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ؽٜذد ٓؾبكظخ اإلعٌ٘ذس٣خ ؽٔالد ٌٓضلخ ثبألؽ٤بء
اُز ٠رْ سفذ ؽبالد رؼذ ٟػِ ٠األسام ٠اُزبثؼخ
ُِذُٝخ إلصاُخ رِي اُزؼذ٣بد ٝاػبدح اعزـالٍ
األسام ٠اُز ٠رْ اعزشاددٛب ٝرُي ر٘ل٤زا ُزٞعٜ٤بد
اُشئ٤ظ ػجذ اُلزبػ اُغ٤غ ٠ثزو٘ ٖ٤أسامٝ ٠مغ
اُ٤ذ ٝاصاُخ اُزؼذ٣بد ٝاػبدح اعزـالٍ األسك
أُغزشدح ٝثذأد اإلعٌ٘ذس٣خ ك ٠اعزـالٍ ٓغبؽخ
 48كذاٗب ثٔ٘طوخ أّ صؿ ٖٓ ٞ٤أسام ٠اُذُٝخ
أُغزشدح ثٔٞعت هشاس أُغِظ اُز٘ل٤ز ٟسهْ 9
اُقبدس ثغِغخ  2018 -5 -23إلٗؾبء ٗٝوَ عٞم
اُخنبس ٝاُلبًٜخ ٖٓ ٓؾٞس أُؾٔٞد٣خ اُ٘ٓ ٠طوخ
أّ صؿ ٞ٤ؿشة اإلعٌ٘ذس٣خ ؽ٤ش رْ سكغ عٔ٤غ
اإلؽـبالد ٝر٘ل٤ز اإلصاُخ ٝرٌغ٤ش أُجبٗ ٠ثؤسك
أٓالى اُذُٝخ ثٔغبؽخ  48كذاٗب ٝرغِٜٔ٤ب ُِغٜبد
اُز٘ل٤ز٣خ ُ٘وَ ًٝبُخ اُخنبس ٝاُلٞاًخ ٝأًذ اُذًزٞس
ػجذ اُؼض٣ض ه٘قٓ ٙٞؾبكع اإلعٌ٘ذس٣خ أٗ ٚعبسٟ
اُؼَٔ ػِ ٠ر٘ل٤ز رٌِ٤لبد اُشئ٤ظ ػجذ اُلزبػ
اُغ٤غ ٠سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ ث٘وَ ًٝبُخ اُخنش
ٝاُلبًٜخ ٖٓ ٓٞهؼٜب اُؾبُ ٠ثٔ٘طوخ اُؾنشح
ٓٞمؾب إٔ أُ٘طوخ أُؾذدح رْ االٗزٜبء ٖٓ
اُزقٔٔ٤بد اُخبفخ ثٜب ؽ٤ش ع٤زْ روغٜٔ٤ب اُ٠
عٞم ًٝٝبُخ ُِخنش ٝاُلبًٜخ ػِٓ ٠غبؽخ 40
كذاٗب ،ػالٝح ػِ 8 ٠أكذٗخ أخش ٟع٤زْ رؾِٜ٣ٞب اُ٠
ٓ٘طوخ ُٞع٤غز٤خ ٓئًذًا إٔ اًُٞبُخ اُغذ٣ذح عز٘ؾؤ
ثزقٔٔ٤بد ػِ ٠أػِٓ ٠غزٝ ٟٞكٔ٤ب ٣زؼِن ثلؾـ
ٝاُجذ ك ٠هِجبد اُزو٘ٝ ٖ٤افِذ أؽ٤بء اإلعٌ٘ذس٣خ
اعزوجبٍ أُٞاه٘ ٖ٤أُزوذٓ ٖ٤ثطِجبد ُزوٖ٘٤
أٝمبػٝ ْٜكوب ُِوبُٗ 144 ٕٞغ٘خ ٝ 2017رُي
ثٜذف اإلهالع ػِ ٠آخش أُغزغذاد ٝاُزؼذ٣الد

ٝأػِ٘ذ
اُغذ٣ذح اُز ٠رْ ادخبُٜب ػِ ٠ػِٔ ٚ٤اُزوٖ٘٤
ٓؾبكظخ اإلعٌ٘ذس٣خ إٔ رْ ارخبر اعشاءاد ُِزغ َ٤ٜػِ٠
أُٞاه٘ ٖ٤ثٞمغ ثؼل اُزؼذ٣الد ٝاُز ٠رؾَٔ إٔ اُغؼش
اُز ٟروشس ٙاُِغ٘خ أفجؼ ؽبٓال ٓوبثَ ؽن االٗزلبع ٣ٝؾن
ُٔوذّ اُطِت إٔ ٣ذكغ ٗغجخ  ٖٓ %15اعٔبُ ٠أُجِؾ ثذال
ٖٓ ٝ ،% 25ػِ٣ ٚ٤زْ رؾش٣ش اُؼوذ االثزذائٓ ٠غ ٓوذّ
اُطِتًٔ ،ب ُٔ ٌٖٔ٣وذّ اُطِت إٔ ٣و ّٞثغذاد ثبه ٠اُضٖٔ
ػِ ٠صالس ع٘ٞاد رضاد اُ ٠عجغ ع٘ٞاد ك ٠ؽبالد
اُنشٝسح ثٔٞاكوخ اُغِطخ أُخزقخ ،ثبإلمبكخ اُ٠
رخل٤ل اُضٖٔ ث٘غجخ  %10ك ٠ؽبٍ اُغذاد اُلٞس٣ ٟزًش
إٔ اإلؽقبئ٤خ األخ٤شح اُز ٠أعشرٜب ٓؾبكظخ اإلعٌ٘ذس٣خ
ػبّ  2017ك ٠ػٜذ اُذًزٞس ٓؾٔذ عِطبٕ ٓؾبكع
اإلعٌ٘ذس٣خ اُغبثن هذ أؽبسد اُ ٠أٗ ٚك ٠اُلزشح ٖٓ
ٝ 2000ؽز 2016 ٠رْ سفذ  3497ؽبُخ رؼذ ٟػِ٠
أسام ٠اُذُٝخ ٓب ث ٖ٤اُزؼذ ٟثبُج٘بء أُخبُق ٝاُزؼذٟ
ػِ ٠األسام ٠اُضساػ٤خ روغ ٓؼظٜٔب ؿشة اإلعٌ٘ذس٣خ
ثؤؽ٤بء اُؼبٓش٣خ أٝ ٍٝصبٕ ٓٝشًض ٓٝذ٘٣خ ثشط اُؼشة
ؽ٤ش ثِؾ اعٔبُ ٠ؽبالد اُزؼذ ٟػِ ٠األسام ٠اُضساػ٤خ
 1071ؽبُخ رؼذ ٟأٓب كٔ٤ب ٣زؼِن ثبُٔجبٗ ٠أُخبُلخ كوذ
ؽٜذد ٓؾبكظخ اإلعٌ٘ذس٣خ  2426ؽبُخ ث٘بء ٓخبُق
ػِٓ ٠غبؽخ ثِـذ ٗٞ٤ِٓ 23ب ٓ 500 ٝزش ٓشثغ ٝؽ٘ذ
ٓؾبكظخ اإلعٌ٘ذس٣خ  380ؽِٔخ اصاُخ ٝرْ اعزشداد 20
ِٓ 800 ٝ ٕٞ٤أُق ٓزش ٓشثغ ٖٓ أسام ٠اُذُٝخ اُز ٠رْ
اُزؼذ ٟػِٜ٤ب كٔ٤ب رِوذ اإلعٌ٘ذس٣خ ٓئخشا أًضش ٖٓ
 2500هِت ُزو٘ ٖ٤األسام ٠رؾذ اُلؾـ ٝأُؼب٘٣خ

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/10/3 :

أكد اللواء محمود نافع رئٌس شركة الصرف الصحً
فً اإلسكندرٌة إنه جرى تقدٌم خدمات الصرف لـ 30
مدرسة جدٌدة على مستوى األحٌا ،بعد أن تبٌن حاجتهم
وشملت تلك
إلى خدمات جدٌدة وصٌانة للصرف
المدارس خورشٌد اإلعدادٌة والدكتور أحمد فتحً
وأحمد ٌاقوت والمتحدة وتضمنت مدارس حً شرق
ابن سٌنا والشٌخ زاٌد وإسماعٌل القباري وحً الجمرك
واألفوشً بنات ومحمد رجب األزهرٌة وشملت مدارس
حً العجمً النورس والحٌاةوالنور والتنوٌر والحرٌة
الخاصة وعن المدارس بحً غرب شملت مدرسة
الجالء وعدنان وطاهر بك وبحً العامرٌة مدرسة
الحسن بن الهٌثم والشهداء ومجمع مدارس أم سلمة
ومدرسة أسماء ٝأػِٖ ٗبكغ أٗ ٖٓ ٚأُوشس االٗزٜبء ٖٓ
أػٔبٍ رط٤ٜش ٓ٘طوخ أّ صؿٞ٤ك ٢األعجٞع األٖٓ ٍٝ
ٓ44طجن
ؽٜش ٗٞكٔجش ٓٞمؾب أٗ ٚعش ١رط٤ٜش
ثبُٔؾطخ اُضبٗ٤خ ٓ 17 ٝطجن ٖٓ أُؾطخ اُضبُضخ
ٓ14 ٝطجن ثٔؾطخ ٤ٗٝظ ٓ16 ٝطجن ٖٓ ٓؾطخ اُج٤ئخ
ًٔب ٣غش ٟؽبُ٤ب أػٔبٍ رط٤ٜش ٞٓ 5اع٤ش أعلَ اُطش٣ن
اُذ ٖٓٝ ٢ُٝأُوشس االٗزٜبء ٜٓ٘ب ك ٢أ ٍٝأعجٞع ٖٓ
ٗٞكٔجشٝػٖ ٓؾشٝع ًٞثش ١اُضشٝح اُغٌٔ٤خ أٝمؼ أٗٚ
عش ٟاُجذء ك ٢أػٔبٍ اُؾلش ٝرٞفٝ َ٤رشً٤ت أُٞاع٤ش
ُِضشٝح اُغٌٔ٤خ ُؼَٔ خو اٗؾذاس  ٖٓٝأُوشس ُٚ
اإلٗزٜبء ك ٢األعجٞع األٞٗ ٖٓ ٍٝكٔجش ٝأؽبس اُ ٠أٗٚ
ٖٓ أُوشس االٗزٜبء ٖٓ أػٔبٍ اُقشف اُقؾ ٢ك٢
أُؾشٝع اُز٣ ١زْ ر٘ل٤ز ٙثٔؾ٤و ًِ٤خ اُل٘ ٕٞاُغِٔ٤خ
ك 22 ٢أًزٞثش اُغبسًٔ ١ب أٗ ٖٓ ٚأُوشس االٗزٜبء ٖٓ
ٓؾشٝع اُقشف اُقؾ ٢ثٔؾشٝع اؽالٍ  ٝرغذ٣ذ
فشف ثبٌُ 21 ِٞ٤ك 20 ٢د٣غٔجش اُوبدّ أٓب ػٖ أػٔبٍ
رؾ َ٣ٞاُقشف أعلَ ًٞثشُ 45 ١زؼبسك اُقشف
اُوذٓ ْ٣غ اٌُٞثش ١كٖٔ أُوشس االٗزٜبء ٓ٘ ٚكٞٗ ٢كٔجش
اُوبدّ ٝعبس ١اُؼَٔ ػِٓ ٠ؾشٝع اؽالٍ ٝرغذ٣ذ ٓ٘طوخ
اُ٘ضٛخ اُؾنشح اُغذ٣ذح ٝػٖ اُٜجٞه ثؾبسع ػجذ أُ٘ؼْ
ثٔ٘طوخ اُغٔشى كٖٔ أُوشس االٗزٜبء ٓ٘ ٚك 15 ٢أًزٞثش
اُوبدّ
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2019/10/13 :

