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ضلوى جُٗ٤م ٗٗأش جُٛحٌ ١ٝت ّ٤جإلوجٌز
جًٍُُٔ٣س ُٔ٘طوس جإلٌْ٘ىٌ٣س جألَ٣ٍٛس ٍْ٤
جُؼِٔ٤س جُطؼِ٤ٔ٤س ذٔؼحٛى جُلط٤حش َٝجٌ
ٓؼٜى ١جُوٍجءجش ٝكط٤حش جُلطف جُٔرٖ٤
جإلػىجو ١جُػحٗٝ ١ٞيُي ُالٔ٠ث٘حٕ ػِ٠
جٗطظحّ جُىٌجْس ذٜٔح ٝضلوى جُٛح ١ٝجُلٍٞٛ
جُىٌجْ٤س ٓطحذؼح ضِٓ ْ٤ؾٔ٤غ جٌُطد جُىٌجْ٤س
ئُ ٠جُطحُرحش ٓٗىوج ػِ ٠جضهحي جالؾٍجءجش
جُوحٗ٤ٗٞس ضؿح ٙجُطحُرحش جُٔطهِلحش ػٖ
جُك ٌٟٞذٔؼٜى جُوٍجءجضك٤ع إٔ ٗٓرس
جُك ٌٟٞهِِ٤س ًًُٝي جُطُجّ ؾٔ٤غ جُؼحِٖٓ٤
ذحُك ٖٓ ٌٟٞذىج٣س جُ ّٞ٤جُىٌجْٝ ٢قط٠
ٜٗح٣طًٔ ٚح ٖٜى ٗٗح ٠جُطحُرحش ذٔؼٜى جُلطف
ٝجإلٗٗحو جُى٢٘٣
جُٔر ٖ٤ك ٢جٍُٔٓـ
ٝجإليجػس جُٔىٌْ٤س ٓٞؾٜح ذطلؼ َ٤جألٗٗطس
جُطالذ٤س جُٔهطِلس ٝنحٚس أٗٗطس جُوٍجءز
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2019/11 /4 :

ًِق جُىًط ٌٞػرى جُؼُ ُ٣ه٘ٞٛز ٓكحكع جإلٌْ٘ىٌ٣س
جُِٞجء قٔى ١جُكٗحٔ جٌٍُٓض ٍ٤جُؼحّ
ذحُٔكحكظس ذؼوى جؾطٔحع ض٘ٓ٤وُِ ٢طهطٝ ١٤ئػىجو
جُرٍٗحٓؽ جُُُٓ٘ ٢ط٘لٞٓ ً٤ؾس جإلَجُس جٍُجذؼس ػٍٗ
إلَجُس جُطؼى٣حش ػِ ٠أٌج ٠ٞأٓالى جُىُٝس ٝجُكحالش
جُٛحٌنس ٝيُي ذك ٌٟٞؾٔ٤غ جُؿٜحش جألٓ٘٤س
ٝجُط٘ل٣ً٤س جُٔؼ٘٤س ذحُٔكحكظس ٝنالٍ جالؾطٔحع ضْ
ضوى ْ٣ؾٔ٤غ جُر٤حٗحش جُٞجٌوز ٖٓ ًحكس جُؿٜحش
ٍٓٝجؾؼس هٍجٌجش جإلَجُس جُٛحوٌز ٌَُ ٜٓ٘ح ٝضكى٣ى
جألٓحًٖٝ ،وٌجْس ٞٝغ جُؿى ٍٝجُُُٜٓ٘ ٢ح ُرىء
ٝأٞٝف جٌٍُٓضٍ٤
كؼحُ٤حش جُٔٞؾس جٍُجذؼس ػٍٗ
جُؼحّ ذحُٔكحكظس إٔ  ًٙٛجُٔٞؾس ضَٗٔ ؾٔ٤غ
جألٌج ٠ٞجُط ٠ال ٣ؿ َٞضوٜ٘٘٤ح ٝجُكحالش جُط ٢ضوىٓص
ذطِرحش ضو٘٣ ُْٝ ٖ٤وٞٓٞج ذٓىجو ٌْ ّٞجُلك ٙأٝ
جُٔؼح٘٣س ٝيُي ٝكوح ُطٞؾٜ٤حش جٌُطحخ جُى ١ٌٝجُٞجٌو
ُ٘ح ٝأًى جُطأًى ٖٓ ْالٓس ٓؼىجش جُٜىّ ٤ٚٝحٗس أ١
ٓؼىز ذٜح ػطَ هرَ ذىج٣س جُٔٞؾس قط ٠ضطْ جإلَجالش
ك ٢أٍْع ٝهص ٌٖٓٔ

م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2019/11 /5 :

هحّ جالْطحي جُٔٓطٗحٌ جُٓ٤ى ٌٓ ٢ْٞت ّ٤ق٢
جُؼؿٔٝ ٢جألْطحي ضكٓ ٖ٤ػِٞجٕ ٌٍْض ٍ٤ػحّ
جُك ٢ذكِٔس ئَجُس ذٔ٘طوس جذٞضالش ُِوٟحء ػِ٠
:
ظحٍٛز جُر٘حء جُٔهحُق ٝضْ ػَٔ جالض٢
١ـ ضْ ػَٔ ئَجُس ك٣ٌٞس الػٔىز وٌ ٌٝجذغ ػِ٠
ػوحٌ هى ْ٣ذٗحٌع جذ ٞضالش نِق ٓؼٍ ٜجذٞ
ػٔحٌ ُألؾُٜز جُُُٔ٘٤س
٢ـ كي ٖىز نٗر٤س جالٍٛجّ جذ ٞضالش ٝضْ ئ٣وحف
جألػٔحٍ كٜٓ ٢ىٛح
٣ـ الػٔىز و ٌٝجٌ ٢ٞذٗحٌع كي ٖىز نٗر٤س
ذحُى ٌٝجُهحّٓ َ٣حوز ػٖ جُطٍن ٙ٤ذٗحٌع
جالٍٛجّ

م ـصدر الخبر  :حى العجمى
بــتـــارٌــــخ 2019/11 /11 :

ٖٜى أقٔى ؾٔحٍ ٗحتد ٓكحكع جإلٌْ٘ىٌ٣س ٍ٣جكوٓ ٚإٖٓ
جُؼٗٔحٓ ١ٝىٍٝٗٓ ٍ٣ع جُٔرحوٌز جُو٤ٓٞس ُِٔٓثٍٞ
جُكٌ ٢ٓٞجُٔكطٍف كحػِ٤حش ضىٌ٣د جٍُٔقِس جأل٠ُٝ
ُِىكؼس جُػحٗ٤س َُٓرحوٌز جُو٤ٓٞس ُِٔٓث ٍٞجُكٌ٢ٓٞ
جُٔكطٍف ٝجًُ ١ضطْ ذحُطؼحٓ ٕٝغ َٝجٌز جُطهط١٤
ٝجُٔطحذؼس ٝجإلٚالـ جإلوجٌٝ ١جألًحو٤ٔ٣س جُ٤٘٠ٞس
ُِطىٌ٣د ض٘لً٤ج ُطٞؾٜ٤حش جُىًط ٌٞػرى جُؼُ ُ٣ه٘ٙٞٛ
ٓكحكع جإلٌْ٘ىٌ٣س ذاػىجو جٌُٞجوٌ جُالَٓس ٍُكغ ًلحءز
جُؿٜحَ جإلوجٌ ١ذحُٔكحكظس ٝكًِٔ ٢ط ٚأًى ٗحتد ٓكحكع
جإلٌْ٘ىٌ٣س ػِ ٠وػْ ؾٔ٤غ جُو٤حوجش ُِٔطىٌذٖ٤
ٓٝطحذؼط ْٜجُٔٓطٍٔز ُلحػِ٤حش جُطىٌ٣د ٝجُطكى٣حش جُط٢
هى ضٞجؾ ٚجُٔطىٌذٝ ٖ٤ضؤ٤٤حضٍ٤ٗٓ ْٜج ئٌٍُٝٞ ٠ز إٔ
 ٌٕٞ٣ضطر٤ن  ًٙٛجُٔرحوٌز ذحإلٌْ٘ىٌ٣س ذىج٣س ه٣ٞس
ُإلٚالـ جإلوجٌٞٓٝ ١جؾٜس جُطكى٣حش جُط ٢ضٞجؾٚ
جُٔكحكظس نحٚس إٔ جٛطٔحّ جُو٤حوز جُٓ٤حْ٤س إل٠الم
 ًٙٛجُٔرحوٌز ضٜىف ئٌُ ٠كغ ًلحءز ٓٞظل ٢جُىُٝس
ٝضط ٍ٣ٞجُلٌٍ جالْطٍجض٤ؿٝ ٢جُٜٔحٌجش جُو٤حو٣س
ٝجُٗه٤ٛس ُٝ ْٜئػىجو ٓٓث ٍٞقٌ ٢ٓٞػِ ٠هىٌ ػحُ٢
ٖٓ جٌُلحءز ٝجُلحػِ٤س ُٝلص ؾٔحٍ ئُ ٠إٔ ضطر٤ن ضِي
جُٔرحوٌز ذحإلٌْ٘ىٌ٣س ضؼى ذحوٌز أَٓ ُُ٣حوز جُىٌٝجش
جُطىٌ٣ر٤س ُِؼحِٓ ٖ٤ذحُؿٜحَ جإلوجٌز ُِىُٝس ٍُكغ ًلحءز
ٌأِ جُٔحٍ جُرٍٗٓ ١طحُرح ؾٔ٤غ جُؼحِٓ ٖ٤جُِٔطكوٖ٤
ذحُرٍٗحٓؽ ذٌٍٟٝز جالْطلحوز جُو ٖٓ ٟٞٛجُٔكطٟٞ
جُطىٌ٣رُِ ٢رٍٗحٓؽ ٝضطر٤ن يُي ػِ ٠ذ٤ثس جُؼَٔ ُىْٜ٣
ٓٗىوج ػٌٍِٝٞ ٠ز ٗوَ جُهرٍجش جُط٤ْ ٢طْ جُكٍٞٛ
ػِٜ٤ح نالٍ جُرٍٗحٓؽ ئَُٓ ٠الت ْٜذحُؼَٔ ُطكو٤ن أه٠ٛ
جْطلحوز ٖٓ جُرٍٗحٓؽ ٝجُطـِد ػًِ ٠حكس جُطكى٣حش
ٞٝٝغ قٌُِِٗٔ ٍٞالش جُط ٢ضٞجؾٜ٘ح ٓوىٓح ك ٢نطحّ
ًِٔط ٚجٌٍُٗ ُؿٔ٤غ جُوحتٔ ٖ٤ػِ ٠جُطىٌ٣د ُٔؿٜٞوجضْٜ
جُٔرًُٝس ٝجْطهىجًٓ ْٜحكس جُطٍم ٝجُٔكط٣ٞحش
جُطىٌ٣ر٤س ُالْطلحوز جُوُ ٟٞٛؿٔ٤غ جُٔطىٌذ.ٖ٤
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/11 /13 :

ًِق جُىًط ٌٞػرى جُؼُ ُ٣ه٘ٓ ٙٞٛكحكع
جإلٌْ٘ىٌ٣س ٌؤْحء جألق٤حء ذحُط٘ٓ٤ن ٓغ ًٍٖس
جٍُٛف جُٛكُٔ ٠طحذؼس ضط ٍ٤ٜجُٗ٘حٕ٣
ٝجُٔطحذن ٝجالْطؼىجو جُؿ٤ى الْطورحٍ ٗٞز جألٓطحٌ
جُوحوٓس جٌُٔ٘ٓس ٝجُطأًى ٖٓ ضًٍُٔ ْ٤حٌجش
جٍُٛف جُٛك ٠ذحألٓحًٖ جُٓحن٘س ذٌَ قٝ ٢ذ٘حء
ػِ ٠ضؼِٔ٤حش جُٔكحكع هحّ جالْطحي  /جُٓ٢و ٓ٠ْٞ
ٌت ّ٤ق ٠جُؼؿٔ ٠ذٔطحذؼس ئػحوز ضطٝ ٍ٤ٜضِٓ٤ي
ٖ٘ ٖٓ 15ح ٕ٣جألٓطحٌ ذٗحٌع ٗ ٍٛجُؼٍخ
٤ٚٝحٗس ذًٓٞحش ًٍٜذحء ذ٘لّ جُٗحٌع ٝضـً٣س
جُٔ٘طوس ذٗرٌس ٞٛجت٤س ٖٓ هرَ ًٍٖس جٌٍُٜذحء
ذحُر٤طحٔ ٝهحٓص أؾُٜز جُك ٠ذحٌُٗق ػٖ ٓطحذن
جٍُٛف جُٛك ٠ذٗحٌع ًحكط٣ٍ٤ح ٓإٖٓ ذٗحٌع
جُؿٔؼ٤س ذحُٜحٗٞكٝ َ٤ضط ٍ٤ٜن ١جٍُٛف جُٛك٠
ذٗحٌع جإلٓحّ ٓحُي ٖٓ ؾٔؼس ٓلطحـ ٝضط ٍ٤ٜن١
ٖ٘ح ٕ٣ض٣ٍٛق ٓ٤ح ٙجألٓطحٌ ذٗحٌع جُٜحٗٞكَ٤
أٓحّ ٓكَ ًٓٔ ّ٣ٌٞح ضْ ٓطحذؼ ٚضؼِ ٚ٤ػىو
ٓ2طرن ٍٚف ٚك ٠ذٗحٌع ًحكط٣ٍ٤ح ٓإٖٓ
جُٔطلٍع ٖٓ ٖحٌع جُؿٔؼ٤س ذحُٜحٗٞكٝ َ٤ػِ٠
جُٛؼ٤ى يجض ٚكوى ضْ جالٗطٜحء ٖٓ ضِٓ٤ي ْىو ٍٚف
ذٗحٌع ٓطلٍع ٖٓ ٖحٌع ٗحؾ ٠ذؼى ٖحٌع ْٞم
جُىنِ٤س ٝؾحٌ ٟئٚالـ ٓحٌْٞز ٓ٤حٌٌٞٓٓ ٙز أٍٝ
ٖحٌع ٖ ٍٜجُؼَٓ ٖٓ هرَ ٍٓكن ٓ٤حز جُؼؿًٔٔ ٢ح
ضْ ضِٓ٤ي جٍُٛف ذٗحٌع جُوْٓ جُوىًٔ ْ٣ح ضْ
ئٜٗحء ٌِٓٗ ٚجٍُٛف أٓحّ ئوجٌز جٍُٔ ٌٝجٌُِٞ٤
ٖٝ 21ل ١جُٔ٤ح ٙجُٔطٍجًٔس ذٞجْطس ْ٤حٌز جُٗل١

