العدد ()103

الشهر ماٌو

االطفاء
امالك الدولة
االوقاف

السنة 2020

1

النشاط األعالمى

1

4

2

مشاكل الجماهٌر

5

5

3

اإلطفاء

6

8

4

أمالك الدولة

9

11

5

األوقاف

12

16

6

مطورى النظم

17

17

7

المكتبة بٌن ٌدٌك

18

19

8

شخصٌات

20

20

تفقد اللواء  /محمد الشرٌف محافظ اإلسكندرٌة مشروع تطوٌر
منطقة الدخٌلة الجبل غرب اإلسكندرٌة ٌرافقه أحمد جمال  /نائب
المحافظ والدكتورة  /جاكلٌن عازر نائب المحافظ واللواء /
محمد عبد الوهاب سكرتٌر مساعد محافظة اإلسكندرٌة و االستاذ
المستشار/السٌد موسى رئٌس حى العجمى والمهندسة أمل
محمود مدٌر مدٌرٌة الطرق ومسئولى شركات الصرف الصحى
والمٌاه وأشارت محافظة اإلسكندرٌة فى بٌان لها إلى أن محافظ
اإلسكندرٌة قد تفقد أعمال التطوٌر وتنفٌذ مشروع رفع كفاءة
شبكة الصرف الصحى بالمنطقة مشددًا على سرعة االنتهاء من
مشروعات البنٌة التحتٌة للبدء فى أعمال الرصف للشوارع
الداخلٌة بمنطقة الدخٌلة الجبل وأطلق اللواء  /محمد الشرٌف
محافظ اإلسكندرٌة إشارة البدء فى تطوٌر منطقة الدخٌلة بنطاق
حً العجم ى بتكلفة تقدر بـ  86ملٌون جنٌه ومدة تنفٌذ 12
شهرابتموٌل من صندوق العشوائٌات التابع لرئاسة مجلس
ً
الوزراءوأوضح محافظ اإلسكندرٌة فى بٌان له أنه تم البدء
 41ألف أسرة
أعمال تطوٌر المنطقة التً ٌقطن بها حوالى
وتقع على مساحة  323فدان وطالب محافظ اإلسكندرٌة أهالً
منطقة الدخٌلة بالتعاون مع األجهزة التنفٌذٌة المعنٌة خالل
التطوٌرمشٌرا إلً أن األعمال تضم تطوٌر شبكة اإلنارة
أعمال
ً
بتكلفة  8.3ملٌون جنٌه من خالل تركٌب  1170ذراعا و 150
عمود إنارة ثم تطوٌر الطرق بتكلفة  77ملٌون جنٌه من خالل
رفع كفاءة ورصف  256شارع بالمنطقة ،وتدعٌم شبكة
الشناٌش بالمنطقة بتركٌب  800شنٌشة أمطار جدٌدة ومن
المقرر االنتهاء من التنفٌذ خالل عام

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/5/9 :

إػزّذ اٌٍٛاء ِ /ؾّذ اٌؾش٠ف ِؾبفع
اإلعىٕذس٠خ اٌمشاس ثزؾىٌ ً١غٕخ ٌزؾذ٠ذ ِمبثً
اٌزقبٌؼ فِ ٝخبٌفبد اٌّجبٔ ٝفٔ ٝطبق ؽّب٠خ
أِالن اٌذٌٚخٚرٌه ثؼذ اإلهالع ػٍ ٝلبٔٔ ْٛظبَ
43
اإلداسح اٌّؾٍ١خ اٌقبدس ثبٌمشاس ثمبْٔٛ
ٌغٕخ ٚ 1979الئؾزخ اٌزٕف١ز٠خ  ٚرؼذ٠الرٙب
ٚػٍ ٝلبٔ ْٛاٌجٕبء اٌقبدس ثبٌمبٔ ْٛسلُ 119
ٌغٕخ ٚ 2008الئؾزخ اٌزٕف١ز٠خ  ٚرؼذ٠الرٙب
ٚاٌمبٔ ْٛسلُ ٌ 17غٕخ  2019ف ٝؽأْ
اٌزقبٌؼ ف ٝثؼل ِخبٌفبد اٌجٕبء ٚرمٕٓ١
أٚمبػٙبوزٌه عبء اٌمشاس ثٕبء ػٍ ٝلشاس
ٌ 1631غٕخ
سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء سلُ
 2019ثئفذاس االئؾخ اٌزٕف١ز٠خ ٌٍمبٔ ْٛسلُ
ٌ 17غٕخ  2019ف ٝؽأْ اٌزقبٌؼ فٝ
ِخبٌفبد اٌجٕبء  ٚرمٕ ٓ١أٚمبػٙب ٚػٍ ٝلبسس
اٌّؾبفع سلُ ٌ 900غٕخ  2019ثؾأْ رؾىً١
ٌغٕخ ٌزؾذ٠ذ ِمبثً اٌزقبٌؼ فِ ٝخبٌفبد اٌجٕبء
فٔ ٝطبق عٙبص ؽّب٠خ أِالن اٌ١ٙئخ ٌى ْٛلّ١خ
اٌّزش اٌّغطؼ ِمبثً اٌزقبٌؼ  ٚرمٕٓ١
االٚمبع ف ٝثؼل اٌّخبٌفبد اٌجٕبء ثٕطبق
ؽّب٠خ أِالن اٌ١ٙئخ اٌزبثؼخ ٌ١ٙئخ اٌّغزّؼبد
اٌؼّشأ١خ اٌغذ٠ذح ،هجمب ألؽىبَ اٌمبٔ ْٛسلُ
ٌ 17غٕخ  2019ف ٝؽأْ ثؼل ِخبٌفبد
اٌجٕبء ٚرمٕ ٓ١أٚمبػٙب ٚالئؾزخ اٌزٕف١ز٠خ

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/5/9 :