تابع الدكتور عبد العزٌز قنصوه محافظ اإلسكندرٌة
استعدادات المحافظة الستقبال موسم الشتاء القادم وذلك
خالل اإلجتماع الدورى الذى عقده الٌوم مع مسئولى
شركة الصرف الصحى لمناقشة خطة تطهٌر الشناٌش
ومشروعات الصرف الصحى التى ٌتم تنفٌذها على
مستوى المحافظة بحضور أحمد جمال نائب المحافظ،
واللواء أحمد بسٌونً سكرتٌر عام المحافظة واللواء
محمد عبد الوهاب السكرتٌر العام المساعد واللواء
محمود نافع رئٌس شركة الصرف الصحى باإلسكندرٌة
ورإساء األحٌاءوأشار بٌان صادر الٌوم إلى أنه خالل
االجتماع استعرضت شركة الصرف الصحى موقف أعمال
تطهٌر الشناٌش بكل حً حٌث بلغت نسبة تطهٌر شناٌش
األمطار بحى منتزه ثان  ٪100و بحى منتزه أول ٪94
أما حى شرق فقد بلغت نسبة التطهٌر به  % 92و حى
وسط %94و حى العجمى  %80وعن حى غرب فقد
بلغت نسبة التطهٌر  %100وحى الجمرك  %100أما
 %88و أكد
حى العامرٌة فقد بلغت نسبة التطهٌر
مسئولى الشركة ان جمٌع المناطق التى بلغت نسبة
التطهٌر بها ٌ %100تم إعادة تطهٌرها مرة أخرى كما
استعرض مسئولى الشركة أعمال تطهٌر المصبات حٌث
تم تنفٌذ  6مصبات مطر على المصرف بطرٌق رابعة
الناصرٌة وأوضحت شركة الصرف موقف المشروعات
التى ٌتم تنفٌذها فى المناطق الساخنة فقد أشار رئٌس
شركة الصرف الصحى إنه من المقرر اإلنتهاء من أعمال
الصرف الصحى فى المشروع الذى ٌتم تنفٌذه بمحٌط
كلٌة الفنون الجمٌلة فى 22كتوبر الجاري كما أنه من
المقرر اإلنتهاء من مشروع الصرف الصحى بمشروع
إحالل و تجدٌد صرف بالكٌلو  21فى  20دٌسمبر القادم
54
أما عن أعمال تحوٌل الصرف أسفل كوبرى
لتعارض الصرف القدٌم مع الكوبرى فمن المقرر االنتهاء
منه فى  1نوفمبر القادم و جارى العمل على مشروع
إحالل و تجدٌد منطقة النزهة الحضرة الجدٌدة وعن
الهبوط بشارع عبد المنعم بمنطقة الجمرك فمن المقرر
االنتهاء منه فى 15اكتوبر القادم
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/10/13 :

ًِق اُذًزٞس ػجذ اُؼض٣ض ه٘قٞح ٓؾبكع اإلعٌ٘ذس٣خ ٓذ٣ش
ٓذ٣ش٣خ اُطشم ثبُز٘غ٤ن ٓغ سإعبء األؽ٤بء ثبُجذء ك٠
رؾذ٣ذ ٓشثغ ثٌَ ؽ٤ُ ٠زْ ٝمغ هجوخ أعلِذ عطؾ٤خ
ٓؼبُغخ ثزو٘٤خ ٓبٌ٣شٝعشك٤ظ ٓئًذا ػِ ٠إٔ ٣زْ اُجذء
عبء رُي خالٍ االعزٔبع
ثٔشثغ االثنب ٟثؾ ٠ؿشة
اُذٝس ٟاُز ٟػوذ ٙأُؾبكع ُٔزبثؼخ أػٔبٍ ر٘ل٤ز اُخطخ
االعزضٔبس٣خ ٝأُٞهق اُز٘ل٤زُِ ٟشفق ُِؼبّ أُبُ٠
اُؾبُ ٠ػِٓ ٠غز ٟٞأُؾبكظخ ثبُؾٞاسع اُشئ٤غ٤خ
ٝاُغبٗج٤خ ٝرُي ك ٠اهبس ر٘ل٤ز خطخ ًبِٓخ ُشكغ ًلبءح
اُطشم ثبُٔؾبكظخ ٝاُز ٠رغب ْٛك ٠رؾو٤ن األٖٓ
ٝاُغالٓخ ٝاٗغ٤بة اُؾشًخ أُشٝس٣خ ٝأؽبس ث٤بٕ فبدس
اُ ّٞ٤اُ ٠إٔ أُؾبكع ربثغ ٗغت ر٘ل٤ز خطخ اُشفق ػِ٠
ٓغز ٟٞاألؽ٤بء ٓئًذا ػِ ٢سإعبء األؽ٤بء ثبُٔزبثؼخ
اُ٤ٓٞ٤خ ألػٔبٍ اُشفق اُز ٠رزْ ثؤؽ٤بئُ ْٜنٔبٕ عٞدح
اُشفق ٝاُزضآٜب ثبُٔٞافلبد ٝاُزٞه٤زبد أُؾذدح
ٝاُز٘غ٤ن ٓغ ٓذ٣ش٣خ اُطشم إلصاُخ أ ٟػوجبد هذ رٞاعٚ
أػٔبٍ اُشفق ٓؾذدًا ػِ ْٜ٤ػذّ اُغٔبػ ثؤ ٟروق٤ش ٖٓ
هجَ أُوب ٖ٤ُٝأُ٘لزُِٔ ٖ٣ؾشٝػبد ٝاعزؼشمذ ٓذ٣ش٣خ
اُطشم ٓب رْ ٖٓ أػٔبٍ اُشفق ثبُخطخ االعزضٔبس٣خ
ُِؼبّ أُبُ ٠اُؾبُ ٠ػِٓ ٢غز ١ٞأؽ٤بء أُؾبكظخ
ثؾنٞس أؽٔذ عٔبٍ ٗبئت أُؾبكع ٝاُِٞاء أؽٔذ ثغ٠ٗٞ٤
اُغٌشر٤ش اُؼبّ ثبُٔؾبكظخ أُٜ٘ذعخ أَٓ ٓؾٔٞد ٓذ٣ش
ٝرؼذ
ٓذ٣ش٣خ اُطشم ثبُٔؾبكظخ ٝسإعبء األؽ٤بء
أُؼبُغخ اُغطؾ٤خ أُبٌ٣شٝعشك٤ظ ػجبسح ػٖ هجوخ
اعلِز٤خ سه٤وخ ٝرزؾ ٖٓ ٍٞاُؾبُخ اُؾجخ عبئِخ اُ ٠هجوخ
ه٣ٞخ خالٍ عبػخ ٣ٝغزخذّ ػبدح ًٔؼبُظ ك ٠ؽبالد
اُق٤بٗخ اُٞهبئ٤خ ٣ ٞٛٝغزخذّ ػبدح ًٔؼبُغخ ُغطؼ
األعلِذ ٝرؾغٓ ٖ٤ؼبَٓ االؽزٌبى ُٝض٣بدح ػٔش هجوبد
عبء رُي خالٍ
اُشفق ًٔب أٗ٣ ٚغ َٜر٘ل٤ز ٙثغشػخ
االعزٔبع اُذٝسُ٘ٔ ٟبهؾخ أػٔبٍ سكغ ًلبءح ٓ٘ظٓٞخ
اُ٘ظبكخ ثبُضـش ثؾنٞس أؽٔذ عٔبٍ ٗبئت أُؾبكع ٝاُِٞاء
أؽٔذ ثغ ٢ٗٞ٤عٌشر٤ش ػبّ أُؾبكظخ ٝاُِٞاء ٓؾٔذ ػجذ
اُٛٞبة اُغٌشر٤ش اُؼبّ أُغبػذ ٝأُٜ٘ذط أعبٓخ
اُخٗ ٠ُٞبئت سئ٤ظ ؽشًخ ٜٗنخ ٓقش ٝسإعبء األؽ٤بء
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/10/13 :

أعشد ٓؾبكظخ اإلعٌ٘ذس٣خ اُ ّٞ٤هشػخ رغٌ100 ٖ٤
ٝؽذح ثبُٔشؽِخ اُضبٗ٤خ كٓ ٢غبًٖ هِٔجبد أُبًظ
اُغبٗت اُـشثٝ ٢ثزُي رْ االٗزٜبء ٖٓ رغٌ ٖ٤عٔ٤غ
اُٞؽذاد ثٜز ٙثبُٔغبًٖ ٝاُجبُؾ ػذدٝ 214 ْٛؽذح
ؽ٤ش رْ رغٌ 114 ٖ٤أعشح ك ٢أُشؽِخ األ٠ُٝ
ثبُغبٗت اُؾشهُِٔ ٢غبًٖ ٜٗب٣خ اُؼبّ أُبم٣ ٢ؤر٢
ٛزا ك ٢اهبس خطخ اُذُٝخ ُزط٣ٞش أُ٘بهن اُؼؾٞائ٤خ
ٝرؾغٓ ٖ٤غز ٟٞهبهٜ٘٤ب ٝدػْ األعش األ٠ُٝ
ثبُشػب٣خ ٝأًذ اُذًزٞس ػجذ اُؼض٣ض ه٘قٓ ٙٞؾبكع
اإلعٌ٘ذس٣خ إٔ أُؾبكظخ ٝعٔ٤غ أعٜضح اُذُٝخ
رٜذف اُ ٠رط٣ٞش أُ٘بهن اُؼؾٞائ٤خ ٝاهبٓخ ػوبساد
عٌ٘٤خ ثذِ٣خ رِ٤ن ثٔٞاهٜ٘٤ب الكزب ً اُ ٠إٔ رط٣ٞش
أُ٘بهن ؿ٤ش ا٘ٓ٥خ ٝدأٛخ اُخطٞسح ػِٓ ٠غزٟٞ
أُؾبكظخ  ٖٓ ٢ٛأُؾشٝػبد اُز ٢رؼٌق أُؾبكظخ
ػِ ٠اٜٗبءٛب ٝرُي ُزٞك٤ش ؽ٤بح ًشٔ٣خ ُوبه٘٢
أُ٘بهن اُؼؾٞائ٤خ ٝروذ ْ٣اُخذٓبد ُ ْٜثؾٌَ الئن
٣زًش إٔ ٓؾشٝع هِٔجبد أُبًظ  ٞٛأؽذ
ٓؾشٝػبد رط٣ٞش أُ٘بهن اُؼؾٞائ٤خ ثبُٔؾبكظخ
٣ٝزنٖٔ ٩ػٔبساد رؾز ١ٞػِٝ 214 ٠ؽذح عٌ٘٤خ
ٝرجِؾ ٓغبؽخ اُٞؽذح ٓ 63زشا ثزٌِلخ اعٔبُ٤خ هذسٛب
 ٕٞ٤ِٓ 22ع٘ٝ ٚ٤رْ رخق٤ـ عٔ٤غ ٛز ٙاُٞؽذاد
ُ٘وَ عٌبٕ ٓ٘طوخ ٓؤ ٟٝاُق٤بد ٖ٣اُؼؾٞائ٤خ
ٝاُٞاهؼخ ػِ ٠رشػخ اُخ٘ذم ثبُٔبًظ ٝاُز ٠رٔضَ
خطٞسح دأٛخ ٖٓ اُذسعخ اُضبٗ٤خ ػِ ٠عٌبٜٗب
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2019/10/21 :

