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أكد الدكتور عالء عثمان وكٌل وزارة الصحة
باإلسكندرٌة فى تصرٌحات خاصة للٌوم السابع
أنه تم إغالق مستشفى فاطمة الزهراء بالعجمى
بعد اكتشاف حالة اصابة بفٌروس كورونا
وأوضح الدكتور عالء عثمان وكٌل وزارة
الصحة أنة تقرر غلق المستشفى ووضعها تحت
الحجر الصحى لمدة ٌ 14وما مؤكدا على أن
قسم الطب الوقابى بالمدٌرٌة قد تعاون مع
المستشفى فى اإلجراءات الخاصة بالحجر
الصحى وناشد الدكتور عالء عثمان وكٌل
الوزراة باإلسكندرٌة المواطنٌن بعدم الخروج فى
تجمعات ومراعاة تطبٌق اإلجراءات الوقابٌة
وااللتزام بالحظر للوقاٌة من الفٌروس واتخذت
اإلسكندرٌة عدة قرارات ضمن اإلجراءات
االحترازٌة للحد من انتشار فٌروس كورونا
حٌث تم تنفٌذ كافة تعلٌمات رباسة الوزراء من
تخفٌض عدد العمال بدٌوان المحافظة واالحٌاء
وتطبٌق االجراءات الوقابٌة من التعقٌم والتطهٌر
لها تكثٌف االحٌاء لحمالت ضبط المخالفٌن
لقرار الغلق ومواصلة غلق المراكز التعلٌمٌة
والحضانات وصاالت الجٌم ومحالت االلعاب
 900منشأة
االلكترونٌة وتم غلق أكثر من
متنوعة إلى اآلن منع األسواق العشوابٌة
االسبوعٌة وشدد على عدم اقامة سوق الجمعة
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
وسوق الحمام باإلضافة إلى تكثٌف الحمالت
بــتـــارٌــــخ 2019/4/1 :
باألحٌاء لمنع تجمعات األسواق الٌومٌة
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/4/4 :

شن حً العجمً حمالت لمتابعة مستمرة لتنفٌذ قرار غلق
 /محمد
الشواطى أمام الرواد بناء علً تكلٌفات اللواء
الشرٌف محافظ االسكندرٌة والمستشار  /السٌد موسى ربٌس
الحً بمواصلة المرور علً شواطا حً العجمً الدخٌلة
والبٌطاش الهانوفٌل شاطا أكتوبر النخٌل الصفا و الزراعٌٌن
لمنع وتفرٌق أي تجمعات للمواطنٌن للحد من انتشار عدوى
فٌروس كرونا المستجد حفاظا علً المواطنٌن و وقاٌة لهم
من تفشً عدوى فٌروس كورونا المستجد من جهه أخرى
وتنفٌذا لقرارات ربٌس مجلس الوزراء و توجٌهات اللواء
محافظ اإلسكندرٌة بمتابعة ورصد حاالت البناء المخالف
والتصدي لها بكل حزم و تكثٌف حمالت اإلزالة الفورٌة شن
حى العجمى حملة مكبرة ،بناء على تعلٌمات المستشار ربٌس
الحً و سكرتٌر عام الحً حٌث قام حً العجمً بتنفٌذ قرار
إلزالة رقم 159لسنة  2020وذلك بإزالة دور أرضً
بالطرٌق الساحلً بعد مدخل الصفا منطقة أبو تالت بحري
فٌما واصل حى العجمى حمالت التطهٌرحٌث تم تطهٌر مبنى
ومحٌط بنك مصر فرع البٌطاش محٌط مستشفى العوضى
بالبٌطاش محٌط مستشفى العجمى العام المخصص ة للحجر
الصحى محٌط مستشفى فاطمة الزهراء منطقة منشٌة العلماء
وكانت اإلسكندرٌة قد اتخذت عدة قرارات ضمن اإلجراءات
االحترازٌة للحد من انتشار الفٌروس حٌث تم تنفٌذ كافة
تعلٌمات رباسة الوزراء من تخفٌض عدد العمال بدٌوان
المحافظة واألحٌاء وتطبٌق اإلجراءات الوقابٌة من التعقٌم
والتطهٌر لها مثل غلق الشواطا وتكثٌف األحٌاء لحمالت
 900منشأة
ضبط المخالفٌن لقرار الغلق تم غلق أكثر من
متنوعة إلى اآلن منع األسواق العشوابٌة األسبوعٌة
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/4/10 :

اػٍٓ ؽ ٟاٌؼغّ ٟػٓ ئٔزٙبء ِ ِٓ %20ؾشٚع
رط٠ٛش ٚرٛعؼخ ِ١ذاْ ن ٚ 21اٌّذخً اٌؾّبٌٟ
ٌطش٠ك ٚفٍخ اٌزساع اٌجؾشٚ ٞرٌه ثٕب ًء ػٍٝ
رٛعٙ١بد اٌٍٛاء ِؾّذ اٌؾش٠ف ِ /ؾبفع اإلعىٕذس٠خ
ٚرؼٍّ١بد اٌّغزؾبس  /اٌغ١ذ ِٛع ٝسئ١ظ ؽٟ
اٌؼغّ ٚ ٟأوذ اٌؾ ٝأٔخ عبس ٞرٕف١ز أػّبي رط٠ٛش
ٚرٛعؼخ ِ١ذاْ ن  21ثطش٠ك ئعىٕذس٠خ ِطشٚػ
ٚاٌّذخً اٌؾّبٌٌ ٟطش٠ك ٚفٍخ اٌزساع اٌجؾشٚ ٞ
االٔزٙبء ِٓ أػّبي اٌمطغ ٚاٌزّ١ٙذ ٚسفغ اٌّخٍفبد ٚ
رٕف١ز أػّبي اٌزأع١ظ ٚفت لذِخ اٌغض٠شح اٌٛعطٝ
 ِٓ %20عٗٙ
ؽ١ش ٚفٍذ ٔغجخ اٌزٕف١ز اٌٝ
أخشٚ ٜف ٟمٛء اٌزقذٌ ٞظب٘شح إٌجبؽ ٓ١ثٕطبق
ؽ ٟلبِذ ئداسح ئؽغبي اٌطش٠ك ثؼًّ ؽٍّخ ػٍٟ
أٚوبس رٛاعذ إٌجبؽ ٓ١ثؾبسع اٌج١طبػ ٚؽٙش اٌؼغً
األعىٕذس٠خ ِطشٚػ ٌٍزقذٌ ٞزٍه اٌظب٘شح ٚإلػبدح
اإلٔنجبه ٚسدع اٌّخبٌفٚ ٓ١وبٔذ اإلعىٕذس٠خ لذ
ارخزد ػذح لشاساد مّٓ اإلعشاءاد االؽزشاص٠خ
ٌٍؾذ ِٓ أزؾبس اٌف١شٚط ؽ١ش رُ رٕف١ز وبفخ
رؼٍّ١بد سئبعخ اٌٛصساء ِٓ رخف١ل ػذد اٌؼّبي
ثذٛ٠اْ اٌّؾبفظخ ٚاألؽ١بء ٚرطج١ك اإلعشاءاد
اٌٛلبئ١خ ِٓ اٌزؼمٚ ُ١اٌزط١ٙش ٌٙب ِضً غٍك اٌؾٛاهئ
ٚرىض١ف األؽ١بء ٌؾّالد مجو اٌّخبٌفٌ ٓ١مشاس اٌغٍك
وّب رُ ئفذاس رؼٍّ١بد ِؾذدح ثبٌزٛاعذ اٌّ١ذأٝ
ٚاٌّزبثؼخ اٌٍؾظ١خ ٌألؽ١بء ٚرىض١ف اٌؾّالد ػٍٝ
اٌّمب٘ٚ ٝاٌىبفزش٠بد ٌّٕغ رذخ ٓ١اٌؾ١ؾخ ٚرُ غٍك
اٌّمب٘ ٝاٌّخبٌفخ ثبٌؾّغ األؽّش ٚرٛل١غ ػمٛثخ
ِبٌ١خ فٛس٠خ ػٍِ ٝخبٌف ٓ١لشاس اٌغٍك رقً اٌ10 ٝ
آالف عِٕ ٗ١زبثؼخ أػّبي سفغ اٌمّبِخ ِٚذاِٚخ
أػّبي رط١ٙش فٕبد٠ك اٌمّبِخ ٚاٌؾب٠ٚبد ِٚشاوض
رغّ١غ اٌمّبِخ ػٍِ ٝغز ٜٛاألؽ١بء
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/4/13 :

أوذد اٌذوزٛسح ِ١شفذ اٌغ١ذ ِ /ذ٠ش ِغزؾف ٝاٌؼغّٝ
إٌّٛرع ٝثبإلعىٕذس٠خ ِغزؾف ٝاٌؼضي ٌّشم ٝف١شٚط
وٛسٔٚب أٔٗ رُ خشٚط ػذد  4ؽبالد عذ٠ذح رّبصٍذ ٌٍؾفبء
ثبٌّغزؾف١ٌ ٝشرفغ ػذد ؽبالد اٌؾفبء ئٌ 68 ٝؽبٌخ ٚلبٌذ
اٌذوزٛسح ِ١شفذ اٌغ١ذ ِذ٠ش ِغزؾف ٝاٌؼغّ ٝإٌّٛرعٝ
ف ٝرقش٠ؾبد خبفخ يٌ َٛ١اٌغبثغ ئْ عّ١غ فشق اٌؼًّ
اٌطجٚ ٝاٌزّش٠ل ٚاٌؼبٍِ٠ ٓ١ؾشف ْٛػٍ ٝرأد٠خ ٚاعجُٙ
اٌٛهٕٚ ٝاٌطجٚ ٝاٌزفبٔ ٝفِ ٝؼبٌغخ اٌّقبثِ ،ٓ١ن١فخ
ٔؾؼش ثغؼبدح وجش ٜػٕذ رّبصً ئؽذ ٜاٌؾبالد ٌٍؾفبء
ٚخشٚعٙب ثؼذ اٌزؼبفِ ٝزبثؼخ أٔٗ رُ رغ١ٙض اٌّغزؾفٝ
ثأؽذس األعٙضح اٌطج١خ مّٓ ِغزؾف١بد اٌؼضي
ثبٌغّٛٙس٠خ رؾذ سػب٠خ ٚصاسح اٌقؾخ العزمجبي ؽبالد
اإلفبثخ ثف١شٚط وٛسٔٚب ٚربثؼذ أٔٗ ٠زُ االؽزفبي ثىً ؽبٌخ
رخشط ِٓ اٌّغزؾف ٝرؼج١شا ػٓ عؼبدرٕب ثؾبالد اٌؾفبء
ِؾ١ذح ثذٚس اٌغٙبد اٌّؼٕ١خ األخش ٜف ٝاٌزؾغ١غ ٚسفغ
اٌشٚػ اٌّؼٕ٠ٛخ ٌألهمُ اٌطج١خ داخً اٌّغزؾفٚ ٝثبٌزؼبْٚ
ٚاٌزٕغ١ك ث ٓ١وبفخ األعٙضح اٌزٕف١ز٠خ ٚاألِٕ١خ ثبٌّؾبفظخ
أوذ اٌٍٛاء ِؾّذ اٌؾش٠ف ِ /ؾبفع اإلعىٕذس٠خ أْ ِغزؾفٝ
اٌؼضي ثبإلعىٕذس٠خ رم َٛثذٚس ثطٌّٛ ٌٝٛاعٙخ ف١شٚط
وٛسٔٚب ٚأٚمؼ ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ أْ األعٙضح اٌزٕف١ز٠خ
رم َٛثبالعزؼذاد اٌىبًِ ٚاٌّغجك ٌّٛاعٙخ ٚاٌؾذ ِٓ
أزؾبس اٌف١شٚط ٚف ٝئهبس اإلعشاءاد االؽزشاص٠خ ٌّٛاعٙخ
ف١شٚط وٛسٔٚب رم َٛاإلعىٕذس٠خ ؽبٌ١ب ثاػذاد ٚرغ١ٙض 3
ِغزؾف١بد أخش ٜواعشاء اؽزشاصٚ ٜرغ١ض٘ب ثبٌّؼذاد
ٚأؽبد ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ
ٚاألعٙضح اٌطج١خ اٌّطٍٛثخ
ثبٌذٚس اٌىج١ش اٌز ٜرم َٛثٗ اٌذٌٚخ اٌّقش٠خ ٚٚصاسح
اٌقؾخ اٌّقش٠خ ف ٝاٌغ١طشح ػٍ ٝاٌف١شٚط ،ؽ١ش رؼذ
ِقش ِٓ أفنً اٌذٚي فِ ٝؼذالد اٌؾفبء ٔٚغت االفبثخ
ثٗ ٚرٌه ثفنً ِغٛٙداد اٌذٌٚخ ٚٚصاسح اٌقؾخ
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/4/15 :