ؽٓ ؽ ٝاٌؼغّ ٝغشة االعىٕذس٠خ ؽٍّخ ِغبئ١خ خالي أٚلبد
اٌؾظش ٚرٌه ف ٝإهبس اٌزقذٌ ٜظب٘شح اٌجٕبء اٌّخبٌف ٚثٕبءا
ػٍ ٝرؼٍّ١بد األعزبر  /اٌغ١ذ ِٛع ٝسئ١ظ اٌؾ ٚ ٝرؾغٓ١
ػٍٛاْ عىشر١ش ػبَ اٌؾ ٝثبٌزقذٌّ ٜؾبٚالد اٌجٕبء اٌّخبٌف
ٚأؽبس ؽ ٝاٌؼغّ ٝف ٝث١بْ ٌٗ أٔٗ خالي اٌؾٍّخ لبَ ثبٌزٛعٗ اٌٝ
ِٕطمخ أثٛرالد ؽ١ش رُ فه اٌؾذٖ اٌخؾج١خ ثبٌىبًِ  ٚاٌزؾفع
ػٍ ٝاٌخؾت  ٚرؾز٠ش اٌّمبٚي ثؼذَ اٌؼٛدٖ ٌٍؼًّ ِشٖ أخشٚ ٜ
سئ١ظ اٌؾٟ
رٌه ثؾنٛس ِذ٠ش االصِبد ٚاٌىٛاسس ِؼبْٚ
ٌالصاالد ِٚفزؼ اٌّزبثؼخ  ٚسئ١ظ لطبع اثٛرالد ٠أر ٝرٌه فٟ
اهبس رٛعٙ١بد اٌٍٛاء ِ /ؾبفع اإلعىٕذس٠خ ثنشٚسح اٌمنبء
ػٍ ٝأِ ٞخبٌفخ ف ٟاٌّٙذ ٚاٌمنبء ػٍ ٝظب٘شح اٌجٕبء اٌّخبٌف
اٌز ٟرّضً خطٛسح داّ٘خ ػٍ ٝأسٚاػ ِّٚزٍىبد اٌّٛاهٕ .ٓ١وّب
أٔٙب رؾىً مغو وج١ش ػٍ ٝؽجىبد اٌّشافك اٌؼبِخ
ثبٌّؾبفظخٚ.فٔ ٝفظ اٌغ١بق لبَ ؽ ٝاٌؼغّ ٟاٌ َٛ١ثؾٓ ؽٍّخ
ِىجشح ثزٛعٙ١بد اٌغ١ذ ِٛع ٝسئ١ظ ؽ ٟاٌؼغّٚ ٟف ٝؽنٛس
رؾغ ٓ١ػٍٛاْ عىشر١ش ػبَ اٌؾِ ٚ ٝأِٛس لغُ ػبِش ٗ٠اٚي ٚ
مجبه ِجبؽش لغُ ؽشهخ اٌؼبِش ٗ٠اٚي ٚٚؽذٖ اٌزذخً اٌغش٠غ
ثبٌؾٚ ٝاٌغ١ذ سئ١ظ اٌمطبع ؽ١ش رُ إصاٌٗ دٚس أٚي ػٍٜٛ
ثّٕطمخ اٌقفب خٍف داس اٌؼٍُ ٚإصاٌٗ دٚس اسم ٟثزمغُ١
اٌّؼٍّٚ ٓ١عٛس أسك أِالن صساػ ٟوّب رُ إصاٌٗ أػّذٖ دٚس
عبثغ ػٍ ٞٛؽبسع االسثؼ ٓ١ثٕ١بٕ٠ى ٟاٌج١طبػ  ٚوبْ اٌٍٛاء
ِؾّذ اٌؾش٠ف ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ لذ أهٍك إؽبسح اٌجذء فٟ
رفؼ ً١فالؽ١بد ٚؽذح اٌزذخً اٌغش٠غ ثبٌّؾبفظخ ٌّٛاعٙخ اٌجٕبء
اٌّخبٌف ٚاإلؽغبالد ٚاٌشفذ ػٍِ ٟذاس اٌغبػخ أل ٜأػّبي
ِخبٌفخ ٠ٚأر ٝرٌه إرغبلب ِغ رٛعٙ١بد سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء
ثبٌزؼبًِ ثقٛسح ؽبعّخ عذا ِغ اٌجٕبء اٌؼؾٛائٚ ٝؽزس ِؾبفع
اإلعىٕذس٠خ ثؼذَ اٌزٙب ْٚف ٟأِ ٞخبٌفخ ٚع١زُ إصاٌزٙب
فٛساِؾذدا أٔٗ ع١زُ اٌزقذ ٞثىً ؽضَ ألِ ٞؾبٌٚخ لذ ٠م َٛثٙب
اٌّخبٌفِ ْٛغزغٍ ٓ١أؾغبي األعٙضحاٌزٕف١ز٠خ ف ٟرطج١ك
اإلعشاءاد اٌٛلبئ١خ ٚاالؽزشاص٠خ ٌّٛاعٙخ ف١شٚط وٛسٔٚب
اٌّغزغذ
م ـصدر الخبر الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/5/14 :

أوذد اٌذوزٛسح ١ِ /شفذ اٌغ١ذ ِذ٠ش ِغزؾفٝ
اٌؼغّ ٝإٌّٛرع ٝثبإلعىٕذسٞح خشٚط ؽبٌخ عذ٠ذح
ِزؼبف١خ اٌ ِٓ َٛ١ف١شٚط وٛسٔٚب ٌ١شرفغ ػذد
ؽبالد اٌزؼبف ٝإٌ 114 ٝؽبٌخ ٚاٌّؾ ٓ١ٌٛإٌٝ
 355ؽبٌخ ؽ١ش ٠زُ رؾ ً٠ٛثؼل اٌّزؼبفٓ١
أثٛ
ٌمنبء فزشح إٌمب٘خ ثبٌّذٕ٠خ اٌؾجبث١خ فٝ
ل١ش ٌٚفزذ ِذ٠ش ِغزؾف ٝاٌؼغّ ٝإٌ ٝأْ عّ١غ
فشق اٌؼًّ اٌطجٚ ٝاٌزّش٠ل ٚاٌؼبٍِ٠ ٓ١ؾشفْٛ
ػٍ ٝرأد٠خ ٚاعج ُٙاٌٛهٕٚ ٝاٌطجٚ ٝاٌزفبٔ ٝفٝ
ِؼبٌغخ اٌّقبثٚ ٓ١أمبفذ ٔؾؼش ثغؼبدح وجشٜ
ػٕذ رّبصً إؽذ ٜاٌؾبالد ٌٍؾفبء ٚخشٚعٙب ثؼذ
اٌزؼبفِ ٝزبثؼخ أٔٗ رُ رغ١ٙض اٌّغزؾف ٝثأؽذس
األعٙضح اٌطج١خ مّٓ ِغزؾف١بد اٌؼضي
ثبٌغّٛٙس٠خ رؾذ سػب٠خ ٚصاسح اٌقؾخ العزمجبي
ٚوؾفذ ػٓ
ؽبالد اإلفبثخ ثف١شٚط وٛسٔٚب
األعٛاء اٌشِنبٔ١خ داخً اٌّغزؾف ٝؽ١ش رُ
رٛص٠غ فٛأ١ظ ػٍ ٝاالهفبي اٌّؾزغض ٓ٠ثبٌؼضي
اٌقؾىفّ١ب ٠ؾشؿ اٌطبلُ اٌطج ٝػٍ ٝرٕبٚي
اإلفطبس فشادٚ ٜد ْٚرغّؼبد ٚلبٌذ ٔؼزجش أٔفغٕب
ًِ ٛ٠ 65ب
عٕٛد ٌٍٛهٓ ٚأٔب ف ٝاٌّغزؾفِٕ ٝز
ِزٛافٍخ ِٚغزّشٌ ٓ٠ؾ ٓ١أزٙبء اٌغّخٚأوذ
اٌّزؼبف ٓ١لجً خشٚع ِٓ ُٙاٌّغزؾف ٝػٍ ٝأُٔٙ
لذ رٍمٛا أفنً خذِخ هج١خ ِٓ اٌطبلُ اٌطجٝ
ٚاٌزّش٠ل ِٓ اال٘زّبَ ٚاٌىؾف ٚاٌّشٚس
اٌذٚس ٜػً اٌّشم ٝوّب أصٕ ٝاٌّزؼبف ٓ١ػٍٝ
عٛدح اٌّأوٛالد ٚاٌّؾشٚثبد اٌّمذِخ داخً
اٌّغزؾفٚ ٝعٛدح ِغز ٜٛإٌظبفخ ِؼشث ٓ١ػٓ
اِزٕبٔ ُٙإلداسح اٌّغزؾفٚ ٝػٓ رمذ٠شُ٘ ٌذٚس
ٚعٛٙد اٌذٌٚخ ف ٝرمذ ُ٠اٌشػب٠خ اٌىبٍِخ ٌّشمٝ
ف١شٚط وٛسٔٚب

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/5/16 :