رشأط اُذًزٞس ػجذ اُؼض٣ض ه٘قٓ ٙٞؾبكع اإلعٌ٘ذس٣خ عِغخ
أُغِظ اُز٘ل٤زُٔ ١ؾبكظخ اإلعٌ٘ذس٣خ ُٔ٘بهؾخ عذ ٍٝأػٔبٍ
أُغِظ ٓغ ر٘ل٤زٓٝ ١غئ ٢ُٞأُؾبكظخ ٝرُي ثؾنٞس اُِٞاء
خبُذ عؼ٤ذ سئ٤ظ ٤ٛئخ اُشهبثخ اإلداس٣خ ثبإلعٌ٘ذس٣خ  ٝأؽٔذ
عٔبٍ ٗبئت أُؾبكع ٝاُِٞاء ؽٔذ ١اُؾؾبػ اُغٌشر٤ش اُؼبّ
ُِٔؾبكظخ  ٝأٓ ٖ٤عش أُغِظ ٝاُِٞاء ٓؾٔذ ػجذ اُٛٞبة
اُغٌشر٤ش اُؼبّ أُغبػذ ثبُٔؾبكظخ ٝؽٌٔذاس اإلعٌ٘ذس٣خ
ًٝٝالء اُٞصاسح ٓٝذ٣ش ١أُذ٣ش٣بد ٝسإعبء األؽ٤بء ٝعٔ٤غ
اُغٜبد اُز٘ل٤ز٣خ ٝاألٓ٘٤خ ثبُٔؾبكظخ ٝهذّ أُؾبكع اُؾٌش
ُِغ٘خ اُزؼِ ْ٤ثٔؾبكظخ اإلعٌ٘ذس٣خ ثشئبعخ اُذًزٞس سؽذ١
ٓ30ذسعخ
صٛشإ ػِٓ ٢غبٔٛبرٜب اُلؼبُخ ك ٢رط٣ٞش
ؽٌ٤ٓٞخ ٝرُي ٖٓ خالٍ رط٣ٞش اُج٘٤خ اُزؾز٤خ ٝاُٞعبئَ
اُزؼِ٤ٔ٤خ داخَ أُذاسط ٝأُ٘ظٓٞخ اُزؼِ٤ٔ٤خ ٝرغ٤ٜضاد
ٝرذس٣ت أُؼِٔ ٝ ٖ٤رٞػ٤خ أ٤ُٝبء األٓٞس ٓئًذا إٔ أُؾبكظخ
رؼَٔ د ٕٝإٔ رٞكش عٜذ ُالسروبء ثبُٔذاسط ؽ٤ش رْ
رخق٤ـ ٓب ٣وشة ٖٓ  140هطؼخ أسك إلهبٓخ ٓذاسط
ػِٜ٤ب ٝرُي ثٜذف روًِ َ٤ضبكبد رٞاعذ اُطالة ثبُلق ٍٞالكزب
ٝخالٍ
اُ ٠إٔ اُزؼِ ٞٛ ْ٤أ٣ُٞٝخ اعبع٤خ  ٚ٤ِ٣ ٝاُقؾخ
اُغِغخ ٝاكن أُغِظ اُز٘ل٤ز ١ػِ ٠اُؼذ٣ذ ٖٓ أُٞمٞػبد
اُز ٖٓ ٠ؽؤٜٗب اإلسروبء ثٔغز ٟٞاُخذٓبد اُزؼِ٤ٔ٤خ أُوذٓخ
ُِطالة ؽ٤ش رٔذ أُٞاكوخ ػِ ٠اُزجشع أُوذّ ٖٓ اؽذ
ٓ6ذاسط ثبإلداساد
أُغزٔغ أُذُٗ ٢ز٘ل٤ز اُزٞعؼبد ة
اُزؼِ٤ٔ٤خ أُخزِلخ ثزٌِلخ روذس ة  ٕٞ٤ِٓ 49ع٘٤خ ؽ٤ش ع٤زْ
 ٝاخ٘برٝ ٕٞ
ر٘ل٤ز اُزٞعؼبد ثٔذسعخ صبٗ٣ٞخ اٌُ٣ٞذ
اُؼبٓش٣خ اإلػذاد٣خ ث٘بد خ٤ش هللا ساؿت اعبع ٝ ٢اٌُ34 ِٞ٤
 ٝعٞصإ ٓجبسى أعبع ٢ك ٢ع٤بم أخش ًِق اُذًزٞس ػجذ
اُؼض٣ض ه٘قٓ ٙٞؾبكع اإلعٌ٘ذس٣خ اُِٞاء ؽٔذ ١اُؾؾبػ
اُغٌشر٤ش اُؼبّ ُِٔؾبكظخ ثبُٔشٝس ػًِ ٠بكخ أُ٘بهن اُغبخ٘خ
ث٘طبم األؽ٤بء  ٝرلوذ ٝمغ ٓ٘ظٓٞخ اُقشف اُقؾٝ ٢
ًلبءح رقش٣ق ٓ٤ب ٙاألٓطبس ٝرٔشًض ع٤بساد اُؾلو ثغٔ٤غ
األؽ٤بءٝرلوذ اُغٌشر٤ش اُؼبّ ًلبءح رقش٣ق األٓطبس ثبؽ٤بء
اُؼغٔٝ ٢ؿشة  ٝاُؼبٓش٣خ  ٝكٗ ٢طبم ؽ ٢اُؼغٔ ٢هبّ
اُغٌشر٤ش اُؼبّ ثشكوخ سئ٤ظ اُؾ ٢ثبُٔشٝس ػِ ٠ؽٞاسع
اُج٤طبػ ٝاُٜبٗٞك ٝ َ٤اعٌ٘ذس٣خ ٓطشٝػ  ٝاٌُ21 ِٞ٤
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/10/23 :

رلوذ اُِٞاء ؽٔذ ١اُؾؾبػ عٌشر٤ش ػبّ
ٓؾبكظخ اإلعٌ٘ذس٣خ ٝاُِٞاء ٓؾٔذ ػجذاُٛٞبة
اُغٌشر٤ش أُغبػذ ٓ٘طوخ اُج٤طبػ ثبُؼغٔ٢
ُِزؤًذ ٖٓ ػِٔ٤بد ًغؼ ٓ٤ب ٙاألٓطبس ثبُؾٞاسع
ٝرط٤ٜش اُؾ٘ب٣ؼ ٝػذّ ٝعٞد ثئس عبخ٘خ
ُزغٔؼبد أُ٤بٝ ٙؽِٔذ اُغُٞخ اُزلوذ٣خ ؽٞاسع
ٓ٘بهن اُٜبٗٞكٝ َ٤اُؾذ٣ذ ٝاُقِت ٝاُج٤طبػ
ٝاُذخِ٤خ ٝؽٜذد ٓؾبكظخ اإلعٌ٘ذس٣خ رؾغ٘ب
ٗغجً٤ب ك ٢ؽبُخ اُطوظ ٝخققذ األعٜضح
اُز٘ل٤ز٣خ ثبُٔؾبكظخ سهْ خبؿ ػِٛ ٠برق
ٓؾُٔ ٍٞزِو ٢ؽٌب ٟٝأُٞاه٘ ٖ٤ؽ ٍٞرط٤ٜش
ؽ٘ب٣ؼ األٓطبس ٝرغٔؼبد اُؤبٓخ ،اعزؼذادًا
العزوجبٍ ٓٞعْ اُؾزبء ٝأٝمؼ ٓقذس ٓغئ،ٍٝ
أٗ ٚعش ٟرخق٤ـ سهْ أُٞثبَ٣
" ،"01204288881ثغبٗت سهْ ؿشكخ ػِٔ٤بد
ُ ،"01212013337زِو٢
أُؾبكظخ "
ؽٌب ٟٝأُٞاه٘ ٖ٤ػجش خذٓخ اُٞارظ آة ػِ٠
ٛز ٙاألسهبّ ٝرُي ُإلثالؽ ػٖ أ ١رشاًْ ُِؤبٓخ
ٝرط٤ٜش ؽ٘ب٣ؼ األٓطبس
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2019/10/23 :

م
1

تارٌخ الوارد
ورقمه

أسم صاحب
الشكوى

 316بتارٌخ مصطفى عطا
 2019/10/1هللا محمد عطا
هللا  28ش
محمد الفردى
الهانوفٌل

 179 2بتارٌخ
2019/10/5

فاتن على
رمضان
الحدٌدى

سعد محمود
 477 3بتارٌخ
 2019/10/16شلبى طوبار

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

ـ بشان التضرر من تلف تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت بؤن ٌرجى
الغطاء الخرسانى
التنبٌه على المواطن باحضار
وسقوط اجزاء من
شهادة مشتمالت ومستندات
المكان
العقار وذلك حتى ٌتسنى لنا
عرض العقار على لجنه
المنشؤت االٌلة للسقوط التخاذ
المعاٌنة واتخاذ القرار المناسب
للعقار
تم الرد على المحافظة برقم
 1362بتارٌخ 2019/10/21
تم فحص الشكوى مع االدارة
ـ بشؤن التضرر من
المختصة وقد افادت بؤن ٌرجى
االستٌالء على ممر
مإدى الى البحر ٌخدم التنبٌه على المواطن الحضور
لمصاحبه المهندس وبرفقته
 3عمارات واغالقه
بعدد  2باب من الحدٌد خرٌطة الموقع لمعاٌنة الموقع
ومطابقته على الخرٌطة
ومنع المواطنٌن من
التخطٌطٌة واتخاذ الالزم قانونٌا
الدخول
فى ضوء ما تسفر عنه المعاٌنة
وتم الرد على المحافظة برقم
1363بتارٌخ 2019/10/21
تم فحص الشكوى مع االدارة
ـ بشؤن التضرر من
المختصة وقد افادت بانه تم
تراكم القمامة بالكٌلو
عمل معاٌنة على ارض الواقع
 19تقسٌم الزراعٌٌن
شاطىء السالم بشارع وتبٌن صحة الشكوى وتم
التواصل مع مسئول الشركة
بالب بن رباح قرب
وتم رفع كافة المخلفات
البحر رقم 247
الموجودة
تم الرد على المحافظة برقم
 1358بتارٌخ 2019/10/21

 – 1نتائج امتحانات اتمام المرحلة االولى من التعلٌم االساسى عن عام  ( 2019/2018الشهادة االبتدائٌة )
عدد الطالب الناجحون
حى

البٌان

عدد
الطالب
المقٌدون

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

5662

5115

5092

4925

992

4810

380

271

1372

5081

%24

%99

%27

مصدر البٌان  -:ادارة العجمى التعلٌمٌة

تارٌخ البٌان 2019/9/25-:

اناث

حضر

دور اول

دورثانى

االجمالى

%103

العجمى

عدد
الطالب
الحاضرون

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقٌدون

نسبة النجاح
ٌالنسبة
للناجحون

عدد طالب المرحلة االولى من التعلٌم االساسى ( االبتدائٌة )
10777

10017
6453

الطالب المقٌدٌن

الطالب الحاضرٌن

الطالب الناجحٌن

التعلٌق

 اجمالى عدد الطالب المقٌدٌن  10777طالب
 نسبة عدد الطالب المقٌدٌن من الذكور الى اجمالى المقٌدٌن %53
 نسبة عدد الطالب المقٌدٌن من االناث الى اجمالى المقٌدٌن %47
 اجمالى عدد الطالب الحاضرٌن 10017
 نسبة عدد الطالب الحاضرٌن من الذكور الى اجمالى الحاضرٌن %51
 نسبة عدد الطالب الحاضرٌن من االناث الى اجمالى الحاضرٌن %49
 اجمالى عدد الطالب الناجحٌن دور اول 5802
 اجمالى عدد الطالب الناجحٌن دور ثان 651
 اجمالى عدد الطالب الناجحٌن 6453
 نسبة الطالب الناجحٌن دور اول الى اجمالى الناجحٌن %90
 نسبة الطالب الناجحٌن دور ثان الى اجمالى الناجحٌن %10

المقترح
من المالحظ ارتفاع عدد الطالب  ،لذا ٌستحب العمل على انشاء فصول
جدٌدة الستٌعاب الكثافة الطالبٌة 0

 – 2نتائج امتحانات اتمام ( المرحلة االعدادٌة ) عام 2019/2018
عدد الطالب الناجحون
حى

البٌان

عدد
الطالب
المقٌدون

دور اول

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

5924

5909

5790

5699

4583

4508

913

768

5426

5276

%92

10772

الطالب المقٌدٌن

الطالب الحاضرٌن

الطالب الناجحٌن

اناث

11833

11489

%89

عدد طالب المرحلة الثانٌة من التعلٌم االساسى ( االعدادٌة )

ذكور

مصدر البٌان  -:ادارة العجمى التعلٌمٌة

%94

تارٌخ البٌان 2019/10/7-:

اناث

حضر

دورثانى

االجمالى

نسبة النجاح
ٌالنسبة
للناجحون

%93

العجمى

عدد
الطالب
الحاضرون

نسبة
النجاح
بالنسبة
للمقٌدون

التعلٌق












اجمالى عدد الطالب المقٌدٌن 11833
نسبة عدد الذكور المقٌدٌن الى اجمالى المقٌدٌن %50
نسبة عدد االناث المقٌدٌن الى اجمالى المقٌدٌن %50
اجمالى عدد الطالب الحاضرٌن 11489
نسبة عدد الطالب الحاضرٌن من الذكور الى اجمالى الحاضرٌن %50
نسبة عدد الطالب الحاضرٌن من االناث الى اجمالى الحاضرٌن %50
اجمالى عدد الطالب الناجحٌن بالدور االول 9091
اجمالى عدد الطالب الناجحٌن بالدور الثانى 1681
اجمالى عدد الطالب الناجحٌن 10772
نسبة عدد الطالب الناجحٌن بالدور االول الى اجمالى الناجحٌن %84
نسبة عدد الطالب الناجحٌن بالدور الثانى الى اجمالى الناجحٌن %16

المقترح
 العمل على انشاء مدارس بحى العجمى بسبب ارتفاع كثافة الفصول 0

ٗ – 3زبئظ آزؾبٗبد اُضبٗ٣ٞخ اُؼبٓخ ػبّ 2019 /2018
عدد الطالب الناجحون
حى

البٌان

عدد
الطالب
المقٌدون

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

3096

3450

2926

3296

1923

2372

620

512

2534

2884

%82

%84

%87

مصدر البٌان  -:ادارة العجمى التعلٌمٌة

تارٌخ البٌان 2019/9/25-:

%88

حضر

دور اول

دورثانى

االجمالى

اناث

العجمى

عدد
الطالب
الحاضرون

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقٌدون

نسبة النجاح
ٌالنسبة
للناجحون

عدد طالب الثانوٌة العامة
6546

6222

الطالب المقٌدٌن

الطالب الحاضرٌن

5427

الطالب الناجحٌن

التعلٌق

 اجمالى عدد الطالب المقٌدٌن 6546
 نسبة الذكور المقٌدٌن الى اجمالى المقٌدٌن %47
 نسبة االناث المقٌدٌن الى اجمالى المقٌدٌن %53
 اجمالى عدد الطالب الحاضرٌن 6222
 نسبة الذكور الحاضرٌن الى اجمالى الحاضرٌن %47
 نسبة االناث الحاضرٌن الى اجمالى الحاضرٌن %53
 اجمالى عدد الطالب الناجحٌن 5427
 اجمالى عدد الطالب الناجحٌن دور اول 4295
 اجمالى عدد الطالب الناجحٌن دور ثان 1132
 نسبة الطالب الناجحٌن دور اول الى اجمالى الناجحٌن %79
 نسبة الطالب الناجحٌن دور ثان الى اجمالى الناجحٌن %21
المقترح

