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المياه والصرف الصحى

ربثغ اٌٍٛاء ِ /ؾّذ اٌؾش٠ف ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ
ٚاالعزبر  /اٌغ١ذ اثشاِ٘ٛ ُ١ع ٝسئ١ظ ؽٝ
اٌؼغّ ٝأػّبي سفغ ِ١بٖ األِطبس ِٓ ؽٛاسع
اٌّؾبفظخ ؽ١ش رفمذ اٌّؾبفع ؽ ٝاٌؼغٌّّ ٝزبثؼخ
ػٍّ١خ رصش٠ف ِ١بٖ األِطبس ِؾذدا ػٍ ٝعّ١غ
اٌّغئ ٓ١ٌٛاٌزٕف١زِٚ ٓ١٠غئ ٌٟٛؽشوخ اٌصشف
اٌصؾ ٟثبٌزٛاعذ ثبٌؾبسع ٌؾظ١ب ػٍِ ٝذاس
اٌغبػخ ٌّزبثؼخ ؽبٌخ اٌؾٛاسع خالي إٌٛح اٌؾبٌ١خ
ٚاعزّشاس رّشوض ع١بساد اٌؾفظ ف ٟاألِبوٓ اٌزٟ
رزؼشض ٌزشاوّبد اٌّ١بٖ ٌؾ ٓ١أزٙبء األِطبس اٌزٟ
رزؼشض ٌٙب اٌّؾبفظخ ٚرفمذ اٌّؾبفع ف٘ ٟزا
اإلطبس ػذدا ِٓ أؽ١بء اإلعىٕذس٠خ ٌٍٛلٛف ػٍٟ
ِٛلف رشاوّبد اٌّ١بٖ ِإوذا أْ عّ١غ أعٙشح
اٌّؾبفظخ ٚؽشوخ اٌصشف اٌصؾٚ ٟعّ١غ
األعٙضح اٌزٕف١ز٠خ اٌّؼٕ١خ ٚػٕبصش اٌزؼبًِ ِغ
األِطبس ِزٛاعذح ف ٟاٌؾبسع ػٍِ ٝذاس اٌغبػخ
ٌؾ ٓ١االٔزٙبء ِٓ إٌٛح اٌؾبٌ١خ ٚأٚضؼ أٔٗ رُ
سفغ دسعخ االعزؼذاد ٚاٌطٛاسٞء اٌمصٌٍ ٜٛزؼبًِ
ِغ رٛلؼبد ّٔبرط اٌزٕجإ ثبألِطبس ٚرغزّش فٟ
اٌّزبثؼخ ٌؾبٌخ اٌؾٛاسع اٌّخزٍفخ ٌشصذ أٞ
ؽبالد طبسئخ رغٕجب ٌؾذٚس أِ ٞؾىالد ف ٟأٞ
ِٕطمخ ٔز١غخ عمٛط األِطبس اٌغض٠شح ٚرؾم١ك
اٌغٌٛ١خ اٌّشٚس٠خ ثىبفخ ؽٛاسع اإلعىٕذس٠خ ٚرٕٖٛ
اٌّؾبفظخ أْ غشفخ ػٍّ١بد اٌّؾبفظخ ِغزّشح فٟ
أؼمبد٘ب ثؾىً دائُ ِٚغزّش ٚرٌه ٌٍزؼبًِ ِغ أٞ
أصِخ طبسئخ ؽ١ش رم َٛاٌغشفخ ثبعزمجبي وبفخ
ؽىب ٞٚاٌّٛاطٕ ٓ١اٌخبصخ ثزشاوّبد ِ١بٖ األِطبس

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/11 /4 :

التموين والتجارة الداخلية

ؽٕذ ِذ٠ش٠خ اٌزّ ٓ٠ٛثبإلعىٕذس٠خ ؽٍّخ رّ١ٕ٠ٛخ ِىجشح
ثزؼٍّ١بد ِؾذدح ِٓ اٌّؾبعت ِ /ؾّذ عؼذ هللا أؽّذ ٚوً١
ٚصاسح اٌزّٚ ٓ٠ٛاٌزغبسح اٌذاخٍ١خ ثبالعىٕذس٠خ ثزؾذ٠ذ
اٌشلبثخ ػٍ ٝاٌّخبثض  ٚاٌذل١ك اٌّذػُ ؽفبظب ػٍ ٝأِٛاي
ٚأؽبسد ِذ٠ش٠خ اٌزّٓ٠ٛ
اٌذػُ اٌّمذَ ِٓ اٌذٌٚخ
ثبإلعىٕذس٠خ ف ٝث١بْ ٌٙب اٌ َٛ١أْ ئداسح رّ ٓ٠ٛاٌؼغّٝ
ثشئبعخ  /ػصبَ اٌٍج١ذِ ٜذ٠ش االداسح ٚئؽشاف  /سٙ٠بَ ػجذ
اٌمبدس سئ١ظ اٌشلبثخ لذ لبِذ ثؾٓ ؽّالد ػٍٔ ٝطبق
االداسح ٚاٌز ٝأعفشد ػٓ ضجظ ػذد  8ؽ١ىبسح دل١ك ثٍذٜ
ِذػُ صٔخ اٌؾ١ىبسح  50وغُ ثأؽذ اٌّخبثض أزبط أؽذ
اٌّطبؽٓ غ١ش اٌّخصص اٌصشف ِٕٙب ٚرُ رؾش٠ش ِؾضش
رغّ١غ دل١ك ثٍذِ ٜذػُ ِٓ ِطؾٓ غ١ش اٌّخصص
اٌصشف ِٕٗ  ٚلذ رُ رؾش٠ض ٘زٖ اٌىّ١بد ٚارخبر اإلعشاءاد
اٌمبٔ١ٔٛخ اٌالصِخ ؽ١بي ٘زٖ اٌّخبٌفخ ٌٍؼشض ػٍٚ ٝوً١
إٌبئت اٌؼب َ ٚوبٔذ ِذ٠ش٠خ اٌزّ ٓ٠ٛثبإلعىٕذس٠خ لذ ؽٕذ
ؽٍّخ رّ١ٕ٠ٛخ ِىجشح ثزؼٍّ١بد ِؾذدح ِٓ اٌّؾبعت ِؾّذ
عؼذ هللا أؽّذ ٚوٚ ً١صاسح اٌزّٚ ٓ٠ٛاٌزغبسح اٌذاخٍ١خ
ثزؾذ٠ذ اٌشلبثخ ػٍ ٝاٌٛلٛد اٌّذػُ ؽشصب ِٓ اٌّذ٠ش٠خ
ػٍ ٝأِٛاي اٌذػُ ؽ١ش لبِذ ئداسح رّ ٓ٠ٛثشط اٌؼشة
ثشئبعخ ؽّبدح عٛدح ِ /ذ٠ش اإلداسح ٚئؽشاف ِ /ؾّذ
اٌؼذ ٜٚسئ١ظ اٌشلبثخ ٚئثشاِ٘ ُ١شعبي ِ /فزؼ ثبإلداسح
ثؾٓ ؽّالد ػٍٔ ٝطبق اإلداسح ٚاٌز ٝأعفشد ػٓ ضجظ
وٌُة  1900لتر سوالر مدعم محمل على سٌارة تمهٌدا
رصش٠ؼ ِٓ اٌغٙبد
للبٌع فى السوق السوداء بدون
اٌّخزصخ ٚرُ اٌزؾفع ػٍ ٝوّ١خ اٌغٛالس ٚاٌغ١بسح ٚلذ رُ
ارخبر اإلعشاءاد اٌمبٔ١ٔٛخ اٌالصِخ ؽ١بي ٘زٖ اٌّخبٌفخ
ٌٍؼشض ػٍٚ ٝو ً١إٌبئت اٌؼبَ.
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2020/11 /9 :
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لبَ ٚفذ ٚصاسح اٌزخط١ظ ٚاٌزّٕ١خ االلزصبد٠خ ثض٠بسح ئٌٝ
ِؾبفظخ اإلعىٕذس٠خ ٌّزبثؼخ اٌّؾشٚػبد ٚاإلعشاءاد
اٌ ُّزخزح ٌزفبدِ ٞؾىالد األِطبس ٚاٌغٛ١ي ثبٌزضآِ ِغ
اٌذخٛي ف ٟفصً اٌؾزبء ٚأوذد اٌذوزٛسح ٘بٌخ اٌغؼ١ذ /
ٚص٠شح اٌزخط١ظ ٚاٌزّٕ١خ االلزصبد٠خ أْ خطخ اٌؼبَ اٌّبٌٟ
 2021 /20لذ خصصذ اعزضّبساد ٌّؾشٚػبد ِ١بٖ
اٌؾشة ٚاٌصشف اٌصؾ ٟثّؾبفظخ اإلعىٕذس٠خ رجٍغ ٔؾٛ
١ٍِ 1.294بس عٕٗ١
١ٍِ 1.460بس عِٕٕٙ ٗ١ب ٔؾٛ
ٌّؾشٚػبد اٌصشف اٌصؾ ٟوّب أؽبسد اٌذوزٛسح ٘بٌخ
اٌغؼ١ذ ئٌ ٝأْ االسرمبء ثغٛدح ؽ١بح اٌّٛاطٓ اٌّصشٞ
ٚرؾغِ ٓ١غزِ ٜٛؼ١ؾزٗ ٠أر ٝػٍ ٝسأط أ٠ٌٛٚبد سؤ٠خ
ِصش ِ 2030ؾ١شح ئٌ ٝأْ خطخ اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ
ِزٛعطخ اٌّذ ٜرٙذف ئٌ ٝرؾم١ك طفشح ف ٝإٌّ ٛااللزصبدٜ
ر١ٙئ اٌغجٌٍٕٛٙ ً١ض ثّغز٠ٛبد اٌزؾغٚ ً١اٌذخً ٚاالسرمبء
ثبٌظشٚف اٌّؼ١ؾ١خ ٌٍّٛاطِٕ ٓ١إوذح أْ ارجبع ِٕٙظ
اٌزخط١ظ ثبٌّؾبسوخ ٠غّؼ ثزجبدي اٌشؤ ٜؽٛي اٌمضب٠ب
األعبع١خ اٌّطشٚؽخ ٚاٌزجبؽش ؽٛي و١ف١خ اٌزصذٜ
ا
فضال ػٓ ِٕبلؾخ اٌجذائً اٌّزبؽخ
ٌٍّؼٛلبد اٌمبئّخ ٚرزٌٍٙ١ب
ِٓٚ
ٌذفغ ػغٍخ اٌزّٕ١خ ٚاٌزؾغ ً١ف ٝااللزصبد اٌٛطٕٝ
عبٔجٗ أٚضؼ ِؾّذ فش٠ذ ٚ /و ً١أٚي ٚصساح اٌزخط١ظ
ٚاٌزّٕ١خ االلزصبد٠خ ٚسئ١ظ لطبع اٌجٕ١خ األعبع١خ أْ
اٌض٠بسح ؽٍّذ رفمذ ػذد ِٓ ِؾشٚػبد اٌصشف اٌصؾٟ
ٚاٌ ُّٕفزح ِٓ خالي ؽشوخ اٌصشف اٌصؾ ٟثبإلعىٕذس٠خ
ٌّٛاعٙخ األِطبس ٚاٌغٛ١ي ٚوزا اٌّؼذاد ٚاٌؼشثبد اٌز ٝرُ
ؽشاؤ٘ب ِٓ اٌّجبٌغ اٌز ٝرُ رخص١صٙب ٌزٌه اٌغشض ثبٌضالس
عٕٛاد اٌغبثمخ ثٕؾ ْٛ١ٍِ 250 ٛعٕ٘ ٗ١زا ثخالف ِجٍغ
 ْٛ١ٍِ 94عٕ ٗ١اٌّذسعخ ثخطخ اٌؼبَ اٌؾبٌٚ ٝرشأط ٚفذ
ٚصاسح اٌزخط١ظ ٚاٌزّٕ١خ االلزصبد٠خِ ،ؾّذ فش٠ذ ػجذ اٌفزبػ
ٚو ً١أٚي اٌٛصساح ٚسئ١ظ لطبع اٌجٕ١خ األعبع١خ ٚوبْ فٟ
اعزمجبي اٌٛفذ ِّذٚػ سعالْ سئ١ظ ِغٍظ ئداسح اٌؾشوخ
اٌمبثضخ ٚاٌٍٛاء ِؾّٛد ٔبفغ سئ١ظ ِغٍظ ئداسح ؽشوخ
اٌصشف اٌصؾ ٟثبإلعىٕذس٠خ

