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إلشغاالت في إطار تنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ اإلسكندرية بإزالة كافة صور ا  1/12/2021يوم 

ع توك بالشوارالمخالفة وإستمرار متابعة تنفيذ قرار منع سير التوكوالتعديات علي الطريق العام وكذلك األسواق 

 . الرئيسية

والتعديات علي حرم  قاد االستاذ السيد موسي رئيس حى العجمى حملة مكبرة بنطاق الحى إلزالة اإلشغاالت

السيارات الطريق العام وتم المرور علي سوق الهانوفيل للتأكيد علي عدم وجود تكدس و سيولة حركة مرور 

ومنع تواجد الباعة بحرم الطريق وشملت الحملة المرور علي المحال التجارية بمختلف أنشطتها بشارع 

 الهانوفيل ورضوان وطريق إسكندرية مطروح ومنطقة سوق الهانوفيل

. 

 : وقد اسفر ت الحملة عن االتي

 غلق وتشميع محل خضار بشارع رضوان بالهانوفيل 

 فات بشارع رضوان الهانوفيل غلق وتشميع محل منظ

 غلق وتشميع محل خضار بشارع رضوان بالهانوفيل 

 غلق وتشميع محل بويات بشارع رضوان بالهانوفيل

 غلق وتشميع محل خضار بسوق الهانوفيل 

  : كما تم التحفظ علي اآلتي

 توكتوك  ١تروسيكل و  ٣

 فاترينة ستانلس مأكوالت  ٢

 بنك ستانلس تحضير 

 عدد بنك حديد تحضير 

 فرن صغير 

 ترابيزة حديد 

 بنك خشب 

 ستاند حديد مخبوزات 

 ترولي حديد 

 مجموعة مكانس

 بستلة بويات متنوعه

 جركن صابون٦

 ميزان حديد

 سلم خشب مزدوج صغير 

 بنك استانلس فطائر

 باب  ٢ثالجة مياه غازية 

 قالية فالفل استانلس 

 قفص حديد محل طيور 

 ميزان كمبيوتر بائع متجول 

 ترابيزة حديد صغيرة بائع متجول 
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 تربيعة خشب بائع متجول 

 ميزان كمبيوتر محل طيور 

 كرسي بالستيك كافيتريا  ٧

 كرسي بالستيك محل مفروشات ٥

 ميزان ساعة محل جزارة 

 ميزان كمبيوتر بائع متجول ٢

 كرسي بالستيك فرش امام محل  ٦

ترابيزة ستانلس  ٢ميزان كمبيوتر و بنك تحضير و

 محل اسماك 

 قاعدة حديد محل مالبس 

 بنك ستانلس محل مأكوالت  ٢

 ستاند عرض محل خردوات ولعب ٢

بنك ستانلس تحضير و قاعدة خشب محل  ٢

 مشويات

 توب سجاد ٨عجلة و ٤عربة يد حديد 

 لفة مواسير كهرباء محل أدوات كهربائية ٦

 صغيرة بائع متجول  شمسية

 شمسية كبيرة بائع متجول 

 عربية يد صغيرة بائع متجول 

 شمسية كبيرة بائع متجول  ٢

 . وتم إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيال المخالفين

دانية جاء ذلك يالتعاون مع شرطة المرافق ومشاركة السيد سكرتير عام الحى وإدارات المتابعة المي 

 . وجميع اإلدارات المعنيةوإشغال الطريق 

 

تنفيذاً لقرار السيد اللواء محمود شعراوى وزير التمنية المحلية وتكليفات اللواء محمد  4/12/2021يوم 

 . الشريف محافظ اإلسكندرية

قام األستاذ السيد موسى رئيس حى العجمى بتنفيذ قرار 

وتم ازالة التعدى الواقع على مخزن  ٢٣٣/٢٠١٣اإلزالة رقم 

ملك الجمعية التعاونية االنتاجية العامه للنجارة واألثاث التابعة 

 لوزارة التضامن االجتماعى 

خلف الحديد والصلب طريق ام زغيو وذلك على مساحة 

 . متر مربع ١٨٠٠٠

وتم تسليم الموقع للمسئولين بوزارة التضامن خالية من اى 

 تعديات 

تم ذلك بواسطة وحدة اإلزالة و بمعدات حى العجمى 

وباالشتراك مع قسم شرطة الدخيلة والسيد اللواء حكمدار 

 . غرب االسكندرية

 

 

جراءات ابعة تنفيذ اإلفي إطار تنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف مخافظ اإلسكندرية بمت  9/12/2021يوم 