العمل على انشاء مدارس ثانوى بحى العجمى

 – 4نتائج امتحانات الثانوٌة الفنٌة نظام  3سنوات ( ثانوى فندقى خاص ) 2019/2018
عدد الطالب الناجحون
حى

البٌان

عدد الطالب
المقٌدون

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

1151

659

1151

659

702

504

347

144

1049

648

%91

1697

الطالب المقٌدٌن

الطالب الحاضرٌن

الطالب الناجحٌن

اناث

1810

1810

%98

عدد طالب الثانوٌة الفندقٌة نظام  3سنوات

ذكور

مصدر البٌان  -:ادارة العجمى التعلٌمٌة

%91

تارٌخ البٌان 2019/10/7-:

اناث

حضر

دور اول

دورثانى

االجمالى

%98

العجمى

عدد
الطالب
الحاضرون

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقٌدون

نسبة النجاح
ٌالنسبة
للناجحون

التعلٌق

 الٞ٣عذ ٓذاسط صبٗ ٟٞف٘بػ ( ٠ك٘ ) ٠ثؾ ٠اُؼغٔ٠
 اعٔبُ ٠ػذد اُطالة أُو٤ذٝ ٖ٣اُؾبمش ٖ٣ثبُضبٗ٣ٞخ اُل٘ذه٤خ 1810
ٗ غجخ ػذد اُزًٞس أُو٤ذٝ ٖ٣اُؾبمش ٖ٣اُ ٠اعٔبُ ٠أُو٤ذٝ ٖ٣اُؾبمش%64 ٖ٣
ٗ غجخ ػذد االٗبس أُو٤ذٝ ٖ٣اُؾبمش ٖ٣اُ ٠اعٔبُ ٠أُو٤ذٝ ٖ٣اُؾبمش%36 ٖ٣
 ٖٓ أُالؽع ػذّ ٝعٞد ؿ٤بة ٖٓ هجَ اُطالة
 اعٔبُ ٠ػذد اُطالة اُ٘بعؾ1697 ٖ٤
 اعٔبُ ٠ػذد اُطالة اُ٘بعؾ ٖ٤دٝس ا1206 ٍٝ
 اعٔبُ ٠ػذد اُطالة اُ٘بعؾ ٖ٤دٝس صبٕ 491
ٗ غجخ ػذد اُطالة اُ٘بعؾ ٖ٤دٝس ا ٍٝاُ ٠اعٔبُ ٠اُ٘بعؾ%71 ٖ٤
ٗ غجخ ػذد اُطالة اُ٘بعؾ ٖ٤دٝس صبٕ اُ ٠اعٔبُ ٠اُ٘بعؾ%29 ٖ٤

المقترح

االشراف الدورى على التعلٌم الخاص والعمل على انشاء مدرسة ثانوى فنى
بحى العجمى0

 – 5نتائج امتحانات الثانوٌة الفنٌة نظام  5سنوات عام 2019/2018
عدد الطالب الناجحون
م

حى

عدد
الطالب
المقٌدون

البٌان

عدد
الطالب
الحاضرون

دور اول

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

التعلٌق

الٌوجد مدارس ثانوٌة فنٌة نظام  5سنوات بنطاق حى العجمى0

المقترح
العمل على انشاء مدرسة ثانوٌة فنٌة نظام
المادى والبدنى على الطالب

 5سنوات بحى العجمى لتخفٌف العبء

ذكور

تارٌخ البٌان -:

اناث

حضر
رٌف
حضر
االجمالى
رٌف
مصدر البٌان -:

دورثانى

االجمالى

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقٌدون

نسبة النجاح
ٌالنسبة
للناجحون

 – 6نتائج امتحانات الثانوٌة للتمرٌض عام 2019/2018
عدد الطالب الناجحون
م

حى

البٌان

عدد
الطالب
المقٌدون

دور اول

دورثانى

االجمالى

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

المقترح

العمل على انشاء مدرسة ثانوٌة للتمرٌض بحى العجمى

ذكور

الٌوجد مدارس ثانوٌة للتمرٌض فى نطاق حى العجمى 0

اناث

التعلٌق

ذكور

تارٌخ البٌان -:

اناث

االجمالى

حضر
رٌف
حضر
رٌف
مصدر البٌان -:

عدد
الطالب
الحاضرون

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقٌدون

نسبة النجاح
ٌالنسبة
للناجحون

 – 1نتائج امتحانات المرحلة االبتدائٌة ازهرى 2019/2018

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

العجمى

حضر

عدد الطالب
المقٌدون

اناث

حى

البٌان

عدد الطالب
الحاضرون

عدد الطالب
الناجحون

نسبة النجاح
بالنسبة للمقٌدون

نسبة النجاح
ٌالنسبة للناجحون

160

220

160

220

156

219

%98

%100

%98

%100

مصدر البٌان  -:مركز معلومات المحافظة

تارٌخ البٌان 2019/10/10-:

عدد الطالب بالمرحلة االبتدائٌة االزهرٌة
380
380
375

الطالب المقٌدٌن

الطالب الحاضرٌن

الطالب الناجحٌن

التعلٌق


اعٔبُ ٠ػذد اُطالة أُو٤ذٝ ٖ٣اُؾبمش ٖ٣ثبُٔشؽِخ االثزذائ٤خ 380



ٗغجخ ػذد اُزًٞس أُو٤ذٝ ٖ٣اُؾبمش ٖ٣اُ ٠اعٔبُ ٠أُو٤ذ%42 ٖ٣



ٗغجخ ػذد االٗبس أُو٤ذٝ ٖ٣اُؾبمش ٖ٣اُ ٠اعٔبُ ٠أُو٤ذ%58 ٖ٣



اعٔبُ ٠ػذد اُطالة اُ٘بعؾ ٖ٤ثبُٔشؽِخ االثزذائ٤خ 375



ٗغجخ ػذد اُزًٞس اُ٘بعؾ ٖ٤اُ ٠اعٔبُ ٠اُ٘بعؾ%42 ٖ٤



ٗغجخ ػذد االٗبس اُ٘بعؾ ٖ٤اُ ٠اعٔبُ ٠اُ٘بعؾ%58 ٖ٤

المقترح

تشجٌع اولٌاء االمور على الحاق ابناءهم بالتعلٌم االزهرى

 – 2نتائج امتحانات ا لمرحلة االعدادٌة ازهرى 2019/2018
عدد الطالب
المقٌدون
ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

العجمى

حضر

اناث

حى

البٌان

عدد الطالب
الحاضرون

عدد الطالب
الناجحون

نسبة النجاح
بالنسبة للمقٌدون

نسبة النجاح ٌالنسبة
للناجحون

85

108

85

108

85

106

%100

%98

%100

%98

تارٌخ البٌان 2019/10/10 -:

مصدر البٌان  -:مركز معلومات المحافظة

عدد الطالب بالمرحلة االعدادٌة االزهرٌة

193

193

191

الطالب المقٌدٌن

الطالب الحاضرٌن

الطالب الناجحٌن

التعلٌق





اعٔبُ ٠ػذد أُو٤ذٝ ٖ٣اُؾبمش ٖ٣ثبُٔشؽِخ االػذاد٣خ 193
ٗغجخ ػذد اُزًٞس( أُو٤ذ – ٖ٣اُؾبمش )ٖ٣اُ ٠اعٔبُ ٠أُو٤ذٖ٣
ٝاُؾبمش%44 ٖ٣
اعٔبُ ٠ػذد اُ٘بعؾ191 ٖ٤
ٗغجخ ػذد اُ٘بعؾ ٖ٤اُ ٠اعٔبُ ٠أُو٤ذٝ ٖ٣اُؾبمش%99 ٖ٣

المقترح
اُؼَٔ ػِ ٠االٛزٔبّ ثبُزؼِ ْ٤االصٛشٝ ٟاُزؾغ٤غ ػِ ٠االُزؾبم ث0ٚ

 – 3نتائج امتحانات المرحلة الثانوٌة االزهرٌة 2019/2018
حى
البٌان

عدد الطالب
الحاضرون

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

حضر
مصدر البٌان  -:مركز معلومات المحافظة

ذكور

89

117

89

117

68

102

%87 %76

اناث

العجمى

عدد الطالب
المقٌدون

عدد الطالب
الناجحون

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقٌدون

نسبة النجاح
ٌالنسبة
للناجحون

%76

%87

تارٌخ البٌان 2019/10/10 -:

عدد الطالب بالمرحلة الثانوٌة االزهرٌة
206

206

الطالب المقٌدٌن

الطالب الحاضرٌن

170

الطالب الناجحٌن

التعلٌق



اعٔبُ ٠ػذد اُطالة أُو٤ذٝ ٖ٣اُؾبمش ٖ٣ثبُٔشؽِخ اُضبٗ٣ٞخ 206



ٗغجخ ػذد اُطالة اُزًٞس أُو٤ذٝ ٖ٣اُؾبمش ٖ٣اُ ٠اعٔبُ ٠أُو٤ذٖ٣
ٝاُؾبمش%43 ٖ٣



ٗغجخ ػذد اُطالة االٗبس أُو٤ذٝ ٖ٣اُؾبمش ٖ٣اُ ٠اعٔبُ ٠أُو٤ذٖ٣
ٝاُؾبمش%57 ٖ٣



اعٔبُ ٠ػذد اُطالة اُ٘بعؾ170 ٖ٤



ٗغجخ ػذد اُطالة اُزًٞس اُ٘بعؾ ٖ٤اُ ٠اعٔبُ ٠اُ٘بعؾ%40 ٖ٤



ٗغجخ ػذد اُطالة االٗبس اُ٘بعؾ ٖ٤اُ ٠اعٔبُ ٠اُ٘بعؾ%60 ٖ٤

المقترح

اُؼَٔ ػِ ٠اٗؾبء ٓذسعخ صبٗ ٟٞاصٛش ٟكٗ ٠طبم ؽ ٠اُؼغٔ0 ٠

 – 4نتائج امتحانات معاهد المعلمٌن االزهرٌن عام 2019/2018
عدد الطالب الناجحون
حى
م

البٌان

عدد
الطالب
المقٌدون

دور اول

دورثانى

االجمالى

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

العمل على انشاء معهد معلمٌن ازهرى بحى العجمى 0

اناث

المقترح

ذكور

الٞ٣عذ ٓؼبٛذ ٓؼِٔ ٖ٤اصٛش٣خ ثؾ ٠اُؼغٔ٠

اناث

التعلٌق

ذكور

تارٌخ البٌان -:

اناث

حضر
رٌف
حضر
االجمالى
رٌف
مصدر البٌان -:

عدد
الطالب
الحاضرون

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقٌدون

نسبة النجاح
ٌالنسبة
للناجحون

 – 5نتائج امتحانات التعلٌم االزهرى ( معاهد القراءات االزهرٌة ) عام 2019/2018
عدد الطالب الناجحون
م

حى

البٌان

عدد
الطالب
المقٌدون

دور اول

دورثانى

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

العمل على انشاء معهد قراءات ازهرى بحى العجمى

اناث

المقترح

ذكور

الٌوجد معاهد للقراءات االزهرٌة بحى العجمى

اناث

التعلٌق

ذكور

تارٌخ البٌان -:

االجمالى

اناث

حضر
رٌف
حضر
االجمالى
رٌف
مصدر البٌان -:

عدد
الطالب
الحاضرون

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقٌدون

نسبة النجاح
ٌالنسبة
للناجحون

 – 1امكانٌة قطاع الشباب والرٌاضة ( المالعب الرٌاضٌة ) فى الحى عام 2018
مالعب مفتوحة

مالعب مكشوفة
حى

البٌان
كرة
سلة

كرة قدم

رٌاضى

العجمى

قانونى

غٌر قانونى

قانونى

غٌر قانونى
قانونى
غٌر قانونى
قانونى
غٌر قانونى

قانونى

غٌر قانونى

قانونى

غٌر قانونى

قانونى

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الشباب والرٌاضة فرع العجمى

غٌر قانونى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

غٌر قانونى
قانونى
غٌر قانونى
قانونى
غٌر قانونى
قانونى

ـــ

ـ

ثالثى

استاد

ثنائى

اخرى

3

1

ـ

تارٌخ البٌان 2019/9/29 -:

