أخبار الجمعية حتى مارس ٢٠١٥

السادة /أعضاء جمعية تنمية خدمات حى الزمالك
تتقدم الجمعية بنشرتها عن الفترة املاضية حتى ٢٠١٥ /٣ /٢٨

برجاء مراجعتنا فى األتى :
★ نرجو الرجوع إلى موقع الجمعية واملفعل بصفة مستمرة للتواصل مع الجمعية
www.zamalekassociation.org

★ سداد رسوم عضوية الجمعية حتى .٢٠١٥
★ لدينا كروت العضوية الخاصة باألعضاء حتى يتسنى لكم األستفادة من خصومات املحالت.
★ عدد األعضاء التى توصلت اليهم الجمعية الى األن هما  ٣٣٥عضو.
★ وهدف الجمعية الوصول إلى أكثر من  ١٠٠٠عضو فى  ٢٠١٥لذا نرجو مساهمتكم مع
الجمعية للوصول للعدد املطلوب.
★ تم تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية يوم السبت املوافق  ٢٠١٥/ ٤/ ٢٥بمكتبة القاهره
الكبرى الكائنة  ١٥/شارع محمد مظهر من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية
عشر ظهرا وسوف نوافيكم بخطاب بهذا الصدد.

وإاليكم أهم النقاط عن الفترة املاضية :
٢٠١٤ /١٢ /١٣

عمل نتيجة بأسم الجمعية وبيعها لصالح شراء أحذية للكناسني

٢٠١٤ /١٢ /١٣

أيفنت ) (Symphony in the Parkسيمفوني بحديقة األسماك

٢٠١٤ /١٢/ ١٦

زراعة ورد موسمى بنقطة مرور الزمالك ،نادي الجزيرة

٢٠١٤ /١٢ /١٧

البدء فى مشروع توثيق أشجار الزمالك )مستمر(

٢٠١٤ /١٢ /٢٤

التبرع بأقماع لعمل حارات ملرور السيارات )شارع سراى الجزيرة(
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٢٠١٥ /١ /١

قامت الجمعية بشراء عدد ) ١٢٠صندوق( قمامة متحرك وتسليمه
للكناسني باالضافة الى شراء عدد ) (١٠٠مقشة وجاروف بمساهمة
شركة Dentons

٢٠١٥/ ١ /٥

شراء أحذية للكناسني )من عائد بيع النتيجة(

٢٠١٥ /١ /٢٥

األنتهاء من العمل أمام فندق املاريوت

٢٠١٥ /١ /٢٧

الحصول على تصاريح ملؤسسة الحسن ملصابى العمود الفقرى عدد)(٢
مكان لركن سياراتها بشارع طه حسني

٢٠١٥ /٢ /١٠

تم أختيارنا من قبل األمم املتحدة ) (UN HABITATكجمعية أهلية تشارك
فى تنظيم فعاليات أول مؤتمر  National Urban Forumاملقام ألول
مرة بمصر في شهر مايو ٢٠١٥

٢٠١٥ /٢ /١٠

شراء مالبس للكناسني وأغطية للرأس وجوارب وخالفة

٢٠١٥ /٢ /١١

أول أجتماع لفريق عمل  My Streetوالذى من شأنه ان تقوم كل مجموعة
من السكان بمتابعة شارعها من حيث النظافة والشجر والكهرباء واألنارة
واألرصفة

٢٠١٥ /٢ /١٤

أول  Open Dayحيث تم دعوة جميع أعضاء الجمعية بمقر الجمعية من
أجل التواصل اإلجتماعى والتعارف

٢٠١٥ /٢ /٢٠

األجتماع مع د.هبة خليل من جامعة القاهره والتى من شأنه الوقوف على
أهم النقاط التى يتضمنها بحثها )املرور ،النظافة( بشارع إسماعيل
محمد

٢٠١٥ /٢ /٢٣

تم أصطحاب األطفال إلى دار األوبرا )مبادرة األطفال غير املقتدرين(

٢٠١٥ /٢ /٢٤

اول محاضرة بمقر الجمعية مع فريق عمل د .هبة

٢٠١٥ /٢/ ٢٤

اجتماع مع جمعية ألوان وأوتار )لتعليم األطفال باملناطق الشعبية عن
طريق املوسيقي والرسم( وما مدى التعاون املشترك بيننا

٢٠١٥/ ٢ /٢٦

إيجاد حل سريع للتعامل مع مشكلة القمامة من خالل صفحات الفيس
بوك بتصوير مكان القمامة وعنوانه وسرعة التعامل وحل املشكلة

٢٠١٥/ ٣ /٣

أول يوم عمل لفريق اللجنة الثقافية والتنسيق مع مكتبة القاهره لعقد
ندوات ثقافية

٢٠١٥/ ٣ /٣

عمل كروت جديدة بتصميم جديد لألعضاء
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٢٠١٥/ ٣ /٤

البدء فى الحصول على خصومات من املحالت لحاملى كارنيه العضوية

٢٠١٥ /٣ /٨

أول أجتماع للجنة القانونية األستراتيجية ذات النظرة بعيدة املدى
للمشكالت املوجودة بالزمالك وحلها.