جرى الٌوم وزٌر النقل الفرٌق مهندس  /كامل الوزٌر
جولة تفقدٌة لمتابعة معدالت تنفٌذ عدد من المشروعات
التً ٌتم تنفٌذها بمٌناء اإلسكندرٌة فً إطار المتابعة
المستمرة والدورٌة للمشروعات التً تنفذها وزاره
النقل بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة اإلجراءات
االحترازٌة الالزمة لمواجهة فٌروس كورونا فً مواقع
العمل المختلفة حٌث بدأت الجولة بتفقد الوزٌر لموقع
إنشاء المحطة متعددة األغراض على رصٌف 55 -62
بتكلفة إجمالٌة  6ملٌارات جنٌه ( 5ملٌارات لألعمال
اإلنشائٌة للمحطة واألرصفة و 1ملٌار لتجهٌزها بمعدات
التشغٌل) حٌث تابع الوزٌر أعمال إنشاء المحطةمعدالت
اآلداء حٌث وصل حجم الردم الذى تم تنفٌذه حتى الٌوم
17ماٌو 2020إلى ملٌون و  400ألف متر مكعب من
الرمال بنسبة تنفٌذ  % 17نتٌجة انخفاض زمن الرحله
إلً 4ساعات بما ساهم فً عمل  6رحالت  /الٌوم
وتحقٌق معدل ردم ٌومً وصل أحٌانا إلً ما ٌزٌد على
 6٠الف متر باإلضافة إلى وصول معدات الشركة
المسئولة عن تنفٌذ أعمال تحسٌن التربة وتم تركٌبها
وعمل تجربة لها ومن المتوقع بدء أعمال تحسٌن التربة
بعد عٌد الفطر مباشرة ٌعقبها البدء فى أعمال حائط
الرصٌف مطلع ٌولٌو القادمواطلع وزٌر النقل على
موقف أعمال انتشال األهداف والعوائق بالمحطة حٌث
أفاد رئٌس الشركة المصرٌة للمحطة متعددة
األغراضإلى رفع  36هدفا من أصل  38هدفاومنتظر
االنتهاء قبل نهاٌة شهر رمضان كما تابع الفرٌق
مهندس كامل الوزٌر التجهٌز المستقبلى للمحطة حٌث
قامت الشركة بعرض المقترح االبتدائى لمخطط المحطة
والجارى دراسته بمعرفة االستشارى لالتفاق على
تجهٌزاالهرام
وبدءبوابة
الخبر :
الشكل م
وإعداد شبكات
ـصدرللمحطة
النهائى
2019
تم/4
إلى :أنه/7
بــتـــارٌــــخ
ل
أٌضا فً عم
البدء
المرافق باإلضافة
الدراسة المرورٌة للمحطة مع إحدى الجامعات المصرٌة
لتنظٌم حركة

الشاحنات من وإلى المحطة وتجهٌز الطرق الالزمة لها كما اطلع
الوزٌر على مقترح الهٌكل التنظٌمى الجدٌد للشركةالذى سٌتم العمل
علٌه من اآلن لٌكون جاهزا لالستخدام عند بدء التشغٌل الفعلى
أهمٌة اتباع
مطلع عام 2022أكد الفرٌق مهندس كامل الوزٌر
قواعد السالمة واألمن الصناعى أثناء العمل حرصا على أرواح
العاملٌن مع ارتدائهم لكل وسائل الحماٌةوضرورة االلتزام باتخاذ
كافة اإلجراءات االحترازٌة الالزمة لمواجهة فٌروس كورونا فً
مواقع العمل واتخاذ كافة التدابٌر واإلجراءات التً تكفل المحافظة
على صحة وسالمة العاملٌن بالمشروع مضٌفا أنه سٌتم االنتهاء
من إنشاء األرصفة والساحات بنهاٌة عام  2021لتكون المحطة
جاهزة الستقبال السفن ذات األحجام الكبٌرة فى الربع األول من عام
 2022مشٌرا إلى أهمٌة المشروع الذى ٌعتبر من أهم المشروعات
التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحرٌبعدها توجه وزٌر النقل
لمتابعة أعمال رفع كفاءة كوبري الطرٌق الشرٌانً فً منطقة 27
داخل المٌناء والذي تنفذه شركة النٌل العامة إلنشاء الطرق إحدى
الشركات التابعة لوزارة النقل حٌث ٌتم رفع كفاءته بتكلفة قدرها
 14.9ملٌون جنٌه و بلغت نسبة تنفٌذه  % 50والمخطط االنتهاء
منه فً  2020/6/30وحٌث ٌجري حالٌا ً تنفٌذ أعمال إزالة الغطاء
الخرسانً لالعمدة المنهارة ومعالجة الحدٌد بإزالة الصدأ ودهانه
بمواد كٌماوٌة وعمل قمٌص خرسانً الستكمال القطاع اإلنشائً
للعمود وٌتم تكسٌر البواكً المنهارة واستبدالها بالبواكً المعدنٌة
واستبدال الترابزٌنات المعدنٌة المنهارة بؤخرى خرسانٌة مسلحة
وٌتم كشط طبقة األسفلت المتهالكة واستبدالها بطبقة جدٌدة وتغٌٌر
الفواصل اإلنشائٌة لٌتحمل الكوبري األحمال المرورٌة الواقعه علٌه
كما تفقد الفرٌق مهندس كامل مشروع إنشاء وصلة حرة تربط
مٌناء اإلسكندرٌة بالطرٌق الدولً الساحلً السرٌع بمنطقة باب 54
2.30كم وعرضه  17.6متر
(كوبري  )54والذي ٌبلغ طوله
وتكلفته اإلجمالٌة  905ملٌون جنٌه وحٌث بلغت نسبة تنفٌذه
 %79والذي تنفذه شركة النٌل العامة للطرق والكباري إحدى
الشركات التابعة لوزارة النقل حٌث وجه الوزٌر بضرورة استكمال
إزالة كافة المعوقات وتكثٌف األعمال لالنتهاء من المشروع خاصة
مع أهمٌة المشروع الكبٌرة فً تحقٌق سٌولة الحركة المرورٌة
وعملٌات نقل البضائع من مٌناء اإلسكندرٌة حتى الطرٌق الدولً
وتخفٌف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقةالوردٌان
والقضاء على تكدس سٌارات النقل الثقٌل بالشوارع

م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2020/5/17 :

ٚعٗ اٌشثبْ  /هبسق ؽب٘ ٓ١سئ١ظ ٘١ئخ ِٕ١بء
اإلعىٕذس٠خ اٌّخزق ٓ١ف ٟإٌّ١بء ثنشٚسح إرجبع
اإلعشاءاد االؽزشاص٠خ اٌز ٟألشرٙب ٚصاسح اٌقؾخ
ِٕٚظّخ اٌقؾخ اٌؼبٌّ١خ ِؾذدا ػٍ ٟمشٚسح اسرذاء
اٌّبعىبد ٚاٌمفبصادٚ ،اعزخذاَ اٌّطٙشاد ٚأدٚاد
اٌزؼمٌّٕ ُ١غ أزؾبس ف١شٚط وٛسٔٚب وّب ٚعٗ ثز١غ١ش
ٚرغش٠غ ػٍّ١بد اٌؾؾٓ ٚاٌزفش٠غ ثبٌّٕ١بء ػٍِ ٟذاس
األسثغ ٚاٌؼؾش ٓ٠عبػخٚربثغ اٌشثبْ هبسق ؽب٘ٓ١
سئ١ظ ٘١ئخ ِٕ١بء اإلعىٕذس٠خ أػّبي اٌزؼمُ١
ٚاٌزط١ٙش اٌٛلبئٌ ٝىبفخ اٌّشافك ثبٌّٕ١بء ٚاٌز٠ ٝزشدد
ػٍٙ١ب أػذاد وج١شح ِٓ اٌؼبٍِٚ ٓ١اٌّزؼبٍِ ٓ١ثؾىً
ٚ ِٟٛ٠اٌزأوذ ِٓ رط١ٙش٘ب ١ِٛ٠ب ثٛاعطخ فش٠ك
ِزخقـأنه تم تكثٌف أعمال التعقٌم الوقائى خالل
األربع والعشرٌن ساعة الماضٌة حٌث تضمنت
تطهٌر كافة المنشآت وواجهات المبانى والممرات
واألرضٌات والحوائط واألسطح والمكاتب والقاعات
والبضائع والشاحنات ٚاٌغ١بساد ثبعزخذاَ اٌّٛاد
اٌى١ّ١بئ١خ اٌ ُّطٙشح ٚاٌز ٝسٚػ ٝفٙ١ب وبفخ
اٌخقبئـ اٌقؾ١خ إِ٢خ ٚفمب ً ٌّب ألشرٗ ِٕظّخ
اٌقؾخ اٌؼبٌّ١خ ِٚ ،ب ٕ٠بعت اٌغٍغ ٚاٌجنبئغ ٚ ،ثّب
٠ؾمك مّبْ عالِخ ٚأِبْ اٌّٛاهٕ ٓ١اٌّزشددِٓ ٓ٠
اؽزّبٌ١بد اإلفبثخ ثأ ٜػذٚ ،ٜٚرٌه ٠أر ٟف ٝإهبس
رىض١ف اٌغٛٙد اٌز٠ ٝم َٛثٙب اٌّخزق ٓ١ف ٟإٌّ١بء
ٌٍؾذ ِٓ أزؾبس ف١شٚط وٛسٔٚب اٌّغزغذ ِٕز
ظٛٙسٖ ف ٟاٌؼبٌُ ٌذكر أن شددت الهٌئة العامة
لمٌنااإلسكندرٌة اإلجراءات االحترازٌة لمنع انتشار
فٌروس كورونا عن طرٌق األفراد أوالبضائع ،