 . اإلحترازية المقررة من رئاسة مجلس الوزارء

االستاذ السيد موسي رئيس حى العجمى حملة مكبرة بنطاق حي العجمي لمتابعة تطبيق االجراءات  السيد/ قاد

االحترازية والتفتيش علي المحالت والمنشأت التجارية والمطاعم والمخابز والصيدليات ومتابعة اإللتزام 

 . بالمعابير واإلشتراطات البيئية وقانون العمل

م الحى وإدارات المتابعة الميدانية ، اشغال الطريق، شئون البيئة ، خدمة وذلك بمشاركة السيد سكرتير عا

 .المواطنين ، الرصد البيئى ،وحدة التدخل السريع ، وحدة اإلزالة بالحي
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وبالتعاون مع إدارة العجمي الطبية وادارة الطب البيطري، ، واألمن الصناعي، التفتيش الصيدلي بقطاع 

لعجمي ،القوي العاملة ،االمن الصناعي ، وشركة الصرف الصحي ، جهاز حماية العجمي وادارة التموين با

 . المستهلك

 :وقد أسفرت الحملة عـــن األتـــي

غلق وتشميع مؤسسة لألجهزة الكهربائية شارع البيطاش 

 الرئيسي

 غلـق وتشـميـع مـحـل فـراخ بشـارع القاعـدة 

 ٢السماليهي غلق وتشميع محل خضروات وفواكة بشارع 

 البيطاش

 البيطاش ٢غلق وتشميع محل خضروات بشارع السماليهي 

 غلق وتشميع محل خضروات بشارع القاعدة

إشغال متنوع ، سماعة ، فرن  ٣٩كما تم التحفظ علي 

 . وثالجة عرض ، تروسيكل بدون لوحات

 . كاوتشحواجز  ٩كما تم إزالة حاجز حديد بجوار محل مأكوالت سورية والتحفظ علي 

كما أسفرت أعمال التفتيش في مجال األمن الصناعي ومخالفات البيئة وقانون العمل عن تحرير المحاضر 

 -: األتية

 محاضر ٩اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة 

 محاضر ٤اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية 

 محاضر٣المحررة من قبل مراقبة األغذية المطور  اجمالي المحاضر

 محضر٢اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة الطب البيطري 

 . محاضر ٤اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين عدد 

 محاضر ١٠اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب العمل 

 . نيةج ٦٠٠٠كما تم تحصيل غرامات فورية بمبلغ 

 

شن حى العجمى برئاسة االستاذ السيد موسي رئيس حى العجمى حملة مكبرة إلعادة  12/12/2021يوم 

 اإلنضباط وإزالة اإلشغاالت من شوارع العجمى 

جاءت الحملة بمشاركة اللواء مدير أمن اإلسكندرية ، اللواء حكمدار إسكندرية ، اللواء مدير الشرطة 

المتخصصة ، اللواء حكمدار قطاع غرب ، اللواء مدير إدارة شرطة المرافق ، اللواء مدير إدارة مرور 

 . ول األمنى المكبرك، اللواء مساعد فرقة الدخيلة والاالسكندرية 

وأستهدفت الحملة منطقة البيطاش وسوق الهانوفيل والهانوفيل الرئيسي وطريق إسكندرية مطروح حتى أبو 

 يوسف 

جاء ذلك بمشاركة إدارات إشغال الطريق ، المتابعة الميدانية ، األزمات والكوارث ، الرصد البيئى ، النظافة 

 . والطرق بقيادة االستاذ حامد متولى سكرتير عام الحى

 -: م التحفظ علي اإلشغاالت األتيةوت

ترابيزة مقص بائع متجول ، انبوبة  ٢فاترينة الوميتال ,

صغيرة غاز بائع متجول ، بنك اندومي خشب بائع متجول ، 

 ١٧ترولي مخبوزات ،  ٢ثالجة جيالتي, قاعدة حديد صغيرة , 

كرسي ، ترابيزة خشب صغيرة، فاترينة الوميتال ، بنك 

مبيوتر بائع متجول ، فاترينة ستانلس مأكوالت ، ميزان ك

زجاج بائع متجول حلوي ، ثالجة مياه غازية ، ثالجة جيالتي 

 ٢باب ترابيزة خشب صغيرة جزارة , ٢، ثالجة مياه غازية 

طبلية اكالة خراف ثالجة مياه غازية ، ظهر جانبي موتوسيكل 

ازرق ، فاترينة الوميتال بائع متجول ، ثالجة باب واحد ، بنك 

ستانلس ، صينية فاكهة صغيرة بائع متجول ، ثالجة مياه ا

 غازية محل اوفرلك ، ترابيزة حديد مشلتت 

  : تحفظات تمت بمعرفة شرطة المرافق كالتالي

حالة اشغال مابين ستاندات شيبسي ، قاليات ، تروالت مخابز ، بنوك ستانلس ، ترابيزات  ٦٣تم التحفظ علي 

