ ؽٙبداد رمذ٠ش ٌٍّٕٙذط
ِذؽذ فٛدح سئ١ظ ِغٍظ اداسح ؽشوخ
اإلعىٕذس٠خ ٌزٛص٠غ اٌىٙشثبء
ٚإٌّٙذعخ عٍ ٞٛػجذ اٌشؽّٓ سئ١ظ
لطبػبد اٌؾجىبد ٚاإلمبءح ٚاٌّؾشف
اٌؼبَ ػٍ ٟاٌّؾشٚع إٌّٙذط أؽّذ
اٌغّش ٞسئ١ظ لطبع اإلمبءح
ٚإٌّٙذط ِؾّٛد خالف ِذ٠ش ػبَ
امبءح ٚعو ٚغشة ٚإٌّٙذط ػٍٟ
اٌؾشلبِ ٞٚذ٠ش امبءح غشة ػالٚح
ػٍ ٟرىش ُ٠عّ١غ اٌؼبٍِ ٓ١اٌزٔ ٓ٠فزٚا
اٌؼًّ ثم١بدح ِؾّذ خالف ٚػٍٟ
فئاد٘زا ٚلذ لبَ لبئذ اٌّؼغىش

ثبالرقبي ثبٌّٕٙذط ِذؽذ فٛدح
سئ١ظ ِغٍظ اداسح اٌؾشوخ لذَ ٌٗ
رؾ١برٗ ٚأصٕ ٟػٍ ٟعٛدح اٌؼًّ
ٚعشػخ اٌزٕف١ز وّب أؽبد ثىفبءح لطبع
اإلمبءح ٚل١بدارٗ لبئال أٔ ُٙأٔبسٚا
ِؼغىشٔب اٌّظٍُ أوشِ ُٙهللا ٚعضاُ٘
عضاء ه١ت ف٘ ٟزا اٌؾٙش اٌىشُ٠