ـ

ـــ

قانونى

1

ـــ

ـــ

ـ

ـــ

ــ

خماسى

غٌر قانونى

حضر

كرة
ٌد

كرة
طائرة

مضمار
العاب
قوى

صالة
العاب
مغلقة

حمام
سباحة

اخرى

ـــ

ـــ

المالعب الرٌاضٌة

3
1

خماسى قانونى

مالعب مكشوفة كرة
قدم قانونى

1

مالعب مفتوحة
ثالثى قانونى

التعلٌق
 اعٔبُ ٠أُالػت اُوبٗ٤ٗٞخ كٗ ٠طبم ؽ ٠اُؼغٔٓ 5 ٠الػت
 الٞ٣عذ ٓالػت ٌٓؾٞكخ ٖٓ ًشح عِخ – ًشح ٣ذ – ًشح هبئشح
ٗ غجخ أُالػت أٌُؾٞكخ ًشح هذّ اُ ٠االعٔبُ%20 ٠
ٗ غجخ أُالػت اُخٔبع٤خ اُ ٠اعٔبُ ٠أُالػت %60
ٗ غجخ أُالػت اُضالص٤خ اُ ٠اعٔبُ ٠أُالػت %20

المقترح

 ص٣بدح ػذد ٓالػت ًشح اُوذّ ٝاٗؾبء ٓالػت ًشح عِخ ٝهبئشح
 ص٣بدح ػذد أُالػت اُخٔبع٤خ ٝاُضالص٤خ ٝاُؼَٔ ػِٝ ٠عٞد ٓالػت ص٘بئ٤خ ٝكشد٣خ
 االٛزٔبّ ثض٣بدح ػذد أُالػت ثٔب ٣ز٘بعت ٓغ اٌُضبكخ اُغٌبٗ٤خ

 – 2منشؤت تقدم خدمات شبابٌة عام 2018
مراكز الشباب

عدد
المراكز

ذكور

اناث

1206

263

4

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الشباب والرٌاضة فرع العجمى

ـــ

عدد
المدارس

ـــ

ذكور

العجمى

حضر

عدد االعضاء

بٌوت
شباب

نزل
شباب

معسكرات
شباب

عدد الطلبة

اناث

حى

البٌان

مدارس موهوبٌن

ـــ

ـــ

1

ـــ

تارٌخ البٌان 2019/9/29 -:

المنشؤت الشبابٌة

4

1

مراكز شباب

مكتبات
مراكز
شباب

عدد
مراكز
الشباب
المتوفر
بها
حاسبات
آلى

مكتبات مراكز شباب

التعلٌق

ٞ٣ عذ ث٘طبم ؽ ٠اُؼغٔٓ 4 ٠شاًض ؽجبة ُذ ٖٓ 1469 ْٜ٣االػنبء ٓوغٖٔ٤
ث ٖ٤رًٞس ٝػذدٝ 1206 ْٛاٗبس ٝػذد263 ْٛ
ٗ ق٤ت ٓشًض اُؾجبة اُٞاؽذ ٖٓ االػنبء  367ػنٓ / ٞشًض
ٗ غجخ االػنبء اُزًٞس اُ ٠اعٔبُ ٠االػنبء %82
ٗ غجخ االػنبء االٗبس اُ ٠اعٔبُ ٠االػنبء %18
ٗ غجخ االػنبء أُؾزشً ٖ٤كٓ ٠شاًض اُؾجبة آُ ٠زٞعو ػذد عٌبٕ ؽ٠
اُؼغٔ%0.24 ٠
 الٞ٣عذ ثٞ٤د ؽجبة اٗ ٝضٍ ؽجبة آ ٝؼغٌشاد ؽجبة ٝالٓذاسط ُِٔٞٛٞثٖ٤

المقترح

 اُؼَٔ ػِ ٠ص٣بدح ٓشاًض اُؾجبة ؽ٤ش إ ػذدٛب هِ َ٤عذا ٓوبسٗخ ثٔغبؽخ ٝػذد
عٌبٕ ؽ ٠اُؼغٔ ٠ؽ٤ش اٜٗب أُز٘لظ ُِؾجبة ثؾ ٠اُؼغٔ٠
 اُؼَٔ ػِٝ ٠عٞد ثٞ٤د ؽجبة ٓٝؼغٌشاد ؽجبة ٓٝذاسط ٓٞٛٞثُ ٖ٤ز٘ٔ٤خ
ٓٞاٛت االهلبٍ ٝاُؾجبة
 ص٣بدح ػذد ٌٓزجبد ٓشاًض اُؾجبة ُزؾغ٤ؼ ْٜػِ ٠اُوشاءح ٝاعزـالٍ اٝهبد
اُلشاؽ ك ٠اُزٞػ٤خ ٝاُزضو٤ق
 الثذ ٖٓ ٝعٞد ؽبعجبد آُ٤خ ثٔشاًض اُؾجبة ؽز٣ ٠ؾزٓ ًَ ٟٞشًض ؽجبة ػِ٠
هبػذ ث٤بٗبد خبفخ ثُٝ ٚالهالع ػِٓ ًَ ٠ب ٞٛعذ٣ذ ػٖ هش٣ن ؽجٌخ االٗزشٗذ

 – 3نصٌب السكان من الهٌئات الشبابٌة خالل عام 2018
عدد السكان التقدٌرى
حى

البٌان

العجمى

حضر

ذكور

اناث

317596

298446

الهٌئات الشبابٌة
مناطق
لجان
اتحادات
رٌاضٌة
رٌاضٌة

اتحادات
نوعٌة

نوادى
رٌاضٌة

مراكز
شباب

االجمالى

ـــ

12

4

17

ـــ

1

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الشباب والرٌاضة فرع العجمى

تارٌخ البٌان 2019/9/29 -:

الهٌئات الشبابٌة
12
4

1

نوادى رٌاضٌة

مراكز شباب

لجان رٌاضٌة

متوسط
نصٌب
الهٌئة
الشبابٌة
من
السكان
63237

التعلٌق

ٞ٣ عذ ث٘طبم ؽ ٠اُؼغُٔ ٠غ٘خ س٣بم٤خ ٝاؽذح كوو
 اعٔبُ ٠اُ٤ٜئبد اُؾجبث٤خ ٤ٛ 17 ٞٛئخ
ٗ غجخ اُِغبٕ اُش٣بم٤خ اُ ٠اعٔبُ ٠اُ٤ٜئبد اُؾجبث٤خ %6
ٞ٣ عذ ث٘طبم ؽ ٠اُؼغٔ ٠ػذد ٗ 12بد ٟس٣بمٝ ٠ػذد ٓ 4شاًض ؽجبة
ٗ غجخ اُ٘ٞاد ٟاُش٣بم٤خ اُ ٠اعٔبُ ٠اُ٤ٜئبد %71
ٗ غجخ ٓشاًض اُؾجبة اُ ٠اعٔبُ ٠اُ٤ٜئبد اُؾجبث٤خ %23
 ػذد اُغٌبٕ اُزوذ٣شٗ 616042 ٞٛ ٟغٔخ
ٓ زٞعو ٗق٤ت اُ٤ٜئخ اُؾجبث٤خ ٖٓ اُغٌبٕ  36237كشد ٤ٛ /ئخ ؽجبث٤خ

المقترح
 ص٣بدح اُِغبٕ اُش٣بم٤خ ٝاُ٘ٞاد ٟاُش٣بم٤خ ٓٝشاًض اُؾجبة ؽز ٠رؾَٔ ٗطبم
ؽ ٠اُؼغٔ ٠ثٔب ٣ز٘بعت ٓغ اٌُضبكخ اُغٌبٗ٤خ الؽزشاى اًجش ػذد ٖٓ اُؾجبة ك٠
ٓخزِق االُؼبة

 – 4بٌان بالقرى الرئٌسٌة المحرومة من الوحدات الشبابٌة عام 2018
م

حى

البٌان

حضر
العجمى
االجمالى
مصدر البٌان -:

الوحدة المحلٌة
القروٌة

القرى التابعة

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

عدد السكان التقدٌرى للقرٌة

التعلٌق
الٌوجد قرى محرومة تابعة لحى العجمى

ذكور
ـــ
ـــ

اناث
ـــ
ـــ
تارٌخ البٌان -:

المسافة
القرب مركز
شباب
ـــ
ـــ

 – 5االندٌة الخاصة عام 2018
عدد المشتركٌن
م

حى

البٌان

االندٌة الخاصة باالسم

الجهة التابع لها

العجمى

حضر
رٌف
اجمالى

ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
تارٌخ البٌان -:

مصدر البٌان -:

ذكور

اناث

ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ

التعلٌق
الٌوجد اندٌة خاصة بحى العجمى

المقترح
تشجٌع رجال االعمال على انشاء نادى خاص

 –6المالعب الجدٌدة عام 2018
المالعب الجدٌدة
م

حى

البٌان

حضر
العجمى
اجمالى
مصدر البٌان -:

العدد

النوع

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

عدد المستفٌدٌن

الجهة التابعة لها
ـــ
ـــ
تارٌخ البٌان -:

التعلٌق
الٌوجد مالعب جدٌدة بحى العجمى

المقترح
العمل على انشاء مالعب جدٌدة بالحى

مالحظات
ذكور

اناث

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

 – 1المنشؤت الثقافٌة بالحى عام 2018

قصر الثقافة

بٌت الثقافة

عدد قصور /الثقافة التى
تمتلك حاسب آلى

عامة

متخصصة

اكادٌمٌة

مراكز شباب

مدارس

اجمالى

عدد المكتبات التى تمتلك
حاسب آلى

دور سٌنما

مسرح

مصدر البٌان  -:ادارة العجمى التعلٌمٌة

متاحف اثرٌة

العجمى

حضر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

1

60

ـــ

اجمالى

حى

البٌان

المكتبات

36

1

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2019/8/26 -:

المنشآت الثقافٌة بالحى
36

60

1
1

عدد مكتبات
مراكز الشباب

دور سٌنما

عدد المكتبات
عدد المكتبات
بمدارس الحى
التى تمتلك
حاسب آلى

التعلٌق
 الٞ٣عذ هقش صوبكخ ثؾ ٠اُؼغٔ٠
 الٞ٣عذ ( ث٤ذ صوبكخ – ٌٓزجبد ػبٓخ – ٌٓزجبد ٓزخققخ – ٌٓزجبد – اًبد٤ٔ٣خ –
ٓغشػ ٓزبؽق اصش٣خ )
ٞ٣ عذ عٔ٘٤ب ثٔ ٍٞاُؼغٔ ( ٠عزبس ٓ) ٍٞ
ٞ٣ عذ ػذد ٌٓ 60زجخ ثٔذاسط اُؾ٠
ٞ٣ عذ ػذد ٌٓ 36زجخ ٓضٝدح ثبُؾبعت ا٠ُ٥
ٗ غجخ ػذد أٌُزجبد اُز ٠ثٜب ؽبعت آُ ٠اُ ٠اعٔبُ ٠أٌُزجبد % 60

المقترح

 اُؼَٔ ػِ ٠اٗؾبء هقش صوبكخ خبؿ ثؾ ٠اُؼغٔ0 ٠

 – 2المنشآت الثقافٌة المزودة بحواسب آلٌة عام 2018
م

حى

البٌان

اسم المنشؤة

عدد القاعات
المجهزة
بالحاسب
اآللى

حضر
رٌف
اجمالى
حضر
رٌف
االجمالى
اجمالى
مصدر البٌان  -:ادارة العجمى التعلٌمٌة

عدد
الحواسب
اآللٌة

الخدمات التى تقدمها
نسخ

انترنت

تارٌخ البٌان 2019/8/26 -:

التعلٌق

الٞ٣عذ ٓ٘ؾؤد صوبك٤خ ٓضٝدح ثؾبعت آُ ٠ثؾ ٠اُؼغٔ ٠ع ٟٞأٌُزجبد
ثبُٔذاسط ٝػذدٛب ٌٓ 36زجخ

المقترح

اُؼَٔ ػِ ٠اٗؾبء ٓ٘ؾآد صوبك٤خ ثؾ ٠اُؼغُٔ ٠ض٣بدح اُٞػُ ٠ذ ٟأُٞاه٘ ٖ٤ثبُؾ٠
ًٝزُي رض٣ٝذٛب ثؤعٜضح ؽبعت آُُٞٔ ٠اًجخ اُزطٞس اُزٌُ٘ٞٞع0٠