م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2018/11 /12 :

اإلسكندرٌة
عقد الدكتور عبد العزٌز قنصوه محافظ
الصرف
االجتماع الدوري لمتابعة استعدادات شركة
الصحً للنوات القادمة ومناقشة خطة تطهٌر الشناٌش
ومشروعات الصرف الصحً التً ٌتم تنفٌذها علً
مستوى المحافظة جاء ذلك بحضور كل من أحمد جمال
نابب المحافظ ،واللواء حمدي الحشاش سكرتٌر عام
المحافظة واللواء محمد عبد الوهاب السكرتٌر العام
الصرف
المساعد واللواء محمود نافع ربٌس شركة
الصحً باإلسكندرٌة والمستشار العسكري للمحافظة
ورإساء األحٌاء وخالل االجتماع استعرضت شركة
الصرف الصحً األعمال التً تم تنفٌذها لالستعداد
للنوات القادمة حٌث تمركز بدالة احتٌاطٌة أمام
شٌراتون المنتزه وذلك عقب رصد جمع مٌاه األمطار
بالمنطقة تم تغٌٌر الشناٌش القدٌمة بؤخرى جدٌدة بطول
طرٌق المعمورة السٌاحً عقب االنتهاء من أعمال
الرصف وأعلنت الشركة عن أنه تم االنتهاء من تعلٌة
جمٌع المطابق من أول مزلقان المعمورة الشاطا و
طرٌق المعمورة السٌاحً و تمركز بدالة بمحٌط كلٌة
الفنون الجمٌلة طرٌق الحرٌة بمنطقة جناكلٌس لمنع
تراكم مٌاه األمطار خالل ال نوات وكذا تمركز سٌارة
شفط وبدالة بمحٌط فندق أزور بطرٌق الكورنٌش وكذا
أمام كوبري كلٌوباترا وتمركز سٌارة السٌول أمام موقف
كم  ٢١بالعجمً أما عن المشروعات التً تمت لخدمة
المناطق الساخنة؛ تم إنشاء شناٌش بالجهة القبلٌة من
أمام محطة مٌاه المنشٌة بالطرٌق الزراعً وإنشاء خط
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
صرف بشارع  ٢٥بحرٌة بمنطقة طوسون لمنع خروج
بــتـــارٌــــخ 2018/11 /15 :
المٌاه بطرٌق الطابٌة أثناء هطول األمطار واالنتهاء من
أعمال تحسٌن الصرف وإنشاء شناٌش أسفل الكوبري
م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2019/11 /18 :
2019/11 /

جٍوىض ٌٞجُٓ ٍ٣َٞكحكع
جُّـ١و ـ
ُٓ٢حش ـ
ـخـٕجء عـُ ٠ـشعـ ـ
جالْيــٕوٌ٣س هـحٓـص ــّ ــٍز ّ ـىـذٍز جَجُس ضؼى٣حش ػِ٠
ِ٣ى
جٍ ـ
 ٌٜٝـ
مز جّ َؽ ــ ٝ١ـخــ ـ
خّ ــٕ٠ـ ـ
وٍٝز ـ
جّ ـالى جٍـ ـ
ٌ ِٟٝت ّ٤ق ٠جُؼؿٔٝ ٠جُٓ٤ى
ِ٣ى ّ ـ ـ
جٍ ـ
ٓٓصٖحٌ ـ
جٍ ـ
ـ
جٍُٞجء جٍٖف َؿِٓٓ ٍٞحػى جُٔىُ ٍ٣ـٍخ جالٌْ٘ىٌ٣س
ـ
ٝجالْطحي ضكٓ ٖ٤عـُٞجٕ ٌٍْض ٍ٤عـجّ جُفـّٝ ٟـجّ ـٌٝ
ٝجٍىـ ٍٝجالّ ـٗ٠
ٌٝبـ ِ١جٍــّ ــخجــظ ـ
جٍولــ١ـٍز ـ
مْْ ـ
ـ
ٝشّ نالٍ جُكِٔس ض٘لً٤
فـ١ي ٖ٣ـ
جٍـشـٕ ـ
ٓ٢ع ـ
جٍّ ـىــخٌ ٝؼـ ـ
ـ
فظ ػِ ٤١٣٣٧ ٠جُق ٓطٍ
جَجٍز ٝضف ـ ـ
عـوو٦ــجالش ـ
ٍٓذغ ٓطٔػِس ك ٠جالض٠
هٍجٌ ٌهْ ُ٘ٓ ٩س ٢٠١٩
ٓ ٦٧٣٧طٍ ٔ ٓكٖٓ جٓحّ ٓهحَٕ جُلحٌ
هٍجٌ ٌهْ ُ٘ٓ٥س ٢٠١٩
ٓ ١٠٠٠طٍ ٔ ٓكٖٓ جٓحّ ٓهحَٕ جُلحٌ
هٍجٌ ٌهْ ُ٘ٓ ٦س ٢٠١٩
ٓ ١٠٠٠طٍ ذؿٞجٌ ٓ٘ٛغ جًٓرٍّ٣
هٍجٌٌهْ ُ٘ٓ ٧س ٢٠١٩
ٓ ١٧٠٠طٍ ٔ جًٓرٍّ٣
هٍجٌ ٌهْ ُ٘ٓ ٨س ٢٠١٩
ٓ ١٢٣٠٠طٍٓهحَٕ كطف هللا ضحذغ ػحٍٓ٣س جٍٝ
هٍجٌ ٌهْ ُ٘ٓ ٩س ٢٠١٩
ٓ ١٥٠٠طٍ ٔ ك٘ٓ ٌٞؽ جٌٓ ٜكح٠س ذحْٞجٌ
م ـصدر الخبر  :حى العجمى
بــتـــارٌــــخ 2019/11 /19 :

تفقد محمد سعد هللا أحمد وكٌل وزارة التموٌن و
التجارة الداخلٌة مركز خدمات العجمى بصحبة فرٌق
عمل المركز وهدى عبد الحمٌد مدٌر عام الشبون
المالٌة و اإلدارٌة للمدٌرٌة والمهندس محمود القلش
مدٌر مركز اإلعالم ومحمد الطباخ مدٌر إدارة تموٌن
وتفقد وكٌل
العجمى وأحمد شكرى مدٌر المركز
الوزارة االستعدادات النهابٌة لمركز خدمات التموٌن
المطور لحى العجمى التابع إلدارة تموٌن العجمى
وتم مراجعة كافة اإلجراءات الفنٌة واالدارٌة للمركز
تمهٌدا للتشغٌل التجرٌبى خالل االسبوع القادم
الستقبال المواطنٌن الداء الخدمات التموٌنٌة
المختلفة من خالل نظام الكترونى متكامل وٌخدم هذا
المركز نطاق مكتب الدخٌلة سابقا وٌعد هذا المركز
هو السادس ضمن السبع مراكز المرصودة للمحافظة
كما تفقد سٌستم التشغٌل على الحواسب اآللٌة و
نظام النداء االلى وشدد اثناء اجتماعه مع العاملٌن
بالمركز بضرورة حسن التعامل مع المواطنٌن
وحسن أداء الخدمة حضر الزٌارة ممثلٌن عن مكاتب
اعضاء مجلس النواب لحى العجمى وقد عقد وكٌل
الوزارة اجتماعا تحضٌرٌا لفرٌق عمل مركز خدمات
حى العجمى المطورة والمزمع تشغٌله تجرٌبى خالل
بداٌة األسبوع القادم
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع

وأكد خالل اإلجتماع على ضرورة العمل بجدية تامة من أجل خدمة
2019
يتمتع/11
المركز/21
بــتـــارٌــــخ :
لوجستية يتيح للموظف
بامكانيات
المواطنين حيث أن
.حسن التعامل و للمواطن حسن تلقى الخدمة

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

أسم صاحب
الشكوى

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

 462بتارٌخ اٌمان عبد الفتاح ـ بشان التضرر من ارتفاع تم فحص الشكوى مع االدارة
1
المختصة شبون البٌبة وافادت بان
الصوت من مدرسة
 2019/11 /11حسن عثمان
تم مخاطبة السٌد االستاذ  /مدٌر
االمراء ابو ٌوسف
عام االوقاف التخاذ الالزم نحو
الشكوى وتم االتصال بالمواطن
وابالغه تم الرد على المحافظة
 1645بتارٌخ
برقم
2019/11 /13
جمال احمد عبد ـ بشؤن التضرر من تاخر تم فحص الشكوى مع االدارة
 466 2بتارٌخ
المختصة ادارة معاون ربٌس الحى
فتح كوبرى الملح
 2019/11 /13الموجود احمد
للمرافق وافاد بان تم مخاطبة
مكتب السٌد اللواء  /وكٌل اول
الوزارة ـ السكرتٌر العام وفى
انتظار الرد وتم االتصال بالمواطن
وابالغه
تم الرد على المحافظة برقم 1646
بتارٌخ 2019/11 /20
محمد عبد النبى ـ بشؤن التضرر من طلب تم فحص الشكوى مع االدارة
 473 3بتارٌخ
 2019/11 /15الداودى ابراهٌم اضاءة خاصة امام صٌدلٌة المختصة ادارة الكهرباء وافات بان
ملك صاحب الطلب وداخله االضاءة جٌدة وان الشاكلى ٌرٌد
اضاءة خاصة وطبقا للوابح
عمارة سكنٌة
والقوانٌن ان االضاءة العامة
مختصة بانارة الطرق الربٌسٌة
والشوارع العامة
تم الرد على المحافظة برقم 1694
بتارٌخ 2019/11 /18
مصدر البٌان  :ادارة خدمة المواطنٌن بالحى

تارٌخ البٌان 2019/11 /21 :

 – 1اجمالى المساحات بالحى عام 2018
المساحة المؤهولة كم مربع
المساحة الكلٌة كم مربع

سكن ومتناثرات

منافع وجبانات

رٌف
اجمالى
حضر
االجمالى
رٌف
اجمالى
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

داخل الزمام

87.13
كم2

ـــ

ــــ

اجمالى المساحة
المؤهولة

خارج الزمام

العجمى

حضر

ــــ

9.700
كم2

برك ومستنقعات واراضى
بور

م

حى

البٌان

اراضى زراعٌة

ــــ

تارٌخ البٌان 2019/10/28 -:

ــــــــــ

إجمالً المساحات بالحً

87.13

9.7

المساحة الكلٌة بالكم٢

التعلٌق

منافع وجبانات بالكم٢

 إجمالً مساحة الحً  87.13كم.2 نسبة مساحة المنافع والجبانات إلً المساحة الكلٌة للحً .%11بناء على الخطاب الوارد الٌنا من مدٌرٌة الزراعة برقم  159بتارٌخ
 2019/10/13افادنا بؤنه التوجد اى بٌانات رسمٌة خاصة بهذا النطاق
( حى العجمى ) 0

المقترح
العمل على استصالح اراضى الستغاللها فى الزراعة لتشغٌل الشباب وعمل
مشروعات زراعٌة 0
 – 2بٌان مساحة االراضى المنزرعة والمستصلحة فى الحى ( بالفدان ) عام 2018