تفقد اللواء  /محمد الشرٌف محافظ اإلسكندرٌة
أعمال توسعة ورفع كفاءة طرٌق اإلسكندرٌة
مطروح بنطاق حى العجمً بتكلفة تقدر بحوالً
 8مالٌٌن جنٌه حٌث تم االنتهاء من أعمال
توسعة األرصفة بالطرٌق وجاري حالٌا االنتهاء
من أعمال األسفلت وذلك ضمن خطة المحافظة
لرفع كفاءة الطرق والشوارع لرفع المعاناة عن
المواطنٌن وأوضح محافظ اإلسكندرٌة أنه كان
أصدر تعلٌماته إلى مدٌرٌة الطرق والنقل
باإلسكندرٌة بالعمل على توسعة طرٌق
اإلسكندرٌة مطروح وتقلٌل عرض األرصفة
بحٌث ال ٌتعدى عرضها  2متر مؤكدا أنه تم
التشدٌد على مدٌرٌة الطرق وجمٌع الجهات
المعنٌة بضرورة استغالل فترة حظر التجوال فى
تكثٌف أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق
والشوارع الجانبٌة والربٌسٌة على مستوي
أحٌاء المحافظة حضر الجولة التفقدٌة أحمد
جمال  /نابب المحافظ واللواء  /حمدي الحشاش
والمهندسة  /أمل محمود مدٌر مدٌرٌة الطرق
والنقل باإلسكندرٌة وكانت اإلسكندرٌة قد اتخذت
عدة قرارات ضمن اإلجراءات االحترازٌة للحد
من انتشار الفٌروس حٌث تم تنفٌذ كافة تعلٌمات
رباسة الوزراء من تخفٌض عدد العمال بدٌوان
المحافظة واألحٌاء وتطبٌق اإلجراءات الوقابٌة
من التعقٌم والتطهٌر لها مثل غلق الشواطا
وتكثٌف األحٌاء لحمالت ضبط المخالفٌن لقرار
الغلق
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/4/13 :

كلف اللواء  /محمد الشرٌف محافظ اإلسكندرٌة أحمد جمال /
نابب المحافظ بتفقد عدداً من مكاتب البرٌد التً تقوم بصرف
منحة العمالة غٌر المنتظمة التً قررها الربٌس عبد الفتاح
السٌسً ربٌس الجمهورٌة للمضارٌٌن من تداعٌات فٌروس
كورونا المستجد وتفقد نابب المحافظ مكتب برٌد محطة
الرمل ومكتب برٌد المنشٌة و مكتب برٌد الدخٌلة حٌث تابع
أعمال تطبٌق آلٌات وقواعد الصرف فى مرحلتها األولى
وأكد علً
وعدم وجود أي عقبات خالل أعمال الصرف
المسبولٌن بضرورة مراعاة وجود مسافات تباعدٌة بٌن
المواطنٌن واإللتزام بجمٌع وسابل الوقاٌة فى المكاتب
وأمامها وذلك حفاظا على سالمة المواطنٌن و كان اللواء /
محمد الشرٌف محافظ اإلسكندرٌة والدكتورة  /جاكلٌن عازر
نابب المحافظ قد تفقدا عدداً من مكاتب البرٌد التً تقوم
بصرف منحة العمالة غٌر المنتظمة التً قررها الربٌس عبد
الفتاح السٌسً ربٌس الجمهورٌة للمضارٌٌن من تداعٌات
فٌروس كورونا المستجد وقدرها  500جنٌة وذلك للتأكد
من تطبٌق آلٌات وقواعد الصرف فى مرحلتها األولى وعدم
وجود أي عقبات خالل أعمال الصرف وخالل جولته التفقدٌة
بمكتب برٌد السراٌا وجه المحافظ بضرورة مراعاة صحة
المواطنٌن من كبار السن وضمان وجود مسافات تباعدٌة
بٌنهم حرصا ً على سالمتهم مشددا علً ضرورة اإللتزام
بوسابل الوقاٌة فى المكاتب وأمامه كما كلف المحافظ ربٌس
حً المنتزة أول بتخصٌص مظلة مؤقتة لمكتب برٌد السراٌا
وجمٌع المكاتب اآلخري للتٌسٌر على المواطنٌن ورفع
المعاناة عنهم أثناء جلوسهم خارج مكتب البرٌد لصرف
المنحة وذلك فى إطار اإلجراءات االحترازٌة لمواجهة
حرصا على سالمة المواطنٌن وحماٌتهم من
فٌروس كورونا
ً
التزاحم و التجمعات وقد إتخذت اإلسكندرٌة عدة قرارات
ضمن اإلجراءات االحترازٌة للحد من انتشار الفٌروس حٌث
تم تنفٌذ كافة تعلٌمات رباسة الوزراء من تخفٌض عدد
العمال بدٌوان المحافظة واألحٌاء وتطبٌق اإلجراءات
الوقابٌة من التعقٌم والتطهٌر لها
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/4/15 :

أعشٚ ٜص٠ش إٌمً  /إٌّٙذط وبًِ اٌٛص٠ش ٠شافمٗ
 /سئ١ظ ٌغٕخ إٌمً
إٌبئت ٘ؾبَ ػجذ اٌٛاؽذ
ٚاٌّٛافالد ثّغٍظ إٌٛاة ٚأػنبء اٌٍغٕخ
ٚسئ١ظ ٘١ئخ ِٕ١بء اإلعىٕذس٠خ عٌٛخ رفمذ٠خ اٌَٛ١
ثّٕ١بء اإلعىٕذس٠خ ف ٝئهبس اٌّزبثؼخ اٌّغزّشح
ٚاٌذٚس٠خ ٌّزبثؼخ رٕف١ز اٌّؾشٚػبد اٌز ٝرٕفز٘ب
ٚصاسح إٌمً ثبٌزضآِ ِغ ارخبر عّ١غ اإلعشاءاد
ٚاالؽز١بهبد اٌالصِخ ٌنّبْ عالِخ ٚفؾخ
ٌّٛٚافٍخ
اٌؼبٍِ ٓ١فِٛ ٝالغ اٌؼًّ اٌّخزٍفخ
اٌزطٛس اٌىج١ش اٌز٠ ٜؾٙذٖ لطبع إٌمً فِ ٝقش
ٚاٌّغبّ٘خ ف ٝرؾم١ك اٌزّٕ١خ االلزقبد٠خ اٌزٝ
رؾٙذ٘ب ِقش ؽبٌ١ب ً ٚاٌؾفبظ ػٍ ٝفشؿ اٌؼًّ
اٌزٛ٠ ٝفش٘ب ٘زا اٌمطبع ؽ١ش ثذأد اٌغٌٛخ ثزفمذ
ِٛلغ ئٔؾبء اٌّؾطخ ِزؼذدح األغشاك ػٍٝ
سف١ف  62 - 55ثزىٍفخ ئعّبٌ١خ ١ٍِ 6بس عٕٗ١
( ١ٍِ 5بس ٌألػّبي اإلٔؾبئ١خ ٌٍّؾطخ ٚاألسففخ 1 ٚ
ٍِ١بس ٌزغ١ٙض٘ب ثّؼذاد اٌزؾغ )ً١ؽ١ش ربثغ اٌٛص٠ش
ِؼذالد رٕف١ز اٌّؾشٚع ٚؽب٘ذ أػّبي اٌشدَ
ثبٌّؾطخ ؽ١ش ٚفٍذ ٔغجخ اٌزٕف١ز ئٌ% 10 ٝ
ثٛاعطخ اٌىشاوخ ً اٌزبثؼخ ٌؾشوخ اٌزؾذ ٜاٌٍّّٛوخ
ٌ١ٙئخ لٕبح اٌغ٠ٛظ ؽ١ش ع١زُ ٔمً ِ ْٛ١ٍِ 8زش
ِىؼت سِبي ِٓ داخً اٌجؾش ِٓ ِغبفخ  12وُ ِٓ
ِٛلغ اٌّؾشٚع ٌزمٍ ً١اٌزىٍفخ ٚمّبْ أغ١بث١خ
اٌؾشوخ داخً إٌّ١بء ٌٚغٛدح اٌشِبي اٌّغزخذِخ
ِٓ اٌجؾش ف ٝئٔؾبء األسففخ اٌجؾش٠خ وّب ع١زُ
اٌجذء ف ٝأػّبي رؾغ ٓ١اٌزشثخ فِ ٝطٍغ ٛ١ٔٛ٠
اٌمبدَ  ٚلبِذ اٌؾشوخ ٌزغ ً١ٙؽشوخ اٌغفٓ داخً
إٌّ١بء ثزشو١ت ػذد  2ػٛاِخ ِن١ئخ ٌزؾذ٠ذ
اٌّغبس اٌ ِٓ٢ؾشوخ اٌغفٓ ثؼ١ذا ػٓ أػّبي
اٌّٛلغ وّب رُ رٕف١ز ؽبعض ث١ئٌّٕ ٟغ اٌزٍٛس داخً
إٌّ١بء ٚمّبْ أغ١بث١خ اٌؾشوخ وّب اهٍغ اٌٛص٠ش
ػٍ ٝأػّبي سفغ اٌّخٍفبد  ٚاٌؼٛائك اٌجؾش٠خ
ثّٛلغ اٌؾشوخ ؽ١ش رُ ئٔزؾبي ػذد  29ػبئك ِٓ
ِ 38خطو سفؼ ُٙثٕغجخ رٕف١ز ِٚ % 75زٛلغ
اإلٔزٙبء ِطٍغ ِب ٛ٠اٌمبدَ  ٚرٌه إلصاٌخ وبفخ
اٌؼٛائك اٌز ٝرؼزشك رٕف١ز األػّبي ٚأوذ ٚص٠ش
إٌمً أٔٗ ع١زُ االٔزٙبء ِٓ ئٔؾبء األسففخ ٚ
ٌ 2021زى ْٛاٌّؾطخ
اٌغبؽبد ثٕٙب٠خ ً ػبَ
عب٘ضح العزمجبي اٌغفٓ راد األؽغبَ اٌىج١شح فٝ
اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ ِ 2022ؾ١شا ئٌٝ

اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ ِ 2022ؾ١شا ئٌ ٝأّ٘١خ اٌّؾشٚع اٌزٜ
٠ؼزجش ِٓ أُ٘ اٌّؾشٚػبد اٌز ٝرٕفز٘ب اٌٛصاسح فِ ٝغبي إٌمً
اٌجؾشٚ ٜرٛعٗ اٌفش٠ك ِٕٙذط وبًِ اٌٛص٠ش ٌّزبثؼخ أػّبي سفغ
وفبءح وٛثش ٞاٌطش٠ك اٌؾش٠بٔ ٟفِٕ ٟطمخ  27داخً إٌّ١بء
ٚاٌز ٞرٕفزٖ إٌ ً١اٌؼبِخ إلٔؾبء اٌطشق ئؽذ ٜاٌؾشوبد اٌزبثؼخ
ْٛ١ٍِ 14.9
ٌٛصاسح إٌمً ؽ١ش ٠زُ سفغ وفبءرٗ ثزىٍفخ لذس٘ب
عٕ ٚ ٗ١ثٍغذ ٔغجخ رٕف١زٖ  %25ؽ١ش رزُ أػّبي ئصاٌخ اٌغطبء
اٌخشعبٌٔ ٟالػّذح إٌّٙبسح ِٚؼبٌغخ اٌؾذ٠ذ ثاصاٌخ اٌقذأ ٚد٘بٔٗ
ثّٛاد وّ١ب٠ٚخ ٚػًّ لّ١ـ خشعبٔ ٟالعزىّبي اٌمطبع
اإلٔؾبئٌٍ ٟؼّٛد ٠ٚزُ رىغ١ش اٌجٛاو ٟإٌّٙبسح ٚاعزجذاٌٙب
ثبٌجٛاو ٟاٌّؼذٔ١خ ٚاعزجذاي اٌزشاثضٕ٠بد اٌّؼذٔ١خ إٌّٙبسح
ٚاعزجذاٌٙب ثأخش ٜخشعبٔ١خ ِغٍؾخ ٠ٚزُ وؾو هجمخ األعفٍذ
اٌّزٙبٌىخ ٚاعزجذاٌٙب ثطجمخ عذ٠ذح ٚرغ١١ش اٌفٛافً اإلٔؾبئ١خ
ثؼذ٘ب ربثغ اٌٛص٠ش ِؾشٚع سف١ف  85 /3اٌز٠ ٞجٍغ ه433 ٌٗٛ
ِزش ٚرىٍفزٗ  ْٛ١ٍِ 390.6عٕٚ ٗ١اٌّخقـ ٌزذاٚي األخؾبة
ٚاٌجنبئغ اٌؼبِخ ٚاٌز ٞثٍغذ ٔغجخ رٕف١زٖ ٚ %41ؽ١ش ٠ؾًّ
عبؽخ خٍف١خ ِغبؽبرٙب  35أٌف ِزش ِغطؼ ٚعبس ٜرٕض ً٠وزً
ؽبئو اٌشف١ف ثبٌّشؽٍخ اٌضبٔ١خ ٚئٌمبء دثؼ فشؽخ األعبط
ٌٍّشؽٍخ اٌضبٌضخ ٚأػّبي فت اٌىزً ٚئٌمبء سًِ هجمخ اإلؽالي
ٌٍّشؽٍخ اٌشاثؼخ ٚٚعٗ اٌٛص٠ش ثبرخبر وبفخ ا١ٌ٢بد ٚاٌزذاث١ش
اٌالصِخ ٌغشػخ االٔزٙبء ِٓ اٌّؾشٚع ف ٟاٌّٛػذ اٌّؾذد لجً
ٔٙب٠خ ٘زا اٌؼبَ وّب ٚعٗ اٌٛص٠ش خالي رفمذٖ ٌّؾشٚع ئٔؾبء
ٚفٍخ ؽشح رشثو ِٕ١بء اإلعىٕذس٠خ ثبٌطش٠ك اٌذ ٌٝٚاٌغبؽٍٝ
اٌغش٠غ ثّٕطمخ ثبة ٚ 54اٌز ٜرٕفزٖ إٌ ً١اٌؼبِخ ٌٍطشق
ٚاٌىجبس ٞئؽذ ٜاٌؾشوبد اٌزبثؼخ ٌٛصاسح إٌمً ِإوذا مشٚسح
ئصاٌخ وبفخ اٌّؼٛلبد ٚرىض١ف األػّبي ٌالٔزٙبء ِٓ اٌّؾشٚع
خبفخ ِغ أّ٘١خ اٌّؾشٚع اٌىج١شح ف ٟرؾم١ك عٌٛ١خ اٌؾشوخ
اٌّشٚس٠خ ٚػٍّ١بد ٔمً اٌجنبئغ ِٓ ِٕ١بء اإلعىٕذس٠خ ؽزٝ
اٌطش٠ك اٌذٚ ،ٌٟٚرخف١ف اٌضؽبَ ٚاٌنغو اٌّشٚس ٞثؾبسع
اٌّىظ ِٕٚطمخ اٌٛسد٠بْ ٚاٌمنبء ػٍ ٝرىذط ع١بساد إٌمً
ٚفِ ٝمش اٌ١ٙئخ
اٌضم ً١ثبٌؾٛاسع اٌؼبِخ غشة اإلعىٕذس٠خ
اٌّقش٠خ ٌغالِخ اٌّالؽخ اٌجؾش٠خ رفمذ اٌزؾط١جبد إٌٙبئ١خ
ألػّبي رط٠ٛش ٚسفغ وفبءح ِغّغ اإلداساد ثبٌ١ٙئخ اٌّقش٠خ
ٌغالِخ اٌّالؽخ اٌجؾش٠خ ،ؽ١ش ثٍغذ ٔغجخ رٕف١ز األػّبي ، %96
ٚأوذ اٌٛص٠ش أّ٘١خ اٌذٚس اٌىج١ش ٌٍ١ٙئخ ف ٝرٕظٚ ُ١ئداسح عالِخ
اٌّالؽخ اٌجؾش٠خ ٚمشٚسح رمذ ُ٠اٌ١ٙئخ ٌخذِبد ِّ١ضح رٍ١ك
ثّىبٔخ ِقش اٌذ١ٌٚخ ٚاٌؼبٌّ١خ ثؼذ٘ب رٛعٗ ٌٍغشاط ِزؼذد
اٌطٛاثك ثّٕ١بء اإلعىٕذس٠خ ٚاٌز ٞرُ االٔزٙبء ِٓ رٕف١زٖ ثزىٍفٗ
ِ 407ال ٓ١٠عٕ ٗ١ؽ١ش ؽٙذ ٚص٠ش إٌمً ثذء اٌزؾغ ً١اٌزغش٠جٟ
ٌٍغشاط اٌّمبَ ػٍِ ٝغبؽخ  15أٌف ِزش ِغطؼ ٚاٌّىِٓ ْٛ
3500
أسثؼخ أدٚاس (خّغخ ِغز٠ٛبد) ثغؼخ رخض١ٕ٠خ ؽٛاٌٟ
ع١بسح ٚأوذ اٌٛص٠ش أّ٘١خ اٌغشاط ف ٟاعز١ؼبة أػّبي رخضٓ٠
اٌغ١بساد داخً اٌذائشح اٌغّشو١خ ِغ خذِخ إٌّطمخ اٌغ١بؽ١خ
اٌّخطو ئٔؾبؤ٘ب ِغزمجالً

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/4/26 :

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

أسم صاحب
الشكوى

1

1327372
بتارٌخ
2020/4/1

عبد الرحمن
احمد على عبد
المجٌد
مسجد ام القرى
متفرع من ش
البرنسٌسة
البٌطاش

2

1328612
بتارٌخ
2020/4/1

3

509782
بتارٌخ
2020/4/7

ـ المواطن ٌشكو من تراكم تم فحص الشكوى مع االدارة
اسماء محمد
المختصة ادارة الرصد البٌبى بالحى
القمامة والمخلفات فى
محمود السٌد
تم عمل المعاٌنة على ارض الواقع
نفس عنوان الشاكٌة
حسن
وتبٌن صحة الشكوى وتم التواصل
س الصفا متفرع وانهم لم ٌرفعوا القمامة
مع مسبول الشركة قام باحضار
من ش الكومى وٌلقوها فى نفس المكان
اعلى فقط وال ٌتم ازالتها لودر سٌارة وتم رفع جمٌع
عمارة 89
المخلفات الموجودة وتم التنبٌه
من المنطقة
علٌه بمعاودة الرفع
تم الرد على المحافظة برقم 423
بتارٌخ 2020/4/5
ـ بشان التضرر من عدم تم فحص الشكوى مع االدارة
محمد محمود
وجود انارة فى ش الحاج المختصة ادارة الكهرباء بالمعاٌنة
عبد العزٌز
ش الحاج صالح صالح خلف الساحل حٌث على الطبٌعة تبٌن أن ال ٌوجد
اضاءة بالمكان وسوف ٌدرج فى
ان الٌل ضالم دامس
خلف الساحل
اقرب خطة استثمارٌة لعام 2020
اول العامرٌة
تم الرد على المحافظة برقم 664
بتارٌخ 2020/4/12