تدرٌب

اػذاداد ٗظبّ االٗذس٣ٝذ ًض٤شح ٝك٢
ًَ ٓشح رٌزؾق آٞس ٤ٔٓٝضاد
ٓٞعٞدح داخَ ٞٛارق االٗذس٣ٝذ
ُزُي  ٌٖٔ٣إ رغؤٍ ٗلغي ٓب كبئذح
ٛز ٙاُخقبئـ ٜ٘ٓٝب ٓطٞس
اُجشآظ " Developer option
" ُٜزا ع٘زؼشف ػِ ٠خقبئـ
ٛز ٙاُخبف٤خ ٓٝب كبئذرٜب ُٜبرق
االٗذس٣ٝذ ُٝغٔ٤غ االٗٞاع ٤ًٝل٤خ
رلؼِٜ٤ب ٝاالعزلبدح ٖٓ رط٣ٞش ػَٔ
اُٜبرق ٝرخط ٢أُؾبًَ ٝاالخطبء
اُز ٢رق٤ت اُ٘ظبّ
ما هو أندروٌد
ٗ ٞٛظبّ رؾـ َ٤خبؿ ثبُٜٞارق
أُؾُٔٞخ ٝاُز ١هبٓذ ؽشًخ
عٞعَ ثزط٣ٞشٝ ٙهذ ثُ٘ٛ ٢زا اُ٘ظبّ
ػِٗ ٠ظبّ اُزؾـٌ٘٤ُ َ٤ظٝ ،رِٔي
عٞعَ ؽن أٌُِ٤خ ُٜزا اُ٘ظبّ ر١
أُقذس أُلزٞػ ؽ٤ش رو ّٞثلشك
سعٓ ّٞبُ٤خ ػِ ٠اُؾشًبد
أُق٘ؼخ ُألعٜضح اُخِ٣ٞخ ٝاُز٢
رغزخذّ ٗظبّ اُزؾـ َ٤أٗذس٣ٝذ ك٢
أعٜضرٜبٝ ،هذ آزذ ٛزا اُ٘ظبّ
ُ٤ؾَٔ ثؼل األعٜضح اإلٌُزش٤ٗٝخ
األخش ٟؿ٤ش اُٜٞارق اُخِ٣ٞخ
ًبٌُبٓ٤شاد ٝؽز ٠ثؼل أٗٞاع

الثالجات وبهدف تطوٌر هذا
النظام قامت شركة جوجل
بتشكٌل مجموعة تحت مسمى
Open
Handset
Allianceوتشمل عدد من
شركات االتصاالت وبعض
البرمجٌات واألجهزة كما
وتهدف هذه المجموعة إلى
جنً المزٌد من األرباح
المادٌة جراء قٌامها بتطوٌر
هذا النظام ،وتعد شاشة
اللمس إحدى مٌزات هذا
النظام حٌث إنه ٌدعم
استخدامها على
طريقة تفعيل خيارات مطور
البرام جDeveloper option
بشكل عام ٌجب التوجه الى
االعدادات من ثم حول الهاتف
والتوقف عند خٌار تارٌخ
االنشاء Build number
والضغط  7مرات ثم الرجوع
ستالحظ خٌار مطور البرامج
بالدخول علٌه وسحب اٌقونة
 ONوبذلك حصلت على
الخاصٌة بسهولة تامة ونؤتً
للتعرف على خٌارات المطور
وفوائده
1ـ البقاء فً الوضع
النشط STAY AWAKE
هذا الخٌار ٌفٌد المستخدم فً
جعل شاشة الهاتف مستٌقضة
اثناء عملٌة الشحن للتوصل
بالتنبٌهات او التصفح على

اصدارت االندروٌد ال تحتوي
على خصائص تنبٌهات قفل
االنترنٌت بشكل عام فاغلب
الشاشة لذلك بتفعٌلك هذه
الخاصٌة ٌمكنك من الحفاظ
على الهاتف من اي اخطاء او
مشاكل تصادفك اثناء الشحن
بالنسبة لمستخدمٌن اصدار
االندروٌد الكتكات  4.4فما
دون فلتفعٌله وضع عالمة
نشطا آب
صح امام البقاء
ثبُ٘غجخ ُٔغزخذٓ ٖ٤افذاس
االٗذس٣ٝذ اُِ ١ٞثٞة  5.0كٔب
كٞم كزْ رؾذ٣ش ٛز ٙاُخبف٤خ
ثضالس اخز٤بساد
اص٘بء
ـ ٓطِوب ً NEVER
رقؾ٤ؼ االخطبء
  DEBUGGINGاص٘بءWHILE
اُؾؾٖ
CHARGING
2ـ حد العمليات بالخلفية
LIMIT BACKGROUN
POSSES
هذا الخٌار ٌفٌد المستخدم فً
تحدٌد عدد التطبٌقات التً
تعمل بالخلفٌة بعض منها
بشكل مخفً فٌمكنك من تحدٌد
عددها وٌمكنك تعطٌلها نهائٌا ً
للمحافظة على البطارٌة
وٌمكنك تركها افتراضٌا ً والتً
تعنً اربع تطبٌقات او عملٌات
3ـ TURN ON 4X MSAA
تفٌد هذه الخاصٌة مستخدمٌن

االلعاب على هاتف االندروٌد
بشكل عام تساعد فً تسرٌع
االلعاب واعطاء صالحٌات اكثر
للبروسٌس  CPUوالحفاظ على
عمر البطارٌة واداء افضل
خاصة االلعاب التً تتطلب تفعٌل
OPENGLالمعروف فً دعمه
4ـ حجم الرسوم المتحركة
WINDOWS
للنافذة
ANIMATION SCALE
ٌعتبر هذا الخٌار مهم جداً
لتسرٌع هواتف االندروٌد اي
بمعنى تسرٌع التنقل بٌن
التطبٌقات والصفحات
واالعدادات حٌث بتحدٌد
السرعة او تعطٌلها لثالث
خٌارات متتالٌة ٌمكنك من
الحصول على اداء اسرع وعدم
تعلٌق الهاتف كل ما علٌك هو
سحب السهم الى الٌمٌن
لتعطٌلها او وضعها على الحد
االفتراضً X1.0
AGGRESSIVE
5ـ
WIFITO
MOBILE
HANDOVER
هذا الخٌار متوفر فقط
لستخدمٌن اصدار االندروٌد
اللوي بوب  5.0فما فوق وهو
مهم اٌضا ً حٌث بتفعٌل هذه
الخاصٌة ٌمكنك التنقل تلقائٌا ً
بٌن شبكة  WIFIوخدمة البٌانات
المتنقله DATA NETWORK
وللتوضٌح اكثر عند استخدمك

للهاتف على شبكة منزلٌة
اومقهى اي واي فاي وفجؤة
انقطعت االشارة سٌتحول
الى خدمة البٌانات الهاتف
تلقائٌا ً للبقاء متصال
والعملٌة بالعكس اٌضا ً
وبالتالً الحصول على
انترنٌت اسرع
6ـ تصحٌح االخطاء USB
DEBUGGING
هذا الخٌار متوفر وٌفٌد
اغلب المستخ دمٌن اثناء
ربط الهاتف مع الحاسوب
لتغٌر روم او نقل الملفات
واغلب البرامج التً تحتاج
الى صالحٌات اكثر للهاتف
ٌجب علٌك تفعٌل الخاصٌة
للباقء متصالً بالكومبٌوتر
بسهولة تامة
7ـ عدم االحتفاظ باالنشطة
DO
NOT
KEEP
ACTIVITIES
ٌفٌد هذا الخٌار لتقلٌل من
استهالك البطارٌة وعدم
تعلٌق الهاتف وظهور
رسائل الخطؤ حٌث اثناء
استخدامك للتطبٌقات
والخروج منها ٌتم خزن
االنشة التً تجرٌها وٌعمل
بالخلفٌة بشكل مخفً لكن
بوضع عالمة امام هذا
الخٌار سٌتٌح لك عدم
تشغٌل اي تطبٌقات حتى
عند الخروج منها او تركها
نهائٌا ً

ممٌزات نظام األندروٌد
ٌملك نظام التشغٌل أندروٌد
مجموعة من المٌزات المتنوعة
ومن أهم هذه المٌزات ما ٌلً:
1ـ نظام مفتوح المصدر
أي أنه ٌمكن ألي شخص
تطوٌر نظام التشغٌل أندروٌد
مما ٌجعل الكثٌر من التطبٌقات
تتاح للهواتف المحمولة
وٌساعد نظام األندروٌد
المفتوح فً عملٌة تحسٌنه
وتطوٌره واكتشاف بعض
األخطاء وتصلٌحها ،كما أن هذا
التعدٌل الذي قد ٌجرٌه بعض
األشخاص ال ٌُتبع صاحبه بؤي
ُمسائلة قانونٌة لكونه نظام
مفتوح المصدر
2ـ ترك الحرٌة للمستخدم
ال ٌفرض نظام األندروٌد على
مستخدمٌة ضرورة التقٌد
بمشغل معٌن الستخدام هذا
النظام ،مما ٌتٌح للجمٌع
إمكانٌة استخدامه
 3ـ تعدد المهام
حٌث ٌمتاز نظام األندروٌد
بقدرته على تشغٌل العدٌد من
التطبٌقات فً آن واحد

أعضاء

مواضٌع نشطة

٣ ٞٛغٔ ٢ثغجَ ك٤ضٝف
ٔ٣ٝزبص ٛزا اُغجَ ػٖ ؿ٤ش ِٙ
ٖٓ اُغجبٍ ثؤَٗ ُٚعجََ ثُشًبٗ٢
ٞ٣عذ ك ٢ؽشهٓ ٢ذ٘٣خ ٗبث٢ُٞ
ك ٢ا٣طبُ٤ب َ ُ٣ٝؼذ ٖٓ أؽٜش
اُجشاً ٖ٤اُضبئشح ك ٢أُٝسٝثب
 ٖٓٝأؽٜش اُجشاً ٖ٤اُضبئشح
ك ٢اُزبس٣خ ٝهَذ رَؾٌََ ثشًبٕ
ك٤ضٝف اُضبئش ٗز٤غخً ُزقبدّ
اُقلبئؼ األسم٤خ اُزٌز٤ٗٞخ
ثجؼنٜب اؽذاٛب آع٣ٞ٤خ
ٝاألُخش ٟاكش٣و٤خ ٝأد ٟاُ٠
قٜشح
اٗذكبع اُقخٞس اُ ُٔ٘ َ
ٝأُ٤ب ٙاُغبخ٘خ اُ ٠اُزَ َذكُن
ٖٓ كٛٞخ َعجَ ك٤ضٝف ٌٓٚٗٞ
اُجشًبٕ ثشًبٕ ك٤ضٝف ٣ؼزجش
ٝاؽذًا ٖٓ اؽٜش اُجشاً ٖ٤ك٢
أٝسٝثب ٝاُؼبُْ ك ٢اُٞهذ
اُؾبُ ٢اًزغت ٛزا اُجشًبٕ
ؽٜشح ثغجت صٞسار ٚاُز٢ٛ ٢
ٓغزٔشح اُ ٠ا ٕ٥أُ٘بظش
اُغٔبُ٤خ اُز ٢رؾٌِٜب ُ٘ب
اُطج٤ؼخ ٖٓ اؽذ ١أْٛ
اُضشٝاد اُز ٌٖٔ٣ ٢إٔ ٗؾقَ

مساعدة

موقع سٌٌٌد

سجل نفسك كعضوا

موقع كووورة

علٌها و أن نستمتع بمشاهدتها ٣زٌ ٕٞاُجشًبٕ اإل٣طبُ ٢اُضبئش ٖٓ
حٌث هناك العدٌد من الظواهر هجوخ رؼذ  ٢ٛأهذّ اُطجوبد
الطبٌعٌة والجمالٌة والعجائب
أُٞعٞدح ػِ ٠عطؼ اٌُشح األسم٤خ
على وجه الكرة األرضٌة
ؽ٤ش ٣زٌ ٖٓ ٕٞهجوخ علِ ٠ػٔشٛب
والتً تجذب العدٌد من السٌاح ٓب ٣وبسة  34أُق ع٘خ ٝاُطجو٢
تكون جبل بركان فٌزوف
اُز ٢رؼزِٜ٤ب ٣قَ ػٔشٛب اُ25 ٠
ٌعد جبل بركان فٌزوف من
أُق ع٘خ  ٖٓٝاُؾٞادس اُؾ٤ٜشح
اُز ٢رغجت ثٜب اُجشًبٕ اُضبئش ؽبدصخ
الجبال البركانٌة القدٌمة
ػبّ  217هجَ أُ٤الد ثؾ٤ش ٝهغ ك٢
التكون وكلمة فٌزوف تعنً
ا٣طبُ٤ب صُضاٍ ٣ؼذ األًضش رذٓ٤شا ٖٓ
السنام بحٌث ٌتكون الجبل
ث ٖ٤اُضالصٍ اُز ٢رؾذس ك٘ٓٞ٣ ٢ب
البركانً الثائر من شكل
ٛزا ٓؼًِ٘ٔ ٠خ ك٤ضٝف  ٞٛاُغ٘بّ
مخروطً فً األعلى محاط
ٗغجخ اُ ٠رؾبث ٚؽٌََ اُغجَ ثبُغ٘بّ
بحلقة صخرٌة حادة تعتبر هً ألٗ٣ ُٚزٌ ٕٞؽٌََِٓ ٖٓ ٚخشٝه ٛبئَ
اُؾغْ ٝك ٢هِ َٔز ٚكٛٞخ اٗلغبس
فوهة البركان حٌث تشكلت
َ
اُجشًبٕ ٝاُزً ٢بٗذ رُ َـطٜ٤ب اُقخٞس
هذه الفوهة من خالل ثوران
البركان قبل حوالً  17عاما ٣جُِؾ اسرلبػٓ 1281 ٚزش كٞم عطؼ
اُجؾش ُ٣ٝؼزجش ٖٓ أٗؾَو اُجشاًٖ٤
أدي إلى تكون الفوهة بهذا
َسؿ َْ ٛذٝئ ِ ٚؽبُ٤ب ً ٣ٝزذكَن ٓ٘ٚ
خفٌفة تكون مصحوبة بالبرد
اُـبصاد كوو َ ُ٣ش َعؼ اسرلبع َعجَ
الشدٌد الشكل وٌبلغ االرتفاع
ك٤ضٝف اُجُشًبٗ ٢اُ ٠اُؼٞآَ
لهذا الشكل المخروطً للجبل
ٝاُظشٝف اُطج٤ؼ٤خ ُِجشًبٕ ٝرُي
البركانً الثائر حوالً  1281ثبٗوغبٓ ِ ٚاُ ٠ػذح أعضاء ر َٔذ
مترا فوق مستوي سطح البحر دساعزٜب ٖٓ هجَ اُخجشاء
اُغُٞٞ٤عٝ ٖ٤٤ػُِٔبء اُزبس٣خ
وٌعد بركان فٌزوف من أحد
اُغجَ ػٔشٛب
كبُطجوخ اُ ُ
غلِ٤خ ٖٓ َ
البراكٌن العالٌة النشاط فً
ع٘خ ٝاُطجوخ اُز ٢رِٜ٤ب
 34أُق َ
القارة األوروبٌة على الرغم
اُغجَ ػٔشٛب
ٝاُزَ ٢
ؽ ٌَِذ هبػذح َ
من هدوءه بحٌث ٌقتصر
سنة ول َثواران هذا الجبل
25أُق َ
نشاطه فقط على إطالق
البركانً عدة مرات أدى إلى
إرتفاعه أكثر فؤكثر فً ُمدة َتبلغ 19
الغازات
سنة
ما هً مكونات بركان فٌزوف ألف َ
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استعارة خارجٌة