م

حى

البٌان
داخل
الزمام

العجمى

االجمالى

خارج
الزمام

اراضى تم
استصالحها

اراضى منزرعة

اراضى تحت
االستصالح

اراضى تم
استقطاعها من
االراضى
الزراعٌة

اسلوب الرى
غمر

تنقٌط

حضر
رٌف
اجمالى
حضر
رٌف
اجمالى

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

تارٌخ البٌان 2019/10/28 -:

رش

التعلٌق

ال ٌوجد أراضً زراعٌة بالحً

 –3بٌان ملكٌة زمام االراضى تحت االستزراع ( بالفدان ) بالحى عام 2018

حى

م

البٌان

مساحة
االراضى
تحت
االستزراع

شركة
قطاع
اعمال

شركة
قطاع
خاص

شركات
استثمارٌة

حضر
العجمى رٌف
اجمالى
حضر
رٌف
االجمالى
اجمالى
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

التعلٌق

اراضى شباب
الخرٌجٌن

وضع ٌد فى
طرٌق
الملكٌة

اخرٌن

تارٌخ البٌان 2019/10/28 -:

ال ٌـوجــــد
 –4بٌان المساحة المحصولٌة بالحى عام 2018

البٌان
حى
م
حضر
العجمى
رٌف
حضر
االجمالى
رٌف
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

2017

2016

2018

تارٌخ البٌان 2019/10/28 -:

التعلٌق
ال ٌوجد مساحات محصولٌة بالحً
 –5بٌان ملكٌة زمام االراضى تحت االستزراع ( بالفدان ) بالحى عام 2018
م

اراضى شباب الخرٌجٌن
حى

البٌان
عدد المستفٌدٌن
اناث
ذكور

قٌمة
القرض

عدد
القروض

متوسط قٌمة
القرض بالجنٌة

حضر
العجمى

اجمالى

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

تارٌخ البٌان 2019/10/28 -:

المساحات
المخصصة

التعلٌق

ال ٌوجد

 – 6بٌان انتاجٌة المحاصٌل الربٌسٌة على مستوى الحى عام 2018
القطن بالقنطار
المساحة
بالفدان

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

العجمى
اجمالى
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

متوسط
االنتاجٌة

م

حى

قمح باالردب

الذرة باالردب

قصب السكر بالطن

ارز بالطن

تارٌخ البٌان 2019/10/28 -:

التعلٌق
159بتارٌخ
بناء على الخطاب الوارد الٌنا من مدٌرٌة الزراعة برقم
 2019/10/13افادنا بؤنه التوجد اراضى زراعٌة بنطاق حى العجمى 0

المقترح
العمل على استصالح اراضى الستغاللها فى الزراعة لتشغٌل الشباب
وعمل مشروعات زراعٌة0

 – 7بٌان انتاجٌة الخضروات الربٌسٌة على مستوى الحى عام 2018
بطاطس بالطن
المساحة
بالفدان

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

ال ٌوجد

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

التعلٌق

تارٌخ البٌان 2019/10/28 -:

االنتاج

العجمى
اجمالى
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

متوسط
االنتاجٌة

م

حى

بصل بالطن

فاصولٌا بالطن

طماطم بالطن

اخرى

 – 8بٌان انتاجٌة الفواكه الربٌسٌة على مستوى الحى عام 2018
برتقال بالطن

بلح بالطن

المساحة
بالفدان

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

العجمى
اجمالى
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

متوسط
االنتاجٌة

م

حى

مانجو بالطن

عنب بالطن

اخرى

تارٌخ البٌان 2019/10/28 -:

 – 9المساحة المنزرعة وكمٌة االنتاج لمحصول النخٌل عام 2018
م

اجمالى عدد
النخٌل

حى

عدد النخٌل
المثمر

جملة المساحة
بالفدان
ف
ط

متوسط
محصول
النخٌل كجم

جملة االنتاج
بااللف طن

العجمى
اجمالى
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

مالحظات

تارٌخ البٌان 2019/10/28 -:

التعلٌق
ال ٌوجد مساحات منزرعة بالحً
 – 10بٌان المحاصٌل غٌر التقلٌدٌة ( عطرٌة – طبٌة – اخرى ) بالحى عام 2018
نبات عطرى
المساحة
بالفدان

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

تارٌخ البٌان 2019/10/28 -:

التعلٌق
ال ٌوجد محاصٌل غٌر تقلٌدٌة بالحً

االنتاج

العجمى
اجمالى
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

نبات طبى

متوسط
االنتاجٌة

م

حى

نبات عطرى

نبات طبى

نبات طبى

 – 11بٌان مصانع االسمدة وتوكٌالت االسمدة والبنوك عام 2019
حى

البٌان

م

العجمى
اجمالى

حضر

بنوك االبتمان الزراعى
عدد المستفٌدٌن
عدد
اناث
ذكور

عدد

مصانع االسمدة
الطاقة االنتاجٌة بالطن

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

توكٌالت االسمدة
الحصة السنوٌة
عدد

تارٌخ البٌان 2019/10/28 -:

التعلٌق
ال ٌوجد مصانع أسمدة بالحً
 – 12الصناعات الغذابٌة عام 2018
مصنع

عدد

الطاقة
االنتاجٌة

عدد

عدد

حضر
العجمى
اجمالى
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

الطاقة
االنتاجٌة

م

مصنع

الطاقة
االنتاجٌة

حى

البٌان

مصنع

تارٌخ البٌان 2019/10/28 -:

التعلٌق

ال ٌوجد
 – 13بٌان المساحات المنزرعة والحابزٌن بالحى عام 2018

حى

م

العجمى

المساحة المنزرعة
سهم

اجمالى
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

التعلٌق

المساحة
المحصولٌة الحقلٌة
( بالفدان )

قٌراط

عدد الحابزٌن

فدان

تارٌخ البٌان 2019/10/28 -:

159بتارٌخ
بناء على الخطاب الوارد الٌنا من مدٌرٌة الزراعة برقم
 2019/10/13افادنا بؤنه التوجد اراضى زراعٌة بنطاق حى العجمى 0

المقترح
العمل على استصالح اراضى الستغاللها فى الزراعة لتشغٌل الشبا ب وعمل
مشروعات زراعٌة0

 – 1مصادر الرى الربٌسٌة فى الحى عام 2018
م

حى

اسم المصدر

العجمى

ـــ
ـــ

مصدر البٌان  -:االدارة العامة للرى النوبارٌة

الزمام الذى ٌخدمه
بالفدان
ـــ
ـــ

مالحظات
ـــ
ـــ

تارٌخ البٌان 2018/12/26 -:

التعلٌق

ال ٌوجد مصادر ري تخص حً العجمً بناءا علً الخطاب الوارد الٌنا برقم
6259بتارٌخ  2018/12/24من اإلدارة العامة لري النوبارٌة

 -2بٌان االبار المستخدمة فى الرى عام 2018
م

حى

عدد االبار

العجمى

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

اجمالى المساحة الزراعٌة المستفٌدة
بالفدان
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
تارٌخ البٌان 2018/12/26 -:

مصدر البٌان  -:االدارة العامة للرى النوبارٌة

التعلٌق
الٌوجد ابار انتاجٌة تعمل بزمام االدارة العامة لرى النوبارٌة
 – 3بٌان الصرف المغطى والمكشوف والزمام المستفٌد عام 2018
المصارف
م

حى
العجمى

البٌان

مغطى
عدد
1

مكشوف
طول
1.075

عدد
ـــ

مصدر البٌان  -:االدارة العامة للرى النوبارٌة

طول
ـــ

زمام االراضى ( بالفدان )
صرف
صرف
مكشوف
مغطى
ـــ
ـــ

تارٌخ البٌان 2018 /12/26 -:

الصرف المغطى واطواله
1.075

1

عدد المصارف
اجمالى الطول بالكٌلومتر

التعلٌق

ٌوجد بحى العجمى عدد مصرف واحد مغطى طوله  1.075كم
المقترح
العمل على االهتمام بالمصرف 0

 – 4بٌان بؤعداد الكبارى والقناطر واالهوسة بالحى عام 2018
كوبرى
السنة

البٌان
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مصدر البٌان  -:االدارة العامة للرى النوبارٌة

تارٌخ البٌان 2018/12/26 -:

التعلٌق

الٌوجد كبارى او قناطر او اهوسة بحى العجمى

 – 1بٌان اماكن االقامة السٌاحٌة بالحى عام 2018
الفنادق والقرى السٌاحٌة

 5نجوم

نجوم 4

 3نجوم

نجمتان

نجمة واحدة

تحت التصنٌف

اجمالى الفنادق

قرى سٌاحٌة

شالٌهات

معسكرات

نزل شباب

الفندق البٌىء

الفنادق العابمة

العجمى

البٌان

اماكن اقامة للسٌاحة
العالجٌة

م

حى

اخرى

حضر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
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1
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1
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مصدر البٌان  -:ادارة الشواطىء بالحى

1

معسكر امن مركزى

تارٌخ البٌان 2019/11 /18 -:

1

قرٌة سٌاحٌة

التعلٌق

ٌ وجد عدد (  ) 1قرٌة سٌاحٌة بحى العجمى
ٌ وجد عدد (  ) 1معسكر امن مركزى
المقترح
العمل على انشاء فنادق سٌاحٌة بحى العجمى لتشجٌع السٌاحة او العمل
على تشجٌع االستثمار لفتح الفنادق المغلقة واعادتها 0

 – 2بٌان اعداد السابحٌن والطاقة االٌوابٌة وفرص العمل عام 2018
م

حى

البٌان

العجمى

حضر

اجمالى عدد
اللٌالى
السٌاحٌة

اجمالى عدد
السابحٌن

متوسط
اقامة
السابح

اجمالى عدد
الغرف

اجمالى
عدد االسر

اجمالى
مصدر البٌان  -:ادارة الشواطىء بالحى

تارٌخ البٌان 2019/11 /18 -:

التعلٌق

الٌوجد فنادق تعمل بحى العجمى وبالتالى الٌوجد عدد لٌالى سٌاحٌة 0
المقترح
العمل على اعادة فتح الفنادق المغلقة بحى العجمى 0

نسبة االشغال
( )%

 – 3بٌان اعداد ونوعٌة السٌاح عام 2018
اجانب
م

االشهر

1

ٌناٌر

2

فبراٌر

3

مارس

4

ابرٌل

5

ماٌو

6

ٌونٌه

7

ٌولٌو

8

اغسطس

9

سبتمبر

10

اكتوبر

11

نوفمبر

12

دٌسمبر

عدد
السابحٌن

عرب
عدد
اللٌالى

عدد
السابحٌن

مصرٌٌن
عدد
اللٌالى

عدد
السابحٌن

االجمالى العام
عدد
اللٌالى

عدد
السابحٌن

االجمالى
مصدر البٌان  -:ادارة الشواطىء بالحى

تارٌخ البٌان 2019/11 /18 -:

عدد
اللٌالى

التعلٌق

الٌوجد فنادق تعمل بحى العجمى وبالتالى الٌوجد بٌان شهرى بعدد السابحٌن
المستغلٌن لغرف الفنادق 0

المقترح

تشجٌع المستثمرٌن على انشاء فنادق واستغاللها لجذب السٌاح 0

 – 4شركات ومكاتب النقل السٌاحى عام 2018
النوع
م اسم الشركة  /المكتب
( شركة  /مكتب )

الموقع

مصدر البٌان  -:ادارة الشواطىء بالحى

التعلٌق
الٌوجد شركات سٌاحة بحى العجمى 0

نوع النشاط

عدد العاملٌن

تارٌخ البٌان 2019/11 /18 -:

الحدٌث عن الفٌضانات ٌقودنا
أٌضا ً للبحث عن السٌول
ومفاهٌمهما العلمٌة فالفٌضان هو
ارتفاع منسوب سطح المٌاه فً
مجرى النهر أو الوادي إلى
مستوى أعلى من الحافة مما
ٌإدي إلى تدفق المٌاه فوق
السهول الفٌضٌة)(Flood plain
وغالبا ً ما تكون تلك السهول
الفٌضٌة خصبة التربة وذلك
لترسب الطمً النهري علٌها
وتكون أرضا ً خصبة تقوم علٌها
األنشطة الزراعٌة والتجمعات
السكانٌة أما السٌل فهو عملٌة
تحرك المٌاه الناتجة عن سقوط
األمطار على سطح األرض من
االرتفاعات العلٌا إلى المناطق
السفلى بفعل قوى الجاذبٌة والمٌل
العام لسطح األرض وعند الحدٌث
عن الفٌضان والسٌل ال بد من
تعرٌف الفٌضان البرقً أو
الفجابً وٌحدث هذا النوع من
الفٌضانات نتٌجة لتدفق كمٌة
كبٌرة من المٌاه فً فترة قصٌرة
نتٌجة لهطول
جداً من الزمن
أمطار غزٌرة على منطقة صغٌرة
وغالبا ً ما تكون األمطار مصحوبة
بعواصف رعدٌة وتحدث
ػِ٠
الفٌضانات النهرٌة