 . ربة فولع٢ستانلس ، عربات يد خشب , 

  : تحفظات تمت بمعرفة إدارة مرور اإلسكندرية كالتالي
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 ( راكب ٧سيارة سوزوكي ) ٢توكتوك ، تروسيكل ،  ٢تم التحفظ علي 

 . وتم إيداع كافة التحفظات مخازن شرطة المرافق

   

 

 
 

 

بجولة مسائية مكبرة على مستوى األحياء  محافظ_اإلسكندريةام اللواء/ محمد الشريف ق 17/12/2021يوم 

للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ، ومتابعة تمركزات عربات الصرف الصحي،  وذلك فى إطار جوالته

 .رة التي تتعرض لها المحافظة ومدى سيولة الحركة المروريةوأعمال كسح تجمعات مياه األمطار الغزي

 

شارك بالجولة؛ الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، 

  .واألستاذ/ السيد موسي رئيس حي العجمي

العجمى. وتفقد تسيير  وخالل الجولة، تابع المحافظ أعمال كسح تصريف مياه األمطار الغزيرة بنطاق حى

الحركة المرورية بالطريق الصحراوى بمنطقة واحة الجراري، حيث شدد على تكثيف تمركزات عربات الصرف 

 .الصحى للتعامل مع أية تراكمات لمياه األمطار

وأوضح المحافظ أن هناك متابعة لحظية على مستوى األحياء تحسباً ألي تقلبات مناخية مفاجئة، مؤكدا أن 

حافظة لم تشهد أي توقف في الحركة المرورية رغم األمطار المتفاوتة الشدة والتي وصلت في بعض المناطق الم

.إلى أمطار غزيرة

 
 

 

 

 
قطاع الهانوفيل بحرى يتابع أعمال النظافة لشركة نهضة مصر حول الكنائس استعدادا  27/12/2021يوم 

 السيد موسى رئيس حى العجمىالحتفاالت أعياد الميالد تنفيذا لتكليفات األستاذ 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX6m6yRnJI4a6AnyK43YG54OyI47s8qGI5_R980sMD7qAR9HWOsu7S5WDC0DqYb4cmXshXfbGhPKvQ10EvXoHK33cnBVKIX-dHADUxKQJ7sKcaawhzomZe-iaH4W26GZ2zkGBcZjtbiK6N-Ex0JsO5W&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX6m6yRnJI4a6AnyK43YG54OyI47s8qGI5_R980sMD7qAR9HWOsu7S5WDC0DqYb4cmXshXfbGhPKvQ10EvXoHK33cnBVKIX-dHADUxKQJ7sKcaawhzomZe-iaH4W26GZ2zkGBcZjtbiK6N-Ex0JsO5W&__tn__=*NK-R
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 قاد االستاذ السيد موسي رئيس حى العجمى حملة مكبرة بنطاق الحى إلزالة اإلشغاالت 1/12/2021يوم 

ولة والتعديات علي حرم الطريق العام وتم المرور علي سوق الهانوفيل للتأكيد علي عدم وجود تكدس و سي

مختلف حركة مرور السيارات ومنع تواجد الباعة بحرم الطريق وشملت الحملة المرور علي المحال التجارية ب

 .انوفيل أنشطتها بشارع الهانوفيل ورضوان وطريق إسكندرية مطروح ومنطقة سوق اله

 : وقد اسفر ت الحملة عن االتي

 غلق وتشميع محل خضار بشارع رضوان بالهانوفيل 

 غلق وتشميع محل منظفات بشارع رضوان الهانوفيل 

 غلق وتشميع محل خضار بشارع رضوان بالهانوفيل 

 غلق وتشميع محل بويات بشارع رضوان بالهانوفيل

 غلق وتشميع محل خضار بسوق الهانوفيل 

  : كما تم التحفظ علي اآلتي

 توكتوك  ١تروسيكل و  ٣

 فاترينة ستانلس مأكوالت  ٢

 بنك ستانلس تحضير 

 عدد بنك حديد تحضير 

 فرن صغير 

 ترابيزة حديد 

 بنك خشب 

 ستاند حديد مخبوزات 

 ترولي حديد 

 مجموعة مكانس

 بستلة بويات متنوعه

 جركن صابون٦

 ميزان حديد

 سلم خشب مزدوج صغير 

 ى رئيس حى العجمى سانجازات السيد االستاذ / السيد مو
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 بنك استانلس فطائر