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/11 /10 :

محافظ االسكندرية ومشكالت حى العجمى

لبَ اٌٍٛاء ِ /ؾّذ اٌؾش٠ف ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ ثغٌٛخ
ِفبعئخ داخً ِىزت رإِٔ١بد اٌذخٍ١خ ثؾ ٟاٌؼغّ ٟغشة
اإلعىٕذس٠خ ف ٟئعزغبثخ عش٠ؼخ ٌؾىب ٜٚاٌّٛاطٕٓ١
ٚرٌه ٌٍٛلٛف ػٍِ ٝغز ٜٛاٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍّٛاطٕٓ١
ٚأؽبسد
ٚسصذ ِٚؼبٕ٠خ اٌؾىب ٜٚاٌز٠ ٝؼبِٕٔٙ ْٛب
ِؾبفظخ اإلعىٕذس٠خ ئٌ ٝأٔٗ خالي اٌغٌٛخ اعزّغ اٌّؾبفع
ٌؾىب ٜٚاٌّٛاطٕ ٓ١اٌّزٛاعذ ٓ٠ثبٌّىزت ٚأوذ ػٍٚ ٟضغ
ؽً عزسٌ ٞؾً ِؾىٍخ اٌزضاؽُ داخً اٌّىزت ٚرمذُ٠
خذِخ ِّ١ضح ٌِ ُٙإوذا ػٍ ٟئرجبع وبفخ اإلعشاءاد
اإلؽزشاص٠خ ٚاٌٛلبئ١خ ٌٍؾذ ِٓ أزؾبس ف١شٚط وٛسٔٚب
اٌّغزغذ ٚؽذد اٌّؾبفع ػٍِ ٝذ٠ش اٌّىزت ٚعّ١غ
اٌؼبٍِ ٓ١ثؾغٓ اعزمجبي اٌّٛاطٕٚ ٓ١اٌز١غ١ش ػٍُٙ١
ٚرأد٠خ اٌخذِبد ٌ ُٙػٍ ٝاٌٛعٗ األوًّ ٚئٔٙبء وبفخ
ِصبٌؾِ ُٙؾزسا أٔٗ ٌٓ ٠غّؼ ثأ ٞرٙب ْٚف ٟخذِخ
اٌّٛاطٕٚ ٓ١لذ لبَ اٌٍٛاء ِ /ؾّذ اٌؾش٠ف ِؾبفع
االعىٕذس٠خ ثغٌٛخ ِفبعئخ داخً ِىزت رإِٔ١بد اٌذخٍ١خ
ثؼذ ٚسٚد ؽىب ٜٚػذ٠ذح ِٓ اٌّٛاطٕ ٓ١ؽٛي عٛء
اٌّؼبٍِخ ٚرؼطً ِصبٌؾٚ ُٙرٛعخ اٌّؾبفع اٌ ٝاٌّىزت ٚ
فٛعئ ثغ١بة اٌّٛطف ٚ ٓ١رؼطً ِصبٌؼ اٌّٛاطٕٚ ٓ١
ٚلٛف ُٙطٛاث١ش ِغ عٛء اٌّؼبٍِخ ٚرغٛي اٌّؾبفع داخً
ِىبرت اٌّٛظف٠ ٌُ ٓ١غذ ِٕ ُٙأؽذ وّب ؽبٚي اٌجؾش ػٓ
اٌّذ٠ش اٌّغإي فٍُ ٠غذٖ ٚثؼذ ِشٚس  10دلبئك رٛعٗ
اٌّذ٠ش اٌّغإي ٌٍمبء اٌّؾبفع لبدِب ِٓ اٌطبثك االػٍٝ
ٌٍّىزت ٚئعزٕىش ِؾبفع االعىٕذس٠خ أداء اٌّذ٠ش اٌّغإي
ثزشن اٌّٛاطٕٚ ٓ١اٌغٍٛط ف ٝاٌطبثك االػٍٚ ٝاٌز ٜأوذ
ثذٚسٖ أٔٗ ٠زبثغ أِٛس ئداس٠خ أخش ٜربسوب ئداسح ٌمبء
اٌّٛاطٌٍٕٛ ٓ١و ً١اٌّغإي فمشس اٌّؾبفع ئ٠مبفخ ػٓ
اٌؼًّ  ٚئؽبٌزخ ٌٍزؾم١ك ٚئعزّغ ِؾبفع االعىٕذس٠خ
ٌؾىب ٜٚاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٛاطٕ ٓ١داخً ِىزت رإِٔ١بد
ٍِخ  ٚرؼطً
اٌذخٍ١خ ٚاٌز ٝعبءد رإوذ عٛء اٌّؼب
ِصبٌؾ ُٙثغجت ئّ٘بي اٌّٛظف ٓ١اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌّىزت

م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2020/11 /12 :
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ربثغ اٌٍٛاء ِ /ؾّذ اٌؾش٠ف ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ
عٛٙد رصش٠ف ِ١بٖ األِطبس ثّٕطمخ ِغّغ ِضٍش
اٌؾشوبد ثٛاد ٞاٌمُ س ثّٕطمخ اٌذخٍ١خ أصٕبء عمٛط
األِطبس اٌغض٠شح اٌز ٟرؼشضذ ٌٙب اٌّؾبفظخ ٚلبي
ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ ئْ ِ١بٖ األِطبس اٌغض٠شح اٌزٟ
رشاوّذ ػٍِ ٝذاس اٌغبػخ اٌّبض١خ فبلذ اٌطبلخ
االعز١ؼبث١خ ٌّطبثك اٌصشف اٌصؾٚ ٟؽٕب٠ؼ
األِطبس ٌؾفظ اٌّ١بٖ اٌضائذح ػٓ اٌطبلخ
االعز١ؼبث١خ ٌٍّطبثك ٚؽذد ػٍ ٝاعزّشاس اٌّزبثؼخ
اٌّ١ذأ١خ ِٚزبثؼخ عب٘ض٠خ اٌّؼذاد اٌخبصخ
ةاألِطبس ٚع١بساد ؽفظ اٌّ١بٖ ٚاألطمُ اٌؼبٍِخ
ػٍٙ١ب ٌٍزؼبًِ اٌفٛسٌٍ ٞؾذ ِٓ ا٢صبس إٌبعّخ
ٚسفغ رشاوّبد اٌّ١بٖ ثؾٛاسع ١ِٚبد ٓ٠اٌّؾبفظخ
ٚاعزّشاس وغؼ رغّؼبد اٌّ١بٖ ثبألِبوٓ اٌّزضشسح
ٚرىض١ف أػّبي ِزبثؼخ عّ١غ ِؾطبد اٌشفغ
ٚاٌصشف ٚاٌزأوذ ِٓ ػٍّٙب ثىبًِ طبلزٙب ٚٚعٗ
ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ وبفخ األعٙضح اٌزٕف١ز٠خ اٌّؼٕ١خ
ثبعزّشاس سفغ دسعخ االعزؼذاد اٌمصٌّٛ ٜٛاعٙخ
أ ٞأؽذاس ٚاعزّشاس ػًّ غشف اٌؼٍّ١بد اٌشئ١غ١خ
ثبٌّؾبفظخ ٚاٌفشػ١خ ثبٌغٙبد اٌزبثؼخ ػٍِ ٝذاس
اٌغبػخ ٌزٍم ٟوبفخ ؽىب ٜٚاٌّٛاطٕٓ١

م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2020/11 /14 :

حمالت وإزاالت

لبد اٌٍٛاء ِ /ؾّذ اٌؾش٠ف ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ
ٚاالعزبر /اٌغ١ذ اثشاِ٘ٛ ُ١ع ٝسئ١ظ ؽ ٝاٌؼغّٝ
ؽٍّخ ِىجشح ِفبعئخ ثٕطبق ؽ ٝاٌؼغّ ٟف ٟئطبس
عٛالرٗ اٌّغزّشح ػٍِ ٝغز ٜٛاألؽ١بء ٌّزبثؼخ
ِغز ٜٛاٌخذِبد ٚأػّبي سفغ اٌىفبءح اٌز ٟرٕفز٘ب
ٚأؽبسد
اٌّؾبفظخ ثبٌزؼبِ ْٚغ األعٙضح اٌّؼٕ١خ
ِؾبفظخ اإلعىٕذس٠خ أْ ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ لذ لبد
ؽٍّخ إلصاٌخ اإلؽغبالد ٚاٌزؼذ٠بد داخً ِٕطمخ
اٌج١طبػ ٚخالٌٙب أِش ثا٠مبف اٌّٛظف اٌّغئٛي ػٓ
اإلؽغبالد ثبٌؾٚ ٟرؾ ٍٗ٠ٛئٌ ٝاٌزؾم١ك ٌزمص١شٖ فٟ
ِٙبَ ٚظ١فزٗ ِؾذدا ػٍ ٝسئ١ظ اٌؾ ٟثارخبر وبفخ
اإلعشاءاد اٌمبٔ١ٔٛخ اٌشادػخ رغبٖ اٌّمصش ٓ٠ػٓ
اٌؼًّ ٚخالي اٌغٌٛخ ربثغ اٌّؾبفع أػّبي رّ١ٙذ
طش٠ك أَ صغ ٛ١اعزغبثخ ٌؾىب ٜٚاٌّٛاطٕٓ١
ٚأٚضؼ أْ اٌطش٠ك ٠ؼذ ِٓ اٌطشق اٌؾ٠ٛ١خ ٠ٚجٍغ
ط 8 ٌٗٛوُ ٚػشضٗ ِ َ 65ؾ١شاا إٔٔب ٔؼًّ اْ٢
ػٍ ٝؽً ِجذئ ِٓ ٟخالي رّ١ٙذ اٌطش٠ك ٚثؼذ رٌه
ع١زُ اٌزٕغ١ك ِغ ؽشوبد اٌّشافك اٌؾ٠ٛ١خ ٌٍجذء فٟ
سصف اٌطش٠ك ٚاٌز٠ ٞجٍغ رىٍفخ سصفٗ اٌّجذئ١خ
ٚ ْٛ١ٍِ 400رفمذ اٌّؾبفع ٚؽذح اٌزؾفع اٌغذ٠ذح
ػٍ ٝاٌّشوجبد ٚاٌغ١بساد اٌؾضبٔخ ثّٕطمخ أَ صغٛ١
ٚٚعٗ اٌّغئ ٓ١ٌٛػٓ اٌٛؽذح ثٛضغ ِخطظ ٚاضؼ
ٌٕظبَ اٌؼًّ داخً اٌٛؽذح ٌضّبْ عالِخ ِّزٍىبد
اٌّٛاطٕ ٓ١ثذاخٍٙب
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/11 /17 :
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محافظ االسكندرية ومشكالت حى العجمى

ربثغ اٌٍٛاء ِ /ؾّذ اٌؾش٠ف ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ أػّبي
رّ١ٙذ طش٠ك أَ صغ ٛ١ثٕطبق ؽ ٟاٌؼغّ ٟغشة
اإلعىٕذس٠خ ٚرٌه ئعزغبثخ ٌؾىب ٜٚاٌّٛاطٕ ٓ١ؽٛي
عٛء اٌطش٠ك اٌغ١ش ِّٙذ ٚلبي اٌٍٛاء ِ /ؾّذ اٌؾش٠ف
ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ ئْ اٌطش٠ك ّ٠زذ ثطٛي  8وٍِٛ١زش
ٚػشض ِ 65زش ٠ ٛ٘ٚؼذ طش٠ك ؽ٘ٚ ٜٛ١بَ ّ٠ٚزذ
ؽز ٝاٌى 21 ٍٛ١غشثب ٚأٚضؼ ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ أْ
اٌطش٠ك ثٛضؼٗ اٌؾبٌ ٝعئ لبئال اٌطش٠ك ِأعبح ٚعئ
ٚرّش ػٍ ٗ١ع١بساد ٔمً ٠ٚغت رّ١ٙذٖ الٔٗ طش٠ك
ؽ٘ ٚ ٜٛ١بَ ِؾ١شا ئٌ ٝأٔٗ ٠زُ ا ْ٢رّ١ٙذ اٌطش٠ك
وؾً ِجذئ ٝئعزغبثخ ٌؾىب ٜٚاٌّٛاطٕٚ ٓ١عبسٜ
دساعخ خطظ ئدخبي اٌّشافك أٚال ثبٌطش٠ك ِضً ؽجىبد
اٌصشف اٌصؾ ٝصُ أخ١شا ٠زُ اٌشصف الفزب اٌ ٝأػّبي
سصف طش٠ك أَ صغ ٛ١عٛف رأر ٝثزىٍفخ ْٛ١ٍِ 400
عٕ ٗ١رمش٠جب ِٓ ع ٗٙأخش ٜرفمذ اٌٍٛاء ِؾّذ اٌؾش٠ف
ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ ٚؽذح اٌزؾفع اٌغذ٠ذح ػٍٝ
اٌغ١بساد اٌؾضبٔخ ثّٕطمخ أَ صغ ٛ١غشة اإلعىٕذس٠خ
ٚؽذد ػٍ ٝضشٚسح ٚعٛد عغالد داخً اٌٛؽذح ٌشصذ
ٚؽصش اٌغ١بساد اٌّٛعٛدح ثٙب ؽ١ش الٛ٠عذ ث١بٔبد
ٌزٍه اٌغ١بساد ثبٌٛؽذح اال ثاداسح اٌّشٚس فمظ وبٔذ
ئداسح ِشٚس اإلعىٕذس٠خ لذ ؽٕذ ؽٍّخ ِىجشح ؽٍّذ
ِٕبطك ٚ ٛ١ٌٛ٠ 26غشة اإلعىٕذس٠خ ٚػذد ِٓ
اٌّؾبٚس اٌّشٚس٠خ اٌشئ١غ١خ ٚأعفشد ػٓ ضجظ
ػؾشاد اٌّشوجبد اٌّخبٌفخ اٌز ٟرغ١ش ف ٟاٌؾٛاسع
اٌشئ١غ١خ ثبٌّخبٌفخ ٌزؼٍّ١بد اٌّشٚس اٌز ٟرؾظش ػٍٝ
٘زٖ اٌّشوجبد اٌغ١ش ف ٟاٌؾٛاسع ٚاٌّؾبٚس ٚاٌّ١بدٓ٠
اٌشئ١غ١خ رٕف ١ازا ٌزٛعٙ١بد اٌٍٛاء ِؾّذ اٌؾش٠ف ِؾبفع
اإلعىٕذس٠خ ثضجظ ِشوجبد اٌزٛوزٛن اٌّخبٌفخ
.