نوعٌن أنواع بطٌبة تتكون
من هطول األمطار المستمر
أو ذوبان الثلوج بسرعة
تتجاوز قدرة قناة النهر
وتشمل األسباب األمطار
الغزٌرة الموسمٌة واألعاصٌر
االستوابٌة والبراكٌن والرٌاح
واألمطار الحارة التً تإثر
على تجمع الثلوج كذلك
العقبات غٌر المتوقعة
للصرف مثل انهٌار أرضً أو
ثلجً أنواع سرٌعة ٌشمل
الفٌضانات الناجمة عن هطول
األمطار أو االنهٌارات
األرضٌة أو الجلٌدٌة وتحدث
الفٌضانات فً مصبات األنهار
بسبب مزٌج من موجات المد
البحري الناجمة عن رٌاح
عاصفة وإما من األعاصٌر
المدارٌة أو اإلعصار خارج
المدار تندرج ضمن هذه الفبة
والفٌضانات الساحلٌة تحدث
بسبب العواصف الشدٌدة
البحرٌة أو نتٌجة لخطر آخر
مثل تسونامً أو إعصار
اندفاع العواصف وإما من
أما
األعاصٌر المدارٌة
الفٌضانات الكارثة تنجم عن
حدث كبٌر وغٌر متوقع مثل
انهٌار سد أو نتٌجة لخطر
آخر مثل زلزال أو انفجار

بركانً كما أن السٌول الموحلة
هً الفٌضانات التً تنتج عن
تراكم الجرٌان السطحً على
أرض زراعٌة وٌتم اكتشافها
غالبا ً عندما تصل إلى المناطق
المؤهولة بالسكان والسٌول
الموحلة تعتبر عملٌة انهٌار
أرضً الحدٌث عن الفٌضانات
ٌقودنا أٌضا ً للبحث عن السٌول
ومفاهٌمهما العلمٌة فالفٌضان
هو ارتفاع منسوب سطح المٌاه
فً مجرى النهر أو الوادي إلى
مستوى أعلى من الحافة مما
ٌإدي إلى تدفق المٌاه فوق
السهول الفٌضٌة وغالبا ً ما
تكون تلك السهول الفٌضٌة
خصبة التربة وذلك لترسب
الطمً النهري علٌها ،وتكون
أرضا ً خصبة تقوم علٌها
األنشطة الزراعٌة والتجمعات
السكانٌة أما السٌل فهو عملٌة
تحرك المٌاه الناتجة عن سقوط
األمطار على سطح األرض من
االرتفاعات العلٌا إلى المناطق
السفلى بفعل قوى الجاذبٌة
والمٌل العام لسطح األرض
وعند الحدٌث عن الفٌضان
والسٌل ال بد من تعرٌف
الفٌضان البرقً أو الفجابً
وٌحدث هذا النوع من
الفٌضانات نتٌجة لتدفق كمٌة

كبٌرة من المٌاه فً فترة
قصٌرة جداً من الزمن نتٌجة
لهطول أمطار غزٌرة على
منطقة صغٌرة وغالبا ً ما تكون
األمطار مصحوبة بعواصف
رعدٌة وتحدث خسابر فً
األرواح ودماراً عنٌفا ً للمبانً
والطرق والجسور والمنشآت
األخرى وقد ٌحدث الفٌضان
البرقً أٌضا ً نتٌجة النكسار
السد الذي تكون خلفه مٌاه
محجوزة بكمٌات كبٌرة فٌإدي
ذلك إلى تدفق المٌاه بسرعة
كبٌرة وتكون سببا ً للفٌضان
وٌحدث هذا النوع من
الفٌضانات فً المناطق الجبلٌة
والصحراوٌة وتسمى بالسٌول
وتكون آثارها عادة مدمرة أما
العوامل المسببة لمخاطر
:ـ
السٌول تقسم إلى
العوامل الطبٌعٌة
زٌادة معدالت األمطار وتعد
العامل األساسً لتكون السٌول
وتعتبر الزٌادة فً معدالت
هطول األمطار عامالً أساسٌا ً
فً تكون السٌول الجارفة
والمدمرة وكثافة تشعب
المجاري المابٌة حٌث ٌتكون
الحوض المابً عادة من عدد
من الروافد واألودٌة الصغٌرة
التً تتجمع مع بعضها لتكون
المجرى الربٌس للوادي وبهذا
ٌزداد تكون السٌول بازدٌاد
هذه الروافد واألودٌة الصغٌرة

العوامل البشرٌة:
التوسع الحضري فً األودٌة
فٌما ٌتعلق باستخدام اإلنسان
لألراضً بغرض التنمٌة
الحضرٌة داخل أحواض
المجاري المابٌة وخاصة فً
مصبات األودٌة كما هو الحال
فً بعض المناطق إضافة إلى
بناء المنشآت المابٌة بشكل
عشوابً إذ تعد الجسور
والطرقات من أهم عناصر
البنٌة التحتٌة وبالتالً فإن
بناء هذه المنشآت بدون
دراسات تفصٌلٌة دقٌقة
للعوامل الطبوغرافٌة
والمناخٌة وتحلٌل هذه
العوامل بشكل علمً سلٌم
وعدم مراعاة كمٌات السٌول
التً ٌمكن أن تمر خاللها
وعدم صٌانة هذه المنشآت
بشكل دوري ٌإدي فً معظم
األحٌان إلى مشكالت قد تإدي
إلى تدمٌر هذه البنى التحتٌة
المهمة كما أن عدم صٌانة
العبارات والمجاري المابٌة
ٌعطل عدم صٌانة العبارات
والمجاري المابٌة الدورٌة
الهدف الذي أنشبت من أجله
هذه العبارات وهو تصرٌف
مٌاه السٌول وهذا ٌزٌد من
مشكالت حدوث الفٌضانات
الجارفة والمدمرة
المكونات والتشكٌل
ٌعتبر تشكٌل الفٌضانات
بالمفهوم العلمً موضوعا ً

حديثا ً يركز عليه

حدٌثا ً ٌركز علٌه الباحثون فً
دراساتهم فالتطورات األخٌرة
فً وضع النماذج الحسابٌة
للفٌضانات مكن المهندسٌن من
تعزٌز التوجه نحو تصمٌم
الهٌاكل الهندسٌة وذلك من خالل
مستوٌات الفٌضان عمق
الفٌضان ٌقاس لمعرفة مدى
الفٌضان وحتى اآلن ٌقوم
التركٌز على رسم خرابط
ألحداث الفٌضانات من المد
والجزر ولكن أحداث الفٌضان
لعام  2007التً وقعت فً
المملكة المتحدة حولت التركٌز
إلى تؤثٌر فٌضانات المٌاه
السطحٌة ومن المعروف أن
مواجهة مخاطر الفٌضانات
والسٌول تتمثل فً المخططات
والدراسات العلمٌة التً ٌصدر
عنها إستراتٌجٌات وسٌاسات
خاصة لوقف مخاطرها وفً
كثٌر من البلدان فً جمٌع أنحاء
العالم األنهار المعرضة
للفٌضانات غالبا ً ما تدار بدقة
من خالل الدفاعات مثل السدود،
الموانع والخزانات وعندما
تستخدم
تفشل هذه الدفاعات
تدابٌر للطوارئ مثل أكٌاس
الرمل أو األنابٌب المحمولة
الفٌضانات
والقابلة للنفخ
الساحلٌة فً أوروبا وأمرٌكا تم
التصدي لها مع الدفاعات
الساحلٌة مثل جدار البحر
وتغذٌة الشواطا وحاجز
الجزٌرة

أعضاء

مواضٌع نشطة

جٍُ٣حـ  ٢ٛئقى ٟجُظٞجٍٛ
جُطر٤ؼ٤س جُط ٢ال ٌ ٌٖٔ٣ؤ٣طٜح
ذَ  ٌٖٔ٣كو ١جُٗؼ ٌٞذوٞضٜح
ٝذٔلٜٜٓٞح جُٗحَٓ ضؼرٍّ
جٍُ٣حـ ػٖ ضىكن جُـحَجش
ذأٗٞجػٜح جُٔهطِلس ًٔح ضُٔػَّ
جُكًٍس جُكٍز ُؿُ٣ثحش
جُٜٞجء ٖٓ ٓ٘ح٠ن جُٟـ١
جُؼحُ ٢ئُ٘ٓ ٠ح٠ن جُٟـ١
جُٔ٘هلٝ ٝجُ٘حضؿس ػٖ
وٌٝجٕ جألٌ ٜقٗ ٍٞلٜٓح
ذحإلٞحكس ئُ ٠جُط٣َٞغ ؿٍ٤
جُٔطٌحكة ُِكٍجٌز جُٓحهطس
ػِْ ٠طف جألٌ ٜكأٖؼس
جُّٗٔ ضؼَٔ ػِ ٠ضٓهٖ٤
جُٜٞجء جُوٍ٣د ٖٓ جُ٤حذٓس
ذٔؼىٍ أػِ ٖٓ ٠جُٜٞجء كٞم
جُطؿٔؼحش جُٔحت٤س ٓػَ جُركحٌ
ٝجُٔك٤طحش ٝضطٔطغ جٍُ٣حـ
ذهٛحت ٙػىز أٜٔٛح
جٍُٓػس ٝجُوٞز ٝجالضؿح ٙق٤ع
ضوحِ ٍْػس جٍُ٣حـ ذٞقىز
ٓطٍ/غحٗ٤س أٓح جضؿحٜٛح ك٤طكىو
ضرؼح ً ُٔٛىٌٛح ػِْ ٠رَ٤
جُٔػحٍ جٍُ٣حـ جُٗٔحُ٤س ٢ٛ

مساعدة

موقع سٌٌٌد

سجل نفسك كعضوا

جُطٛٓ ٌٕٞ٣ ٢ىٌٛح ٖٓ ؾٜس
جُٗٔحٍ ٝجٍُ٣حـ جٍُٗه٤س ٌٕٞ٣
ٓٛىٌٛح ٖٓ ؾٜس جٍُٗم
ٝضٔػَّ هٞز جٍُ٣حـ هىٌضٜح ػِ٠
ضكٍ٣ي جألؾٓحّ ُٔٓحكس ٓؼ٘٤س
كٜ٘حى جُ٘ٓ ْ٤جُهل٤ق جًُ١
٣طٌَٗ ك ٢جأل٣حّ جُ٤ٛل٤س
جُكحٌز ٘ٛٝحى جألػح ٍ٤ٚجُو٣ٞس
يجش جٍُٓػس جُؼحُ٤س جُط ٢هى
ض َٛئُٓ ٠ثحش جٌُِٓٞ٤طٍجش
ك ٢جُٓحػس ٝضوحِ هٞز جٍُ٣حـ
ذٞقىز ًِ٤ـٍجّ ٌَُ ٓطٍ ٍٓذّغ
ًؾٝ ²ّ/ضط٘ٞع جٍُ٣حـ ٖٓ ق٤ع
هٞضٜح ٝضأغٍٛ٤ح كٜ٘حى جُْ٘ٓ٤
جُهل٤ق جًُ٣ ١طٌَٗ ك ٢جأل٣حّ
جُ٤ٛل٤س جُكحٌز ٘ٛٝحى
جألػح ٍ٤ٚجُو٣ٞس يجش جٍُٓػس
جُؼحُ٤س جُط ٢هى ض َٛئُٓ ٠ثحش
جٌُِٓٞ٤طٍجش ك ٢جُٓحػس
ٓٛىٌ جٍُ٣حـ
ضطَٞع جُكٍجٌز جُٛحوٌز ٖٓ
جُّٗٔ ئُْ ٠طف جألٌٜ
ذٌٞٛز ٓطلحٝضس كحألٖؼس
جُٗٔٓ٤س ضؼَٔ ػِ ٠ضٓهٖ٤
جُٜٞجء جُٔالّٓ ٝجُوٍ٣د ٖٓ
جُ٤حذٓس ذٔؼىٍ أػِٔٓ ٠ح ٞٛ
ػِ ٚ٤كٞم جُطؿٔؼحش جُٔحت٤س
ٓػَ جُركحٌ ٝجُٔك٤طحش ٌٖٔ٣ٝ
ضلٓ ٍ٤يُي ذإٔ جُكٍجٌز
جُ٘ٞػ٤س ُِٔحء أًرٍ ٖٓ جُكٍجٌز
جُ٘ٞػ٤س ُِ٤حذٓس أ ١إٔ ًٔ٤س