من يوم
٢٠١٥ /٣ /١٠
إلى
٢٠١٥ /٣ /١٦

أعتصام عمال النظافة)شركة آما العرب( وقامت الجمعية بتأجير املزيد
من سيارات الزبالة ) (٤سيارات لرفع املخلفات من الزمالك كما تقوم
الجمعية بأجراء مباحثات مع رئيس الحى ومكتب املحافظ للعمل على حل
هذه املشكلة

٢٠١٥ /٣ /١٦

حضرت الجمعية مع زبالني الزمالك بوزارة التطوير الحضري
والعشوائيات إليجاد حلول لألزمة الراهنة

٢٠١٥ /٣ /١٦

أرسال خطاب لوزير السياحة الجديد لتهنئته على منصبه الجديد وبحث
مخالفة أصدار تراخيص من الوزارة للكافيهات بدون موافقة الحى

٢٠١٥ /٣ /١٨

حضرت الجمعية إجتماع مع رئيس حى غرب ملناقشة األزمة الراهنة
)الزبالة(

٢٠١٥ /٣ /٢٨

تفعيل مشروع جمع القمامة من حديقة األسماك بواسطة شركة إرتقاء بعد
مجهودات إستمرت عام بالكامل مع الحى واملرور وجميع الجهات املعنية
وهنا نوجه شكر خاص للسيدة الفاضلة يسرية ساويرس واملهندس /
سميح ساويرس على تحملهم نفقات املشروع بالكامل ملدة عام والسيدة /
عاليا الدفراوي علي مجهوددها فى إتمام هذه الصفقة

مشاريع للجمعية مستمر العمل بها حتى األن :
★ األستمرار فى تأجير سيارة القمامة ومحاسبتها من قبل الجمعية لرفع القمامة من الحى
لفترتني صباحية ومسائية.
★ األستمرار فى مشروع جرد وتوثيق أشجار الزمالك تحت أشراف أساتذة من معهد بحوث
البساتني
★ خاطبت الجمعية وزارة الزراعة والحى لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك إلنشاء وحدة زراعية
لحى الزمالك على أسس علمية.
★ مساندة فريق عمل د .هبة خليل من كلية هندسة جامعة القاهره والقائمني بعمل بحث عن
مشكلة املرور والقمامة بشارع إسماعيل محمد على مدار عام كامل
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★ مخاطبة الجهات األمنية بشكاوى السكان من التجمعات الشبابية واملتابعة عن ما تم
انجازه.
★ كما تم مخاطبة مدير امن الزمالك ملعرفة ما هي وظيفة عساكر الدرك واماكن تواجده البالغ
السكان بأماكنهم لالستعانة بهم عند الحاجة
★ حتى اآلن نتابع من على صفحات الفيس بوك شكاوي تكدس القمامة واملضى فى حلها.
★ تقوم الجمعية بدعوة األطفال غير المقتدرين كل يوم سبت بحديقة األسماك لتنمية مواهبهم.
★ تقوم الجمعية بمتابعة شكاوى الشجر الواردة من السكان وإبالغها للحى والتعامل معها.
★ دراسة عملية انتخابات الحكم املحلى القادمة من حيث )مواعيدها والالئحة الخاصة بها(
حتى نكون على علم ودراية واستعداد لها.

اللجان واالعضاء

لجنة القمامة ورفع املخلفات :

ﻧﺎﺯزﻟﻰ ﺷﺎﻫﮬﮪھﻴﯿﻦ
ﺗﻮﻓﻴﯿﻘﺔ ﺗﻮﻓﻴﯿﻖ
ﻋﺰﻳﯾﺰﺓة ﻣﻔﺘﺎﺡح
ﻣﺎﺭرﻳﯾﺎﻥن ﻣﺠﺪﻯى

لجنة األرصفة :

ﺇإﺑﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ ﻣﺤﺴﺐ
ﺳﻠﻴﯿﻢ ﺷﺎﻫﮬﮪھﻴﯿﻦ
ﺣﺎﺯزﻡم ﺯزﻛﻰ
ﺷﻜﺮﻱي ﺑﻄﺮﺱس
ﻋﺰﻳﯾﺰﺓة ﻁطﻨﺎﻧﻰ
ﻧﺎﺯزﻟﻰ ﺷﺎﻫﮬﮪھﻴﯿﻦ