تم فحص الشكوى مع االدارة
كثرة سرقة
ـ بشان
المختصة ادارة الكهرباء وقد افادت
السٌارات خصوصا بعد
قد تم االتصال بالشاكى وال ٌوجد
غلق المحالت مبكرا مع
حظر التجوال وقد تم ابالغ احد وقد تم عمل معاٌنة بالمكان
شركة الكهرباء فرع انارة وتم عمل عدد  3كشافات صٌانة
تم الرد على المحافظة برقم 663
الشوارع
بتارٌخ 2020/4/2

 –1بٌان الطرق التى تخدم وسابل النقل عام 2019
الموقع

الطرق
السرٌعة

الطرق
الربٌسٌة
المرصوفة

كم

كم

الطرق
االقلٌمٌة

مرصوف

ممهد

ترابى

كم

كم

كم

كم

ـــ

25.9419
عدد 166
طرٌق

ـــ

ـــ

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

الطرق المحلٌة الداخلٌة

تارٌخ البٌان 2020/1/30-:

الطرق التى تخدم وسابل النقل

166
عددالطرق

3

الطرق المحلٌة الداخلٌة
المرصوفة

الطرق السرٌعة

االجمالى

33.9104

نسبة
الرصف
الى
االجمالى

%98

التعلٌق

-

ٛ٠عذ ثؾ ٝاٌؼغّ ٝػذد  3هشق عش٠ؼخ ثطٛي  33.914وُ
ػذد اٌطشق اٌّؾٍ١خ اٌذاخٍ١خ اٌّشفٛفخ  166هش٠ك ثطٛي
25.9419
اعّبٌ ٝاٌطشق 169
ٔغجخ اٌطشق اٌّشفٛف اٌ ٝاالعّبٌ%78 ٝ

المقترح

 اٌؼًّ ػٍ ٝف١بٔخ اٌطشق اٌغش٠ؼخ ٚاٌؼًّ ػٍ ٝص٠بدح اٌطشق اٌغش٠ؼخ
ٌض٠بدح اٌغٌٛ١خ اٌّشٚس٠خ
 اٌؼًّ ػٍ ٝسفف اٌطشق اٌزشاث١خ ٌزغ ً١ٙاٌؾشوخ اٌّشٚس٠خ ٚخبفخ
اٌطشق اٌشئ١غ١خ

 – 2بٌان القرى غٌر المتصلة بالطرق المرصوفة او غٌر مرصوفة المداخل عام 2019
اسم
الموقع

م

اجمالى
المحافظة

الوحدة المحلٌة
القروٌة

القرٌة التابع

عدد سكان القرٌة

طول المدخل غٌر
المرصوف ( كم )

ذكور

اناث

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

بالعدد

بالعدد

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مالحظات

التعلٌق

الٌوجد قرى بنطاق حى العجمى

 – 3الكبارى بحى العجمى عام 2019
م

الحى

1

العجمى

2
3
4
5

العجمى
العجمى
العجمى
العجمى

6

العجمى

7

العجمى

النوع

الطول

العرض

االرتفاع للنفق
( بالمتر )

اقصى حمولة
للكوبرى ( طن )

الحالة

ثابت

50م

ـــ

ـــ

ـــ

جٌد

كوبرى السد العالى

ثابت

50م

ـــ

ـــ

ـــ

جٌد

كوبرى المكس

مشاه

15م

ـــ

ـــ

ـــ

جٌد

كوبرى الملح

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

غٌر صالح

كوبرى البترول

ـــ

500م

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

600م

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

400م

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

اسم الكوبرى  /النفق
كوبرى مجرى المكس

كوبرى السكة الحدٌد
كوبرى الزراع البحرى

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الطرق والنقل

تارٌخ البٌان 2020/1/30-:

اطوال الكبارى
600

500
400

50

كوبرى السكة
الحدٌد

كوبرى
البترول

كوبرى
الزراع
البحرى

50

كوبرى السد
كوبرى مجرى
العالى
المكس

15

كوبرى
المكس

التعلٌق
ٛ٠ عذ ثٕطبق ؽ ٝاٌؼغّ 7 ٝوجبسٜ
 أهٛي وٛثش ٛ٘ ٜوٛثش ٞاٌغىخ اٌؾذ٠ذ ٠ٚجٍغ هٌٗٛ
ٚ َ 600القشُ٘ وٛثش ٜاٌّىظ َ 15
 وٛثش ٜاٌٍّؼ غ١ش فبٌؼ ٌٍؼًّ ٚاٌجبل ٝف ٝؽبٌخ
ع١ذح

المقترح
 ف١بٔخ اٌىجبس ٜاٌغ١ش فبٌؾخ ٌٍؼًّ ٚػًّ ِ١ضأ١خ
ٌٙب
 ػًّ وجبس ٜعذ٠ذح ٌغٌٛ١خ اٌّشٚس ٔظشا ٌض٠بدح
اٌىضبفخ اٌغىبٟٔ

ٚ – 4عبئً ٔمً اٌشوبة ػبَ 2019
اتوبٌس نقل
عام
حى

عربات
االتوبٌس
مكٌف
اجمالى

تاكسى

داخلى

البٌان

م

العجمى

خاص

مٌكروباص

االجمالى
العام

عدد

عدد

عدد

83

ـــ

ـــ

التوك توك

عدد مٌنى
باص

اخرى
عدد

عدد

عدد
شركات
النقل
الجماعى
والجمعٌات

34

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

89

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

172

ـــ

ـــ

34

ـــ

ـــ

ـــ

206

ـــ

تارٌخ البٌان 2020/1/30 -:

مصدر البٌان  -:الهٌبة العامة لنقل الركاب

عدد وسابل نقل الركاب
83

89

34

اتوبٌس مكٌف
اتوبٌس عادى
مٌنى باص

التعلٌق
 اعّبٌٚ ٝعبئً إٌمً اٌّٛعٛدح ثؾ ٝاٌؼغّٚ 206 ٝعٍ١خ ِٛافالد
ِ زٛعو عؼخ االرٛث١ظ اٌؼبَ  95ساوت
ِ زٛعو عؼخ اٌّى١ف  65ساوت
ِ زٛعو إٌّ ٝثبؿ  50ساوت
 ػذد ػشثبد االرٛث١ظ اٌؼبد 83 ٛ٘ ٜا ٜاعّبٌ ٝاٌغؼخ ٘7885 ٛ
ساوت
ٔ غجخ االرٛث١ظ اٌؼبَ اٌ ٝاالعّبٌ% 40 ٝ
 ػذد ػشثبد اٌّ ٕٝ١ثبؿ ثٕطبق ؽ ٝاٌؼغّ 34 ٝا ٜاعّبٌ ٝاٌغؼخ
 1700ساوت
ٔ غجخ إٌّ ٝثبؿ اٌ ٝاالعّبٌ% 17 ٝ
 ػذد ػشثبد اٌّى١ف  ٚاٌغ١بؽ ٝثٕطبق ؽ ٝاٌؼغّ 89 ٛ٘ ٝاٌ ٝاعّبٌٝ
اٌغؼخ ٘ 5785 ٛساوت
ٔ غجخ ػشثبد اٌّى١ف اٌ ٝاالعّبٌ%43 ٝ
 الٛ٠عذ رشاَ ثؾ ٝاٌؼغّٝ

المقترح

 اٌؼًّ ػٍ ٝص٠بدح ػشثبد إٌمً اٌؼبَ ٚاٌّ ٕٝ١ثبؿ ٚاٌّى١ف ٚرٌه ٔظشا
ٌاللجبي اٌؾذ٠ذ ػٍٚ ُٙ١االؽز١بط اٌؾذ٠ذ اٌُٙ١
 اٌؼًّ ػٍ ٝاٌق١بٔخ اٌالصِخ ٌغّ١غ ػشثبد االرٛث١ظ اٌؼبدٚ ٜاٌّى١ف
اٌّؼطٍ ٓ١اٌّٛعٛد ٓ٠ثغشاط إٌمً اٌؼبَ ٚرٛف١ش اٌّغزٍضِبد اٌخبفخ ٌُٙ
ٚرٌه ٌشفغ وفبئزٚ ُٙاػبدح ر١ٙئز ُٙالدخبٌ ُٙف ٝخذِخ ٔمً اٌؼشثبد ثؾٝ
اٌؼغّٝ

أوالً  -:اإلسكان والتعمٌر

 – 1تطور االسكان الحضرى  :عدد الوحدات السكنٌة المنفذة
البٌان

م

2018

2017

2019

القطاع الحكومى
حضر
رٌف

ـــ
ـــ

االسكان االجتماعى

اسكان اقتصادى

ك21
ك26

ك21بعدد
 3112وحدة
ك26بعدد
 4292وحدة

1

ـــ
ـــ
ك21عدد67بلو
ك
ب 2112وحدة
ك26عدد 109
بلوك
ب4292وحدة

ـــ
ـــ

ـــ

اسكان متوسط

الهانوفٌل

12404
وحدة

ـــ

ـــ

اسكان فوق متوسط وفاخر

المكس

ـــ

ـــ

 9عمارات
 215وحدة

اسكان شباب

ك – 26ام زغٌو

– 1160
 420وحدة

حضر
اجمالى المحافظة
حضر
اجمالى المحافظة
حضر
اجمالى المحافظة
حضر
اجمالى المحافظة
حضر
اجمالى المحافظة
حضر
اجمالى المحافظة

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

اجمالى القطاع الحكومى
2

القطاع الخاص

3

القطاع التعاونى

4

القطاع االستثمارى

5

القطاع العام
اجمالى المحافظة

مصدر البٌان  -:ادارة بحوث االسكان بالحى

 29بلوك
ب 1160وحدة
 15بلوك
ب420وحدة
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
تارٌخ البٌان 2020/3/1-:

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

عدد الوحدات السكنٌة

12404

7404

1580

اسكان شباب

اسكان متوسط

اسكان اقتصادى

التعليق


ٛ٠عذ ػبَ  2019اعىبْ الزقبد ٜثىال ِٓ إٌّبهك االر١خ ن  21ػذد  67ثٍٛن ثٗ 3112
ٚؽذحٚف ٝن  26ػذد  109ثٍٛن ثٗ ٚ 4292ؽذح ٚرٌه هجمب ٌّب ٚسد إٌ١ب ِ ِٓٚىبرجبد عبثمخ
ِٓ اداسح اٌجؾٛس ٚاالعىبْ