م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2020/11 /17 :

المياه والصرف الصحى

علذ اٌٍٛاء ِ /ؾّذ اٌؾش٠ف ِؾبفع االعىٕذس٠خ اعزّبػب
ػبعال العزؼشاض خش٠طخ اٌؼًّ اٌغذ٠ذح ٌٍزؼبًِ ِغ ثإس
رشاوّبد ِ١بح األِطبس ٚاٌّؼشٚفخ ثبٌّٕبطك اٌغبخٕخ
ثبإلعىٕذس٠خ خالي إٌٛح اٌمبدِخ ِٛٚعُ االِطبسٚرٌه
ٌؾ ٓ١اٌجذء ف ٝرٕف١ز ؽٍٛي ٔٙبئ١خ ثؼذ رخص١ص
اٌذوزٛسِ /صطفِ ٝذث ٌٟٛسئ١ظ اٌٛصساء ْٛ١ٍِ ٣٠٠
عٕ ٗ١وؾً ػبعً ألصِخ ِ١بٖ االِطبس اٌز ٟرزؼشض ٌٙب
االعىٕذس ٗ٠ف ٟإٌٛاد ٚأٚضؼ اٌّؾبفع اْ اإلعىٕذس٠خ
رؼشضذ خالي إٌٛاد اٌغبثمٗ ٌىّ١بد أِطبس غض٠شح
رفٛق اٌطبلخ االعز١ؼبث١خ ٌؾجىبد اٌصشف اٌصؾٟ
ٚرصش٠ف ِ١بٖ األِطبس الفزب ئٌ ٝاْ اإلعىٕذس٠خ ثٙب
ؽبٌ١ب ٔ ٧٣مطخ عبخٕٗ رزؼشض ٌزشاوّبد وج١شح ِٓ ِ١بٖ
االِطبس خالي ِٛعُ اٌؾزبء اٌز ٟرضبػفذ ف ٗ١وّ١خ
اٌّ١بٖ ثؾىً وج١ش ػٓ اٌغٕٛاد اٌغبثمخ ٚؽذد ِؾبفع
اإلعىٕذس٠خ ػٍ ٝضشٚسٖ اٌزٕغ١ك ث ٓ١ؽشوخ اٌصشف
اٌصؾٚ ٟاالؽ١بء ٚوزا اٌذػُ اٌّمذَ ِٓ اٌمٛاد اٌجؾش٠خ
ٚإٌّطمخ اٌؾّبٌ١خ اٌؼغىش٠خ ٌزٕغ١ك اٌؼًّ اٌز٠ ٞغبػذ
ػٍ ٝرغبٚص إٌٛاد اٌمبدِخ اٌز ٟرإوذ رٛلؼبد األسصبد
أٙب عزى ْٛأضؼبف إٌٛاد اٌغبثمخ ٚوزا ضشٚسح أْ
٠ىٕ٘ ْٛبن رٕغ١ك ث ٓ١اٌزضبِٓ االعزّبػٚ ٟوبفخ
اٌغٙبد ٌذػُ إٌّبطك اٌّزضشسح ف ٟاٌؾبي عبء رٌه
ثؾضٛس اٌذوزٛس  /أؽّذ عّبي ٔبئت اٌّؾبفع ٚاٌذوزٛسح
 /عبوٍ ٓ١ػبصس ٔبئت اٌّؾبفع ٚاٌٍٛاء  /ػجذ اٌفزبػ رّبَ
عىشر١ش ػبَ اٌّؾبفظخ ٚاٌٍٛاء  /خبٌذ عّؼخ اٌغىشر١ش
اٌؼبَ اٌّغبػذ ٚاٌٍٛاء ِ /ؾّٛد ٔبفغ سئ١ظ ؽشوخ
اٌصشف اٌصؾٚ ٟاٌؼم١ذ أ ػ  /ربِش ِؾّذ ػجذ إٌّؼُ
اٌّغزؾبس اٌؼغىشٌٍّ ٞؾبفظخ ِّٚضٍ ٟؽشوخ اٌصشف
اٌصؾٚ ٟاٌّ١بٖ ٚسؤعبء األؽ١بء ٚاٌمٛاد اٌجؾش٠خ
ٚإٌّطمخ اٌؾّبٌ١خ اٌؼغىش٠خ ٚاٌغٙبد األِٕ١خ.
م ـصدر الخبر  :البوابة االلكترونٌة لمحافظة
االسكندرٌة
بــتـــارٌــــخ 2020/11 /25 :

10

11

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

أسم صاحب
الشكوى

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

1711131 1
بتارٌخ
2020/11 /2

ـ المواطن ٌشكو من وجود تم فحص الشكوى مع االدارة
محمد ضاحى
توفٌق عبد التواب حشرات بالعنوان الكٌلو  21المختصة شئون البٌئة افادت بانه تم
الكٌلو  21مسجد مسجد المإمنٌن متفرع من عمل الالزم ٌوم االثنٌن
 2020/11 /16وذلك باستخدام مادة
المإمنٌن متفرع ش مدخل النخٌل الثانى
المبادا %5
الزراعٌٌن
من ش مدخل
860
تم الرد على المحافظة برقم
النخٌل الثانى
بتارٌخ 2020/11 /19
الزراعٌٌن

1640274 2
بتارٌخ
2020/11 /2

تم فحص الشكوى مع االدارة
احمد سعٌد محمد المواطن ٌشكو من
المهندسٌن تركوا لنا بٌار فى المختصة قد أفادت تم وضع طبقة من
حسن
الشارع مرتفعة عن الشارع رصف من قبل المقاول مدٌرٌة الطرق
الدخٌلة الجبل
ٌعوق المار وابلغناهم بهذه ولم ٌتم وضع طبقة من االسفلت حٌث
ارض ام شحته
أن الشارع ضمن خطة التطوٌر ولم
بجوار فرن الزمار المخالفات قالوا لنا ٌبقى
ٌكن منسوب المٌاه بالشارع عالٌآ
الوضع كما هو علٌه
841
تم الرد على المحافظة برقم
بتارٌخ 2020/11 /11
ـ بشان التضرر من وجود تم فحص الشكوى مع االدارة
احمد السٌد
المختصة رصد بٌئى وقد أفادت أن
اسماعٌل ش  21تراكم القمامة والمخلفات
ش ممفٌس محطة على جانبى مدخل قرٌة كرٌر المحل باك (  )41الساحل الشمالى
جاردن الكٌلو  41الساحل وحدود حى العجمى (  )34فبذلك هى
الجامعة عمارة
خارج االختصاص الحى
الشمالى حٌث انه ٌتراكم
رقم 2
865
تم الرد على المحافظة برقم
بكمٌات كثٌفة وٌتم حرق
هذه المخلفات مما سٌتسبب بتارٌخ 2020/11 /17
فى انتشار االمراض
واالوبئة حٌث انه ٌصدر
روائح كرٌهة

1572114 2
بتارٌخ
2020/11 /7

محمد على محمد ـ بشؤن التضرر من وجود تم فحص الشكوى مع االدارة
1739137 3
مجموعة لوادر تركن بجانب المختصة شئون البٌئة وقد افادت ان
العتر
بتارٌخ
الشكوى المقدمة ال تخص شئون بٌئة
كٌلو  21اخر ش منزلى وتصدر اصوات
2020/11 /16
حٌث ان ارض فضاء تتكون فٌها
صٌدلٌة المعراج مزعجة فى ارض فضاء
منطقة ابو ٌوسف واٌضا تكدس القمامة بشكل القمامة وٌقومون بحرقها
864
كبٌر فى هذه االرض واٌضا تم الرد على المحافظة برقم
بتارٌخ 2020/11 /19
ٌقوموا بحرقها
2020/11 /24
مصدر البٌان  :ادارة خدمة المواطنٌن بالحى تارٌخ البٌان :
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 – 1اجمالى المساحات بالحى
المساحة المؤهولة كم مربع
المساحة الكلٌة كم مربع

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ـــ

ـــ

9.700كم2

حضر

87.13كم2
اجمالى
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

سكن ومتناثرات

منافع وجبانات

برك ومستنقعات واراضى
بور

االجمالى

87.13كم2

ـــ

9.700كم2

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ـــ
ـــ

87.13

اجمالى المساحة
المؤهولة

ال يوجد ال يوجد ال يوجد
تارٌخ البٌان 2020/10/6 -:

إجمالً المساحات بالحً

9.7
المساحة الكلٌة بالكم2

خارج الزمام

العجمى

حضر
اجمالى

داخل الزمام

م

حى

البٌان

اراضى زراعٌة

منافع وجبانات بالكم2

ـــ

14

التعلٌق
بناء على الخطاب الوارد الٌنا من مدٌرٌة الزراعة برقم4331بتارٌخ 2020/9/27
تبٌن انه التوجد اى بٌانات خاصة بالزراعة بنطاق حى العجمى 0
ـ إجمالى مساحة الحى 87.13كم2
ـ نسبة مساحة الجبانات والمنافع الى اجمالى المساحة الكلٌة . %11