وخاصة اإلجراءات التً تتعلق بالسفن التجارٌة
حٌث تقوم فرق عمل مختصة بالصعود علً هذه
السفن لفحص أطقم السفن للتؤكد من عدم وجود
حاالت مصابة أو حاملة للفٌروس وأكد الربان طارق
شاهٌن رئٌس هٌئة المٌناء علً اتخاذ المٌناء
إجراءات تتعلق بالبضائع وتتضمن قٌام المختصٌن
فً المٌناءبفحص األغذٌة ذات األصل الحٌوانً
واألعالف ومٌاه الشرب بما أْ اٌف١شٚط ؽٛ١أٝ
األفً ٚػًّ عّ١غ االخزجبساد اٌخبفخ ثغالِخ
األغز٠خ هجمب ً ٌٍّٛاففبد اٌّقش٠خ  ،عٛاء وبٔذ
اخزجبساد ِ١ىشٚثٌٛٛ١ع١خ ٌألغز٠خ  ،أ١ِ ٚبٖ اٌؾشة ،
أ ٚاخزجبساد اٌـ  PCRوّب رم َٛاٌّؼبًِ ثأخز ػٕ١بد
ِٓ عّ١غ األغز٠خ اٌٛاسدح ٌفؾـ ف١شٚط وٛسٔٚب
اٌّغزغذ ٚأخز ِغؾبد ِغزٍضِبد اإلٔزبط
ٚاٌؾنبٔبد ِٚبوٕ١بد فشَ األػالف اٌّغزٛسدح  ،وّب
٠زُ ٚػٍِ ٟذاس اٌغبػخ رؼمٚ ُ١رط١ٙش األِبوٓ
ٚاألدٚاد ٚاٌّؼذاد اٌز٠ ٟزشدد ػٍٙ١ب اٌؼبٍِٓ١
ٚاٌّزؼبٍِٚ ، ٓ١اٌجنبئغ ثؾىً ِجبؽش ٚ ،رغزّش
ؽّالد اٌزٛػ١خ داخً إٌّ١بء ثىً اٌٛعبئً اٌّغّٛػخ
ٚاٌّشئ١خ ٚاٌّمشٚءح ٘ ،زا ٚلذ رُ أ٠نب ً إٌغبء ٔظبَ
اٌزٛل١غ ثبٌجقّخ اإلٌىزش١ٔٚخ  ،وّب رُ رطج١ك لشاس
ٌ 719غٕخ 2020
سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء سلُ
ثؾأْ خطخ اٌذٌٚخ اٌؾبٍِخ ٌؾّب٠خ اٌّٛاهٕ ِٓ ٓ١أٞ
رذاػ١بد ِؾزٍّخ ٌف١شٚط وٛسٔٚب اٌّغزغذ ٚ ،رٌه
ثزمٍ ً١رٛاعذ اٌؼبٍِ ٓ١هجمب ً ٌٍمٛاػذ إٌّظّخ ٚثّب ال
٠ؤصش ػٍ ٟاٌؾشوخ اٌطج١ؼ١خ ٌٍؼًّ ف ٟإٌّ١بء ٚرؤوذ
٘١ئخ إٌّ١بء ػٍ ٟإؽىبَ اٌغ١طشح فٕ١ِ ٟبئٟ
اإلعىٕذس٠خ ٚاٌذخٍ١خ ثّب ٠نّٓ ِٕغ أزؾبس ف١شٚط
وٛسٔٚب ٚرٌه ٌؾّب٠خ اٌجالد ٚاٌّٛاهٕ ِٓ ٓ١األٚثئخ
ٚاألِشاك ٚاٌف١شٚعٛد اٌؼبثشح ٌٍؾذٚد .

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/5/18 :

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

أسم صاحب
الشكوى

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

1331725 1
بتارٌخ
2020/5/1

محمد لنلون
حمٌده محمد
البٌطاش ش
البٌطاش الرئٌسى
امام الٌكس
ماركت

ـ بشان جمعٌة الٌكس ماركت تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد أفادت ان ادارة قسم
وذلك بسبب ان هناك كشك
تابعة لها ٌقوم المسئول على ثانى طرق ال ٌوجد أى تلفٌات
الكشك برش المٌاه الملوثة باألسفلت والرصٌف
677
تم الرد على المحافظة برقم
فى الشارع الرئٌسى
بتارٌخ 2020/5/6

1337684 2
بتارٌخ
2020/5/8

منى على نور
الدٌن حسن
قرٌة  6أكتوبر ـ
شاطىء النخٌل
27
أخر ش
الرئٌسى على
البحر

1337689 3
بتارٌخ
2020/5/8

شادٌة احمد حسن ـ بشان التضرر من وجود
تجمعات فى شركة فودافون
شحاته الدالى
فرع مدخل اول اكتوبر حٌث
اكتوبر شاطىء
النخٌل  8على ان المواطنٌن جالسٌن على
ساللم الشركة بسبب قلة
 19امام الفرع
عدم الموظفٌن العاملٌن
الهندسى لشركة
داخل الفرع
مٌاه االسكندرٌة

تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة ادارة الرصد البٌئى بالحى
وقد أفادت بانه تم االتصال بالشاكٌة
والتواصل معها وبعد أزالة القمامة تم
الرش وتطهٌر المكان المذكور وكذلك
تطهٌر منطقة  6اكتوبر بالكامل وذلك
بؤستخدام مادة اللمبادا  %5بالطرمٌة
وكذلك أستخدام الجهاز الناثر للضباب
708
تم الرد على المحافظة برقم
بتارٌخ 2020/5/9
تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة ادارة المتابعة المٌدانٌة
حٌث تم تفرقة المواطنٌن واالبعاد
بٌنهم أمام مركز فودافون وتم التنبٌه
بعدم التجمعات منعآ من إنتشار
الفٌروس
698
تم الرد على المحافظة برقم
بتارٌخ 2020/5/9