اعّبٌٚ ٝؽذاد االعىبْ االلزقبدٚ 7404 ٜاعّبٌ ٝاٌجٍٛوبد  176ثٍٛن



ٔغجخ اٌٛؽذاد ف ن  21اٌ ٝاالعّبٌ%42 ٝ



ٔغجخ اٌٛؽذاد ف ٝن  26اٌ ٝاالعّبٌ%58 ٝ



ٔق١ت اٌجٍٛن اٌٛاؽذ ِٓ ٚؽذاد ن ٚ 46 ٛ٘ 21ؽذح



ٔق١ت اٌجٍٛن اٌٛاؽذ ِٓ ٚؽذاد ن ٚ 39 ٛ٘ 26ؽذح



ٛ٠عذ ثّٕطمخ اٌٙبٔٛفٚ 12404 ً١ؽذح ٘ٚزا اعىبْ ِزٛعو



ٛ٠عذ ثّٕطمخ اٌّىظ ػبَ  2019ػذد ٚ 215ؽذح ثبعّبٌ 9 ٝػّبساد ٚرٌه اعىبْ فٛق ِزٛعو



ٔق١ت اٌجٍٛن اٌٛاؽذ ِٓ ٚؽذاد اٌّىظ ٘ٚ 24 ٛؽذح  /ػّبسح



اعىبْ اٌؾجبة ػبَ  2018ف ٝن  26ثؼذد ٚ 1160ؽذح ثؼذد  29ثٍٛن



ٔق١ت اٌجٍٛن اٌٛاؽذ ِٓ ٚؽذاد ن ٚ 34 ٛ٘ 26ؽذح



ٛ٠عذ ف ٝاَ صغٛ١ػبَ  2018ػذد ٚ 420ؽذح ثؼذد  15ثٍٛن



ٔق١ت اٌجٍٛن اٌٛاؽذ ِٓ ٚؽذاد اَ صغٚ 28 ٛ٘ ٛ١ؽذح



اعّبٌ ٝاٌٛؽذاد ف ٝػبَ  ِٓ 2018اعىبْ اٌؾجبة ٚ 1580ؽذح  44 ،ثٍٛن



ٔغجخ اٌٛؽذاد ف ٝن  26اٌ ٝاالعّبٌ%73 ٝ



ٔغجخ اٌٛؽذاد ف ٝاَ صغ ٛ١اٌ ٝاالعّبٌ%27 ٝ

المقترح



ص٠بدح اٌٛؽذاد ف ٝإٌّبهك االوضش وضبفخ عىبٔ١خ ؽز ٝرغزٛػت اوجش وُ ِٓ اٌغىبْ



ص٠بدح ٔغجخ اٌجٍٛوبد فِٕ ٝطمخ اٌّىظ ؽز ٝرغزٛػت اٌىضبفخ اٌغىبٔ١خ

 – 2بٌان تراخٌص المبانى بحى العجمى عن عام 2019
م

حــى

البٌان

بناء

العجمى

حضر

17

تعلٌة

تعدٌل

هدم

ترمٌم

االجمالى

ـــ

34

35

86

ـــ

تارٌخ البٌان 2020/2/26-:

مصدر البٌان  -:االدارة الهندسٌة بحى العجمى

تراخٌص المبانى
35

34
17

بناء

هدم

ترمٌم

التعلٌق
 اعّبٌ ٝرشاخ١ـ اٌّجبٔ ٝثؾ ٝاٌؼغّ 86 ٛ٘ ٝرشخ١ـ
 رشاخ١ـ اٌجٕبء  17رشخ١ـ
ٔ غجخ رشاخ١ـ اٌجٕبء اٌ ٝاالعّبٌ%20 ٝ
 رشاخ١ـ اٌٙذَ  34رشخ١ـ
ٔ غجخ رشاخ١ـ اٌٙذَ اٌ ٝاالعّبٌ%40 ٝ
 رشاخ١ـ اٌزشِ 35 ُ١رشخ١ـ
ٔ غجخ رشاخ١ـ اٌزشِ ُ١اٌ ٝاالعّبٌ%41 ٝ
المقترح
 ػًّ ؽّالد ِٓ ِٕٙذع ٓ١اٌزٕظٌٍ ُ١ىؾف ػٍ ٝاالثٕ١خ اٌؾذ٠ضخ ٌٍزؼشف ػٍِ ٝذٜ
فالؽ١زٙب ٚاٌؾذ ِٓ اٌزؼذ٠بد ٚاالؽغبالد


اٌؼًّ ػٍ ٝاصاٌخ اٌّجبٔ ٝاٌّخبٌفخ ِٓ اٌّٙذ

 – 3بٌانات المدن والمجتمعات العمرانٌة بالحى عن عام 2019
المساحة ( كم) 2

مجمع
الصناعات
الصغٌرة
مصدر البٌان  -:مركز معلومات التنمٌة المحلٌة
ـــ

ـــ

ـــ

منتجة

شباب

عابلى

شباب

تحت االنشاء

خدمات
انشطة
تجارٌة
ومرافق

اسم
المنطقة
الصناعٌة

مخصصة

حضر

اسكان

صناعة

عدد الوحدات السكنٌة
المنفذة

84

6

2.986
فدان

عابلى

مجمع
الصناعات
ـــ
ـــ
الصغٌرة
تارٌخ البٌان 2020 /2/24-:

المناطق الصناعٌة

التعلٌق

رجٌٕ ٓ١ب ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أٗ ٛ٠عذ ِ 90قٕغ ِِٕ 84 ُٙقٕغ ِٕزظ ِ 6ٚقبٔغ
رؾذ االٔؾبء
ٔ غجخ اٌّقبٔغ إٌّزغخ اٌ ٝاالعّبٌ%93 ٝ
ٔ غجخ اٌّقبٔغ رؾذ االٔؾبء اٌ ٝاالعّبٌ%7 ٝ
 ػذد لطغ االسام ٝاٌّخققخ  2.986فذاْ ٚاالسام ٝاٌخبٌ١خ  2 َ 13500ا ٜثّب
٠غب 3.214 ٜٚفذاْ
 اعّبٌ ٝلطغ االسام 6.2 ٛ٘ ٝفذاْ
ٔ غجخ االسام ٝاٌّخققخ اٌ ٝاالعّبٌ%48 ٛ٘ ٝ
ٔ غجخ االسام ٝاٌخبٌ١خ اٌ ٝاالعّبٌ%52 ٝ

المقترح
 عشػخ االٔزٙبء ِٓ اٌّقبٔغ رؾذ االٔؾبء ٚرٛف١ش اٌّؼذاد اٌالصِخ ٌغشػخ االٔزٙبء ِٓ
اٌّقبٔغ
 ص٠بدح أؾبء ِقبٔغ ٌض٠بدح رٛف١ش فشؿ اٌؼًّ ٌٍؾجبة

خالٌة

البٌان

اسم
المدٌنة

عدد
الوحدات
السكنٌة
تحت
االنشاء

عدد
المصانع

عدد قطع االراضى

13500
م2

 – 4اعداد المدن والقرى التى تم تعدٌل الحٌز العمرانى لها وقرى الظهٌر
الصحراوى عام 2019
العدد

البند
البٌان

المدن
الجدٌدة

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

مصدر البٌان  -:بحوث االسكان

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2020/2/24-:

التعلٌق

ال ٌوجد قرى بحى

حضر

رٌف

العجمى .

 – 1موقف المناطق العشوابٌة القابلة للتطوٌر بالحى عام 2019
حى

م

البٌان

اجمالى عدد
المناطق
العشوابٌة
وادى القمر

حضر
العجمى
الدخٌلة
الجبل
مصدر البٌان  -:التخطٌط والمتابعة

التعلٌق

مناطق قابلة للتطوٌر
تم التطوٌر

جارى التطوٌر

لم ٌبدأ العمل بها

ـــ

ـــ



ـــ





تارٌخ البٌان 2020/1/12-:

ٌوجد منطقتان عشوابٌتان جارى تطوٌر الدخٌلة الجبل ولم ٌبدأ بعد فى وادى القمر

المقترح
سرعة التوجه لتلك المناطق العشوابٌة والعمل على البدأ فى تطوٌرها 0

 – 2موقف المناطق العشوابٌة – غٌر االمنة من حٌث التطوٌر عام 2019
موقف التطوٌر

بٌان المناطق العشوابٌة

تم

68فدان

جارى

الدخٌلة
الجبل

111362
نسمة

لم ٌبدأ

38فدان

36616
نسمة

5فدان

تم ازالتها

المحاجر
الصٌنٌة
طلمبات
المكس
وادى
العجمى القمر

64.2فدان

196
اسرة
214
اسرة

جارى
ازالتها

اسم
المنطقة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ



ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ



ـــ

ـــ

ـــ

ـــ



ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ



مصدر البٌان  -:ادارة التخطٌط والمتابعة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2020 /1/12 -:

( قسم العشوابٌات )

التعلٌق

 إٌّبهك اٌؼؾٛائ١خ اٌغ١ش إِٓخ ُ٘ ِٕ 4بهك اصٕبْ عبس ٜاصاٌزّٙب  ُ٘ٚاٌّؾبعش
اٌق١ٕ١خ ٚهٍّجبد اٌّىظ ٚٚاد ٜاٌمّش ٌُ ٠جذأ اٌزط٠ٛش ثٙب ٚاٌذخٍ١خ اٌغجً
عبس ٜرط٠ٛش٘ب
 اعّبٌ ٝػذد عىبْ إٌّبهك اٌؼؾٛائ١خ ِبػذا ٚاد ٜاٌمّش ٌُ ٠زُ ؽقش٘ب ٘ٛ
ٚ 169620اعّبٌ ٝػذد عىبْ ؽ ٝاٌؼغّ616042 ٛ٘ ٝ
 ػذد عىبْ ِٕطمخ ٚاد ٜاٌمّش 36616
ٔ غجخ ػذد عىبْ ٚاد ٜاٌمّش اٌ ٝاعّبٌ ٝػذد عىبْ ؽ ٝاٌؼغّ%6 ٝ
 ػذد عىبْ ِٕطمخ اٌذخٍ١خ اٌغجً 111362

اجمالى

المساحة
كم2

عدد
السكان

لم ٌبدأ
العمل بها

حــى

مناطق التقبل التطوٌر وتقرر ازالتها

ـــ

ٔ غجخ ػذد عىبْ ِٕطمخ اٌذخٍ١خ اٌغجً اٌ ٝاعّبٌ ٝػذد عىبْ ؽ ٝاٌؼغّٝ٘ ٝ
%18
 ػذد االعش ثؾ ٝاٌؼغّ 154408 ٝاعشح
 ػذد االعش ثّؾبعش اٌق١ٕ١خ ٚهٍّجبد اٌّىظ ٘ 410 ٛاعشح
ٔ غجخ اعّبٌ ٝػذد االعش ثّؾبعش اٌق١ٕ١خ ٚهٍّجبد اٌّىظ اٌ ٝاعّبٌ ٝاعش
ؽ ٝاٌؼغّ%0.26 ٛ٘ ٝ
 اعّبٌِ ٝغبؽخ إٌّبهك اٌؼؾٛائ١خ  175.2فذاْ
ٔ غجخ ِغبؽخ اٌذخٍ١خ اٌغجً  ٝ٘ٚاوجشُ٘ ِغبؽخ %39
ٔ غجخ ِغبؽخ هٍّجبد اٌّىظ الٍِ ُٙغبؽخ اٌ ٝاالعّبٌ%3 ٝ