لجنة الشجر ولحدائق العامة
واملساحات الخضراء :

ﺳﻠﻴﯿﻢ ﺷﺎﻫﮬﮪھﻴﯿﻦ
ﻧﻬﮭﻰ ﺧﻮﺭرﻯى
ﻓﺎﻓﻴﯿﺖ ﺍاﻟﺸﻴﯿﺸﻴﯿﻨﻰ
ﺷﻬﮭﻴﯿﺮﺓة ﻗﺪﺳﻰ
ﺷﻜﺮﻯى ﺑﻄﺮﺱس
ﺣﺴﻴﯿﻦ ﺑﺮﺍاﺩدﺓة
ﺳﺎﻟﻴﯿﻤﺔ ﺍاﻟﻤﺼﺮﻯى
ﺭرﺍاﻧﺪﺍا ﻛﺎﻣﻞ

لجنة جنينة األسماك :

ﻋﺎﻟﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺪﻓﺮﺍاﻭوﻯى
ﺷﻬﮭﻴﯿﺮﺓة ﺃأﺩدﺭرﻳﯾﺲ
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لجنة األطفال :

لجنة اإليفينت :

ﻋﺰﻳﯾﺰﺓة ﻁطﻨﺎﻧﻰ
ﺗﻮﻓﻴﯿﻘﺔ ﺗﻮﻓﻴﯿﻖ
ﺷﻜﺮﻯى ﺑﻄﺮﺱس
ﻧﻌﻤﺖ ﷲ ﺧﻠﻴﯿﻞ
ﻧﺎﺩدﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻠﻮﺯزﻯى
ﺃأﺣﻤﺪ ﻧﺪﻳﯾﻢ
ﻫﮬﮪھﺪﺍاﻳﯾﺖ ﺃأﺳﻼﻡم
ﺷﺮﻳﯾﻔﺔ ﻟﺒﻴﯿﺐ
ﻳﯾﺎﺳﻤﻴﯿﻦ ﺃأﺑﻮ ﺳﻤﺮﺓة

ﻧﺎﺯزﻟﻰ ﺷﺎﻫﮬﮪھﻴﯿﻦ
ﺭرﺍاﻧﻴﯿﺎ ﺍاﻟﺠﻤﺎﻝل
ﺭرﺍاﻭوﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺠﻤﺎﻝل
ﻓﺎﺩدﻳﯾﺔ ﺑﺪﺭرﺍاﻭوﻯى
ﺃأﻣﺎﻧﻰ ﺣﻠﻤﻰ
ﻏﺎﺩدﺓة ﺃأﺑﻮ ﺧﻄﻮﺓة

اللجنة التخطيط اإلستراتيجى :

اللجنة الثقافية :

ﺷﻜﺮﻯى ﺑﻄﺮﺱس
ﻋﺰﻳﯾﺰﺓة ﻁطﻨﺎﻧﻰ
ﻣﻨﻰ ﺟﻨﻴﯿﺪ
ﻧﺎﺯزﻟﻰ ﺷﺎﻫﮬﮪھﻴﯿﻦ
ﻧﻬﮭﻰ ﺧﻮﺭرﻯى
ﻣﻨﻰ ﻋﺒﺪ ﺍاﻟﺤﻤﻴﯿﺪ

ﻧﺎﺯزﻟﻰ ﺷﺎﻫﮬﮪھﻴﯿﻦ
ﺳﻠﻴﯿﻢ ﺷﺎﻫﮬﮪھﻴﯿﻦ
ﻋﺰﻳﯾﺰﻳﯾﺔ ﻣﻔﺘﺎﺡح
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎﺡح
ﺷﺮﻳﯾﻒ ﺳﺮﺍاﺝج ﺍاﻟﺪﻳﯾﻦ
ﻋﻤﺮﻭو ﺍاﻟﻌﺸﺮﻱي
ﺭرﺍاﻧﻴﯿﺎ ﺍاﻟﺠﻤﺎﻝل
ﻧﻌﻤﺖ ﷲ ﺧﻠﻴﯿﻞ
ﻋﻤﺮ ﻁطﺎﺭرﻕق ﺩدﺳﻮﻗﻰ
ﺷﻜﺮﻯى ﻓﻜﺮﻯى ﺑﻄﺮﺱس
ﺷﻬﮭﻴﯿﺮﺓة ﻗﺪﺳﻰ
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