موقع كووورة

جُكٍجٌز جُالَٓس ٍُكغ وٌؾس قٍجٌز
ًطِس ٖٓ جُٔحء أػِ ٖٓ ٠جٌُٔ٤س
جُالَٓس ٍُكغ ًطِس ٖٓ جُ٤حذٓس
ٝذحُطحُ ٢ضٛرف ًػحكس جُٜٞجء ػِ٠
جُ٤حذٓس أهَ ٓٔح  ٢ٛػِ ٚ٤كٞم
جُطؿٔؼحش جُٔحت٤س ألٕ جُٜٞجء جُىجكة
أنق َٗٝح ً ٓوحٌٗس ذحُٜٞجء جُرحٌو
ٝضإو ًٙٛ ١جُلٍٝم جُكٍجٌ٣س ذٖ٤
٠روحش جألؾُجء جُٓلِٝ ٠جُؼِ٤ح
ُِـالف جُؿ ١ٞأغ٘حء جُٜ٘حٌ ئُ ٠ض٤ُٞى
٠حهس هحوٌز ػِ ٠ضك َ٣ٞجُوىٌز
جُكٍجٌ٣س جُ٘حضؿس ػٖ ْو ٠ٞأٖؼس
جُّٗٔ ئُ ٠هىٌز قًٍ٤س ضٔطٌِٜح
ؾُت٤حش جُٜٞجء ٝضطٔػَ  ًٙٛجُوىٌز
جُكًٍ٤س ذحٗطوحٍ جُٜٞجء جُىجكة
جُٔٞؾٞو أػِ ٠جُ٤حذٓس ئُ٠ ٠روحش
جُؿ ٞيجش جُٟـ ١جُٔ٘هل٤ُ ٝكَ
ٌٓحٗ ٚجُٜٞجء جُرحٌو جُٔالّٓ ُٔ٤حٙ
جُركحٌ ٝجُٔك٤طحش ٣ٝكىظ ػٌّ
يُي ػ٘ى ؿ٤حخ أٖؼس جُّٗٔ أ ١ك٢
أغ٘حء جُِ َ٤ق٤ع ٣ظ ٍٜجُٜٞجء
جُٔالّٓ ُٓطف جألٌ ٜأًػٍ ذٍٝوز
ٓوحٌٗس ذحُٜٞجء ػِْ ٠طف جُركحٌ
ٝجُٔك٤طحش ٘٣ٝطوَ جُٜٞجء ٖٓ ن١
جالْطٞجء ئُ ٠هطر ٢جألٌ ٜجُٗٔحُ٢
ٝجُؿ٘ٞذ ٢ذٓرد جنطالف ٓٓط٣ٞحش
جُٟـ ١جُؿ ١ٞق٤ع ضطؼٍٜ
جُٔ٘ح٠ن جُٞجهؼس ػِ ٠ن ١جالْطٞجء
ئُٓ ٠ؼىٍ أػِ ٖٓ ٠جُكٍجٌز جُٛحوٌز
ٖٓ جُّٗٔ ٓوحٌٗس ذحُٔ٘ح٠ن
جُوطر٤س ٝذحُطحُٓ٣ ٢هٖ جُٜٞجء

جُٜٞجء جُوٍ٣د ٖٓ ْطف
جألٌ ٜك ٢جُٔ٘ح٠ن
جالْطٞجت٤س ٝضوَ ًػحكط٘٤ُ ٚطوَ
جُٜٞجء ٖٓ ٓ٘ح٠ن جُٟـ١
جٍُٔضلغ جُٔ٘ح٠ن جالْطٞجت٤س
ئُ٘ٓ ٠ح٠ن جُٟـ ١جُٔ٘هلٝ
جُوطرٖ٤
جٍُ٣حـ ٛٓٝىٌٛح ٖٓ ٝؾٜس
ٗظٍ أٌْطٞ
٣ؼطوى جُؼحُْ أٌْط ٞإٔ
جُٔٛىٌ جألْحْ٣ٍُِ ٢حـ ٞٛ
جُرهحٌ جُ٤حذّ جُٓحنٖ أٝ
جُىنحٕ جُ٘حٖة ذٓرد قٍجٌز
ٍٓ يُي ذإٔ أٖؼس
جُّٗٔ ٝك ّ
جُّٗٔ ضُّٞى ٗٞػٖٓ ٖ٤
جُرهحٌ جُٓحنٖ ٔٛح جُرهحٌ
جُٓحنٖ جٍُ٠د جًٌَُّ ُٗ٣ ١
جألٓطحٌ ٝجُرهحٌ جُٓحنٖ
جُؿحف جًُ ٌَّ ٗ٣ ١جٍُ٣حـ
ٝجْططحع أٌْط ٞذًُي ئظٜحٌ
جالنطالف ك ٢جُطر٤ؼس جُط٢
ضٌ َّ ٖٓ ٕٞنالُٜح ًَ ٖٓ
جُٔطٍ ٝجٍُ٣حـ ًٔح أظ ٍٜإٔ
جٍُ٣حـ ٝجُٜٞجء ٣هطِلحٕ ك٢
٠ر٤ؼس جُطٌ ٖ٣ٞكحٍُ٣حـ ضٔطِي
قًٍس يجض٤س ٖٓ ضِوحتٜح وٕٝ
جُطأغٍُّ ذكًٍس جُٜٞجء ًُُي
جػطرٍ أٌْط ٞإٔ جٍُ٣حـ ضٔػَّ
أقى جُٔٞؾٞوجش يجش جُطر٤ؼس
جًٍُٔرس ك ٢جُكو٤وس ضؼطرٍ
جالْط٘طحؾحش جُٓحذوس ُِؼحُْ
أٌْط ٞذه ٘ٞٛجٍُ٣حـ ؿٍ٤
ٚك٤كس كحٍُ٣حـ ٝجُٜٞجء ال
جنطالف ذٜٔ٘٤ح ق٤ع ئٕ
جٍُ٣حـ ضؼطرٍ ٞٛجء ٓطكٍى
ذٌَٗ أكو ٢ػِْ ٠طف جألٌٜ
ًٛٝج جُٜٞجء  ٞٛنِٖٓ ١٤
ؿحَجش جُـالف جُؿ١ٞ

جُٔك ١٤ذًٌٞد جألًٌٔ ٜح إٔ
جٍُ٣حـ ال ضطكٍى ٖٓ يجضٜح ًٔح
يًٍ أٌْط ٞذَ إٔ ْرد
قًٍطٜح ٣ؼٞو ئُ ٠وٌؾس
جُكٍجٌز جُط ٢ضكىّو ئٕ ًحٕ
جُٟـ ١جُؿٍٓ ١ٞضلؼح ً أٝ
ٓ٘هلٟح ً ق٤ع ض٘طوَ جٍُ٣حـ ٖٓ
جُٔ٘ح٠ن جُرحٌوز يجش جُٟـ١
جٍُٔضلغ ئُ ٠جُٔ٘ح٠ن جُٓحن٘س
يجش جُٟـ ١جُٔ٘هلٝ ٝضكىو
هٞضٜح ذ٘ح ًء ػِ ٠جُلٍم ك٢
جُٟـ ١ذ ٖ٤جُٔ٘طوطٖ٤
أ٤ٔٛس جٍُ٣حـ
ضِؼد جٍُ٣حـ وٛ ٌٝحّ ك٢
جُطأغ ٍ٤جُٔرحٍٖ ػِ ٠جإلٗٓحٕ
ٔٓٝحٌْحض ٚجُ٤ٓٞ٤س جُٔهطِلس
ق٤ع جْطـَ جإلٗٓحٕ ٠حهس
جٍُ٣حـ ًٓ٘ جُوىّ ك ٢ضٗـَ٤
ْٝحػىضْٜ
ٞ٠جق ٖ٤جُٜٞجء
ػٌِ ٠كغ جُٔ٤ح ٖٓ ٙج٥ذحًٌٔح
جْطهىٓٞج جٍُ٣حـ ك ٢ػِٔ٤حش
جُ٘وَ ٖٓ نالٍ ذ٘حء جُٓلٖ
ٝجُطحتٍجش جٍُٗجػ٤س جُط٢
ضؼطٔى ذٌَٗ أْحْ ٢ػِ ٠هٞز
ٝقًٍس جٍُ٣حـ ٝك ٢جٗٝ٥س
جألنٍ٤ز أٚركص جٍُ٣حـ ٓٛىٌ
ٛحّ ُط٤ُٞى جُطحهس جٌٍُٜذحت٤س
ك ٢ذؼ ٝجُى ٍٝجُٔطوىٓس
ٝضؼطرٍ جٍُ٣حـ أٟ٣ح ً يجش أ٤ٔٛس
ًرٍ٤ز ك ٢ضكو٤ن ٗٞع ٖٓ
جُطٞجَٕ ك ٢وٌؾحش جُكٍجٌز
ػِْ ٠طف جألٌ ٖٓ ٜنالٍ
ٗوَ جُطحهس جُكٍجٌ٣س ٖٓ ٌٓحٕ
ئُ ٠آنٍ ًٔح ضؼَٔ جٍُ٣حـ ػِ٠
َ٣حوز ٗٓرس جٍُٞ٠ذس ٤ًٔٝحش
ٛط ٍٞجألٓطحٌ
أٗٞجع جٍُ٣حـ
ضط٘ٞع جٍُ٣حـ ضرؼح ً ُٔٛىٌٛح
ٝجضؿحٜٛح ئُ ٠أٗٞجع ٓهطِلس
جٍُ٣حـ جُىجتٔس
ٝض٘وْٓ ئُ ٠جألٗٞجع ج٥ض٤س

جٍُ٣حـ جُطؿحٌ٣س
 ٢ٛٝجٍُ٣حـ جُط ٢ضطٌَٗ ذٓرد
جٗطوحٍ ؾُء ٖٓ جُٜٞجء ك٢
٠روحش جُؿ ٞجُؼِ٤ح ُ٤طؿٗ ٚكٞ
ٓ٘ح٠ن جٍُ ٞٛجالْطٞجت٤س
جُٜحوتس ٗٓر٤ح ً ٝهى ْٔ٤ص
جٍُ٣حـ جُطؿحٌ٣س ذًٜج جالْْ ألٕ
جُركحٌز ك ٢جُؼ ٌٞٛجُْٞط٠
ّ
جْطهىٓٛٞح ذٌَٗ أْحْ٢
ُطكٍ٣ي جُٓلٖ جُطؿحٌ٣س ػرٍ
جُركحٌ ٝجُٔك٤طحش
جٍُ٣حـ جُؼٌٓ٤س أ ٝجُـٍذ٤س
 ٢ٛٝجٍُ٣حـ جُٔؼحًٓس ك٢
جإلضؿح٣ٍُِ ٙحـ جُطؿحٌ٣س
جٍُ٣حـ جُوطر٤س
ٝضٔػَّ جُٜٞجء جًُ٘٣ ١طوَ ٖٓ
هطر ٢جٌٍُز جألٌ٤ٞس جُٗٔحُ٢
ٝجُؿ٘ٞذ ٢يجش جُٟـ ١جُؿ١ٞ
جٍُٔضلغ ذحضؿح٘ٓ ٙطٛق جٌٍُز
جألٌ٤ٞس
جٍُ٣حـ جُٔ٤ْٔٞس
 ٢ٛٝجٍُ٣حـ جُط ٢ضطٌَٗ
ذٔٞجْْ ٓكىوز ٝؿحُرح ً ٓح
ضطٌ ّ ٕٞك ٢ك َٛجُ٤ٛق ٝضٌٕٞ
ٓك ِّٔس ذحألٓطحٌ ٝك ٢كَٛ
جُٗطحء ض٘طوَ  ًٙٛجٍُ٣حـ ٗكٞ
جُٔ٘ح٠ن جُط ٢ضطٔ ُّ٤ذؿلحف
ٖى٣ى ٝذٍٝوز هحٌْس ٓػَ
جُٔ٘ح٠ن جُٛكٍج٣ٝس
جٍُ٣حـ جُٔكِ٤س
 ٢ٛٝجٍُ٣حـ جُطٌٕٞ٣ ٢
ضأغٍٛ٤ح ٓكِٝ ٢ػِ٘ٓ ٠طوس
ٓكىوز جالضٓحع ػِْ ٠طف
جألًٌٔ ٜح ضٜد ك ٢كطٍجش
َٓ٘٤س هٍ٤ٛز ٝضط٘ٞع ًٙٛ
جٍُ٣حـ ئُ ٠أٌٖحٍ ٓهطِلس ٓػَ
جٍُ٣حـ جُهٔحْ٤٘٤س ٣ٌٝحـ
ٓٔ ْ٤ٓٗٝ ّٞجُؿرَ ْ٤ٓٗٝ
جُ َ
جُٞجو ْ٤ٓٗٝ ١جُرٍ ٝجُركٍ