ـ بشؤن التضرر من وجود
قمامة بكثافة

 – 1بٌان امكانٌات االطفاء بالحى عن عام 2019
م

حى

البٌان

تعداد السكان

عدد
السٌارات

ذكور

اناث

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

317596

298446

4

4

ـــ

ـــ

ـــ

4

4

ـــ

ـــ

ـــ

رٌف
العجمى

حضر

مراكز النقاط

اجمالى السكان

نصٌب السكان من
مراكز االطفاء

اجمالى
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة امن اسكندرٌة
ادارة الحماٌة المدنٌة

ذكور

اناث

العدد

616042

تارٌخ البٌان 2020/1/5-:

4

امكانٌة االطفاء بالحى

4

سٌارات االطفاء
مراكز االطفاء

التعلٌق
 ػذد ِشاوض ٔمبه االهفبء ِ 4شاوض
ٔ غجخ ِشاوض االهفبء ِٓ اٌج١طبػ %25
ٔ غجخ ِشاوض االهفبء ِٓ اٌذخٍ١خ %25
ٔ غجخ ِشاوض االهفبء ِٓ اٌّىظ %25
ٔ غجخ ِشاوض االهفبء ِٓ اَ صغ%25 ٛ١
المقترح

 اٌق١بٔخ اٌذٚس٠خ ٌّشاوض االهفبء ؽ١ش رقجؼ ػٍ ٝاعزؼذاد ربَ فٝ
اٌطٛاسٜ
ؽبٌخ
ْ

 – 2المناطق المحرومة من خدمات االطفاء عن عام 2019
م

المناطق المحرومة

مسافة اقرب نقطة  /مركز اطفاء

ابوٌوسف

6كٌلو من نقطة اطفاء ام زغٌو

الهانوفٌل

 3كٌلو من نقطة اطفاء الحدٌد والصلب

3

ابوتالت

ابوتالت

4

الكٌلو  31بالساحل

الكٌلو  31بالساحل

1
2

حى

العجمى

تارٌخ البٌان 2020/1/5 -:

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة امن اسكندرٌة
ادارة الحماٌة المدنٌة

المناطق المحرومة من خدمات االطفاء

1

1

أبو يوسف

1

الهانوفيل

أبو تالت

1

الكيلو 21
بالساحل

التعلٌق

 اعّبٌ ٝػذد إٌّبهك اٌّؾشِٚخ ِٓ ٔمبه االهفبء ( ) 4

المقترح
 اِذاد إٌّبهك اٌّؾشِٚخ ِٓ ٔمبه االهفبء ثٕمبه اهفبء ٚرٌه
ثؼًّ ٔمطخ اهفبء ف ٝن  26اٌغبؽً ٌخذِخ اثٛرالد ٚن 31

 – 1بٌان حصر امالك الدولة عن االراضى الزراعٌة عام 2019

عدد القطع

فدان

قٌراط

سهم

عدد القطع

فدان

قٌراط

سهم

متحصل
بالجنٌة

عدد القطع

فدان

قٌراط

سهم

رٌف

سبب عدم
التسوٌة

م

حى

البٌان

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

اسباب التسوٌة

جملة الحصر  -خالٌة

جملة الحصر – وضع ٌد تم تسوٌة

جملة الحصر – تعدٌات لم تسوى

ـــ

العجمى
حضر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:ادارة االمالك بحى العجمى

التعلٌق
الٌوجــد اراضى زراعٌة فى نطاق حى العجمى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2020/2/12 -:

ـــ

ـــ

 – 2بٌان حصر امالك من اراضى البناء عن عام 2019
جملة الحصر
جملة الحصر – وضع ٌد ثم تسوٌة

الملكٌة
رى

حضر

3

اوقاف

حى
العجمى

امالك دولة

البٌان

عدد
القطع

المساحة
بالمتر
لمربع

15089.45

عدد
القطع

1

مصدر البٌان  -:ادارة االمالك بالحى

جملة الحصر – تعدٌات
لم تسوى

المساحة
المساحة
عدد
المتحصالت
بالمتر
بالمتر
القطع
بالجنٌه
المربع
1957م2
لم ٌتم التنفٌذ
تم تقدٌم
1
622.45م2
طلب تقنٌن
 545وتم
تم التنفٌذ
1
سداد رسم
12500م2
الفحص
تارٌخ البٌان 2020/2/12:

جملة الحصر -اراضى خالٌة من البناء

15089.45

3

المساحة بالمتر المربع

عدد القطع

التعلٌق






ٛ٠عذ  3لطغ اسام ٝخبٌ١خ ٠ٚجٍغ ِغبؽزٙب 2 َ 15089.45
ِغبؽخ اٌمطؼخ اٌٛاؽذح 2 َ 5.029
اعّبٌِ ٝغبؽخ االسام ٝاٌز ٝثٙب رؼذ٠بد ٌُ رغ2 َ13122.45 ٜٛ
ٔغجخ االسام ٝاٌز ٝرُ رٕف١ز اٌزغ٠ٛخ فٙ١ب اٌ ٝاالعّبٌ%95 ٝ
ٔغجخ االسام ٝاٌز٠ ٌُ ٝزُ رٕف١ز اٌزغ٠ٛخ فٙ١ب اٌ ٝاالعّبٌ%5 ٝ

المقترح
سرعة االنتهاء من االجراءات الخاصة باالراضى التى بها تعدٌات ولم ٌتم
تسوٌتها .

 - 3بٌان حصر االراضى الصحراوٌة عام 2019
جملة الحصر  -خالٌة
عدد قطع

فدان

قٌراط

سهم

عدد قطع

فدان

قٌراط

سهم

المتحصالت
بالجنٌه

عدد قطع

فدان

قٌراط

سهم

رٌف

اسباب عدم
التسوٌة

الحى

البٌان

جملة الحصر – وضع ٌد تم تسوٌته

جملة الحصر  -تعدٌات لم
تسوى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

العجمى
حضر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:ادارة االمالك بحى العجمى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2020/2/12 -:

التعلٌق

الٌوجــد اراضى صحراوٌة بنطاق حى العجمى

ـــ

ـــ

ـــ

 – 1المساجد الحكومٌة المعانة وغٌر المعانة بالحى عام 2019
عدد المساجد والزاٌا الحكومٌة
م

حى

البٌان

العجمى

حضر

المساجد

اجمالى

298

298

مصدر البٌان  -:ادارة اوقاف الدخٌلة

عدد المساجد والزواٌا االهلٌة

الزواٌا

المساجد

الزواٌا

عدد
الكنائس

587

71

198

 16منهم
10
ارثوذكس
 1كاثولٌك
 5معمدانٌة

587

71

198

16

تارٌخ البٌان 2020/1/26-:

المساجد والزواٌا الحكومٌة واالهلٌة

587
298

198
71

زواٌا حكومٌة

مساجد حكومٌة

زواٌا اهلٌة

مساجد اهلٌة

التعلٌق
 اعّبٌ ٝاٌّغبعذ اٌؾى١ِٛخ ٚاالٍ٘١خ ثؾ ٝاٌؼغِّ 369 ٝغغذ
ٔ غجخ اٌّغبعذ اٌؾى١ِٛخ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّغبعذ %81
ٔ غجخ اٌّغبعذ االٍ٘١خ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّغبعذ % 19
 اعّبٌ ٝاٌضٚا٠ب اٌؾى١ِٛخ ٚاالٍ٘١خ ثؾ ٝاٌؼغّ 785 ٝصا٠ٚخ
ٔ غجخ اٌضٚا٠ب اٌؾى١ِٛخ اٌ ٝاالعّبٌ%%75 ٝ
ٔ غجخ اٌضٚا٠ب االٍ٘١خ اٌ ٝاالعّبٌ% 25 ٝ
 ػذد اٌىٕبئظ اٌّٛعٛدح ثؾ ٝاٌؼغّ 16 ٝوٕ١غخ
ٔ غجخ اٌىٕبئظ االسصٛرو١خ اٌ ٝاالعّبٌ%63 ٝ
ٔ غجخ اٌىٕبئظ اٌىبص١ٌٛى١خ اٌ ٝاالعّبٌ%6 ٝ