تكنولوجٌا المعلومات هى تقنٌة
القرن العشرٌن وما بعده فه ى
ٌ
أنظمة بالغة الدقة من مجموعة
أدوات وه ى من صنع اإلنسان
فى عصرنا الحالً ظهرت العدٌد
من المسمٌات واالختراعات
المهمة فً حٌاتنا الٌومٌة فمنها
الضار ومنها اإلٌجابً ولكن بكل ّ
األحوال فه ى تشكل ُ شٌئا ً أساسٌا ً
وضرورٌا ً فى حٌاتنا الٌومٌة،
ومن هذا المنطلق سوف نتحدث
مصطلح مستحدث أال
الٌوم عن
ٍ
وهو تكنولوجٌا المعلومات
تقنٌة تكنولوجٌا المعلومات
عرفتها مجموعة المعلومات
ّ
األمرٌكٌة بؤنها دراسة  ،تصمٌم
 ،تطوٌر  ،تفعٌل  ،دعم أو
تسٌٌر أنظمة المعلومات الت ى
تعتمد على الحواسٌب وٌتم
استخدامها وتطبٌقها على
الحواسٌب والتطبٌقات
البرمجٌة ،وتعمل هذه التطبٌقات
على تحوٌل وتخزٌن ومعالجة
وإرسال واسترجاع آمن
للمعلومات بشتى أنواعها
تكنولوجٌا المعلومات اختصا ص
واسع ٌهتم بالتقنٌة ونواحٌها
المتعلقة بمعالجة وإدارة
المعلومات خاصة فى المنظمات
الكبٌرة ٌعبر عن االختصار
الخاص بتكنولوجٌا المعلومات
وتتعامل تقنٌة تكنولوجٌا
المعلومات مع الحواسٌب
اإللكترونٌة وبرمجٌات الحاسوب

للعمل على تخزٌن وتحوٌل
البٌانات وحماٌتها ونقلها
أي وقت فً وقتنا
واستعادتها فً ّ
ىأ ى
الحاضر ال تستغن
مإسسةعن تكنولوجٌا المعلومات
واختلف األخصائٌون فى تسمٌتها
فٌقال أنها تقنٌة التشبٌك
والبرمجٌات وٌقال أنها تقنٌة
المعلومات وتسمى أٌضا ً فى بعض
الشركات قسم خدمات المعلومات
) (ISأو نظم المعلومات اإلدارٌة
) (MSPأو مزود خدمة المنظمة
) (MSPتعمل تقنٌة تكنولوجٌا
المعلومات على معاٌٌر مطبقة
على أجهزة الحاسوب للحصول
على معلوما ٍ
ت ٌعجز اإلنسان عن
تجهٌزها وعملها بالطرق المعتادة
التقلٌدٌة وباألخص فً المجتمعات
ذات الكم الكبٌر والضخم من
المعلومات والبٌانات ونشٌر أن كم
المعلومات الكبٌر ٌفقد السٌطرة
بشكل دقٌق
علٌها ومعالجتها
ٍ
وسرٌع ال ٌتم ذلك إال باستخدام
وسائل تكنولوجٌا المعلومات
الحدٌثة التً تعمل فً مجاال ٍ
ت
كثٌرة نذكر منها األبحاث العلمٌة
والمال واألعمال واالقتصاد
ومن ممٌزات تقنٌة تكنولوجٌا
المعلومات :
تكلفة اقتصادٌة منخفضة وقدرتها
على القٌام بؤعمال كثٌرة ومتعددة
المجاالت فً وق ٍ
ت قلٌل و بجه ٍد
أقل وذلك من خالل قواعد ونظم
المعلومات المختلفة وباستخدام
برامجها المتنوعة تكنولوجٌا

المعلومات تطلق على جمٌع
ما ٌتصل بمعدات االتصاالت
وبرمجٌات تساعد الحاسوب
مستقل
إطار
من التعامل فً
ٍ
ٍ
ة
أو شبكً مع عدة أجهز
أخرى و فً النهاٌة
المعلوماتٌة تعنً وجود ثالثة
عناصر أساسٌة هً
أوالً :الكٌان المادي
كالحاسوب وما ٌتصل به من
أجهزة ومعدات
ثانٌا ً :البرمجٌات
البرمجٌات التً تعمل على
تشغٌل الحاسوب والقٌام
بمهام مختلفة
وثالثا ً الموارد المعرفٌة
لن نطٌل بالحدٌث كثٌراً ولكن
هنا نكون قد أوجزنا بعض
المعلومات عن تقنٌة
تكنولوجٌا المعلومات التً
تنتشر فً عصرنا الحاضر
بشكل كبٌر ولن نستطٌع
ٍ
التفصٌل فٌها ألن كل جزئٌة
فً هذا البحر الكبٌر ستؤخذ
منا بحوثا ً كً نستطٌع فهمها
والعمل علٌها لشدة روعتها
ودقتها المتناهٌة ولكثرة
ممٌزاتها

مولده ونشؤته
أثٞ٣ ٞعق ٣ؼوٞة اثٖ اعؾن
اُقجبػ ُُٝذ ك ٢ثذا٣خ اُوشٕ
اُزبعغ أُ٤الد ١كٓ ٢ذ٘٣خ
اٌُٞكخ ك ٢اُؼشام ػبّ 0804
أث ٙٞاعؾن اثٖ اُقجبػ ًبٕ
أًٓ ٤شا ػِ ٠اٌُٞكخ ك ٢ػقش
خالكخ أُٜذٝ ١اُشؽ٤ذ ٝك٢
ٓطِغ اُوشٕ اُزبعغ ُُٝذ ٣ؼوٞة
اٌُ٘ذ ١اُزٗ ١ؾؤ كٓ ٢ذ٘٣خ
اٌُٞكخ ٝرِو ٠رؼِ ٚٔ٤األ٢ُٝ
كٜ٤ب ٝثؼذ ٓٞد ٝاُذ ٙاٗزوَ ٓغ
ٝاُذر ٚآُ ٠ذ٘٣خ اُجقشح ؽ٤ش
أر ّْ رؼِ ٚٔ٤اُ ٠إٔ هشس سؽِٚ٤
اُ ٠ثـذاد ُٓ ٌَٔ٤غ٤شح رؼِٚٔ٤
ٝك ٢ثـذاد عشػبٕ ٓب أفجؼ
ٓؾُ ٜٞسا ك ٢دساعزٗٝ ٚبٍ
اٛزٔبّ أُؤٓ ٕٞاُز ١كبص
ثبُخالكخ ػِ ٠أخب ٙػبّ 813
ٝهذ ًبٕ أُؤٓٓ ٕٞؾجًب ُِٔؼشكخ
كوذ اكززؼ ٓؼٜذ ث٤ذ اُؾٌٔخ
ٝث٘ ٠ثٌٓ ٚزجخً رؼذ ٖٓ أػظْ
أٌُبرت ٓ٘ز ٌٓزجخ اإلعٌ٘ذس٣خ
اُؼظٔ٤خ هبّ أُؤٓ ٕٞثزؼٖ٤٤
اٌُ٘ذ ١ثقؾجخ اُخٞاسصٓ ٢ك٢
ٓؼٜذ ث٤ذ اُؾٌٔخ ًٝبٗذ ٜٓٔزُٚ
اُشئ٤غخ رشعٔخ أ ْٛاٌُزت
اُلِغل٤خ اُٗٞ٤بٗ٤خ اُ ٠اُِـخ
اُؼشث٤خٝ .ك ٢ػبّ  833رٞك٢
اُخِ٤لخ أُؤٓٝ ٕٞأر ٠اُخِ٤لخ
أُؼزقْ اُز ١ثذٝس ٙأُػغت
ثبٌُ٘ذٝ ١اعزذػبٓ ٌٕٞ٤ُ ٙشثً٤ب
ُُٞذ ٙأؽٔذ ٝثو٤ذ ػالهخ
اُؼالٓخ ع٤ذح ٓغ اُخِلبء ؽز٠

قدوم الخلٌفة المتوكل عام 847
إنجازات الكندي
فً عام  833توفً الخلٌفة
المؤمون وأتى الخلٌفة المعتصم
الذي بدوره أعجب بالكندي
واستدعاه ُٓ ٌٕٞ٤شثً٤ب ُُٞذٙ
أؽٔذ .عبسد األٓٞس ػِٗ ٠ؾ ٍٞ
ًبٕ
ع٤ذ ؽز ٠هذ ّٝأُزًَٞ
اُٞؽبح  ٖٓٝث ْٜ٘٤اُؼبُٔبٕ
ٓؾٔذ ٝأؽٔذ أث٘بء ٓٞع ٠ثٖ
ؽبًش ػبُْ اُلِي ٣ؾبُٕٞٝ
رؾ ٚ٣ٞعٔؼخ اٌُ٘ذ ١أٓبّ
اُخِ٤لخ أُزٝ ًَٞؽٗ ٖ٤غؾٞا
ثبُٞف ٍٞاُ ٠ؿب٣ز ْٜثؼذ إٔ
رٌٔ٘ٞا ٖٓ اصبسح اُخِ٤لخ أُزًَٞ
ػِ ٠اٌُ٘ذ ١مشة اُخِ٤لخ
اٌُ٘ذٝ ١أثبػ ٌٓزجز ٚاُنخٔخ
ٝأػطً ٠زج ٚاُضٔ٘٤خ ألث٘بء
ٓٞع ٠ثو ٢ؽبٍ اٌُ٘ذٛ ١زا ؽز٠
آخش أ٣بّ اُخِ٤لخ أُز ًَٞصْ أػبد
أث٘بء ٓٞعٌُِ٘ ٠ذً ١زج ٚثؼذ
ؽبدصخ ٜٗش اُغؼلش ١ثؼذ رُي
اٗؼضٍ اٌُ٘ذ ١ػٖ ٓؾ٤و اُخِلبء
اُز ٖ٣رؼبهجٞا ػِ ٠اُؾٌْ ٝفَ
ػذد ٓئُلبد اٌُ٘ذ ١اُ241 ٠
ًزبثًب ٓٞصػًب ػِٓ 17 ٠غبٍ ٖٓ
ٓغبالد أُؼشكخ ؿ٤ش إٔ اٌُض٤ش
ن
ٖٓ ٛز ٙأُئُلبد كُوذَد ٣ ُْٝج َ
ٖٓ أػٔبُ ٚعً 50 ٟٞزبثًب ًزت
ً20زبثًب
اُلِ٤غٞف أًضش ٖٓ
كِغلً٤ب رؾذس كٜ٤ب ػٖ اُطج٤ؼ٤بد
ٓٝب كٞم اُطج٤ؼ٤بد ٝاُزٞؽ٤ذ
ٝأٝائَ األؽ٤بء أُؾغٞعخ
ٝاُلبػِخ ٝأُ٘لؼِخ ٖٓ
اُطج٤ؼ٤بد األٝ ٠ُٝاُزذُ َ٤ػِ٠