جهه االعداد /
أسم المإلف
الحاسبات االلكترونٌة

أسم الكتاب

الجهه المرسل الٌها

السنة

احمد نور

حى وسط

2017

أسم الكتاب

أسم المإلف

تارٌخ االصدار

بلٌوجرافٌا القانون والعلوم
السٌاسٌة

نبٌل صادق على

2015

الشهر

استعارة خارجٌة

استعارة داخلٌة

جملة الكتب

أكتوبر

10

14

24

نوفمبر

8

10

18

١8

٢4

اكتوبر

١0

جملة الكتب
موضوعات االهتمام
االلكترونٌات ـ القانون ـ حاسبات ومعلومات

١4

استعارة داخلٌة

نوفمبر

8

١0

استعارة خارجٌة

ضططِد ػِٔ٤س ضٗ ْ٤ٔٛظْ
جُٔؼِٓٞحش ٝذ٘حتٜح أٖهحٚح
يً ١ٝلحءجش ٜٓٝحٌجش ػحُ٤س
هحوٌ ٖ٣ػِ ٠جْط٤ؼحخ ٌٓٗالش
جُ٘ظْ جُٔٞؾٞوز ٝقِٜح ذحُطٍ٣وس
جُٔػًُُِ ٠ي ٗكطحؼ هرَ جُرىء
ذؼِٔ٤س ض ْ٤ٔٛجُ٘ظحّ جُؿى٣ى ئُ٠
جُو٤حّ ذطكِ َ٤جُ٘ظحّ جُكحُ٢
ٝجُطؼٍف ػِ ٠أؾُجت٤ٚٝ ٚحؿس
ٌٓٗالضٝ ٚأٛىجكٝٝ ٚظحتلٚ
ٝضكى٣ى ٓٓطهىٓ٠ٔٓ٣ٝ ٚ٤
جُٗه ٙجًُ٣ ١و ّٞذؼِٔ٤س
ضكِ َ٤جُ٘ظحّ جُوىٝ ْ٣ضْ٤ٔٛ
جُ٘ظحّ جُؿى٣ى ٝذ٘حتٜح ٝضؼىِٜ٣ح
ٝضكى٣ػٜح ٓكَِ جُ٘ظْ.
أٓ .ل ّٜٞضكِ َ٤جُ٘ظحّ :
1ـ ضؿُت ٚجُ٘ظحّ ئُٓ ٠ؿٔٞػس
جُٔىنالش ٝجإلؾٍجءجش
ٝجُٔهٍؾحش ٝجُطـً٣س جٍُجؾؼس
2ـ ضكى٣ى ػ٘ح ٍٚجُٔىنالش
ٝجُٔهٍؾحش ٝضكى٣ى جُؼالهحش
جُٔ٘طو٤س ٝجٍُ٣ح٤ٞس كٔ٤ح ذٜ٘٤ح.
3ـ ض٘ظ ْ٤جإلؾٍجءجش جُىجنِس ك٢
ضًٍ٤د جُ٘ظحّ ٘ٓ ٖٔٞظٓٞس
ٓؼحوالش ٌ٣ح٤ٞس ٝػالهحش
ٓ٘طو٤س ٝػِٔ٤حش ٓؼحُؿس ذ٤حٗحش
ٝجٞكس جُٔؼ٘ٓ ٠كىوز جُٔىنالش
ٝوه٤وس جُٔهٍؾحش.
4ـ أ٣ؿحو جُؼالهحش جُطًٍ٤ر٤س
ْٝٝحتَ جضٛحٍ جُٔؼِٓٞحش
ٝجُر٤حٗحش ذؼٜٟح ذرؼ ٝك٢
ٓ٘ظٓٞس جُ٘ظْ جُلٍػ٤س جٌُٔٗٞس
ُِ٘ظحّ

5ـ ضكى٣ى أٛىجف جُ٘ظحّ جُهحٚس
ٝجُؼحٓس ذٌَٗ ٝجٞف.
6ـ ضكى٣ى أْحُ٤د جُٓ٤طٍز ػِ٠
ٓىنالش جُ٘ظحّ ٝئؾٍجءجضٚ
ٓٝهٍؾحض.ٚ
7ـ ضؼى َ٣جُ٘ظحّ ٝضكى٣ػ٤ٚٝ ٚحٗطٚ
ًِٔح ُُّ ج.ٍٓ٥
خٝ .ظحتق ٗظحّ جُٔؼِٓٞحش ج٢ُ٥
جُٞظ٤لس جألْحْ٤س ُ٘ظحّ
جُٔؼِٓٞحش ج ٢ٛ ٢ُ٥ضؿٔ٤غ
جُر٤حٗحش ٓٝؼحُؿطٜح ٝضكِٜ٣ٞح ئُ٠
ٓؼِٓٞحش ٣طْ جْطٍؾحػٜح قٓد
جُكحؾس ُٝطكو٤ن يُي ٣وٗ ّٞظحّ
جُٔؼِٓٞحش ج ٢ُ٥ذٔح : ٢ِ٣
1ـ جُك ٍٞٛػِ ٠جُر٤حٗحش ٖٓ
جُٔٛحوٌ جُٔهطِلس وجنِ٤س
ٝنحٌؾ٤س
2ـ جُطأًى ٖٓ ٚكس جُر٤حٗحش
ٝوهطٜح ( كٍَ  ،ضر٣ٞد  ،ضٍٓ( .ُ٤
4ـ نُٕ جُر٤حٗحش ( أهٍج٘ ِٚرس
 ،أهٍج٘ ٓٔـ٘طس ٝ ،جْطٞجٗحش
ٓٔـ٘طس جٞٞ ٝت٤س … جُم )
5ـ أؾٍجء جُؼِٔ٤حش جُكٓحذ٤س
ٝجُٔ٘طو٤س ػِ ٠جُر٤حٗحش
6ـ جْطٍؾحع جُٔؼِٓٞحش ( ضوحٌٍ٣
ٓطرٞػس  ،ؾىجٌْٓٞ ، ٍٝحش
ذ٤حٗ٤س … جُم )
7ـ أػحوز جإلٗطحؼ ٣ٝؼ٘ٗ ٢وَ
جُٔؼِٓٞحش ٖٓ ٌٓحٕ ئُ ٠آنٍ
ذٞجْطس جُطوحٌ ٍ٣جُٔطرٞػس جٝ
ٖحٖحش جُكحْٞخ جْٝ ٝحت١
جُطهُ ٖ٣جُٔٔـ٘طس جُٔهطِلس.

ؼ .ضك َ٣ٞجُ٘ظحّ جُ٤ى ١ٝئُ٠
جُ٘ظحّ ج:٢ُ٥
ضٞؾى غالغس أٌٖحٍ ُؼِٔ٤س
ضك َ٣ٞجُ٘ظحّ ٖٓ جٌَُٗ
جُ٤ى ١ٝئُ ٠جٌَُٗ جْٞ ٢ُ٥ف
٣طْ ض٘حُٜٝح ذرؼ ٝجٍُٗـ
ٝجُطكِ:- َ٤
1ـ جُطك َ٣ٞجٌُحَٓ ُِؼِٔ٤حش
جُ٤ى٣ٝس ئُ ٠جٌَُٗ ج:٢ُ٥
٣ؼ٘ ٢يُي ضك َ٣ٞؾٔ٤غ
جُؼِٔ٤حش جُ٤ى٣ٝس ٝجٍُٝض٤٘٤س
جُط ٢ضطْ ك ٢جٌُٔطرس ئُ ٠جٌَُٗ
ج ٢ُ٥و٣َ ٕٝحوز جٗ ٝوٛحٕ
ٍ٣ٝؾغ جضهحي ًٛج جُوٍجٌ ذًٜج
جٌَُٗ ئُ ٠ئوجٌز جٌُٔطرس جٝ
جُٔٓث ٖ٤ُٞػٜ٘ح.
2ـ جُطك َ٣ٞجٍُُِٔٗ ٠ٝؼِٔ٤حش
جُ٤ى٣ٝس ئُ ٠جٌَُٗ ج:٢ُ٥
ٝضل َٟذؼ ٝجٌُٔطرحش ضكَ٣ٞ
جُ٘ظحّ جُ٤ى ١ٝئُ ٠جٌَُٗ ج٢ُ٥
ٓغ ذؼ ٝجُطـٍ٤٤جش جُرٓ٤طس
جُط ٢ال ضطٍى ضأغٍٛ٤ح ػِ٠
جُ٘ظحّ ك ٌِٖٚ ٢ج ٢ُ٥ذؼى
ضكٝ ِٚ٣ٞػِْ ٠ر َ٤جُٔػحٍ كحٕ
ئٞحكس ِ٤ْٝس جْطلٓحٌ ؾى٣ىز
ػِ ٠جُلٜحٌِ جألْحْ٤س
ٌُِٔطرس ْٞف ٣ؼَُ ٖٓ ٓٞهق
جٌُٔطرس أٓحّ جُٔٓطل٤ى جٝ
ؿٍٛ٤ح ٖٓ جُطـٍ٤٤جش جُط ٢ال
ضطٍى ضأغٍ٤ج ًرٍ٤ج ػٌَِ٤ٛ ٠
جُ٘ظحّ جُٔؼٔ ٍٞذ ٚك ٢جٌُٔطرس

ٍ٠م ضطٗ ٍ٣ٞظْ جٌُٔطرس جُٔر٘٤س
ػِ ٠جُكحْٞخ:
٘ٛحى غالظ ٍ٠م ٌت٤ٓ٤س ٌٖٔ٣
ٌُِٔطرس ذٞجْططٜح ضطٝ ٍ٣ٞذ٘حء
ٗظحٜٓح جُٔؼطٔى ػِ ٠جُكحْد
ج: ٢ٛٝ ٢ُ٥ـ
أٍٖ .جء ج ٝجْطثؿحٌ ٗظحّ ؾحُٛ
خ .جالٖطٍجى ٓغ ٌٓطرحش أنٍٟ
ٝيُي ٖٓ نالٍ ٖرٌس ضؼحٕٝ
ٌٓطر.٢
ؼ .ضط٣ٞغ ٝضر٘ٗ ٢ظحّ ٓٓطهىّ
كٌٓ ٢طرس أنٍٟ
أٍٖ .جء ج ٝجْطثؿحٌ ٗظحّ ؾحُٛ
Turnkey System
جُ٘ظحّ جُؿحٗ ٞٛ ُٛظحّ ٔٔٚطٚ
ٌٞ٠ٝضٝ ٚذٍٓؿطٝ ٚجنطرٍض ٚغْ
ػٍٞطُِ ٚر٤غ ٌُِٔطرحش ًٍٖس
ٖٓ جًٍُٗحش جُٔطهٛٛس ك٢
ذ٤غ ج ٝضأؾٗ ٍ٤ظْ جُكٞجْ٤د
جإلٌُطٍ٤ٗٝس.
ُ٤ٔٓ ٖٓٝجش  ًٙٛجُطٍ٣وس :
1ـ ضٞك ٍ٤جُٞهص ٝجُؿٜى جًُ١
ٓ٣طـٍم ك ٢ػِٔ٤حش جُرٍٓؿس
ٝجنطرحٌ جُ٘ظحّ.
2ـ جٌُٔٞو  ٞٛجُٔٓإ ٍٝػٖ
جألؾُٜز جُرٍجٓؿ٤حش ٝجُطًٍ٤د
ٝجُ٤ٛحٗس جُالَٓس
3ـ جٌُٔٞو جالهطٛحو ١ك٢
جُهرٍجش ٝجُٔٞظل ٖ٤جُلٖ٘٤٤
ق٤ع ال ضكطحؼ جٌُٔطرس ػِ٠
ْر َ٤جُٔػحٍ ضؼ ٖ٤٤جنطٛحٖ٤٤ٚ
ك ٢ضٝ ْ٤ٔٛضكِ َ٤جُ٘ظْ ٝيُي
الٕ  ًٙٛجُهىٓحش ضٞكٍٛح
جًٍُٗس جُٔطؼحهىز ػِ ٠ئونحٍ
جُكحْٞخ ئُ ٠جٌُٔطرس
4ـ ضىٌ٣د ٓٞظل ٢جٌُٔطرس ٖٓ
هرَ جًٍُٗس جُٔطؼحهىز ػِ٠