ٔغجخ اٌىٕبئظ اٌّؼّذأ١خ اٌ ٝاالعّبٌ%31 ٝ

المقترح
 مُ اٌّغبعذ االٍ٘١خ اٌ ٝاالٚلب

 – 2توزٌع االئمة والوعاظ على مساجد الحى عام 2019
المساجد والزواٌا الحكومٌة
حى

البٌان

امام
وخطٌب

مقٌم شعائر /
مإذن

عامل

129

170

855

3

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

129

170

855

3

ـــ

حضر

العجمى

المساجد والزواٌا االهلٌة – ذات الموقوفات

رٌف
اجمالى

مصدر البٌان  -:ادارة اوقاف الدخٌلة

المساجد والزواٌا الحكومٌة

امام وخطٌب

مقٌم شعائر /
مإذن

عامل

ـــ

ـــ
ـــ
ـــ

تارٌخ البٌان 2020/1/26-:

المساجد والزواٌا االهلٌة

855
170

عامل

التعلٌق

المقترح

مقٌم شعائر
ومإذن

3

129

امام وخطٌب
امام وخطٌب

 اجمالى االئمة والخطباء على مستوى حى العجمى 132
 نسبة االئمة والخطباء بالمساجد الحكومٌة الى االجمالى %98
 نسبة االئمة والخطباء بالمساجد االهلٌة الى االجمالى %2

 اال٘زّبَ ثٕظبفخ اٌّغبعذ ٚاٌضٚا٠ب االٍ٘١خ ثزؼ ٓ١١ػّبي ٌٙب ٌٍؾفبظ
ػٍٔ ٝظبفزٙب

 االؽشاف اٌذائُ ِٓ االٚلبف ػٍ ٝاٌّغبعذ

 – 3انشطة الخدمات فى مساجد الحى خالل عام 2019
االنشطة حسب النوع
محو امٌة – فصول تقوٌة

خدمات اجتماعٌة
مشغل /تطرٌز

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

عدد المساجد التى بها انشطة خدمات

اناث
ذكور

ذكور

اناث
ـــ

12

3
ـــ

65

37

ـــ

ـــ

45

35

ـــ

99

ـــ

عدد الوحدات

عدد المستفٌدٌن

عدد الوحدات

عدد المستفدٌن

محو اممٌة

مكتبٌمة

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

فصوفل تقوٌة

محو امٌة

فصول تقوٌة

مكتبٌة

عدد الوحدات

ذكور

اناث
30

تارٌخ البٌان 2020/1/26-:

االنشطة والخدمات فى مساجد الحى
102
80

2

مقرأة

3

خدمات اجتماعٌة
(مكتبٌة)

12

خدمات اجتماعٌة
(محو امٌة)

خدمات تعلٌمٌة
(مكتبٌة)

خدمات تعلٌمٌة
(محو امٌة)

2

صدر البٌان  -:ادارة اوقاف الدخٌلة

عدد المستفٌدٌن

عدد المستفٌدٌن

المقرأةا

عدد الوحدات

مكاتب تحفٌظ
قرآن

لجانل الزكاة

حضر

حى
العجمى

خدمات
صحٌة
عٌادة
معمل
تحالٌل
مستوص
ف

ـــ

بٌان

خدمات تعلٌمٌة

التعلٌق
ِٓ اٌخذِبد اٌّمذِخ ف ٝاٌّغبعذ ثؾ ٝاٌؼغّٝ



فقٛي ِؾ ٛاالِ١خ ػذد٘ب  12فقً



اعّبٌ ٝاٌّغزف١ذِ 102 ٓ٠غزف١ذ



ٔق١ت اٌفقً اٌٛاؽذ ِٓ اٌّغزف١ذِ 9 ٓ٠غزف١ذ



ٔغجخ اٌّغزف١ذ ِٓ ٓ٠اٌزوٛس اٌ ٝاالعّبٌ%64 ٝ



ٔغجخ اٌّغزف١ذ ِٓ ٓ٠االٔبس اٌ ٝاالعّبٌ%36 ٝ



اعّبٌ ٝاٌّىزجبد ِ 3ىزجخ



اعّبٌ ٝاٌّغزف١ذِ 80 ٓ٠غزف١ذ



ٔق١ت وً ِىزجخ ِٓ اٌّغزف١ذِ 27 ٓ٠غزف١ذ



ٔغجخ اٌّغزف١ذ ٓ٠اٌزوٛس اٌ ٝاالعّبٌ%56 ٝ



ٔغجخ اٌّغزف١ذ ٓ٠االٔبس اٌ ٝاالعّبٌ%44 ٝ



ِىبرت رؾف١ع اٌمشآْ ػذد ِ 1ىزت



اعّبٌ ٝػذد اٌّغزف١ذِ 129 ٓ٠غزف١ذ



ٔغجخ اٌّغزف١ذ ِٓ ٓ٠اٌزوٛس اٌ ٝاالعّبٌ%77 ٝ



ٔغجخ اٌّغزف١ذ ِٓ ٓ٠االٔبس اٌ ٝاالعّبٌ%23 ٝ

المقترح
 ص٠بدح رمذ ُ٠اٌخذِبد ِٓ ِؾ ٛاِ١خ ِٚىبرت رؾف١ع لشآْ ٌذػُ اٌّٛاهٕٓ١
ِٓ إٌبؽ١خ اٌّبد٠خ
 اٌؼًّ ػٍٚ ٝعٛد فقٛي رم٠ٛخ داخً اٌّغبعذ
 ص٠بدح ػذد ِىبرت رؾف١ع اٌمشآْ ؽز٠ ٝزُ رؾغ١غ عىبْ إٌّطمخ ػٍ ٝؽفع
اٌمشآْ

الحاسب اآللً كما ٌطلق علٌه
البعض  computerعبارة عن
جهاز إلكترونً قادر على استقبال
البٌانات ومعالجتها ثم تخزٌنها أو
إظهارها للمستخدم بصورة أخرى
وطبعا البد للحاسوب القٌام بتلك
الوظائف من أجهزة تساعده على
فعل ذلك وهً باألساس المعالج
 Processoالذاكرة Memory
القرص الصلب Hard Drive
KeyBoard
لوحة المفاتٌح
شكل
والتً تـ ـ
ـ
فأرة Mouse
ال ـ
ـ
ونات
مجتم ـعـة ما ٌع ـرف بال ـم ـكـ ـ
ـ
الم ـادٌة للحاسوب
ـ
تعرٌف نظام التشغٌل
نظام التشغٌل أو ما ٌعرف
باإلنجلٌزٌة (Operating
)Systemأول برنامج تشاهده
عند تشغٌل الحاسوب وآخر برنامج
تشاهده عند إغالقه فهو عبارة عن
مجموعة من البرامج المسإولة عن
إدارة مختلف الموارد المادٌة للجهاز
بٌن
كما أنه ٌعتبر بمثابة الوسٌط
المستخدم  Useالعتاد والتطبٌقات
 Applicationفدوره هنا ٌشبه
دور المترجم لشخصٌن ال ٌفهم
أحدهما لغة اآلخر وذلك عن طرٌق
توفٌر واجهة مبسطة للمستخدم
تمكنه من التغلب على مختلف
التعقٌدات المادٌة للجهاز