المقترح

العمل على استصالح اراضى الستغاللها فى الزراعة لتشغٌل الشباب وعمل مشروعات زراعٌة 0

 – 2بٌان مساحة االراضى المنزرعة والمستصلحة فى الحى ( بالفدان )

م

البٌان

حى

حضر

العجمى

اجمالى
حضر

االجمالى

اجمالى

داخل
الزمام

خارج
الزمام

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

اراضى تم
استصالحها

اراضى منزرعة

اراضى تحت
االستصالح

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

اراضى تم
استقطاعها من
االراضى
الزراعٌة

غمر

تنقٌط

رش

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

اسلوب الرى

تارٌخ البٌان 2020/10/6 -:

التعلٌق
ال ٌوجد أراضً زراعٌة بالحً

15

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

حى

م

العجمى

البٌان

مساحة
االراضى
تحت
االستزراع

شركة
قطاع
اعمال

شركة
قطاع
خاص

شركات
استثمارٌة

اراضى شباب
الخرٌجٌن

وضع ٌد فى
طرٌق
الملكٌة

اخرٌن

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

حضر
اجمالى
حضر

االجمالى
اجمالى
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

تارٌخ البٌان 2020/10/6 -:

التعلٌق
ال توجد أراضى تحت االستزراع بنطاق الحى

 – 4بٌان المساحة المحصولٌة بالحى
م

البٌان
حضر

حى
العجمى
االجمالى

حضر

2017

2018

2019

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

تارٌخ البٌان 2020/10/6 -:

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

التعلٌق
ال ٌوجد مساحات محصولٌة بالحى

 – 5بٌان ملكٌة زمام االراضى تحت االستزراع ( بالفدان ) بالحى
اراضى شباب الخرٌجٌن

م

حى

البٌان
عدد المستفٌدٌن
اناث
ذكور

العجمى

حضر
اجمالى

ـــ
ـــ

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

التعلٌق

ـــ
ـــ

قٌمة
القرض

عدد
القروض

متوسط قٌمة
القرض بالجنٌة

المساحات
المخصصة

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

تارٌخ البٌان 2020/10/6 -:

ال ٌوجد أراضى تحت االستزراع بنطاق الحى

16

 – 6بٌان انتاجٌة المحاصٌل الرئٌسٌة على مستوى الحى
القطن بالقنطار
المساحة
بالفدان

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

اجمالى
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

ـــ
ـــ

ـــ ـــ ـــ
ـــ ـــ ـــ

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

العجمى

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

االنتاج

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

قمح باالردب

قصب السكر بالطن

متوسط
االنتاجٌة

م

حى

الذرة باالردب

ارز بالطن

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

تارٌخ البٌان 2020/10/6 -:

التعلٌق
4331بتارٌخ
بناء على الخطاب الوارد الٌنا من مدٌرٌة الزراعة برقم
 2020/9/27تبٌن انه التوجد اى بٌانات خاصة بالزراعة بنطاق حى
العجمى0

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

 – 7بٌان انتاجٌة الخضروات الرئٌسٌة على مستوى الحى
بطاطس بالطن
المساحة
بالفدان

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

اجمالى
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ ـــ ـــ
ـــ ـــ ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

تارٌخ البٌان 2020/10/6 -:

التعلٌق
ال ٌوجد

االنتاج

العجمى

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

بصل بالطن

طماطم بالطن

متوسط
االنتاجٌة

م

حى

فاصولٌا بالطن

اخرى

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

17

 – 8بٌان انتاجٌة الفواكه الرئٌسٌة على مستوى الحى
برتقال بالطن
المساحة
بالفدان

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

التعلٌق

االنتاج

اجمالى
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

العجمى

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ ـــ ـــ
ـــ ـــ ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

االنتاج

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

مانجو بالطن

بلح بالطن

متوسط
االنتاجٌة

م

حى

عنب بالطن

اخرى

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

تارٌخ البٌان 2020/10/6 -:

ال ٌوجد

 – 9المساحة المنزرعة وكمٌة االنتاج لمحصول النخٌل
م

حى
العجمى

اجمالى عدد
النخٌل

عدد النخٌل
المثمر

جملة االنتاج
بااللف طن

متوسط
محصول
النخٌل كجم

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

اجمالى
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

جملة المساحة
بالفدان
ف
ط

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

تارٌخ البٌان 2020/10/6 -:

التعلٌق
ال ٌوجد مساحات منزرعة بالحً

مالحظات

ـــ
ـــ

18

 – 10بٌان المحاصٌل غٌر التقلٌدٌة ( عطرٌة – طبٌة – اخرى ) بالحى
نبات عطرى
المساحة
بالفدان

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

االنتاج

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

اجمالى
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

االنتاج

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

المساحة
بالفدان
متوسط
االنتاجٌة

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ ـــ ـــ
ـــ ـــ ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

االنتاج

العجمى

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

نبات عطرى

نبات طبى

متوسط
االنتاجٌة

م

حى

نبات طبى

نبات طبى

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

تارٌخ البٌان 2020/10/6 -:

التعلٌق
ال ٌوجد محاصٌل غٌر تقلٌدٌة بالحً

 –11بٌان مصانع االسمدة وتوكٌالت االسمدة والبنوك
بنوك االئتمان الزراعى
م

حى

البٌان

العجمى

حضر

اجمالى

عدد

ـــ
ـــ

عدد المستفٌدٌن
ذكور

اناث

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

مصانع االسمدة
عدد

الطاقة االنتاجٌة بالطن

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

توكٌالت االسمدة
عدد

ـــ
ـــ

تارٌخ البٌان 2020/10/6 -:

التعلٌق
ال توجد مصانع أسمدة بالحً

الحصة السنوٌة

ـــ
ـــ

19

 – 12الصناعات الغذائٌة
مصنع

عدد

الطاقة
االنتاجٌة

عدد

ـــ
ـــ

العجمى
اجمالى
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

عدد

حضر

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

الطاقة
االنتاجٌة

م

مصنع

الطاقة
االنتاجٌة

حى

البٌان

مصنع

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

تارٌخ البٌان 2020/10/6 -:

التعلٌق
ال توجد

 – 13بٌان المساحات المنزرعة والحائزٌن بالحى
م

حى
العجمى

المساحة
المحصولٌة الحقلٌة
( بالفدان )

المساحة المنزرعة
سهم

قٌراط

فدان

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

اجمالى
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

عدد الحائزٌن

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

تارٌخ البٌان 2020/10/6 -:

التعلٌق
4331بتارٌخ
بناء على الخطاب الوارد الٌنا من مدٌرٌة الزراعة برقم
 2020/9/27تبٌن انه التوجد اى بٌانات خاصة بالزراعة بنطاق حى العجمى

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

20

 – 1مصادر الرى الرئٌسٌة فى الحى
م

حى

اسم المصدر

العجمى

ـــ
ـــ

مصدر البٌان  -:االدارة العامة لرى النوبارٌة

الزمام الذى ٌخدمه
بالفدان
ـــ
ـــ

مالحظات
ـــ
ـــ

تارٌخ البٌان 2020/10/27 -:

التعلٌق

ال ٌوجد مصادر ري داخل نطاق حً العجمً

21

 -2بٌان االبار المستخدمة فى الرى
م

حى

عدد االبار

العجمى

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

مصدر البٌان  -:االدارة العامة لرى النوبارٌة

اجمالى المساحة الزراعٌة المستفٌدة
بالفدان
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
تارٌخ البٌان 2020/10/27 -:

التعلٌق
الٌوجد ابار مستخدمة فى الرى فى نطاق حى العجمى

م

حى
العجمى

البٌان

 – 3بٌان الصرف المغطى والمكشوف والزمام المستفٌد
زمام االراضى ( بالفدان )
المصارف
مكشوف
مغطى
صرف
صرف
مكشوف
مغطى
طول
عدد
طول
عدد
ـــ
ـــ
ـــ
1.075
1
ـــ

مصدر البٌان  -:االدارة العامة لصرف النوبارٌة

تارٌخ البٌان 2020/10/27 -:

22

الصرف المغطى واطواله
1.075

1

عدد المصارف
اجمالى الطول بالكٌلومتر

التعلٌق

ٌوجد بحى العجمى عدد مصرف واحد مغطى طوله  1.075كم

العمل على االهتمام بالمصرف 0

المقترح

 – 4بٌان بؤعداد الكبارى والقناطر واالهوسة بالحى
كوبرى
السنة

البٌان

عام
عام
عام

حضر

قنطرة

اخرى

هوٌس

العدد

النوع

العدد

النوع

العدد

النوع

العدد

النوع

ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ

مصدر البٌان  -:االدارة العامة لصرف النوبارٌة

تارٌخ البٌان 2020/10/27 -:

التعلٌق
الٌوجد كبارى او قناطر او اهوسة بحى العجمى

23

 – 1بٌان اماكن االقامة السٌاحٌة بالحى
الفنادق والقرى السٌاحٌة

 5نجوم

نجوم 4

 3نجوم

نجمتان

نجمة واحدة

تحت التصنٌف

اجمالى الفنادق

قرى سٌاحٌة

شالٌهات

معسكرات

نزل شباب

الفندق البٌىء

الفنادق العائمة

العجمى

البٌان

اماكن اقامة للسٌاحة
العالجٌة

م

حى

اخرى

حضر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

1

ـــ

1

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:ادارة الشواطىء بالحى

1

معسكر امن مركزى

تارٌخ البٌان 2020/9/30 -:

1

قرٌة سٌاحٌة

24

التعلٌق

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

 – 2بٌان اعداد السائحٌن والطاقة االٌوائٌة وفرص العمل
م

حى

البٌان

العجمى

حضر

اجمالى عدد
اللٌالى
السٌاحٌة

اجمالى عدد
السائحٌن

متوسط
اقامة
السائح

اجمالى عدد
الغرف

اجمالى
عدد االسر

نسبة االشغال
( )%

اجمالى
مصدر البٌان  -:ادارة الشواطىء بالحى

تارٌخ البٌان 2020/9/30 -:

التعلٌق
الٌوجد فنادق تعمل بحى العجمى وبالتالى الٌوجد عدد لٌالى سٌاحٌة ولكن ٌوجد
بالحى فنادق مغلقة 0
المقترح
العمل على اعادة فتح الفنادق المغلقة بحى العجمى 0

25

 – 3بٌان اعداد ونوعٌة السٌاح
اجانب
م

االشهر

1

ٌناٌر

2

فبراٌر

3

مارس

4

ابرٌل

5

ماٌو

6

ٌونٌه

7

ٌولٌو

8

اغسطس

9

سبتمبر

10

اكتوبر

11

نوفمبر

12

دٌسمبر

عدد
السائحٌن

عرب
عدد
اللٌالى

عدد
السائحٌن

مصرٌٌن
عدد
اللٌالى

عدد
السائحٌن

االجمالى العام
عدد
اللٌالى

عدد
السائحٌن

االجمالى
مصدر البٌان  -:ادارة الشواطىء بالحى

تارٌخ البٌان 2020/9/30 -:

عدد
اللٌالى
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التعلٌق
الٌوجد فنادق تعمل بحى العجمى وبالتالى الٌوجد بٌان شهرى بعدد السائحٌن
المستغلٌن لغرف الفنادق 0

المقترح

تشجٌع المستثمرٌن على انشاء فنادق واستغاللها لجذب السٌاح 0

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

الموقع

مصدر البٌان  -:ادارة الشواطىء بالحى

التعلٌق
اليوجد شركات سياحة بحى العجمى 0

نوع النشاط

عدد العاملٌن

تارٌخ البٌان 2020/9/30 -:

27

28

يش ِّبه الكثٌر من المتخصصٌن
عملٌة تحلٌل وتصمٌم نظم
المعلومات بعمل المهندس
المعماري فكما هو الحال
بالنسبة للمهندس المعماري
الذي ٌستخدم التصمٌم
المعماري كخالصة لمتطلبات
المنزل فإن خبراء نظم
المعلومات ٌمتلكون أسالٌب
بناء لتمثٌل متطلبات النظام
وتصمٌمه بؤسلوب مشابه
ألسلوب عمل المهندس
المعماري وٌتباٌن حجم
مشروع بناء نظام المعلومات
من مشروع فردي لمستخدم
واحد إلى مشروع نظام
للمعلومات ٌستخدم من قبل
آالف األفراد فً المنظمات
الكبٌرة لعشرات المستخدمٌن
وترتب على هذا الحجم
الكبٌر لمشارٌع نظم
المعلومات بروز العدٌد من
القٌود النظرٌة التً واجهت
خبراء تصمٌم نظم

المعلومات ومن ثم أصبح
مدى ودرجة تعقٌد مشارٌع
نظم المعلومات أكبر بكثٌر
من قابلٌات ُمصمم واحد أو
حتى فرٌق واحد من هنا فإن
بناء نظام معلومات كبٌر
وفاعل بشكل سلٌم ٌستلزم
اعتماد مداخل نظامٌة مالئمة
تسمح بتجزئة المشكلة
المعقدة إلى عدد من المشاكل
االقل تعقٌدا ومن ثم ٌتٌح
الفرصة لعدد من خبراء بناء
النظام بالعمل معا فً
المشروع والحقٌقة التً
ٌجب إقرارها هنا هً أنه
كلما توسع حجم النظام
وزادت درجة تعقٌده تزٌد
أٌضا عدد الجهات المشتركة
فً تصمٌمه وبنائه وقد
ٌستلزم مشروع نظام
المعلومات مشاركة جمٌع
األطراف ذات العالقة
بتطبٌقات النظام إلى جانب
خبراء التصمٌم والبناء لقد
تم ابتكار مجموعة من
األدوات لتوثٌق مستلزمات
تصمٌم وبناء نظام
المعلومات متطلبات النظام
الخصائص الوظٌفٌة له بدائل
التصمٌم وغٌرها من
الجوانب ذات العالقة وأطلق

اصطالح األسالٌب الهٌكلٌة
وهذه األسالٌب تعتمد فً جمٌع
مراحل عملٌة تحلٌل وتصمٌم
وبناء النظام ٌضاف إلى أنه تم
اطار
دمج هذه األسالٌب فً
مدخل اكبر اطلق علٌه منهجٌة
بناء النظام وهذه المنهجٌة فً
جوهرها تمثل إطارا ٌتؤلف من
مجموعة من اإلرشادات
واألدوات واألسالٌب الخاصة
بكٌفٌة إدارة تطبٌق المعرفة
والمهارات لبناء النظام
فباإلضافة إلى األدوات ال هٌكلٌة
فإن هذه المنهجٌة تصف من هم
المشاركون فً عملٌات التحلٌل
والتصمٌم والبناء وما هً
أدوارهم مراحل البناء مراكز
القرار واألشكال وال ُمخططات
المستخدمة لتوثٌق النظام وبناء
علٌه فقد صمم هذا الكتاب لتزوٌد
الطالب بمثل هذه القاعدة
المعرفٌة ألن هدفه هو ُمساعدة
الطلبة لٌكونوا مستفٌدٌن نهائٌٌن
ٌُمكنهم أن ٌقترحوا وٌشتركوا فً
تصمٌم وبناء وتطوٌر نظم
المعلومات وضمن هذا التصور
جاء الكتاب متضمنا المراحل
الخاصة بتحلٌل وتصمٌم نظم
المعلومات فً إطار دورة حٌاة
النظام حٌث اشتمل الكتاب على
تسعة فصول
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الفصل األول

على التخطٌط لفعالٌات نظم
المعلومات من خالل بٌان مفهوم
التخطٌط وأبعاده مداخل التخطٌط
ناء
لنظم المعلومات مناهج ب
وتطوٌر نظم المعلومات أدوات
بناء تطوٌر نظم المعلومات
أسالٌب بناء تطوٌر نظم
المعلومات تقوٌم مشروعات نظم
المعلومات واختٌار مشروع نظام
المعلومات

وتحلٌل عملٌات المعالجة فً
تحلٌل
نظم المعلومات و
خر َجات نظم المعلومات
ُم َ
وتحلٌل مدخالت نظم
المعلومات نظم المعلومات
وتحلٌل التغذٌة العكسٌة تحلٌل
المستلزمات الضرورٌة إلدارة
وتشغٌل نظم المعلومات تحلٌل
المستلزمات المادٌة لنظام
المعلومات تحلٌل المستلزمات
البرمجٌة لنظام المعلومات
تحلٌل المستلزمات البشرٌة
لنظام المعلومات وتحلٌل
المستلزمات التنظٌمٌة لنظام
المعلومات تحلٌل األنظمة
الفرعٌة فً نظام المعلومات
وتحلٌل عالقات التكامل فً
نظام المعلومات

الفصل الثالث

الفصل الخامس

على دراسة جدوى نظم
المعلومات من خالل توضٌح
مفهوم دراسة جدوى نظم
المعلومات بٌان أهمٌتها
المتطلبات التً تسبق دراسة
جدوى نظم المعلومات مشاكل
دراسة الجدوى وتحدٌد الخطوات
التً تنجز من خاللها دراسة
جدوى نظم المعلومات

على تشخٌص مشكالت نظام
المعلومات الحالً ومعالجتها
من خالل تحدٌد مشكالت نظام
المعلومات الحالً ومن ثم
تحدٌد بدائل حل المشكالت
وتقوٌمها باستخدام األنواع
المختلفة من دراسات الجدوى
الفنٌة الجدوى العملٌة
الجدوى االقتصادٌة الجدوى
القانونٌة الجدوى السٌاسٌة
وصوال الى التوصٌة بالبدٌل
األنسب وبهدف التمهٌد
لتصمٌم نظام المعلومات
الجدٌد

مفهوم تحلٌل وتصمٌم نظم
المعلومات وابعاده والقواعد
الذهبٌة التى ٌفترض االلتزام بها
فً تحلٌل وتصمٌم نظم المعلومات
الفصل الثانً