3ـ ُْٜٞس نٍٝؼ جٌُٔطرس ٖٓ
هرَ جًٍُٗس جُٔطؼحهىز ػِ٠
جُٗرٌس جُطؼح٤ٗٝس ك ٢قحُس ػىّ
ػِٔ٤حش ضٗـ َ٤جُكحْد ج٢ُ٥
ٌٞحٛح ػٖ جُهىٓحش جُط٢
ٝأوجٌض.ٚ
ضٞكٍٛح  ًٙٛجُٗرٌس و ٕٝضكَٔ
 ٖٓٝػٞ٤خ  ًٙٛجُطٍ٣وس
1ـ جٌضلحع جُطٌحُ٤ق  :كحٌُٔطرس أػرحء ٓحو٣س ًرٍ٤ز
 ٖٓٝػٞ٤خ  ًٙٛجُطٍ٣وس
ذطٍ٣وس ؿٓ ٍ٤رحٍٖز ضىكغ
 ٞٛجٗ ٚػِ ٠جٌُٔطرحش جُٔٗحًٌس
ٓٛحٌ٣ق ضطٝ ٍ٣ٞضٓ٣ٞن
جُ٘ظحّ ئي إٔ  ًٙٛجُطٌحُ٤ق ضؼحوٍ إٔ ضطورَ جُهىٓحش جُٔوىٓس ًٔح
ٝ ٢ٛجٕ ُْ ضٌٖ ٍٓ٤ٞس
ضطٗ ٍ٣ٞظحّ آنٍ.
ُالقط٤حؾحش جُٔكِ٤س ًٛج
2ـ ذؼ ٝجُ٘ظْ جُؿحُٛز ؿٍ٤
ذحإلٞحكس ئُ ٠جٌضلحع ٝهص
ٍٓٗس.
جالْطؿحذس (Respone Time
3ـ ذؼ ٝجُ٘ظْ ٌٞ٠ش
جُط٢
ٗط٤ؿس ًػٍز جٌُٔطرحش
ٔٔٚٝص نٛ٤ٛح ٌُٔطرحش يجش
قؿْ ٝنىٓحش ٓؼ٘٤س ًُُ ،ي كحٕ ضٓطؼَٔ جُ٘ظحّ كٝ ٢هص ٝجقى
جػطٔحو ٗظحّ ٌٓطرس أنٍ ٟذؼى
جْطهىجٜٓح كٌٓ ٢طرحش أنٍٟ
ضؼىٝ ِٚ٣قٓد  ًٙٛجُطٍ٣وس
هى ال ٣كون جُ٘طحتؽ جُٔطِٞذس
ضو ّٞجٌُٔطرس جًٍُٓ ٝ
ٗظٍج ُالنطالف ك٠ ٢ر٤ؼس
جُٔؼِٓٞحش ذ٘ٓم ج ٝضؼىٗ َ٣ظحّ
ٝأٛىجف  ًٙٛجٌُٔطرحش.
ٌٓطرٓ ٢ر٘ ٢ػِ ٠جُكحْٞخ
خ .جُٔٗحًٌس كٗ ٢ظحّ ٌٓطر٢
ضٓطهىٌٓٓ ٚطرس أنٍٗٓ ٟحذٜس
ٖٓ نالٍ ٖرٌس ضؼحٌٓ ٕٝطر:٢
ُٓ ٖٓٝج٣ح ًٛج جالضؿح ٙإٔ
كًٛ ٢ج جألِْٞخ ضو٤ٛ ّٞثس
ٍٓٗكس ٓػَ  OCLCجًٍٖ ٝس جٌُٔطرس ْطٞكٍ ػِٗ ٠لٜٓح
جُٞهص ٝجُؿٜى ٝجُ٘لوحش جُهحٚس
ضؿحٌ٣س ذطٞك ٍ٤جُ٘ظحّ جُٔر٘٢
ذطٝ ْ٤ٔٛذٍٓؿس ٝجنطرحٌ جُ٘ظحّ
ػِ ٠جُكحْد ج ٢ُ٥ذ٘حء ػِ٠
الٕ جٌُٔطرس جألنٍ ٟهى هحٓص
نطس ٓٗحًٌس ٓؼ٘٤س
ذحُؿٜى جألْحْ ٢كًٛ ٢ج جُٔؿحٍ
ٝجالٖطٍجى كًٛ ٢ج جُ٘ظحّ ٣طْ
ذٞجْطس وكغ جٖطٍجًحش ػ٣ٟٞس ًٔح ضٓطط٤غ جٌُٔطرس جُٔٓطؼٍ٤ز
جالْطؼحٗس ذهرٍجش جٌُٔطرحش
ج ٝضٌحُ٤ق نىٓحش
ُٓ ٖٓٝج٣ح  ًٙٛجُطٍ٣وس ٓح  ٢ِ٣جألنٍٝ ٟجالْطلحوز ٜٓ٘ح ػ٘ى
جُكحؾس.
1ـ ال ٗ٣طٍٝ ٠ؾٞو قحْٞخ
 ٖٓٝػٞ٤خ ًٛج جالضؿحٙ
ك ٢جٌُٔطرس ٌُ ٢ضٓطل٤ى ٖٓ
إٔ جُ٘ظحّ جُٔؼىٍ هى ال ٣هىّ
جُهىٓحش جُٔطحقس ٝجٗٔح ٌ٣ل٢
ْ٤حْحش ٓٝططِرحش ٝػِٔ٤حش
ضٞجكٍ ٓكطس ٍ٠ك٤س ج ٝجًػٍ
جٌُٔطرس جُٔؼىُس ذٌَٗ كحػَ الٗٚ
قٓد جُكحؾس.
2ـ ٓٓحػىز جٌُٔطرس ك ٢ضًٍ٤د  ْٔٚذحألُ َٚهىٓس ْ٤حْحش
ٓٝططِرحش ٝػِٔ٤حش جٌُٔطرس
جألؾُٜز ٝضٗـِٜ٤ح ٤ٚٝحٗطٜح
جأل٤ِٚس.
ٝضىٌ٣د جُٔٞظل ٖ٤ػِ ٠ئوجٌز
جُ٘ظحّ ٖٓ هرَ جُ٤ٜثس جٍُٔٗكس

مولده ونشؤته
ُٝى جُٓٓٓ ٢٠ٞ٤حء  ّٞ٣جألقى
ؿٍز ٌٖ ٍٜؾد ٖٓ
ْ٘س  ٙ849جُٔٞجكن ْرطٔرٍ
ٖٓ ػحّ  ّ1445ك ٢جُوحٍٛز
ٖٓ أّ ػٍذ٤س ٌقَ أذٖٓ ٙٞ
جُْ ٠ٞ٤ىٌجْس جُؼِْ ٣ ٞٛٝؼطُ
ذٜح ٝذؿًٝ ٌٙٝجْٔ ٚػرى
جٍُقٖٔ ذٖ أذ ٢ذٌٍ ذٖ ٓكٔى
جُه ١ٍ٤ٟجألًْٝ ٢٠ٞ٤حٕ
ِْ َ٤أٍْز أٖطٍٜش ذحُؼِْ
ٝجُطىًٝ ٖ٣حٕ أذ ٖٓ ٙٞجُؼِٔحء
جُٛحُك ٖ٤ي ١ٝجٌُٔحٗس جُؼِٔ٤س
جٍُك٤ؼس جُط ٢ؾؼِص ذؼ ٝأذ٘حء
جُؼِٔحء ٝجُٞؾٜحء ٣طِو ٕٞجُؼِْ
ػِ٣ ٠ىٝ ٚ٣هى ضٞكٝ ٢جُى
جُٓٝ ٢٠ٞ٤الذ٘ ٖٓ ٚجُؼٍٔ
ْص ْ٘ٞجش ك٘ٗأ جُطلَ ٣طًٔ ٤ح
ٝأضؿ ٚئُ ٠قلع جُوٍإٓ كأضْ
قلظ ٞٛٝ ٚو ٕٝجُػحٓ٘س غْ
قلع ذؼ ٝجٌُطد ك ٢ضِي جُٖٓ
جُٔرٌٍز ٓػَ جُؼٔىز ٜ٘ٓٝحؼ
جُلوٝ ٚجألٝ ٍٞٚأُل٤س جذٖ
ٓحُي كحضٓؼص ٓىجًٌَٝ ٚجوش
ٓؼحٌكًٝ ٚحٕ جُٓٓ ٢٠ٞ٤كَ
جُؼ٘ح٣س ٝجٍُػح٣س ٖٓ ػىو ٖٓ
جُؼِٔحء ٖٓ ٌكحم أذٝ ٚ٤ض٠ُٞ
ذؼ ْٜٟأٍٓ جُٚٞح٣س ػِٚ٤
 ْٜ٘ٓٝجٌُٔحٍ ذٖ جُٜٔحّ
جُك٘ل ٢أقى ًرحٌ كوٜحء ػٍٙٛ
ٝضأغٍ ذ ٚجُلط ٠ضأغ ًٍج ًرًٍ ٤ج
نحٚس ك ٢جذطؼحو ٙػٖ
جُٓالٝ ٖ٤٠أٌذحخ جُىُٝس ٝهحّ
ذٍقالش ػِٔ٤س ػى٣ىز ِٖٔص
ذالو جُكؿحَ

جُٗحّ ٝجُٝ ٖٔ٤جُٜ٘ى ٝجُٔـٍخ
جإلْالٓ ٢غْ وٌَِّ جُكى٣ع
ذحُٔىٌْس جُٗ٤ه٤ٗٞس غْ ضؿٍو
ُِؼرحوز ٝجُطأُ٤ق ػ٘ىٓح ذِؾ ْٖ
جألٌذؼٖ٤
ٖٞ٤نٚ
ػحٔ جُٓ ٢٠ٞ٤ك ٢ػً ٍٛػٍ
ك ٚ٤جُؼِٔحء جألػالّ جًُٗ ٖ٣رـٞج
ك ٢ػِ ّٞجُى ٖ٣ػِ ٠ضؼىو
ٓ٤حوٜ٘٣ح ٝضٞكٍٝج ػِ ٠ػِّٞ
جُِـس ذٔهطِق كٍٝػٜح ٝأْٜٞٔج
ك٤ٓ ٢ىجٕ جإلذىجع جألوذ ٢كطأغٍ
جُٓ ٢٠ٞ٤ذ ًٜٙجُ٘هرس جُٔٔطحَز
ٖٓ ًرحٌ جُؼِٔحء كحذطىأ كِ٠ ٢د
جُؼِْ ْ٘س ٛ 864ـ ـ ّ1459
ٝوٌِ جُلوٝ ٚجُ٘كٝ ٞجُلٍجتٝ
 ٝٔ٣ ُْٝػحٓحٕ قط ٠أؾُ٤
ذطىٌ ّ٣جُِـس جُؼٍذ٤س ٝأُق ك٢
ضِي جُٓ٘س أً ٍٝطر ٞٛٝ ٚكْٖ ٢
جُٓحذؼس ػٍٗز كأُق ٍٖـ
جالْطؼحيز ٝجُرِٓٔس كأغ٘ ٠ػِٚ٤
ٖ٤ه ٚػِْ جُى ٖ٣جُرِوًٝ ٢٘٤حٕ
ٜٓ٘ؽ جُٓ ٢٠ٞ٤ك ٢جُؿِ ِٞئُ٠
ً
ٖ٤هح
جُٔٗح٣م  ٞٛأٗ٣ ٚهطحٌ
ٝجقىًج ٣ؿِّ ئُ ٚ٤كايج ٓح ضٞك٢
جٗطوَ ئُ ٠ؿًٝ ٍٙ٤حٕ ػٔىز
ٖٞ٤نٓ ٚك ٢٤جُى ٖ٣جٌُحك٤ؿ٢
جًُ ١الَٓ ٚجُٓ ٢٠ٞ٤أٌذؼس
ػٍٗ ػح ًٓح ًحِٓس ٝأنً ٓ٘ ٚأؿِد
ػِٔٝ ٚأِ٠ن ػُِ ٚ٤ود أْطحي
ٍٖف
جُٞؾٞو ٞ٤ٖ ٖٓٝنٚ
جُى ٖ٣جُٔ٘حٝ ١ٝأنً ػ٘ ٚجُوٍإٓ
ٝجُلوٝ ٚضو ٢جُى ٖ٣جُٗرِٝ ٢أنً
ػ٘ ٚجُكى٣ع أٌذغ ْ٘ ٖ٤كِٔح
ٓحش ُُّ جٌُحك٤ؿ ٠أٌذؼس ػٍٗ
ػح ًّا وأخذ عنه

أٌذؼس ػٍٗ ػح ًٓح ٝأنً ػ٘ٚ
جُطلٓٝ ٍ٤جألٝ ٍٞٚجُؼٍذ٤س
ٟح ػٖ
ٝجُٔؼحٗٝ ٢أنً جُؼِْ أً ٣
ٖ٤م جُك٘ل٤س جألكٍٛجتٝ ٢جُؼُ
جُك٘رِٞ٤جٍَُٔذحٗٝ ٢ؾالٍ جُىٖ٣
جُٔكِٝ ٢ضو ٢جُى ٖ٣جُٗٔ٘٢
ٝؿً ٍْٛ٤ػ ٍ٤ق٤ع أنً ػِْ
ً
ٖ٤هح
جُكى٣ع كو ١ػٖ ( )150
ٖٓ جُ٘حذ ٖ٤ٜكًٛ ٢ج جُؼِْ ُْٝ
٣وط ٍٛضِو ٢جُٓ ٢٠ٞ٤ػِ٠
جُٗٞ٤ل ٖٓ جُؼِٔحء جٍُؾحٍ ذَ
ًحٕ ُٞ٤ٖ ٚل ٖٓ جُ٘ٓحء جُالض٢
ذِـٖ جُـح٣س ك ٢جُؼِْ ٓ٘ ٖٜآْ٤س
ذ٘ص ؾحٌ هللا ذٖ ٚحُف ًٔٝحُ٤س
ذ٘ص ٓكٔى جُٜحٖٔ٤س ٝأّ ٛحٗة
ذ٘ص أذ ٢جُكٖٓ جُٝ ٢٘٣ٍٜٝأّ
جُل َٟذ٘ص ٓكٔى جُٔوىْ٢