 باب  ٢ثالجة مياه غازية 

 قالية فالفل استانلس 

 قفص حديد محل طيور 

 ميزان كمبيوتر بائع متجول 

 ترابيزة حديد صغيرة بائع متجول 

 تربيعة خشب بائع متجول 

 ميزان كمبيوتر محل طيور 

 كرسي بالستيك كافيتريا  ٧

 كرسي بالستيك محل مفروشات ٥

 ميزان ساعة محل جزارة 

 ميزان كمبيوتر بائع متجول ٢

 كرسي بالستيك فرش امام محل  ٦

ترابيزة ستانلس  ٢ميزان كمبيوتر و بنك تحضير و

 محل اسماك 

 قاعدة حديد محل مالبس 

 بنك ستانلس محل مأكوالت  ٢

 ستاند عرض محل خردوات ولعب ٢

 تحضير و قاعدة خشب محل مشويات بنك ستانلس ٢

 توب سجاد ٨عجلة و ٤عربة يد حديد 

 لفة مواسير كهرباء محل أدوات كهربائية ٦

 شمسية صغيرة بائع متجول 

 شمسية كبيرة بائع متجول 

 عربية يد صغيرة بائع متجول 

 شمسية كبيرة بائع متجول  ٢

 . المخالفينوتم إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيال 

جاء ذلك يالتعاون مع شرطة المرافق ومشاركة السيد سكرتير عام الحى وإدارات المتابعة الميدانية وإشغال 

 . الطريق وجميع اإلدارات المعنية

 
 ٢٣٣/٢٠١٣األستاذ السيد موسى رئيس حى العجمى بتنفيذ قرار اإلزالة رقم  السيد/ قام .4/12/2021يوم 

وتم ازالة التعدى الواقع على مخزن ملك الجمعية التعاونية االنتاجية العامه للنجارة واألثاث التابعة لوزارة 

 .متر مربع ١٨٠٠٠خلف الحديد والصلب طريق ام زغيو وذلك على مساحة التضامن االجتماعى 

 سليم الموقع للمسئولين بوزارة التضامن خالية من اى تعديات وتم ت

تم ذلك بواسطة وحدة اإلزالة و بمعدات حى العجمى وباالشتراك مع قسم شرطة الدخيلة والسيد اللواء  

 . حكمدار غرب االسكندرية

 

تطبيق حالة الطوارئ بنطاق الحى .. ويشدد علي إستكمال أعمال  ةابعبمتالسيد موسي وجه   8/12/2021يوم 

 . خطة تطهير شنايش المطر ومطابق الصرف الصحي وتأمين أعمدة اإلنارة العامة

 

االستاذ السيد موسي رئيس حى العجمى حملة مكبرة بنطاق حي العجمي لمتابعة  السيد / قاد9/12/2021يوم 

تطبيق االجراءات االحترازية والتفتيش علي المحالت والمنشأت التجارية والمطاعم والمخابز والصيدليات 

 . ومتابعة اإللتزام بالمعابير واإلشتراطات البيئية وقانون العمل

م الحى وإدارات المتابعة الميدانية ، اشغال الطريق، شئون البيئة ، خدمة وذلك بمشاركة السيد سكرتير عا

 .المواطنين ، الرصد البيئى ،وحدة التدخل السريع ، وحدة اإلزالة بالحي

وبالتعاون مع إدارة العجمي الطبية وادارة الطب البيطري، ، واألمن الصناعي، التفتيش الصيدلي بقطاع 

عجمي ،القوي العاملة ،االمن الصناعي ، وشركة الصرف الصحي ، جهاز حماية العجمي وادارة التموين بال

 . المستهلك

 :وقد أسفرت الحملة عـــن األتـــي
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 غلق وتشميع مؤسسة لألجهزة الكهربائية شارع البيطاش الرئيسي

 غلـق وتشـميـع مـحـل فـراخ بشـارع القاعـدة 

 البيطاش ٢ليهي غلق وتشميع محل خضروات وفواكة بشارع السما

 البيطاش ٢غلق وتشميع محل خضروات بشارع السماليهي 

 غلق وتشميع محل خضروات بشارع القاعدة

 . إشغال متنوع ، سماعة ، فرن وثالجة عرض ، تروسيكل بدون لوحات ٣٩كما تم التحفظ علي 

 . حواجز كاوتش ٩كما تم إزالة حاجز حديد بجوار محل مأكوالت سورية والتحفظ علي 

كما أسفرت أعمال التفتيش في مجال األمن الصناعي ومخالفات البيئة وقانون العمل عن تحرير المحاضر 