فنظام التشغٌل إذا ٌقوم بؤمرٌن اثنٌن:
1ـ إدارة الكٌان المادي والمعنوي
لنظم الحواسٌب
2ـ الربط بٌن التطبٌقات والمعدات
دون الحاجة إلى معرفة كل تفاصٌلها
الشًء الذي ٌوفر بٌئة عمل مناسبة
تمكن المستخدم من كتابة تطبٌقات
تعمل على أكثر من جهاز
مهام أنظمة التشغًل
1ـ إدارة المصادر والمهام مثل إدارة
الذاكرة الرئٌسة ووحـدات اإلدخال
واإلخراج إدارة وحدة المعالجة وحدات
التخزٌن
ربط بٌن المستخدم والجهاز م ـن
ال ـ
2ـ ـ
خـالل واجـهه للمستخدم (User
)Interfaceتمكنه من تشغٌل
البرامج األخرى ومن أشهرها واجهة
سطر األوامر CLIوالواجهة الرسومٌة
GUI
3ـ التحكم فً مسار البٌانات من خالل
عملٌة تنظٌم انتقالها من وحدة إلى
أخرى
4ـ إدارة الملفات وتنظٌمها فً
مجلدات وفهارس فكل نظام تشغٌل
ٌعتمد على نظام معٌن للملفات ،فمثال
تعتمد أغلب أنظمة الـ Windows
الحالٌة على النظام  NTFSفً حٌن
تستخدم توزٌعات اللٌنكس النظام
EXT2,3.
5ـ الحماٌة من خالل منع الوصول
الغٌر مسموح به لملفات معٌنة على
الجهاز .
6ـ التحـكم فً وحـدات اإلدخال
واإلخراج وٌشمل ذلك عملٌات التحكم
البـيانات عن طرٌق لوحة
فً ادخـال ـ

المفاتٌح أو الفؤرة أو غٌرهما
وعملٌات اإلخراج بعرض
المعلومات على الشاشة أو
.
إرسالها إلى الطابعة
أنواع أنظمة التشغٌل
سـتخـدم واحــد مهمة واحـدة
1ـ م ـ ـ
كما يـدل االسم فإن ه ـذا النظام
مصمم لكً ٌعمل علً الحواســيب
الشخـصٌة ال ـتً ٌت ـعـامل معها
ـ
مستخدم واحد وتقوم بتنفٌذ وظٌفة
واحدة فً نفس الوقت ،و أبرز
مثال ع ـلى ذل ـك نظام التشغٌل
MS-DOS.
2ـ مستخدم واحد عدة مهام
وهوالنظام الشائع االست ـخـدام
الًاً ع ـلى أجهزة الحاسب
حـ ـ
الشخصً ومح ـطـات العمل حٌث
ٌتٌح للمستخدم الواحد القدرة على
تنفٌذ أكثر من برنامج فً نفس
الوقت مثال Mac Windows
متعدد المستخدمٌن وحٌد
3ـ
المهام ٌسمح هذا النوع من
األنظمة لعدد من المستخدمٌن
تشغٌل
بالعمل م ـعـاً ولكـن ٌج ـري ـ
برنامج واحد فقط لكل مستخدم من
Windows
أمثلة هذا النظام
NT
4ـ متعـدد ال ـمستخـدمٌن متـعـدد
المهام ه ـذا النظام ٌسمح ألكثر م ـن
م ـستخدم أن ٌتـعامل مع الح ـاسب
اإللكترونً فـي نفس الوقت كما
ٌتٌح لكل مستخدم أن ٌقوم بتشغٌل
برنامج مختلف عن المستخدمٌن
اآلخرٌن و كؤن الحاسوب ٌعمل له
وحده و من األمثلة على ذلك نظام
الٌونكسUNIX

جهه االعداد /
أسم المإلف
سلٌم محمود

اسم الكتاب
العولمة

الجهه المرسل الٌها

السنة

حى المنتزه

2017

أسم الكتاب

أسم المإلف

تارٌخ االصدار

برمجة األنترنت

على محمد

2018

الشهر

استعارة خارجٌة

استعارة داخلٌة

جملة الكتب

ابرٌل

2

3

5

ماٌو

3

4

7

7

5

جملة الكتب
موضوعات االهتمام
االدب ـ برمجٌات ـ حاسبات ومعلومات

4

ابريل

3

3

مايو

2

استعارة داخلٌة استعارة خارجٌة

أنّ جهاز الكومبٌوتر مثل كل
األجهزة اإللكترون ٌّة أو
المٌكانٌك ٌّة ٌحتاج إلى صٌانة
مستمرة وذلك من أجل
دور ٌّة
ّ
سلٌم دون
الحفاظ على أدائه ال ّ
أي تراجع وإلطالة عمره
ر
اإلفتراضً قدر اإلمكان
تنقسم بشكل عام إلى قسمٌن
ونوعٌن رئٌسٌن هما

أخرى والحرص على
تزوٌد الجهاز بنظام تشغٌل
سلٌم وتزوٌده ببرنامج ضد
الفٌروسات قوي وفعال
وتحاشً فتح المل ّفات
المشكوك فٌها والضارة
سواءاًعبر اإلنترنت أو
الفالشة أو السً دي 0

أوالً  :ـ

ثانٌا ً  :ـ

الصٌانة التً هدفها الوقاٌة
والحماٌة والحرص على عدم
تعرض جهاز الكمبٌوتر أل ٌّة
أضرار متو ّقعة وٌمكن العمل
على تفادٌها هذا ال ّنوع من
صٌانة هو القٌام بتنظٌف
ال ّ
الجهاز وأجزائه دورٌا ً
باستخدام كحول وقطعة قماش
نظٌفة والحرص على إبعاد
الجهاز عن مصادر ال ّطاقة
األخرى والعمل على تجنبه
سقوط والحركة
اإلرتجاج وال ّ
الضارة وإ ّتباع أسس التشغٌل
ّ
واإلطفاء السلٌمة وكذلك عدم
تعرٌض جهاز الكمبٌوتر للغبار
أو األوساخ أو للحرارة الزائدة
من مصادر حرار ٌّة

صٌانة الفعل ٌّة عند حدوث
ال ّ
ضرر ومعرفة كٌف ٌّة
ال ّ
إصالحه ومن خالل هذه
الصٌانة ٌتم عالج
واستدراك لكافة األعطال
واألخطاء التً حدثت لجهاز
وكذلك فان
الكومبٌوتر
صٌانة جهاز الكمبٌوتر
تحتوي فرعٌن :ـ

1ـ الصٌانة المتعلقة
باألجزاء الصلبة الداخل ٌّة
والخارج ٌّة والرئٌس ٌّة
والفرع ٌّة التً تدخل فً
مكونات الجهاز والتً
ّ
تسمى Hardware

كالرام والسً بً ٌو والمذر
بورد والهاردٌسك والباور
سبالي والشاشة ولوحة
سماعات وكرت
المفاتٌح وال ّ
ال ّ
صوت
شاشة وكرت ال ّ
والماوس والكٌبٌالت وغٌرها
وٌجب هنا ضرورة اإللمام
بكٌفٌة صٌانة كل جزء أو
معرفة كٌف ٌّة استبداله بآخر
المتعلقة

2ـ الصٌانة
بالبرمج ٌّات والبرامج
والتطبٌقات وأنظمة التشغٌل
المتعددة والمختلفة فً الجهاز
والتً ٌطلق علٌها اسم
Softwareكعمل فورمات
للجهاز وتنصٌب إصدار سلٌم
من وٌندوز وتنصٌب برامج
الحماٌة ضد الفٌروسات والقٌام
بإجراء مسح دوري وٌومً
ومتواصل للتؤكد من خلو
الجهاز من أي فٌروس
وعموما ً فان الخبرة والتعلّم من
األخطاء تزٌد من معرفة
المستخدم بؤمور الصٌانة
بمختلف أنواعها