المقترح
 عشػخ اٌجذأ ثبٌزط٠ٛش ف ٝإٌّبهك اٌز٠ ٌُ ٝجذأ فٙ١ب اٌزط٠ٛش ٚ ٝ٘ٚادٜ
اٌمّش
 عشػخ اصاٌخ إٌّبهك اٌز ٝعٛف ٠زُ اصاٌزٙب  ٝ٘ٚاٌّؾبعش اٌقٕ١خ ٚهٍّجبد
اٌّىظ
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م

1

2

اسم
المشروع

الموقع

التكلفة
المالٌة
بااللف
جنٌه

تارٌخ
بدأ
التنفٌذ

المحاجر
الصٌنٌة

ـــ

ـــ

ـــ

طلمبات
المكس

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:التخطٌط والمتابعة

الموقف
الحالى
تارٌخ نسبة المنصرف للمشروع
االنتهاء التنفٌذ الفعلى
( جارى /مالحظات
متوقف/
متعثر )
(جارى)
تم تسكٌن
 12اسرة
بالمرحلة
ـــ
ـــ
ـــ
االولى وتم
عمل قرعة
 158اسرة
(جارى)
تم تسكٌن
 114اسرة
مرحلة اولى
ـــ
ـــ
ـــ
وتسكٌن 60
اسرة متبقى
 40اسرة
تارٌخ البٌان 2020/1/12-:

موقف مشروعات تطوٌر المناطق العشوابٌة وعدد حاالت التسكٌن باالسرة

12
114

المحاجر الصٌنٌة
طلمبات المكس

التعلٌق
 رُ رغى ٓ١ػذد  12اعشح ِٓ اعش اٌّؾبعش ِٓ افً  196اعشح
ٔ غجخ ِبرُ رغى ُٕٙ١اٌ ٝاعّبٌ ٝاعش اٌّؾبعش اٌق١ٕ١خ %6
 رُ رغى ٓ١ػذد  174اعشح ِٓ اعش هٍّجبد اٌّىظ ِٓ افً 214
اعشح
ٔ غجخ ِبرُ رغى ُٕٙ١اٌ ٝاعّبٌ ٝاعش هٍّجبد اٌّىظ %81
المقترح

 اٌؼًّ ػٍ ٝعشػخ رغىِ ٓ١ب رجم ِٓ ٝاعش ثّؾبعش اٌق١ٕ١خ ٚهٍّجبد
اٌّىظ ؽفبظب ػٍ ٝاٌغىبْ

 – 4المناطق العشوابٌة التى تم ازالتها ( جزبٌا – كلٌا ) وعدد الوحدات
السكنٌة التى تم توفٌرها للنقل الٌها وتكلفتها عام 2019
عدد السكان
الفعلى

االزالة
م

اسم المنطقة
العشوابٌة

حــى

الهضبة
الصٌنٌة

العجمى

طلمبات
المكس
ترعة الخندق

ازالة
كلٌة

ـــ

ـــ

ازالة
جزبٌة





مصدر البٌان  -:ادارة التخطٌط والمتابعة

لم ٌبدأ
العمل
فى
ازالتها
ـــ

ـــ

ملكٌة
االرض

امالك
دولة

امالك
دولة

ذكور

اناث

 196اسرة

 214اسرة

عدد الوحدات
السكنٌة التى تم
توفٌرها
 12وحدة مرحلة
اولى
 158وحدة مرحلة
ثانٌة
 114وحدة مرحلة
اولى
 100وحدة مرحلة
ثانٌة
تم نقل  60وحدة
مرحلة ثانٌة متبقى
 40وحدة

تارٌخ البٌان 2020/1/12-:

التكلفة
الفعلٌة

ـــ

ـــ

عدد االسرالفعلى بالهضبة الصٌنٌة وطلمبات المكس وترعة الخندق

169
214

الهضبة الصٌنٌة
طلمبات المكس وترعة الخندق

التعلٌق

 اعّبٌ ٝػذد االعش ف ٝإٌّبهك اٌؼؾٛائ١خ اٌز٠ ٝزُ اصاٌزٙب  410اعشحرُ رغى 186 ٓ١اعشح
 ٔغجخ ِبرُ رغىغٕ ُٙاٌ ٝاعّبٌ ٝػذد اعش إٌّبهك اٌز ٝرُ اصاٌزٙب اٌٝاعّبٌ ٝاالعش %45

المقترح

سرعة االنتهاء من الوحدات السكنٌة المتبقٌة وتسكٌن االسر

تعلٌم

م إسم المنطقة
وادى القمر



1
طلمبات المكس
2
الدخٌلة الجبل
3
المحاجر الصٌنٌة
4

 - 1الخدمات المتوفرة بالمناطق العشوابٌة عام 2019
-2
نقل داخلى غاز
صحة كهرباء مٌاه صرف
طبٌعى
شرب صحى












طرق
مرصوفة

مالحظات



ـــ

















ـــ

















ـــ

















ـــ

مصدر البٌان  :ادارة التخطٌط والمتابعة تارٌخ البٌان :

2020 /1/12

التعلٌق



ٛ٠عذ عّ١غ اٌخذِبد ِزٛفشح ف ٝإٌّبهك اٌؼؾٛائ١خ ٌىٕٙب ٌ١غذ ػٍ ٝاوًّ ٚعٗ

المقترح

 اال٘زّبَ ثبٌخذِبد ف٘ ٝزٖ إٌّبهك ؽز ٝرإد ٜاٌغشك ٌغىبْ ٘زٖ إٌّبهك ٌؾٓ١
نقلهم الى وحدات سكنٌة متوفر بها الخدمات على اكمل وجه 0

النموذجٌة لتطبٌقات استرجاع
المعلومات وتستخدم أنظمة
استرجاع المعلومات معاٌٌر
لقٌاس جودة نتابج البحث
كالدقة والمراجعة.
تارٌخ استرجاع المعلومات

علم استرجاع المعلومات هو علم
البحث عن الوثابق وعن
المعلومات داخل الوثابق وعن
المٌتاداتا المتعلقة بالوثابق
باإلضافة إلى البحث فً قواعد
البٌانات وشبكة االنترنت هناك
تداخل فً استخدام المفاهٌم بٌن
كل من استرجاع البٌانات
واسترجاع الوثابق واسترجاع
المعلومات واسترجاع النصوص
ولكن لكل منها كٌانه العلمً
الخاص ونظرٌاته وتقنٌاته
استرجاع المعلومات ٌقوم على
علوم
عدة علوم من أهمها
الحاسب والرٌاضٌات وعلم
المكتبات وعلم المعلومات
ومعمارٌة المعلومات واللغوٌات
وعلم اإلحصاء وعلم الفٌزٌاء
وعلوم
وعلم النفس اإلدراكً
أخرى تستخدم أنظمة استرجاع
المعلومات االتوماتٌكٌة لتقلٌل ما
ٌسمى باإلغراق المعلوماتً ان
الكثٌر من الجامعات والمكتبات
العامة تستخدم نظم استرجاع
المعلومات لتوفٌر الوصول إلى
الكتب والمجالت العلمٌة والوثابق
األخرى وتعتبر محركات البحث على
شبكة االنترنت احدى االمثلة

ان فكرة استخدام الحاسوب
للبحث المعلومات قد نشرت
فً مقالة باللغة اإلنجلٌزٌة
تحت عنوان كما قد نتصور
As We May Think
وكتبها فنٌفار بوش فً عام
 1945ان أول أنظمة
استرجاع للمعلومات تعمل
اتوماتٌكٌا كانت فً
الخمسٌنات والستٌنات من
القرن العشرٌن وبحلول
 1970العدٌد من التقنٌات
المختلفة تم اثبات انها تؤدي
بشكل فعال مع ذخابر
النصوص )(Corpora
الصغٌرة مثل مجموعة
كرانفٌلد بضعة آالف من
الوثابق مع ذلك بدأ استخدام
أنظمة االسترجاع التً تبحث
فً كمٌات معلومات اوسع أو
أكبر فً أوابل السبعٌنات ومن
امثلة أنظمة االسترجاع
واسعة النطاق المستخدمة فً
تلك االونة نظام لوكاهٌد
داٌلوج وفً عام  1992قامت
إدارة الدفاع األمرٌكٌة
بالتعاون واالشتراك مع
المعهد الوطنً للمعاٌٌر
والتكنولوجٌا باإلنجلٌزٌة

بدعم ورعاٌة مؤتمر استرجاع
المعلومات  TRECFكجزء
من برنامج تٌبستر النصً
وكان الهدف من هذا هو
مساعد مجتمع استرجاع
المعلومات وذلك بأمداده
بالبنى التحتٌة التً ٌحتاجها
لتقٌٌم الطرق واالسالٌب
الجدٌدة على مجموعات نصٌة
كبٌرة الحجم جدا وهذا بالتاي
حفز البحث فً االسالٌب التً
تتمٌز بمعالجة كمٌات نصٌة
كبٌرة كذلك ظهور محركات
البحث على اإلنترنت كان
محفزا كبٌرا ألنظمة استرجاع
المعلومات التً تعالج كمٌات
ان استخدام
نصٌة كبٌرة
الطرق الرقمٌة لتخزٌن
واسترجاع المعلومات قاد إلى
ظاهرة التكهٌن الرقمً والتً
تعنً ان ٌكون المصدر
الرقمً لم ٌعد مقروءاً بسبب
ان الوسٌط الصلب أو القارئ
أو المكونات الصلبة أو الحزم
اإللكترونٌة لم تعد متوفرة
الخط الزمنً لتطور استرجاع
المعلومات
الجٌش
أواخر االربعٌنٌات
األمرٌكً ٌواجه مشكلة فً
تخزٌن واسترجاع الوثابق
البحث العلمٌة المتعلقة
بالحرب المأخوذة من االلمان
: 1945ظهرت
فً عام
مقالة فنٌفار بوش كما قد
نتصور As We May
Thinkفً مجلة