 -: األتية

 محاضر ٩اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة 

 محاضر ٤اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية 

 محاضر٣ررة من قبل مراقبة األغذية المطور اجمالي المحاضر المح

 محضر٢اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة الطب البيطري 

 . محاضر ٤اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين عدد 

 محاضر ١٠اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب العمل 

 . جنية ٦٠٠٠كما تم تحصيل غرامات فورية بمبلغ  

 

رئيس حى  موسياالستاذ/ السيد السيد قام   16/12/2021يوم 

أعمال كسح تجمعات مياه األمطار بنطاق الحى ..  العجمى بقيادة 

في ظل إستمرار هطول األمطار بغزارة بجميع القطاعات .. وانتشار 

التعامل مع تجمعات مياه األمطار  . ميدانى لجميع اإلدارات المعنية

 ت بوادى القمربمنطقة مثلث الشركا

 كسح مياه االمطار بطريق اسكندريه مطروح بمنطقة الدرايسة 

 كسح المياه من أمام تاكي البيطاش 

 كسح تجمعات المياة أمام المطافى بكورنيش الدخيلة 

اعمال كسح تجمعات مياه األمطار بطريق إسكندرية مطروح 

 أمام مسجد الحديد والصلب

 المياة بكورنيش الدخيلةاستمرار العمل بكسح تجمعات 

التعامل مع تجمع مياه أمطار بدوران كالسيك بطريق اسكندريه مطروح قبلي بمدمجة وعمال شركة الصرف 

 . الصحي

 . التعامل مع تجمع مياه أمطار بمدخل الهانوفيل 

 

دارات قام حى العجمى برئاسة االستاذ السيد موسي بحملة مكبرة بنطاق الحى بمشاركة إ 23/12/2021يوم 

إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع وبالتعاون مع إدارة العجمى الطبية والطب البيطري 

  واالمن الصناعى والتفتيش الصيدلي والتموين والقوى العاملة وشركة الصرف الصحي وجهاز حماية المستهلك

 . ٢١أكتوبر وك وتم المرور بشارع البيطاش وطريق إسكندرية مطروح ومدخل 

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع محلين بقطاع البيطاش وتم إزالة اإلشغاالت والفروشات والباعة الجائلين 

 . إشغال متنوع وتم إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين ٤٠والتحفظ على 
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وتم  ٢٣٣/٢٠١٣بتنفيذ قرار اإلزالة رقم  4/12/2021يوم 

ازالة التعدى الواقع على مخزن ملك الجمعية التعاونية االنتاجية 

 العامه للنجارة واألثاث التابعة لوزارة التضامن االجتماعى 

 ١٨٠٠٠خلف الحديد والصلب طريق ام زغيو وذلك على مساحة 

 . متر مربع

وتم تسليم الموقع للمسئولين بوزارة التضامن خالية من اى 

 تعديات 

تم ذلك بواسطة وحدة اإلزالة و بمعدات حى العجمى 

وباالشتراك مع قسم شرطة الدخيلة والسيد اللواء حكمدار غرب 

 . االسكندرية

 

 

نفذت وحدة اإلزالة بالحى إزالة فورية   12/12/2021بوم 

لرصيف بالطريق العام بشارع باللو لبلكونة تم بناؤها على ا

الببطاش ، كما تم إزالة باب حديد بالدور الخامس في ممر في 

سعة المنفعة العامة لسكان العقار بشارع الروضة الخضراء 

 . بناء على شكوى البوابة االلكترونية

 

 

 

إستعدادا لبيعها  ٢١مقابر دون ترخيص علي أرض أمالك دولة بمنطقة كلتنفيذ إزالة فورية   17/12/2021يوم 

قبل إستخدامها وإتخاذ اإلجراءات القانونية حيال السيد موسى بأزالتها /وعلي الفور كلف السيد رئيس الحى 

 . المخالف

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجازات االدارة الهندسية بحى العجمى 



9 
 

 

 

 

 

 

الطريق بحى العجمى قامت إدارة إشغال  18/12/2021يوم 

بشن حملة إلزالة اإلشغاالت والتعديات علي حرم الطريق العام 

بمنطقة الدخيلة ، شارع مسجد ناجي وأمام حلواني التوحيد 

إلعادة اإلنضباط وتسهيل حركة المارة والسيارات وتم إزالة 

االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل 

 . الطريق العام

 

 

 

 