الفصل الرابع
تحلٌل نظام المعلومات الحالً
بالتركٌز على األبعاد الخمسة
األساسٌة لمفهوم نظم المعلومات
وهً تحلٌل هدف نظم المعلومات
وتحلٌل عناصر نظم المستلزمات

الفصل السادس
إعداد مواصفات نظام المعلومات
ال ُمق َت َرح بدءاً من مواصفات
خر َجات
ال ُمدخالت مواصفات ال ُم َ
مواصفات عملٌات المعالجة
مواصفات األفراد العاملٌن
مواصفات األجهزة والمعدات
ومواصفات البرمجٌات 0
الفصل السابع
اآللٌة المعتمدة فً تصمٌم نظام
المعلومات الجدٌد فٌما ٌتعلق
خر َجات نظام
بتصمٌم ُم َ
المعلومات تصمٌم مدخالت
تصمٌم
نظام المعلومات
عملٌات المعالجة تصمٌم نظام
االستعالم وتصمٌم نظام قاعدة
المعلومات 0
الفصل الثامن
عملٌة اختبار نظام المعلومات
الجدٌد وتطبٌقه من خالل بٌان
كٌفٌة اختبار نظام المعلومات
الجدٌد تهٌئة األفراد العاملٌن
لتطبٌق نظام المعلومات الجدٌد
واالنتقال إلى تطبٌق نظام
المعلومات الجدٌد 0
الفصل التاسع
جهود ما بعد تطبٌق نظام
المعلومات الجدٌد والمتمثلة فً
تقوٌم وصٌانة نظام المعلومات
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جهه االعداد /
أسم المإلف
محمد عبد الهادى

أسم الكتاب

الجهه المرسل الٌها

السنة

حى وسط

2017

التطورات الحدٌثة لنظم
المعلومات المبنٌة على
الكمبٌوتر

أسم الكتاب

أسم المإلف

تارٌخ االصدار

االدارة والتنظٌم

عبد الهادى محمد

2015

الشهر

استعارة خارجٌة

استعارة داخلٌة

جملة الكتب

أكتوبر

3

3

6

نوفمبر

2

2

4

6
4

2

جملة الكتب

3

3

أكتوبر
نوفمبر

2

استعارة داخلٌة استعارة خارجٌة

موضوعات االهتمام
االلكترونٌات ـ علوم ادارٌة ـ حاسبات ومعلومات

32

عندما ترغب فً أن تشترك
عدة تطبٌقات فً نفس البٌانات
مع توفٌر إمكانٌات المرونة
والقوة فً التفاعل مع
الحاسوب فً االستفسار
والبحث وإنتاج التقارٌر فإن
الحل األنسب لتحقٌق هذه
الرغبة هو تصمٌم قاعدة
البٌانات على شكل مجموعة
من الملفات المترابطة منطقٌا ً
بحٌث تمنع تكرار بٌاناتها
وٌمكن استخدامها فً تطبٌقات
متعددة بطرٌقة مرنة تساعد
فً عملٌة صنع القرارات نشر
الدورٌة الكترونٌا موزعة على
إن

استخدام منهج قاعدة

البٌانات فً التصمٌم ٌحقق
مجموعة من المزاٌا  :ـ
1ـ إمكانٌة التقلٌل من التكرار
غٌر المبرر للبٌانات
ٌقصد بتكرار البٌانات تخزٌن
البٌانات نفسها فً اكثر من
محل و قد ادى استخدام
قواعد البٌانات إلى الحد من
هذه المشكلة
2ـ إمكانٌة تجنب التناقض فً
البٌانات
حٌث اذا خزنت البٌانات فً
اكثر من ملف ووزعت فً

اكثر من موقع واحد فان ذلك البٌانات و تتضمن اغلب
قد ٌودي إلى اجراء تعدٌل على برامج نظم ادارة قواعد البٌانات
برامج خاصة ال تسمح لغٌر
بٌانات فً احد هذه المواقع
المصرح لهم باستخدام هذه
وبقاء نفس الب يانات على
حالها فً المواقع االخرى مما البٌانات
ٌتسبب بعدم تجانس الب يانات 7ـ المحافظة على تكامل
البٌانات
التً تخص حقٌقة معٌنة .
و ٌقصد بها و ضع نقاط تحقق
3ـ تسمح ألي تطبٌق أن
و تدقٌق لتجنب االدخال او
ٌشارك اآلخر فً االستفادة
التحدٌث غٌر الصحٌح او غٌر
من معلومات قاعدة البٌانات
4ـ تسمح بقٌام تفاعالت متبادلة المعقول اضافة إلى ضمان عدم
بٌن التطبٌقات المختلفة ،تجعل حدوث تناقض فً البٌانات
المخزونة
هذه األخٌرة تعمل فً
منظومة واحدة متجانسة ومتكاملة8ـ امكانٌة تطبٌق مبدا
5ـ تحقٌق مبدا المشاركة فً االستقاللٌة
و نعنً به تنظٌم البٌانات على
البٌانات
و سائل الخزن و تحدٌد اسلوب
و تعنً السماح الكثر من
الوصول للبٌانات بمعزل عن
مستخدم بالوصول إلى
البٌانات الموجودة فً القاعدة متطلبات التطبٌق اذ ان نظم
ادارة قواعد البٌانات فصلت
بنفس الوقت و الذي عجزت
قواعد البٌانات عن البرامج
انظمة الملفات التقلٌدٌة عن
التً تستخدمها على سبٌل
توفٌره
6ـ امكانٌة تطبٌق قٌود االمن المثال اذا قررت منظمة تعدٌل
البٌانات فان هذا التعدٌل قد
والسرٌة
ٌتسبب بتغٌرات كثٌرة فً كل
ٌقصد بؤمن البٌانات هو
البرامج التً تستخدم هذه
حماٌتها من الدخول غٌر
البٌانات اي ان البرامج لن
المشروع علٌها او ضٌاعها
تتاثر باعادة تنظٌم البٌانات 0
وٌعد امن البٌانات خاصٌة
مهمة لنظم ادارة قواعد
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مولده ونشؤته
ِؾّذ ثٓ لبعُ ثٓ اٌؾىُ ثٓ أثٟ
ػم ً١ثٓ ِغؼٛد ثٓ ػبِش ثٓ
ِؼزت اٌضمف٠ ٟغزّغ ٘ٚ ٛاٌؾغبط
ثٓ ٛ٠عف ف ٟاٌؾىُ ثٓ أثٟ
٘72ـ ثّذٕ٠خ
ػمٌٍٛ١ذ عٕخ
اٌطبئف ف ٟأعشح ِؼشٚفخ فمذ وبْ
عذٖ ِؾّذ ثٓ اٌؾىُ ِٓ وجبس
صم١ف ٚف ٟعٕخ ٘75ـ ػٓ١
اٌؾغبط ثٓ ٛ٠عف اٌضمفٚ ٟاٌ١ب ا
ٚاٌٛال٠بد
ػب اًِّب ػٍ ٝاٌؼشاق
اٌؾشل١خ اٌزبثؼخ ٌٍذٌٚخ األِ٠ٛخ فٟ
ػٙذ اٌخٍ١فخ ػجذ اٌٍّه ثٓ ِشٚاْ
فؼ َّٓ١اٌؾغبط ػ َّّٗ اٌمبعُ ٚاٌ١اًّب
ػٍِ ٝذٕ٠خ اٌجصشح فبٔزمً اٌطفً
ِؾّذ ثٓ اٌمبعُ ئٌ ٝاٌجصشح فٕؾأ
ِؾّذ ث ٓ١األِشاء ٚاٌمبدح فٛاٌذٖ
أِ١ش ٚاثٓ ػُ أث ٗ١اٌؾغبط أِ١ش
لَٛ
ٚأوضش ثٕ ٟػم ِٓ ً١صم١ف
اٌؾغبط أِشاء ٚلبدح ٚوبْ ٌزٌه
األصش اٌىج١ش ف ٟؽخص١خ ِؾّذ صُ
اٌزٟ
ثٕ ٝاٌؾغبط ِذٕ٠خ ٚاعظ
صبسد ِؼغىشاا ٌغٕذٖ اٌز٠ ٓ٠ؼزّذ
ػٍ ُٙ١ف ٟاٌؾشٚة ٚف٘ ٟزٖ
اٌّذٕ٠خ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌؼشاق ٔؾأ
ٚرشػشع ِؾّذ ثٓ اٌمبعُ ٚرذسة
ػٍ ٝاٌغٕذ٠خ ؽز ٝأصجؼ ِٓ اٌمبدح
٠ ٌُ ٛ٘ٚزغبٚص ثؼذ  17ػبِب ا
فزؼ ثالد اٌغٕذ اعز ٌٝٛلشاصٕخ
اٌغٕذ ِٓ اٌذ٠جً ثؼٍُ ِٓ ٍِىُٙ
٘90ـ ػٍ18 ٝ
دا٘ش ف ٟػبَ
عفٕ١خ ثىً ِب فٙ١ب ِٓ اٌٙذا٠ب
ٚاٌجؾبسح ٚإٌغبء اٌّغٍّبد
اٌالئ ٟػًّ آثبؤُ٘ ثبٌزغبسح
ٚع١الْ
ِٚبرٛا ف ٟعشٔذ٠ت
ٚصشخذ ِغٍّخ ِٓ ثٕ٠ ٟشثٛع
ٚا ؽغبط ٚا ؽغبط ٚطبس اٌخجش
ٌٍؾغبط ثبعزغبصزٙب ؽبٚي اٌؾغبط
ثٓ ٛ٠عف اٌضمف ٟاعزشداد إٌغبء
ٚاٌجؾبسح ثبٌطشق اٌغٍّ١خ ٌٚىٓ
دا٘ش اػززس ثأٔٗ ال عٍطبْ ٌٗ