اتالنتك منثلً ونظام استرجاع
المعلومات هو مجموعه من
اإلجراءات الممٌكنه عاده
تستخدم فً الرجوع إلى
البٌانات التً تحوٌهاالوثابق
وتكشٌف تلك البٌانات
واختزانها بطرٌقه ٌمكن
استعادتهاعند الطلب فً عام
 1947بدأ هانز بتر لوهنز
(مهندس أبحاث فً أي بً ام)
بمٌكنة نظام قابم على البطاقات
المثقوبة الستخدامها فً البحث
عن المركبات الكٌمٌابٌة.
فً الخمسٌنٌات اهتمام متزاٌد
فً الوالٌات المتحدة من
الفجوة العلمٌة مع اتحاد
الجمهورٌات االشتراكٌة
السوفٌاتٌة ذات الدوافع وشجع
التموٌل وقدمت خلفٌة عن نظم
البحث الممٌكنة للمواد
المطبوعة آلن وآخرون كٌنت
واختراع فهرسة االقتباس
ٌوجٌن غارفٌلد فً 1950تم
صٌاغة المصطلح استرجاع
البٌانات بواسطة العالم كٌلفن
فً العام 1951
مورس
أجرى فٌلٌب باجلً أول تجربة
فً استرجاع الوثابق
المحوسبة فً أطروحة
ماجستٌر فً معهد
ماساتشوستس للتكنولوجٌا فً
العام  1955انضم الٌن كٌنت
إلى جامعة كٌس وسترن
رٌسرف وأصبح فً نهاٌة
المطاف المدٌر المساعد لمركز
الوثابق وبحوث االتصاالت
وفً نفس السنة قام كٌنت
وزمالؤه بنشر بحث فً
الوثابق األمٌركٌة ٌوصفت بدقة
مقٌاسً الدقة واالستجابة

فضال عن تفاصٌل لمقترح
إطار لتقٌٌم نظام استرجاع
التً تشمل
المعلومات
أسالٌب أخذ العٌنات
اإلحصابٌة لتحدٌد عدد من
الوثابق ذات الصلة التً لم
ٌتم استردادها فً 1958
المؤتمر الدولً للمعلومات
العلمٌة واشنطن العاصمة
تضمن النظ ر فً نظم استرجاع
المعلومات كحل للمشاكل التً تم
تحدٌدها انظر وقابع المؤتمر
الدولً للمعلومات العلمٌة 1958
األكادٌمٌة الوطنٌة للعلوم
واشنطن العاصمة 1959
فً  1959قام هانز بتر لوهنز
بنشر الترمٌز االلً للوثابق
لسترجاع المعلومات

فً الستٌنٌات
بدأ
فً أوبل الستٌنٌات
جٌرار سالتون العمل على
استرجاع المعلومات فً
جامعة هارفارد ،فً وقت
الحق انتقل إلى جامعة
كورنٌل فً عام 1960
ملفٌن اٌرل (بٌل) مارون
وجون الري كوهٌنز نشروا
فً التعلق والفهرسة
االحتمالٌة واسترجاع
المعلومات فً مجلة إٌه سً
إم ،244 - 216 )3 ( 7
 1960تموز ٌ /ولٌو
عام : 1962
نشرت سٌرٌل جورج
كلٌفردون النتابج المبكرة
لدراسات كرانفٌلد وتطوٌر
نموذج لتقٌٌم نظام السترجاع
المعلومات انظر جورج
كٌرلس كلٌفردون تقرٌر عن
اختبار وتحلٌل للتحقٌق فً
مقارنة الكفاءة لألنظمة
الفهرسة مجموعة كرانفٌلد
للمالحة الجوٌة كرانفٌلد

برٌطانٌا عام .1962
عام 1963
تقرٌر واٌنبرغ العلم والحكومة
والمعلومات أعطى التعبٌر
أزمة
الكامل لفكرة وجود
المعلومات العلمٌة واختٌر اسم
التقرٌر بعد الدكتور ألفٌن
واٌنبرغ جوزٌف بٌكر وروبرت
ماٌو هاٌز نشروا النصوص فً
استرجاع المعلومات بٌكر وهاٌز
نشروا أٌضا ً تخزٌن المعلومات
واسترجاعها األدوات والعناصر
والنظرٌات نٌوٌورك واٌلً
)(1963
عام : 1964
انهت كارٌن سبارك جونز
أطروحتها فً كامبردج،
التصنٌف الترادفً والداللً،
واستمرت فً العمل فً مجال
اللغوٌات الحاسوبٌة من حٌث
افادته لمجال استرجاع
المعلومات قام المكتب الوطنً
للمعاٌٌر برعاٌة ندوة بعنوان
طرق االرتباط اإلحصابً
للتوثٌق اآللً ولقد تم نشر عدة
أبحاث هامة للغاٌة منها مرجع
جرارد سالتون األول نحن نؤمن
لنظام سمارت
فً منتصف الستٌنٌات :
طورت المكتبة الوطنٌة للطب
نظام مدالرز MEDLARS
نظام تحلٌل واسترجاع المواد
والوثابق الطبٌة وهً أول قاعدة

بٌانات كبٌرة مقروءة آلٌا ً ونظام
استرجاع بالجملة (batch-
)retrieval system

جهه االعداد /
أسم المؤلف
Viswal Basic

أسم الكتاب

الجهه المرسل الٌها

السنة

على محمود

حى وسط

2018

أسم الكتاب

أسم المؤلف

تارٌخ االصدار

ثقافة مجتمع

عبدالحى سلٌم

2016

الشهر

استعارة خارجٌة

استعارة داخلٌة

جملة الكتب

مارس

4

5

9

ابرٌل

2

3

5

5

9

مارس

5
3

ابريل

4
2

موضوعات االهتمام
جملةحاسبات
االلكترونٌات ـ االدب ـ
الكتبومعلومات استعارة داخلٌة

موضوعات االهتمام
اصول الفقه ـ اقتصاد وتجارة ـ حاسبات ومعلومات

استعارة خارجٌة

اٌؾبعٛة ٘ ٛػجبسح ػٓ آٌخ
ئٌىزش١ٔٚخ ِقّّخ ثطش٠مخ
رغّؼ ثبعزمجبي اٌج١بٔبد
ٚاخزضاٌٙب ِٚؼبٌغزٙب ثؾ١ش
ّ٠ىٓ ئعشاء عّ١غ اٌؼٍّ١بد
اٌجغ١طخ ٚاٌّؼمذح ثغشػخٚثذلخ
٠ٚزُ اٌؾقٛي ػٍٔ ٝزبئظ ٘زٖ
اٌؼٍّ١بد ثطش٠مخ آٌ١خ ؽ١ش رؾٛي
اٌج١بٔبد ئٌٌ ٝغخ ٠زؼبًِ ِؼٙب
عٙبص اٌؾبعٛة ٚئرا ٔظشٔب
ٌٍؾبعٛة ٔظشح ؽبٍِخ ٔغذ أٔٗ
٠م١ٌ َٛظ فمو ثبعزمجبي اٌج١بٔبد
 ِٓٚصُ ِؼبٌغزٙب ؽغت سغجزٕب
ٚئخشاط ٔزبئظ ػٍّ١خ اٌّؼبٌغخ
ٚرخضٕٙ٠ب ثً ّ٠ىٕٗ أ٠نب ً ٔمٍٙب
ئٌ ٝعٙبص ؽبعت آخش أ ٞرجبدي
اٌّؼٍِٛبد ث ٓ١اٌؾبعجبد
ٚثؼنٙب أ ٞرىِ ٓ٠ٛب ٠غّٝ
ثبٌؾجىبد ٚرؾىً اٌؾبعجبد
اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّشرىض اٌشئ١غٟ
اٌّإصش ػٍ ٝرىٌٕٛٛع١ب االرقبي
ثؼبِخٚ ،رىٌٕٛٛع١ب اإلػالَ ثٛعٗ
خبؿٚ ،أْ رىٌٕٛٛع١ب اإلػالَ
ثجغبهخ ؽذ٠ذح رؼِٕ ٟغّٛػخ
اٌّؼبسف ٚاٌجشاِظ ٚاٌخطٛاد
ٚاألدٚاد اٌزمٕ١خ أ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب
اٌز٠ ٟزُ ِٓ خالٌٙب رؾم١ك ِب
 : ٍٟ٠ـ
1ـ عّغ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد
ِٓ ِقبدس٘ب اٌّخزٍفخ
ٚرٛفٍٙ١ب ئٌِ ٝمش اٌقؾ١فخ
أ ٚاإلراػخ ٚرٛفٍٙ١ب ئٌٝ

إٌّذٚة أ ٚاٌّؾشس اٌقؾف ٟأ٠ب
وبْ ٚرٍؼت اٌؾبعجبد
االٌىزش١ٔٚخ ثبٔذِبعٙب ِغ
االرقبالد اٌغٍى١خ ٚاٌالعٍى١خ
ٚاأللّبس اٌقٕبػ١خ ٚاألٌ١بف
اٌجقش٠خ ٚأؽؼخ اٌٍ١ضس دٚساً
أعبع١ب ً ف ٟرؾم١ك رٌهِٚ ،ضبي
رٌه اٌىّجٛ١رش اٌّؾّٛي ٚؽجىبد
اٌؾبعٛة.
2ـ رخض ٓ٠اٌّؼٍِٛبد ثؾىً ِٕظُ
٠غِ ًٙؼٗ اعزشعبػٙبٌٚ ،ؼً
ثٕٛن اٌّؼٍِٛبد ٚؽجىبرٙب
ِٚشاوض اٌّؼٍِٛبد اٌقؾف١خ
اٌز ٟرغزؼ ٓ١ثألشاؿ اٌٍ١ضس
اٌّذِغخ ٚؽجىبد اٌّؼٍِٛبد
اٌّؾٍ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ أثشص ّٔبرط
ٌذٚس اٌؾبعجبد ف٘ ٟزٖ اٌؼٍّ١خ
اٌز٠ ٟطٍك ػٍٙ١ب اٌزٛص١ك
االٌىزشٌٍّ ٟٔٚؼٍِٛبد اٌقؾف١خ.
3ـ ِؼبٌغخ اٌّبدح اٌقؾف١خ
اٌّىزٛثخ ٚاٌّقٛسح ٚاٌّشعِٛخ
رؾش٠شاً ٚئخشاعٙب ٚرغ١ٙض٘ب
ٌٍطجغ ٚرزُ ا ْ٢ػٍ ٝؽبؽبد
اٌؾبعت االٌىزش ِٓ ٟٔٚخالي
ثشاِظ ِؼبٌغخ إٌقٛؿ
ٚاٌقٛس ٚاٌشع َٛصُ رقجؼ
عب٘ضح ٌى ٟرٕمً ِجبؽشح ػٍٝ
اٌغطؼ اٌطبثغ.
4ـ ٔؾش اٌّبدح اإلػالِ١خ
ٚرجبدٌٙب ف ٟأوضش ِٓ ِشح