مإلفاته
أُق ؾالٍ جُى ٖ٣جُٓ ٢٠ٞ٤ػىوج
ًرٍ٤ج ٖٓ جٌُطد ٝجٍُْحتَ
ـ جإلضوحٕ ك ٢ػِ ّٞجُوٍإٓ
ـ ٓٛرحـ جُُؾحؾس ػِْٖ٘ ٠
جذٖ ٓحؾس ٍٖـ ْٖ٘ جذٖ ٓحؾٚ
ـ ٌْحتَ جإلٓحّ جُكحكع ؾالٍ
جُى ٖ٣جُٓ ٢٠ٞ٤كٗ ٢ؿحز ٝجُى١
جُ٘ر٢

وفاته
ضٞك ٢جإلٓحّ جُٓ ٢٠ٞ٤كُُٚ٘ٓ ٢
ذٍٞٝس جُٔو٤حِ ػِ ٠جُ٘ َ٤ك٢
جُوحٍٛز ك19 ٢ؾٔحو ٟجأل٠ُٝ
 ٙ911جُٔٞجكن 20أًطٞذٍ
ٝ ّ1505وكٖ نحٌؼ ذحخ
جُوٍجكس ك ٢جُوحٍٛز

أ٣ ٖ٣وغ ؾرَ جٌُحَٓ؟
٣وغ ٍٖم جُؼ٘٣ٞحش كٖٔ ٠حٍ ٍٖم جُٞجو ٟجُؿى٣ى ٝؿٍخ
ض ٠ٌٖٞػِ ٠ذؼى ِٓٞ٤ً 2طٍ ٖٔحٍ جُكىٝو ٓغ جُٓٞوجٕ
ٝضرؼى ٓ ِٞ٤ً 116ط ًٍج ٖٓ جُكىٝو جُِ٤ر٤س

ٓط ٠جًطٗق جُؿرَ؟
 2010ذٞجْطس ذؼػس
جًطٗق جُٔٞهغ ك ٠ػحّ
ؾُٞٞ٤ؾ٤س ٓ٣ٍٛس ئ٣طحُ٤س ٓٗطًٍس ق٤ع ػػٍ جُلٍ٣ن
ػِ ٠أًرٍ كٛٞس ك ٠جألٌ ٜض٘رة ػٖ جٌضطحّ ُٗ٤ى
ػٔالم ذحألٌ ٜك ًٙٛ ٠جُٔ٘طوس ًٓ٘ آالف جُٖٓ٘٤
ًٔح ػػٍ جُلٍ٣ن جُؼِٔ ٠ػِ ٠ذوح٣ح جُُ٘٤ى ٝقَٔ ٓؼٚ
هطؼس ٖٓ جُُ٘٤ى َٜٗٝح ً 85ؿْ ُطٌٖٓ جُٔطكق
جُؿُٞٞ٤ؾ.٠

ٓط ٠ضْ ئػالٕ جُٔ٘طوس ٓكٔ٤س ٠ر٤ؼ٤س؟
كٓ 25 ٠حٌِ ْ٘س  2012جػطرٍ ٓ٘طوس ُٗ٤ى ؾرَ
جٌُحَٓ ذحُٞجو ٟجُؿى٣ى ٓكٔ٤س ٠ر٤ؼس ٝيُي ذ٘حء ػِ٠
ِ٠د ٖٓ َٝجٌز جُر٤ثس ٝػِ ٠يُي جُوٍجٌ ٣كًٌ ه٤حّ أٟ
أػٔحٍ أ ٝضٍٛكحش ك ٠جُٔ٘طوس  ًٙٛض ٍٟذحُر٤ثس أٝ
جُك٤حز جُ٘رحض٤س أ ٝجُكٞ٤جٗ٤س ذٜح
ً٤ق ضٌٗٞص كٛٞس ؾرَ جٌُحَٓ؟
ؾرَ جٌُحَٓ ٗطؽ ػٖ جٌضطحّ جُُ٘٤ى ذطِي جُٔ٘طوس ق٤ع
إٔ جُُ٘٤ى جٌُٔطٗق جًُ 10 ُٕ٣ ٟأ٘٠حٕ ٣ٝطًٍد ٖٓ
 ٖٓ %90جُكى٣ى %10 ٝ

 ٖٓ %90جُكى٣ى ٝ ،ٌَ٤ٗ %10 ٝهى ضكٍى
ٖٓ ٓ٘طوس جٌٌُ٣ٞرحش جُٔٞؾٞوز ذًًٞ ٖ٤ر٠
جُٔٗطٍٝ ٟجٍُٔ٣م ًٝحٗص ٍْػط ٚهرَ
جالٌضطحّ ذحألٌ 12 ٜأُق ًٓ ِٞ٤طٍ ك٠
جُٓحػسٗٝ ،طؽ ػٖ جالٚطىجّ ٚه٤ًُ٤ٗ ٌٞس
ضْ ؾٔغ  ِٞ٤ً 850ؾٍج ًٓح ٜٓ٘ح قؿْ أًرٍ
ٚهٍز  ِٞ٤ً 83ؾٍج ًٓح.

ٓح ُٓٔ٤جش كٛٞس ؾرَ جٌُحَٓ ػٖ ذحه٠
جُلٛٞحش جُٔٞؾٞوز كٖ ٠ط ٠أٗكحء جُؼحُْ؟
ذحُ٘ظٍ ُِكلٍز جُط ٠نِلٜح جالٌضطحّ ذحألٌٜ
ٗؿى أٜٗح ٝجقىز ٖٓ  15قلٍز كو ١ض٘طٍٗ
ػِْ ٠طف جألٌ ٜئال أٜٗح ضطٔ ُ٤وٜٗٝح
ؾٔ٤ؼح ذؼىز ُٓٔ٤جش ٜٓ٘ح إٔ جُكحُس جُر٤ث٤س
جُط ٠ضٞؾى ػِٜ٤ح ج ٕ٥ؾ٤ىز ؾ ًىج ػِ ٠نالف
جُكحالش جُط ٠ضٞؾى ػِٜ٤ح هٍ٘٣حضٜح ك ٠ؾٔ٤غ
ٌٗٞٓٝحض ٚجُٔؼىٗ٤س ضٌَٗ
أٗكحء جُؼحُْ
جُؼ٘ح ٍٚجألْحْ٤س ًٍُُٔ جألًٌٞٝ ٜجًد
جُٔؿٔٞػس جُٗٔٓ٤س ًُج كإ وٌجْس ضِي
جٌُٔٗٞحش ُٜح أ٤ٔٛطٜح جُؼظٔ ٠ك ٠وٌجْس
ضٍجً٤د ذح ٖ٠جألٌٝ ٜجٌُٞجًد

ٓ٣ ُْٝ َ٤طهً جُٞٞغ جُؼٔٞوُٝٝ ٟىش
ػِٔ٤س جُطٛحوّ ٓغ جألٌ ٜجٌضلحػح ٛحتال
ك ٠وٌؾس جُكٍجٌز ٝضُٞى ٞـ ١ػحُ ٠أوٟ
ئُ ٠ضكطْ جُُ٘٤ى ٝضرهٍ ؾُء ًرٚ٘ٓ ٍ٤
ٝض٘حغٍش آالف جُوطغ جُ٘٤ًُ٤س ٓ٘ ٚذحُٔ٘طوس
ٝػ٘ىٓح جٚطىّ ذحألٌٗ ٜطؽ ػٖ جالٌضطحّ
كٛٞس ذؼٔن ٓ 16ط ًٍج ٝذوطٍ ٓ 45ط ًٍج.

ٓح ضٌ٘٣ٞحش ٝنٛحت ٙؾرَ جٌُحَٓ
جُؿُٞٞ٤ؾ٤س؟
جُٚٞق جُؿُٞٞ٤ؾُٞٔ ٠هغ كٛٞس ُٗ٤ى
ؾرَ ًحَٓ ضوغ أػِ ٠ضٌ٘٣ٞحش جُكؿٍ جٍُِٓ٠
جُٔطٌ ٖٓ ٕٞجٌُٞجٌضُ آٌٗ٤ص ٝجُطٍ٣ ٠ؾغ
ػٍٔٛح ئُ ٠جُؼ ٍٛجٌٍُ٣طحْ ٠جُٓلِ٠
ً
ٖٔحال
٣ٝؼِ٠ ٙٞروس ٓكىٝوز ٖٓ جٍُٓحٍ
ٝذأْلِ ٚضٞؾى ٚه ٌٞجُوحػىز ٖٓ ػٍٛ
ٓح هرَ جٌُٔرٍ٣ٝ ،ٟك ١٤ذحُٔ٘طوس جُؼى٣ى
ٖٓ جُؿرحٍ ٓٓٝحٌجش جألٝو٣س جُؿحكس
جُوىٔ٣س.
ذٔحيج أٚٝص ُؿ٘س جُ٘وَ ٝجُٔٞجٚالش
ذٔؿِّ جُ٘ٞجخ ذٗإٔ ؾرَ جٌُحَٓ؟

أٚٝص جُِؿ٘س ذؼى َ٣حٌضٜح ُٔكحكظس جُٞجوٟ
جُؿى٣ى ُطلوى قحُس جُطٍم ذٔطحُرس جُكٌٓٞس
َٝٝجٌز جُطهط ١٤ذطٞك ٍ٤جالػطٔحو جُٔحُ٠
ٓط ٠قىظ جُطٛحوّ ذ ٖ٤جُُ٘٤ى ًًٞٝد
جُالَّ ُؼَٔ ٣ٍ٠ن ئُ ٠ؾرَ جٌُحَٓ ُلطف
جألٌ ٜك ٠ضِي جُٔ٘طوس؟
جُلٍٚس ُِىُٝس ٝجُٔٓطػٍٔ ٖ٣ك ٠جْطهٍجؼ
جُُ٘٤ى جٌضطْ ذحألٌ ً٘ٓ ٜقٞجُٓ 5 ٠الٖ٤٣
نحّ جًُٛد جُٔٞؾٞو ذىجنِٝ ٚذحه ٠جُٔؼحوٕ
ػحّ ٝجُىالتَ ضإًى إٔ جالٌضطحّ ًحٕ بزاوٌة
جألنٍٟ

ئػٔحٌ ٓ ٍٛضٞهغ ػوٞو ٓوحٝالش
ذؤ٤س ٤ِٓ 2حٌ ٍُِٔقِس جأل٠ُٝ
ٍُٔٗٝع ٓحٌ٘٣ح ذحُٓحقَ جُٗٔحُ٠
ٝهؼص ًٍٖس ئػٔحٌ ُِٓ ٍٛط٘ٔ٤س
مجٝالش ّ ـــع ٔـــٌىـض٠
مو ّ ٟــ ـ
عـ ـ
جإلٕـــٔـــجءجش جٍــعـٌذ٤س »«ACC
ٝأٌٝجٌُْ ّٞإلٗٗحءجش ُط٘لً٤
جٍُٔقِس جأل ٖٓ ٠ُٝأقىظ ٓحٌ٘٣ح
نحٚس ُِ٤هٞش ػِْ ٠حقَ جُركٍ
جألذ ٝ٤جُٔط ١ْٞذٍٔٗٝع ٍٓجْ٠
ذحُٓحقَ جُٗٔحُ ٠ذطٌِلس ٤ِٓ 2حٌ
ؾ٘ٝ ٚ٤ضحذؼص ئػٔحٌ ٓ ٍٛإٔ جُؼوى
جٍـــظجٗ ّ ٠ــع ٔــٌىـز أٌٝجِـىـّٝ
ُإلٗٗحءجش ضرِؾ هٔ٤طٕٞ٤ِٓ 800 ٚ
ؾ٘ َٔٗ٣ٝ ٚ٤ض٘ل ً٤ق ٜٞجُٔحٌ٘٣ح
ذحٌُحَٓ ٤ْٝطْ ذىء ض٘ل ً٤جألػٔحٍ
كٌٞج ػِ ٠إٔ ٣طْ جإلٗطٜحء ٝضٗـَ٤
جُٔحٌ٘٣ح نالٍ ػحّ ٝ 2020ضطٓغ
جُٔحٌ٘٣ح الْطورحٍ ٣ 300هص ّ ـٕ
جٍّ
ٌ٘  ّٝـلــشُق إٔـــجء جٍـعـ ـ
ّـ ـ
مذحٍ جُ٢ـلـٝش يجش
ٓٝؿ ُٜٙالِــش ـ
شَٚ
ٓ٢ؾح جُط ٠ـ
جالقؿحّ جٌُر ٍٙ٤جٍـ ـ
أٞ٠جُٜح ئُٓ 60 ٠طٍج