اُزٞاكن ث ٖ٤اُالٞٛد اُطج٤ؼ٢
نب ك٢
ٝاُلِغلخ ًٝزت اٌُ٘ذ ١أً ٣
أُ٘طن كوذ ػشك أساء
ثطِٞٔ٤ط اُز ٢أٝسدٛب كً ٢زبثٚ
أُغغط٘ٓٝ ٢بهؾزٜب ٝرٌِْ
نب ك ٢اُجشٛبٕ أُ٘طو٢
أً ٣
عغ
ٝاألفٞاد اُخٔغخ رّ ٞ
اٌُ٘ذ ١ك ٢اُطت ثؾٌ ٍَ ًج٤ش كوذ
ظ
ًبٕ ُ ٚأًضش ٖٓ خٔ ٍ
ٝػؾش ٕٝأهشٝؽخً ك ٚ٤رؾذس
كٜ٤ب ػٖ اُـزاء ٝاُذٝاء أُِٜي
ٝاألد٣ٝخ أُؾل٤خ ٖٓ اُشٝائؼ
أُئر٣خ ٝػِخ ٗلش اُذّ ٝ
األػشاك اُؾبدصخ ػٖ اُجِـْ
ٝكٝ ٢عغ أُؼذح  ٝاُ٘وشط
ٝأهغبّ اُؾٔ٤بد  ُٚٝسعبُخٌ ك٢
ف٘غ األهؼٔخ ٖٓ ؿ٤ش
ػ٘بفشٛب ٝأخش ٟك٤ً ٢ل٤خ
اُذٓبؽ  ٝصبُضخ ك ٢اُغّٔٞ
ٝؿ٤شٛب ً ُٚٝزبة سعبُخ ك٢
هذس ٓ٘لؼخ ف٘بػخ ٝأدخَ
الكندي األرقام الهندٌة إلى
وألف  12كتا ًبا
الشرق األوسط
َّ
عن الحساب وتحدث عن تؤلٌف
األعداد والكمٌة المضافة
والحٌل العددٌة وعلم إضمارها

وفاته
توفً الكندي عام  873م عن
عمر ٌناهز  70عا ًما فً مدٌنة
بغداد وحٌدًا فً عهد الخلٌفة
المعتمد وقٌل أن سبب وفاته
كان دا ًء أصاب الكندي بركبته
ُ٘٤زوَ اُ ٠سأع٣ٝ ٚئد ٟاُ٠
ٓٞرٚ

اُ٘غْ  ٞٛعغْ كًٌِ ٢شٖٓ ١ٝ
اُجالصٓب مخْ ٝالٓغ ٓٝزٔبعي ثلؼَ
اُغبرث٤خ ٣غزٔذ اُ٘غْ ُٔؼبٗ ٖٓ ٚاُطبهخ
اُ٘٣ٝٞخ أُزُٞذح ك ٚ٤ؽ٤ش رِزؾْ رساد
اُ٤ٜذسٝعٓ ٖ٤غ ثؼنٜب اُجؼل ٌٓٗٞخ
ػ٘بفش أصوَ ٖٓ اُ٤ٜذسٝعٓ ٖ٤ضَ
اُٝ ّٞ٤ِ٤ٜاُِ٤ضٝ ّٞ٤ثبه ٢اُؼ٘بفش
النجوم
اُخل٤لخ ؽز ٠ػ٘قش اُؾذ٣ذ
أجرام سماوٌة ضخمة وكؤنها كرات
ملتهبة من الغازات الساخنة
كالهٌدروجٌن والهٌلٌوم وهما ٌتمٌزان
بالخفة كما تحتوى على كربون
نٌتروجٌن وأكسجٌن وغٌره من
الغازات تتحرك الكتل الغازٌة
الموجودة فى النجوم إلى مراكزها
تحت تؤثٌر قوة الجاذبٌة وترتفع درجة
حرارة هذه الكتل الغازٌة فتبدأ ذرات
الهٌدروجٌن فى اإلتحاد مع بعضها بما
ٌسمى عملٌة اإلندماج النووى أو
اإلنصهار النووى فٌإدى إلى إنتاج
كمٌات كبٌرة من الطاقة على شكل
إشعاعات كهرومغناطٌسٌة والضوء
والحرارة أهمهم بعد ذلك تتكون
عناصر وزنها الذرى أعلى من الوزن
الذرى للهٌدروجٌن ومع مرور الزمن

٘٣خلل اٗزبط اُطبهخ ثغجت اٗخلبك
عشػخ ػِٔ٤بد اإلٗذٓبط اُٟ٘ٝٞ
أُٞعٞدح ثوِت اُ٘غْ كزقجؼ أُبدح
أُٞعٞدح ث ٚال رغزط٤غ ٓوبٓٝخ هٞح
اُغبرث٤خ ك٤ئد ٟاُ ٠اٗخلبك ؽغْ
هِت اُ٘غْ ٝص٣بدح دسعبد اُؾشاسح
اُخبسع٤خ
ٝاٌُضبكخ ٝرجزؼذ اُطجوبد
ُِ٘غْ ػٖ هِجٗ ٚظشا إلٗخلبك دسعخ
اُؾشاسح كٜ٤ب ٝثؼذ رُي ٔ٣ش اُ٘غْ
ثؤهٞاسٓخزِلخ ٓٝززبُ٤خ ٣طِن ػِٜ٤ب
اعْ دٝسح ؽ٤بح اُ٘غْ ؽز ٠ر٘ز ٠ٜؽ٤بح
اُ٘غْ

اعز َٜاُذًزٞس ٓقطلٓ ٠ذث ٠ُٞسئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء
ص٣بسر ٚآُ ٠ؾبكظخ اإلعٌ٘ذس٣خ ثض٣بسح أُ٘طوخ اُؾشح
ثٔ٘طوخ اُؼبٓش٣خ ؽ٤ش ًبٕ ك ٠اعزوجبُ ٚاُذًزٞسح عؾش ٗقش
ٝص٣شح االعزضٔبس ٝاُزؼب ٕٝاُذٝ ٠ُٝاُِٞاء ٓؾٔٞد ؽؼشاٟٝ
ٝص٣ش اُز٘ٔ٤خ أُؾِ٤خ ٝاُذًزٞسح ٛبُخ صا٣ذ ٝص٣شح اُقؾخ
ٝاُغٌبٕ ٝاُذًزٞس ػجذاُؼض٣ض ه٘قٓ ٙٞؾبكع االعٌ٘ذس٣خ
ٗٝبئج ٚأؽٔذ عٔبٍ ٝاعزٔغ سئ٤ظ اُٞصساء اُ ٠ؽشػ ؽٍٞ
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اُؼَٔ ثبُٔ٘طوخ اُؾشح ثبإلعٌ٘ذس٣خ ٝاُز ٠رنْ
ٓؾشٝػب ٣جِؾ ؽغْ سإٝط أٓٞاُٜب ٤ِٓ 4.6بس دٝالس ٝثِـذ
اُزٌبُ٤ق االعزضٔبس٣خ ٗؾ٤ِٓ 10.3 ٞبس دٝالس ٝرغبٛ ْٛزٙ
أُؾشٝػبد ك ٠رٞك٤ش ٗؾ 50 ٞاُق كشفخ ػَٔ ٝرنْ
أُ٘طوخ ٓقبٗغ رؼَٔ ك ٠ف٘بػبد اُ٘غ٤ظ ٝأُالثظ
اُغبٛضح ٝاُق٘بػبد أٌُ٤ب٣ٝخ ٝاُجزش٤ُٝخ ٝف٘بػخ االعٜضح
اٌُٜشثبئ٤خ ٝؽووذ أُ٘طوخ اُؾشح ثبالعٌ٘ذس٣خ فبدساد
خالٍ اُـ  6ؽٜٞس األ ٖٓ ٠ُٝػبّ  2019ث٘ؾ٤ِٓ4.8 ٞبس
10.1
دٝالس كٔ٤ب ؽووذ أُ٘بهن اُؾشح فبدساد ثؤ٤خ
ِٓ٤بس دٝالس خالٍ اٍ  6ؽٜٞس األ ٖٓ ٢ُٝاُؼبّ اُؾبُٝ ٠رلوذ
سئ٤ظ اُٞصساء خالٍ ص٣بسرٓ ٚق٘غ ؽشًخ ٗب ٖ٤٘٤ُ َ٣عشٝة
ٝاُز٣ ٟؼَٔ ك ٠اٗزبط ٝرق٘٤غ أُلشٝؽبد ٝأُالثظ
اُغبٛضح ٝرجِؾ اعزضٔبسارٗ ٚؾ ٕٞ٤ِٓ 85 ٞدٝالس ٣ٝؼَٔ ثٚ
 1354ؽخقب ؽ٤ش رؼبُذ أفٞاد صؿبس٣ذ اُؼبٓالد ك٠
اعزوجبٍ سئ٤ظ اُٞصساء ٓٝشاكوٝ ٚ٤أعشٓ ٟذث ٠ُٞؽٞاسا ٓغ
اُؼبِٓ ٖ٤ك ٠أُق٘غ عؤُ ْٜك ٚ٤ػٖ ٓئٛالرٝ ْٜسٝارجْٜ
ٝػذد عبػبد اُؼَٔ ٝأثذ ٟعؼبدر ٚثؾٔبط اُؼبُِٓ ٖ٤ض٣بدح
االٗزبط ٓئًذا إٔ ٓقش ُٖ رج٘ ٠ع ٟٞثبُغٜذ ٝاُؼَٔ
ٝاالٗزبط ٝأٝمؾذ ٝص٣شح االعزضٔبس ٝاُزؼب ٕٝاُذ ٠ُٝأٗٚ
٣زْ ؽبُ٤ب رط٣ٞش أُ٘طوخ اُؾشح ثبإلعٌ٘ذس٣خ مٖٔ خطخ
إلػبدح رط٣ٞش أُ٘بهن اُوبئٔخ ثبُزٞاصٓ ١غ اٗؾبء ٓ٘بهن
عذ٣ذح ؽ٤ش ٣غش ١اُؼَٔ ػِ ٠رط٣ٞش أُ٘بهن اُؾشح ثٔذ٘٣خ
ٗقش ٝثٞسعؼ٤ذ ٝاإلعٌ٘ذس٣خ  ٠ٛٝأ ٍٝػِٔ٤خ رط٣ٞش
ُِٔ٘بهن اُؾشح ٓ٘ز ػبّ  ١٩٧٠أٓ ٟب ٣ض٣ذ ػٖ ٗقق هشٕ
ٓغ ٓشاػبح اُزٞص٣غ اُغـشاكُِ٘ٔ ٠بهن اُؾشح ك ٠ثٞسعؼ٤ذ
ٝاعٌ٘ذس٣خ ٝاُوبٛشح ٓ ٞٛ ٝب ٘٣طجن أ٣نب ػِ ٠أُ٘بهن
اُؾشح اُغذ٣ذح ٓٞمؾخ إٔ أػٔبٍ ٌٓ٘٤خ أُ٘بهن اُؾشح رزْ
ٝكن أػِ ٠اُ٘ظْ ٝأُؼب٤٣ش اُؼبُٔ٤خ ٖٓ خالٍ روذًَ ْ٣
خذٓبد أُ٘بهن اُؾشح ٖٓ ػِٞٓ ٠هغ اُٞصاسح ثٔب ٞ٣كش
اٌُض٤ش ٖٓ اُٞهذ ٝاُغٜذ ٝعشػخ اٜٗبء االعشاءاد ثؾٌَ
ؿ٤ش ٓغجٞم ٓغ ٌٓ٘٤خ اعشاءاد اُؼَٔ ٓ٘بهن عذ٣ذح ؽ٤ش

ٌجري العمل على تطوٌر المناطق الحرة بمدٌنة
نصر وبورسعٌد واإلسكندرٌة وهى أول عملٌة
تطوٌر للمناطق الحرة منذ عام  1٩70أى ما ٌزٌد
عن نصف قرن مع مراعاة التوزٌع الجغرافى
للمناطق الحرة فى بورسعٌد واسكندرٌة والقاهرة
و هو ما ٌنطبق أٌضا على المناطق الحرة الجدٌدة
موضحة أن أعمال مٌكنة المناطق الحرة تتم وفق
أعلى النظم والمعاٌٌر العالمٌة من خالل تقدٌم كل
خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة بما
ٌوفر الكثٌر من الوقت والجهد وسرعة انهاء
االجراءات بشكل غٌر مسبوق مع مٌكنة اجراءات
العمل على كل المناطق الحرة الحالٌة حٌث ٌهدف
نظام المٌكنة إلى ربط قواعد بٌانات المشروع
الواحد بٌن ادارات المنطقة المختلفة واحكام
الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة لتهرٌب
تكون ناتجة عن تكرار بٌانات رسائل الصادر
والوارد ووضع ضوابط توضح حق الدولة وحق
المستثمر ونموذج موحد وتحدٌث لكل العقود
وربط المنطقة الحرة بمركز خدمات المستثمرٌن.