بحملة مكبرة قامت ادارة اشغال طريق  26/12/2021يوم 

بنطاق الحى بمشاركة المتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع 

وبالتعاون مع إدارة العجمى الطبية والطب البيطري واالمن 

الصناعى والتفتيش الصيدلي والتموين والقوى العاملة وشركة 

 . الصرف الصحي وجهاز حماية المستهلك

وتم المرور بشارع البيطاش وطريق إسكندرية مطروح 

 . ٢١ومدخل أكتوبر وك 

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع محلين بقطاع البيطاش 

وتم إزالة اإلشغاالت والفروشات والباعة الجائلين والتحفظ على 

  إشغال متنوع وتم إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين ٤٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 -: قامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية 3/12/2021يوم 

 صيانة كشافات االنارة بشارع فرن عبدالكافي احد تفرعات نهاية شارع الحنفية

 رفع كفاءة االنارة العامة بسور مقابر الدخيلة وخلف المقابر

 . القاعدة والبيطاش بدال من المفقودةتركيب أبواب العمدة االنارة العامة بشارع 

 بابويوسف بحرى  ٧٤٠تأمين وعزل الكابالت األرضية بمفتاح 

 صيانة وربط برشمانات كشافات االنارة بنهاية شارع البيطاش بجوار كافتيريا الحمد هللا 

 تركيب كشاف مستعمل بالتعاون مع المجتمع المدنى بأحد تفرعات شارع الروضه الخضراء 

 بحى العجمى  ادارة اشغال طريقانجازات 

 بحى العجمى  الكهرباء ادارةانجازات 
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مال صب القواعد الخرسانية لكشكى الكهرباء المغذية العمدة االنارة العامة بطريق الساحل الشمالي أع

بالوصلة من قرية الطيارين اتجاة كوبرى كرير نهاية نطاق الحى وذلك بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع 

 وشبكات كهرباء ابوتالت تمهيدا لبدء تركيب االكشاك ومد كابالت التغذية

وشارع متفرع من شارع جمعة مفتاح وشارع ناصية ١٨صيانة كشافات االنارة بشارع حسنى مبارك بالكيلو 

 .من اسكندرية مطروح قبلى١٩محالت كاوتش حمادة بالكيلو 

 . صيانة كشافات االنارة العامة بشارع مسجد السالم نهاية شارع الجمعية بالهانوفيل 

 

تنزيل بالكهرباء متابعة حالة األعمدة وتأمين األبواب بنطاق الحى حيث قامت واصلت إدارة   3/12/2021يوم

ات عامود ديكورى مائل نتيجة اصطدام إحدى السيارات به من األسفل وتم إخطار اإلدارة العامة للمشروع

 والورش بالمحافظة الرسال مقاول االعمدة لرفع العامود

أمين وعزل قة الدخيلة وتركيب أبواب بدال من المفقودة وتكما تم المرور على اعمدة االنارة بنطاق منط 

من شارع  الكابالت وأيضاً المرور على اعمدة االنارة بشارع خالد بن الوليد وشارع النخيل المتفرعين

 . الحنفية بالبيطاش وتركيب أبواب وعزل الكابالت

 

لمشروعات الجبانات واالدارة العامة ل قامت إدارة الكهرباء بالتنسيق مع السيد مدير إدارة 15/12/2021يوم 

 والورش بتركيب اعمدة إنارة عامة بمحيط مقابر ام زغيو 

يأتى ذلك تنفيذا لقرار اللجنة الفنية المشكلة بقرار اللواء محمد الشريف محافظ اإلسكندرية بإنارة الجبانات 

 . بنطاق األحياء

ر على كما تم استكمال عملية تأمين وعزل وتركيب أبواب العمدة االنارة العامة بنطاق الحى والمرو 

 .االعمدة وتركيب أبواب بدال من المفقودة 

 

 -: قامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية 22/12/2021يوم 

تركيب عدد ثمانية كشافات بالوصلة من بداية كوبرى 

مبرة العصافرة ومد شبكة هوائية بطول اتجاة مستشفى ٢١الكيلو

 مم١٦×٤متر هارزا ٢٥٠

فور ورود بالغ بوجود عامود يسبب خطورة بشارع الهاى 

سيرفيس المتفرع من شارع الحنفية بالبيطاش تم التوجة لمحل 

 البالغ وعمل الالزم 

وبالتنسبق مع السيد رئيس قطاع الدخيلة تم تنزيل عامود  

إصالح ماسورة مياة بالدخيلة يمثل خطورة أثناء عملية 

شارع ناجى أمام البان السقعان وتم التواصل مع اإلدارة 

 . العامة للمشروعات والورش بالمحافظة لعمل الالزم

 