ف ٟاٌٛلذ ٔفغٗ ِٓ خالي
أٔظّخ إٌقٛؿ اٌّزٍفضح
اٌزفبػٍ١خ ٚاألؽبد٠خ أِٓ ٚ
خالي اٌقؾف اإلٌىزش١ٔٚخ
اٌالٚسل١خ أ ِٓ ٚخالي
هجبػخ اٌقؾ١فخ ف ٟأوضش ِٓ
ِىبْ داخً اٌجٍذ اٌٛاؽذ
ٚخبسعٗ ف ٟاٌٛلذ ٔفغٗ.
ِٓ خالي االعزؼشاك
اٌغبثك ٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١ب
اٌؾذ٠ضخ٠ ،زنؼ أْ اٌؼاللخ
ثٚ ٓ١عبئً االرقبي اٌؾذ٠ضخ
ٚاإلػالَ ٚٚعبئٍٗ اٌزمٍ١ذ٠خ
ٚؽجٗ اٌزمٍ١ذ٠خ ٚأذِبعٙب
ثبٌٛعبئو اٌزىٌٕٛٛع١خ
اٌؾذ٠ضخ عبُ٘ وض١شاً فٟ
ئؽذاس رغ١شاد ٚامؾخ
ٚوج١شح هبٌذ اٌٛعٍ١خ
االػالِ١خ ٚسعبٌزٙب وزٌه
وّب هبٌذ اٌغّٛٙس اٌّزٍم،ٟ
وّب فزؾذ اٌضٛسح
اٌزىٌٕٛٛع١خ آفبلب ً عذ٠ذح
العزخذاِبد ٚٚظبئف
اإلػالَ ٚاالرقبي اٌغّب٘١شٞ
وّب ؽطّذ اٌؾٛاعض ثٓ١
اإلػالَ ٚاالرقبي اٌغّب٘١شٞ
ِٓ عٙخ ٚاالرقبي اٌؾخقٟ
ِٓ عٙخ أخشٚ ٜارغٙذ ٔؾٛ
ّٔو ارقبٌ ٟعذ٠ذ ٠زغغ ٌىً
أّٔبه االرقبي

مولده ونشأته
ٕ٠زغت اٌغبؽع ئٌ ٝثٕ ٟوٕبٔخ فٛٙ
 ٛ٘ٚ ٞأث ٛػضّبْ ػّش ٚثٓ
ثقش ٌّي
ثؾش ثٓ ِؾجٛة اٌىٕبٔ ٟاٌٍ١ضٟ
ثبٌٛالء اٌزٌُٚ ٞذ ف ٟاٌجقشح عٕخ
٘159ـ ثؾغت ثؼل اٌّإ ّسخٓ١
ع ّّ ٟثبٌغبؽع ٌغؾٛظ ػ ٗ١ٕ١وّب
ُ ٚ
ػًّ عّبالً ػٕذ ػّش ٚثٓ لٍغ
اٌىٕبٔ ِٓٚ ٟففبرٗ أّٔٗ وبْ ؽبد
اٌزوبء را عٍ ٍذ ٚفشاِ ٍخ ٚلذس ٍح
ػٍ ٝاٌىالَ ٚثذٙ٠خ ٚسأ ٞعِّ١ذ وّب
وبٔذ ٌٗ أعبٌ١ت ِٚزا٘ت ٚآساء
ف ٟاألدة ٚاٌٍغخ خبفخ ثٗ ٚٚمغ
هش٠مخ ثبإلٔؾبء ػُشفذ ثبعّٗ ٌزا
اػزُجش لذٚح إٌّؾئٚ ٓ١ئِبِ ُٙفٟ
رٌه اٌؼقش ِضٍّب وبْ اثٓ اٌّمفغ
ئِبِ ُٙف ٟاٌؼقش األٚي ٕ٠زغت
ٞ
اٌغبؽع ئٌ ٝثٕ ٟوٕبٔخ ف ٛٙثقش ٌّي
ٚلذ ٔؾأ ػقبِ١ب ً ِؼزّذاً ػٍٝ
أؽت
ٔفغٗ ف ٟوغت سصلٗ وّب ّ
اٌؼٍُ ٚاٌٍغخ ٚاألدة فزؼٍُ ػٍٝ
أ٠ذ ٞاٌؼٍّبء اٌجقشٚ ٓ١٠وبْ
ٚاعغ اٌضمبفخ ٚاٌؼٍُ فغّغ ِخزٍف
مشٚة اٌضمبفخ ٚاٌؼٍُ ف ٟصِبٔٗ
ػبػ اٌغبؽع لشاثخ اٌّئخ ػبَ
ٚوبْ اٌؼقش اٌز ٞػبػ ثٗ ػقش
اصد٘ب ٍس ٌىبفخ اٌؼٍ َٛاٌؼشثّ١خ
اللغة
ٚاإلعالِّ١خ فمذ رج ّٛأد
اٌؼشث١خ ِىبٔخ سف١ؼخً ف ٟرٍه
اٌفزشح وّب ٔؾطذ ؽشوخ اٌزشعّخ
ٚإٌمً ػٓ اٌضمبفبد األعٕجّ١خ ٚلذ
نب
ؽٙذد اٌذٌٚخ اإلعالِّ١خ أً ٠
ٔٙنخً ٚسلّ١ب ً ف ٟوبفخ ِ١بدٓ٠

اٌؾ١بح ٠ٚؼٛد اٌفنً ف ٟرٌه
اٌزمذَ ٚاالصد٘بس ٌٍخٍفبء
ٚاٌٛصساء وّب أزؾشد األعٛاق
األدث١خ اٌز ٟوبٔذ رُمبَ فٙ١ب ؽٍمبد
اٌؾؼش ُ٠ٚؼشك فٙ١ب و ًّ عذ٠ذ فٟ
اٌٍغخ ٚاألدة ِضً عٛق اٌّشثذ
وبْ اٌغبؽع رو١ب ً عذاً ٚفجٛساً
ػٍ ٝهٍت اٌؼٍُٚ ،لذ رزٍّز ػٍٝ
أ٠ذ ٞفؾٛي اٌؼٍُ ٚاألدة ؽٕ١زان
فمذ أخز اٌٍغخ ٚاألدة ػٓ
األفّؼٚ ٟأث ٟػج١ذح ٚأث٠ ٟض٠ذ
األٔقبسٚ ٞإٌؾ ٛػٓ األخفؼ
ٚاٌؾذ٠ش ػٓ ؽغبط ثٓ ِؾّذ
ٚأثٛ٠ ٟعف فبؽت أث ٟؽٕ١فخ
ص ُّ رضمف صمبفخ االػزضاي ٚوبْ أُ٘
أعزبر ٌٗ ف ٟرٌه إٌظّبَ فىبْ
اٌّؼزضٌخ ٙ٠زّ ْٛثبالهالع ػٍٝ
اٌذ٠بٔبد األخشِٚ ٜؼشفزٙب ع١ذاً
ألّٔ ُٙعؼٍٛا ِٓ أٔفغ ُٙدػبحً
ٌإلعالَ ٚوبٔٛا ٠ؼزمذ ْٚأّْ ػٍُٙ١
أْ ٠ىٛٔٛا ػٍِ ٝؼشفخ ربِخ
ثذٚ ُٕٙ٠ثبٌذ٠بٔبد األخشٜ
فذسعٛا اٌفٍغفخ أٌٛ١بٔ١خ ألّْ
أػذائ ُٙوبٔٛا لذ ارخز٘ٚب ٚعٍ١خً
ٌٍذػٛح ئٌ ٝدٌ ُٕٙ٠زا دسعٛا صمبفخ
أسعطِٚ ٛب فٙ١ب ػٓ ػٍُ
اٌؾٛ١اْ ٚفجغ٘ٛب ثطبثؼُٙ
اٌذ ٟٕ٠وبْ اٌغبؽع ؽذ٠ذ اٌٌٛغ
ثبٌمشاءح ٚاٌّطبٌؼخ ؽز ٝأّٔٗ وبْ
٠غزأعش دوبو ٓ١اٌٛسال٠ٚ ٓ١ج١ذ
فٙ١ب ٌٍمشاءح ٚاٌذساعخ ٚلذ أذِظ
ف ٟاٌؾ١بح اٌٛالؼّ١خ ٚاعزفبد ِٕٙب
ٚرٕ ّٛػذ اٌّٛام١غ اٌز ٟدسعٙب

ٚوزت فٙ١بِٕٙٚ ،ب اٌؾٛ١أبد
ٚإٌجبربدٚ ،لذ وبْ الٔذِبط
اٌغبؽع ف ٟاٌّغزّغ ٚاخزالهٗ
ثىبفخ فئبرٗ ِٚغبٌغزٗ ٌألدثبء
ٚاٌؾؼشاء ٚاٌٍّٛن ٚاألِشاء األصش
اٌٛامؼ ف ٟرّٕ١خ ِؼشفزٗ ٚص٠بدح
رغبسثٗ
ِإٌفبد أث ٟاٌؼالء اٌّؼ ّشٞ
وزت اٌغبؽع ف ٟوبفخ اٌؼٍٚ َٛفْٕٛ
األدة اٌّؼشٚفخ ف ٟصِبٔٗ ،وّب أّْ
وزجٗ رغّغ ث ٓ١اٌؼٍُ ٚاٌفبئذح
ٚاٌجشاػخ ف ٟاٌزؼج١ش ٚعؾش اٌجالغخ
ف ٟاألعٍٛة
1ـ كتاب البٌان والتبٌٌن
2ـ كتاب الحٌوان
3ـ كتاب المحاسن واألضداد
4ـ كتاب التاج فً أخالق الملوك
ٚفبرٗ
لذس ٌٍغبؽع أْ ٠ؼ١ؼ ه٠ٛالً فمذ
لٍت األ٠بَ ٚلٍجزٗ ِٓ ًٙٔٚ
رغبسثٙب ِب أغٕ ٝػٍّٗ ٚفىشٖ ٌىّٓ
اٌّشك ٘ذّٖ ف ٟؽ١خٛرٗ فمذ
أف١ت ثبٌفبٌظ ٚف٘ ٟزا وبْ ٠مٛي
افطٍؾذ ػٍ ٝعغذ ٞاألمبد ئْ
أوٍذ ثبسداً أخز ثشعٍٚ ٟئْ أوٍذ
ؽبساً أخز ثشأعٚ ٟوبْ ٠مٛي أٔب
عبٔج ٟاأل٠غش ِفٍٛط فٍ ٛلشك
ثبٌّمبس٠ل ِب ػٍّذ ثٗ ِٓٚ
عبٔج ٟاألِٕ ّٓ٠مشط فٍِ ٛش ثٗ
اٌزثبة ألٌّذ ٚأؽذ ِب ػٍ ٟعذٌ
ٚرغؼ ْٛعٕخ ٚلذ ِبد اٌغبؽع
ٚفك اٌمقخ اٌّؾٛٙسح رؾذ وزجٗ
اٌز ٟأٙبسد ػٍٚ ٗ١وبْ اٌغبؽع
لذ اؽزٙش ٚراع ف١زٗ ف ٟاٌؼبٌُ
ٚلذ رٛف ٟاٌغبؽع فِ ٟؾشَ عٕخ
خّظ ٚخّغٓ١
ِبئزٟ

ف١زٗ ف ٟاٌؼبٌُ اإلعالِ،ٟ