ػٍ ٝاٌمشاصٕخ فضبسد صبئشح اٌؾغبط
فأػذ اٌؾغبط ع١ؾب ا رٍ ٛا٢خش األٚي
ثم١بدح ػجذ هللا ثٓ ٔٙجبْ فبعزؾٙذ
صُ أسعً اٌؾغبط ثذ ً٠ثٓ طٙفخ
اٌجغٍ ٟففبص ثبٌؾٙبدح د ْٚأْ ٠صً
ئٌ ٝأِش ؽبعُ فبعزؾبط اٌؾغبط
غضجب ا ثؼذ أْ سأ ٜل ًّٛارٗ رزغبلظ
ؽ١ٙذاا ٚساء ؽ١ٙذ فألغُ ٌ١فزؾٓ
٘زٖ اٌجالد ٕ٠ٚؾش اإلعالَ فٟ
سثٛػٙب ٚل ًّشس اٌم١بَ ثؾٍّخ ِٕظّخ
ٚٚافك اٌخٍ١فخ اٌ١ٌٛذ ثٓ ػجذ اٌٍّه
ٚثؼذ أْ رؼٙذ ٌٗ اٌؾغبط أْ ٠شد ئٌٝ
خضٕ٠خ اٌذٌٚخ ضؼف ِب ٕ٠فمٗ ػٍٝ
فزؼ ثالد اٌغٕذ ٚلذ ٚلغ اخز١بس
اٌؾغبط ػٍِ ٝؾّذ ثٓ اٌمبعُ
اٌضمف١ٌ ٟمٛد اٌغ١ؼ اٌفزؼ ٌّب سآٖ
ف ِٓ ٗ١ؽضَ ٚثغبٌخ ٚفذائ١خ فغ ًّٙضٖ
ثىً َ ٠ؾزبط ئٌ ٗ١ف١ِ ٟذاْ اٌمزبي
ِٓ ػزبد ٚرؾشن اٌجطً ِؾّذ ثٓ
اٌمبعُ اٌضمف ٟثغ١ؾٗ اٌّىِٓ ْٛ
ػؾش ٓ٠أٌف ِمبرً ِٓ خ١شح
األثطبي ٚصفٛح اٌغٕٛد ٚاعزبص
اٌغ١ؼ ؽذٚد ئ٠شاْ عٕخ ٘90ـ ئٌٝ
إٌٙذ ٚثشصد ِٛا٘ت ِؾّذ ثٓ
اٌمبعُ اٌفزح ف ٟاٌم١بدح ٚئداسح
اٌّؼبسن فؾفش اٌخٕبدق ٚسفغ
اٌشا٠بد ٚاألػالَ ٔٚصت
إٌّغٕ١مبد  ِٓٚثٕٙ١ب ِٕغٕ١ك ٠مبي
ٌٗ اٌؼشٚط وبْ ٠م َٛثزؾغٍٗ١
خّغّبئخ رمزف ِٕٗ اٌصخٛس ئٌٝ
داخً اٌؾص ْٛف١ذوٙب د اًّوب ٚثؼذ رٌه
ارغٗ ٔؾ ٛثالد اٌغٕذ فجذأ ثفزؼ
ِذٕ٠خ ثؼذ ِذٕ٠خ ٌّذح عٕز ٓ١صُ
صؽف ئٌ ٝاٌذ٠جً وشارؾ ٟؽبٌ١ب
فخٕذق اٌغ١ؼ ثخٚ ٌٗٛ١أػالِٗ
ٚاعزؼذ ٌّمبرٍخ اٌغ١ؼ اٌغٕذٞ
ثم١بدح اٌٍّه اٌشاعخ دا٘ش ؽبوُ
٘92ـ ٚوبْ إٌصش ٌٍؾك ػٍٝ
اٌجبطً اإللٍ ُ١فِ ٟؼشوخ ِص١ش٠خ
٘92ـ ٚوبْ إٌصش ٌٍؾك ػٍٝ
ُ
اٌجبطً فمذ أزصش اٌّغٍّٚ ْٛلزً
ٍِه اٌغٕذ ف ٟاٌّ١ذاْ ٚعمطذ

اٌؼبصّخ اٌغٕذ٠خ ف ٟأ٠ذ ٞاٌّغٍّٓ١
ٚاعزّش ِؾّذ ثٓ اٌمبعُ اٌضمف ٟفٟ
فزٛؽبرٗ ٌجم١خ أعضاء ثالد اٌغٕذ
ٌ١طٙش٘ب ِٓ اٌٛصٕ١خ اٌّؾشوخ فٕغؼ فٟ
ثغظ عٍطبٔٗ ػٍ ٝئلٍ ُ١اٌغٕذ ٚفزؼ
ِذٕ٠خ اٌذ٠جً ف ٟثبوغزبْ ٚاِزذد
فزٛؽبرٗ ئٌٍِ ٝزبْ ف ٟعٕٛة ئلٍُ١
اٌجٕغبة ٚأزٙذ فزٛؽبرٗ عٕخ ٘96ـ
ػٕذ اٌٍّمبْ  ٟ٘ٚألصِ ٝب ٚصً ئٌٗ١
ِؾّذ ثٓ اٌمبعُ ِٓ ٔبؽ١خ اٌؾّبي
فشفشف ػٍٙ١ب ػٍُ اإلعالَ ٚخشعذ ِٓ
اٌظٍّبد ئٌ ٝإٌٛس
ٚفبرٗ
وبْ ٌٗ ٔٙب٠خ أٌّ١خ ر٘ت ضؾ١خ ٌٍؾمذ
فزخزٍك األوبر٠ت ضذٖ ٌزٍطخ ثغٛاد٘ب
إٌّىش صؾ١فخ ث١ضبء ّ٠ٚض ٟاٌؾ١ٙذ
ئٌ ٝسثٗ صبثشاا ِؾزغجبا ،فٍُ ٠ىٓ ٌٍجطً
ِؾّذ ثٓ اٌمبعُ اٌضمف ِٓ ٟرٔت ٌذٜ
اٌخٍ١فخ عٍّ١بْ ثٓ ػجذ اٌٍّه ئال أٔٗ
اثٓ ػُ غش ّٗ٠اٌؾغبط ثٓ ٛ٠عف
اٌضمف ٟفبٔزمُ اٌخٍ١فخ عٍّ١بْ ِٓ
اٌؾغبط اٌز ٞػضٌٗ ِٓ لج ًُ ػٓ اٌخالفخ
ٚٚصً
ف ٟؽخص ِؾّذ ثٓ اٌمبعُ
ِؾّذ ثٓ اٌمبعُ اٌضمف ٟئٌ ٝاٌؼشاق ثؼذ
أْ ادػذ اثٕخ دا٘ش ٍِه اٌغٕذ اٌزٞ
لزٍٗ ِؾّذ ثٓ اٌمبعُ أْ ِؾّذ ساٚد٘ب
ػٓ ٔفغٙب ٔٚبٌٙب لغشاا فأسعٍٗ ٚاٌٟ
اٌؼشاق صبٌؼ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ ِم١ذاا
ثبٌغالعً ئٌ ٝعغٓ ِذٕ٠خ ٚاعظ،
أٔٛاع
ٕ٘ٚبن ػزثٗ ؽٛٙساا ثؾزٝ
اٌزؼز٠ت ؽزِ ٝبد اٌجطً اٌفبرؼ ف ٟعٕخ
٘95ـ ،فخشعذ اٌغّٛع اٌؾبؽذح
ٌزٛد٠ؼٗ ثبو١خ ؽضٕ٠خ ِبد ِؾّذ ثٓ
اٌمبعُ اٌضمف٠ ٌُٚ ٟجٍغ اٌشاثؼخ
ٚاٌؼؾش ِٓ ٓ٠ػّشٖ ثؼذ أْ فزؼ اٌفزٛػ
ٚلبد اٌغٛ١ػ ٚضُ اٌجبوغزبْ اٌؼظّ١خ
ِٚبصاي ضش٠ؾٗ
ئٌ ٝسلؼخ اإلعالَ
ؽبخصب فِ ٟذٕ٠خ إٌؼّبٔ١خ فِ ٟؾبفظخ
ٚاعظ ف ٟاٌؼشاق فِ ٟذٕ٠خ إٌؼّبٔ١خ
فِ ٟؾبفظخ ٚاعظ ف ٟاٌؼشاق.