 -: قامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية 27/12/2021يوم 

رفع كفاءة االنارة العامة بمحيط مجمع كنائس البابا شنودة 

 بشارع عيد أبوتالت

بالشارع المقابل  ١٩إنارة محيط الكنيسة المعمدانية بالكيلو 

 لجمعية رجال األعمال

 المرور على كنيسة المكس وتفقد حالة االنارة

 المرور على مجمع كنائس ريديمبكس ورفع كفاءة االنارة العامة

ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بمساكن الصينية 

 ٤٣بالهانوفيل بلوك 

لوحة تحكم بشارع عيد أبوتالت بدال من التالفة ومد  تركيب

كابالت تغذية جديدة بالتنسيق مع شركة الكهرباء وانارة الجزء 

 .المطفأ

 

واصلت إدارة الكهرباء جهودها تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى في رفع كفاءة   30/12/2021يوم 

 -: العامة كما يلىشبكة اإلنارة العامة وعزل وتأمين أعمدة اإلنارة 
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وتركيب عدد ثمانية كشافات ليد وانارة المسافة من اول مدخل الكوبرى ٢١إستكمال األعمال بمنطقة الكيلو 

 الجديد باتجاه مستشفى مبرة العصافرة

 ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بالدخيلة بشارع جمعية رجال األعمال 

 بكس بأبويوسفعزل وتأمين عامود إنارة بشارع ريديم

 عزل وتأمين شبكة هوائية بمنطقة وادى القمر

 رفع كفاءة االنارة العامة بمحيط الكنيسة الحمراء بالدخيلة

 صيانة كشافات االنارة العامة أمام كنيسة شارع األصدقاء المتفرع من شارع نادى الجمارك بالهانوفيل 

مي العام وانارة الشارع الرابط مابين شارع ربط شبكة هوائية بشارع مجمع مدارس خلف مستشفى العج

 . المرور وشارع مستشفى العجمى العام

 

 

 

 

 

 

 بجوار سور مدرسه عباس حلمي بمجمع المدارستمت اعمال كسح مياه االمطار  21/12/2021يوم 

 كسح مياه االمطار من امام مدرسه عباس حلمي

 تجمع مياه داخل مدرسه موسي بن نصير االبتدائيةكسح 

 كسح تجمع مياه من داخل مجمع المدارس خلف برج العائلة

متابعة أعمال كسح تجمع مياة األمطار إمام مكتب بريد الهانوفيل وخلف مدرسة اللواء محمد نجيب قبلي 

 . اسكندرية مطروح بتواجد رئيس قطاع الهانوفيل قبلي

 

إدارات المتابعة الميدانية واألزمات  قامت 2021 /22/12يوم 

والكوارث وإشراف السيد سكرتير عام الحى تم التعامل مع النقاط 

 -: التالية

 . ٢١أسفل كوبري ك

 أمام مدخل البيطاش

 أمام شركة الحديد والصلب

 أمام تاكى

 أمام سور الميناء شرق البيطاش

 أمام ستاد حرس الحدود

 البنزين بالمكسامام محطة  

 

وتم التعامل مع ى أعمال كسح تجمعات مياه األمطاراصلت اإلدارات الميدانية بحى العجمو 23/12/2021يوم 

 -: النقاط التالية

 طريق إسكندرية مطروح امام مدخل البيطاش

 أمام بوابة الميناء طريق إسكندرية مطروح

 امام شركة الحديد والصلب

 مصر أمام محطة بنزين إمارات

 كسح تجمع مياه أمطار بشارع الميناء شرق البيطاش

 . كسح تجمع مياه أمطار بشارع أبوتالت

 أمام تاكى ومسجد الحديد والصلب 

 

 

 بحى العجمى  وحدة التدخل السريع انجازات 
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قامت إدارة الحدائق بأعمال قص وتشكيل    7/12/2021يوم 