مولده ونشؤته
هو طارق بن زٌاد النفزي حٌث
ُولِد عام  50للهجرة فً الجزائر
فً خنشلة قائد من قادة
المسلمٌن العظماء عبر التارٌخ
ُعرف طارق بن زٌاد فً تارٌخ
العرب بعد أن تم َّكن هذا الفاتح
العظٌم من الدخول بجٌش
المسلمٌن إلى شبه الجزٌرة
األٌبٌرٌة ووضع قواعد الدولة
اإلسالمٌة فً األندلس التً
استمرت زهاء ثمانٌة قرون وقد
َ
استمرت فتوحات طارق فً شبه
َّ
الجزٌرة األٌبٌرٌة منذ عام 711م
ح َّتى عام 718م استطاع فً
النهاٌة من القضاء على حكم
س ِّمً المضٌق
القوط اإلسبان وقد ُ
البحري بٌن المغرب واألندلس
باسمه تكرٌ ًما لهذا القائد العظٌم
على إنجازاته
فتحه لألندلس
أشار موسى بن ُنصٌر على
طارق بن زٌاد بفتح األندلس بعد
فتوجه
أن وجد فُرصة لدخولها
َّ
مباشرة نحو جبل طارق فً عام
 92للهجرة واستطاع فتح حصن
قرطاج ّنة وسٌطر على المناطق
جاور جبل
التً كانت ُت ِ
طارقوعندما َعلِم لذرٌق حاكم
اإلقلٌمالقوطً بما فعله طارق بن
ّ
زٌادأرسل إلٌه الجٌوش الواحد
تلو اآلخر ّإال أنَّ طارقا ً كان
ٌقضً علٌها نهائ ٌّا ً وكانت
المعركة الفاصلة بٌن المسلمٌن
والقوط فً سهل الفلنتٌرة فً
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فً رمضان من نفس العام
واستمرت هذه المعركة ل ُمدَّة
للهجرة
َّ
ثمانٌة أ ٌّام وكان بطلها هو طارق بن
زٌاد كما تجدُر اإلشارة إلى معركة
وادي لكة وهً إحدى المعارك
ال ُمه ّمة التً خاضها طارق بن زٌاد
لفتح األندلس والتً انتصر فٌها
المسلمون انتصاراً كبٌراً وفٌها كانت
نهاٌة ذِكر ملك القوط لذرٌق إذ إ َّنه
أي أثر له فكان آخر
فر ولم ٌجد أح ٌد َّ
َّ
ملوك القوط وبعد أن انتهت معركة
وادي لكة سار طارق وجٌشه با ّتجاه
األندلس فاتحا ً ال ُمدن التً فً طرٌقه
ك ُطلٌطلة وغرناطة ومالقة وسار
هبسق ثغ١ؾٛٙث ُّغبٔذح ِٛع ٝثٓ
ُٔق١ش ؽز ٝاستطاع فتح األندلس
بصورة ٔٙبئّ١خ
عالقة طارق بن زٌاد بموسى بن نصٌر

هج١ؼخ اٌؼاللخ اٌز ٟعّؼذْ ثِٛ ٓ١عٝ
ثٓ ٔق١ش ٚهبسق ثٓ ص٠بدوبٔذ ػاللخ
ؽغذ ِٓ عٙخ ِٛع ٝثٓ ٔق١ش
ٌطبسق ثٓ ص٠بدثغجت فزٛؽبرٗ
اٌؼظّ١خ اٌز ٟلبَ ثٙب هج١ؼخ اٌؼاللخ
اٌز ٟعّؼذْ ثّٕٛ١ع ٝثٓ ٔق١ش
ٚهبسق ثٓ ص٠بدوبٔذ ػاللخ ؽغذ ِٓ
عٙخ ِٛع ٝثٓ ٔق١ش ٌطبسق ثٓ
ص٠بدثغججفزٛؽبرٗ اٌؼظّ١خ اٌز ٟلبَ
فخ ِغأٌخ فزؼ األٔذٌظ أَّْ
ثٙبخب َّ
ِٛع ٝثٓ ٔق١ش غنت ِٓ هبسق
ثٓ ص٠بد راد  َٛ٠فغبء ث ِٗ ٚؽجغٗ
سعً
ٚأساد لزٍٗ ٌىٓ ؽفبػخ
إعّٗ ِغ١ش اٌشٌِٝٛ ٛ٘ٚ ِٟٚ
اٌخٍ١فخ

اٌ١ٌٛذ ثٓ ػجذ اٌٍّه أدَّد إٌ ٝػفٛ
ِٛع ٝػٓ هبسلئٌ ٝأَّْ اٌ١ٌٛذ ثٓ
ػجذ اٌٍّه اعزذػِٛ ٝعٚ ٝهبسق
ثغجت ٘زٖ اٌؾبدصخ أَّْ هبسق ػّٕب
اٌزم ٝثّٛع ٝف ٟاألٔذٌظ ثؼذ اٌفزؼ
ٔضي ػٓ عٛادٖ اؽزشا ًِب
ٌّٛعىٌٛىَّٕٗ لٛثً ثبإلعبءح ثؾغخ
ِخبٌفخ سأِٛ ٞع ٝثزغبٚصٖ لشهجخ
ٚفبرٗ
ِٛع ٝثٓ ٔق١ش وبْ ٕ٠ظش إٌٝ
هبسق ثٓ ص٠بد ٚاٌؾغذ ث ٓ١ػٗ١ٕ١
ٚاٌغ١شح ِّب فؼٍٗ هبسق ِٓٚ
اإلٔغبصاد اٌؼظّ١خ اٌز ٟلبَ
ثٙبإمبفخ إٌ ٝأَّْ ِٛع ٝثٓ ٔق١ش
وبْ ٠طّغ ثبٌغٕبئُ اٌز ٟوغجٙب
ع١ؼ هبسق ف ٟؽشٚة األٔذٌظ
ٌٚىَّٓ هبسق وبْ ٠شغت ثزٛص٠غ
اٌغٕبئُ ػٍ ٝاٌغٕذ ٚإػطبء ث١ذ
ٔـ اٌمشآْ
اٌّبي خّظ اٌغٕبئُ وّب َّ
اٌىشّ٠فجذأ إٌضاع ث ٓ١اٌمبئذٓ٠
ٚػٕذِب ثٍغ اٌَ ١ٌٛذ ثٓ ػجذ اٌٍّه
اٌخالف ػٍ ٝاٌغٕبئُ ثِٛ ٓ١عٝ
أِ َش
ِ
ٚهبسق لبَ ثبعزذػبئّٙب إٌ ٝدِؾك
ِشوض اٌخالفخ األِ٠ٛخ ٌ١م َٛثؾ ًِّ
اٌقشاع ثٕفغٌٛٙىَّٓ اٌخٍ١فخ اٌ١ٌٛذ
ِبد لجً أْ ٠قً هبسق ِٛٚعٝ
إٌ ٝدِؾك فبعزٍُ اٌخالفخ عٍّ١بْ
ثٓ ػجذ اٌٍّه اٌز ٞثذأ ٠ن١ك
اٌخٕبق ػٍِٛ ٝع ٝثٓ ٔق١ش ص َُّ
سعغ ػٓ رقشفبرٗ مذ ِٛعٝ
ؽظ
ٚػبٍِخ خ١ش ِؼبٍِخ ؽزَّ ٝأَٔٗ َّ
ِؼٗ إٌ ٝث١ذ هللا اٌؾشاَ أ َِّب هبسق
ثٓ ص٠بد فمذ آصش أْ ٠ؼ١ؼ ٚؽً ١ذا
ثؼً ١ذا ػٓ األمٛاء ٠ٚزشن عبؽبد
اٌمزبي ٚرٛف ٝف ٟدِؾك عٕخ َ720