بموزع الدواجن األشجار والدورانتا والهيبسكس والالنتانا 

نظافة بالبيطاش ، أعمال الري بحديقة المقابر وقص النجيل و

  تالجور بحديقة ميدان الشركا

إدارة الحدائق تستكمال أعمال إزالة  13/12/2021 يوم

الحشائش الجافة والبوص بجانبي الطريق بشارع الميناء 

بالبيطاش وأمام ميناء الدخيلة ، أعمال الري وقص النجيل 

موزع الدواجن ، زراعة ديمرفاتيكا والري باحواض بحديقة 

الجزيرة الوسطى أمام قسم شرطة الدخيلة ، نظافة الجور 

 والحديات وتفصيص وزراعة جازانيا بحديقة إسكندرية للبترول

قامت إدارة الحدائق بحى العجمى بإستكامل  18/12/2021يوم 

رع أعمال إزالة الحشائش الجافة والبوص جانبي الطريق بشا

كما تم إزالة الحشائش الغريبة  . الميناء ورفع مخلفات التقليم

بحديقة المقابر بالبيطاش ، وإستكمال أعمال قص الجازانيا 

وتفصيصها من أحواض الشرطة العسكرية وزراعتها بالمسطح 

 األخضر أمام إسكندرية للبترول 

إدارة الحدائق تواصل أعمال الصيانة الدورية  23/12/2021يوم 

والنظافة العامة بحديقة موزع الدواجن والمقابر وأمام الهايبر 

بالبيطاش ، عمل حديات وجور وتفصيص جازانيا بحديقة 

 . إسكندرية للبترول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحى العجمى  ادارة الحدائقانجازات 
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 -: الحىقامت إدارة التطهير باألعمال األتية تحت إشراف السيد سكرتير عام  4/12/2021يوم 

 بالذراع البحرى ٢٦حملة بمساكن الكيلو 

 ٢٦وشملت شارع الشيخ حامد بالكيلو  حملة بمنطقة سوزى الند

 بحرى

 حملة بمنطقة أبو تالت شملت شارع أبو تالت الرئيسى ،

 شارع األهرام، شارع نايل ، شارع المستشار

 ٢١حملة بمنطقة الصفا بالكيلو 

البحرية وشملت البيطاش الرئيسي حملة بمنطقة البيطاش 

وتفرعاته ، شارع البيطاش الجديد ، شهر العسل بتفرعاته ، منطقة 

 بيانكى

إنهاء شكوى تليفونية من مكتب سكرتير عام الحى برش  

 وتطهير المحكمة األقتصادية بالدخيلة

 

 

  -: وإستهدفت كال من واصلت إدارة التطهير حمالتها تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى 12/12/2021يوم 

 منطقة وادى القمر

 منطقة المكس

وشملت مناطق طلمبات المكس ، مساكن المكس ، المنطقة المحيطة بترعة الخندق ، المنطقة المحيطة بستاد 

 حرس الحدود ، المنطقة المحيطة بنقطة شرطة المكس

 رش وتطهير مبنى إدارة الحدائق

 محيطة بهارش وتطهير حديقة المكس والمنطقة ال

 . رش وتطهير المنطقة المحيطة بمستشفى العجمى المركزى 

 

 -: قامت إدارة التطهير تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى باألعمال األتية 20/12/2021يوم 

 حملة بمنطقة الدخيلة القبلية

 حملة بمنطقة الدخيلة البحرية 

 رش وتطهير المنطقة المحيطة بمستشفى العجمى المركزى

 رش وتطهير إدارة الحدائق بالمكس والمنطقة المحيطة بها

 رش وتطهير مكتب قطاع الدخيلة

 ةمكتب إدارة بحوث االسكان بالدخيلرش وتطهير  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحى العجمى  ادارة التطهيرانجازات 
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 متابعة أعمال النظافة بكورنيش المكس 6/12/2021يوم 

 أعمال التجريف شارع اسكندرية مطروح الدخيلةمتابعة على 

 متابعة أعمال التجريف شارع المكس أمام مساكن الضباط بعمال ومعدات نهضة مصر

 . متابعة أعمال التطوير بميدان الشركات 

 

قطاع الهانوفيل قبلي يتابع أعمال  7/12/2021يوم 

النظافة ورفع تجمعات القمامة بمساكن االيجى كاب 

 إعادة الشئ ألصله بجوار وخلف مدرسه حفصةوأعمال 

تابعت إدارة الرصد البيئى أعمال   8/12/2021يوم 

كسح مياه األمطار بطريق اسكندريه مطروح بالقرب من 

بسيارة حى العجمي ، متابعة  ٢بوابة الحديد والصلب رقم 

اعمال النظافة لشركة نهضة مصر بالوردية المسائية 

 . مسبشارع البيطاش أمام عين ش

 قامت إدارة شئون البيئة بحى العجمى بالتفتيش علي عدد من المنشآت بطريق ام زغيو 14/12/2021يوم 

 -:وبيانها كالتالي 

 (شركة النيل للخدمات ووسائل النقل) تخزين كاوتش -١

 شركة االهرام للصناعة االواني واالدوات المنزلية  -٢

 شركة تام اويل للخدمات البترولية  -٣

 بقا لقانوناتخاذ االجراءات القانونية الالزمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشئات وتحرير المحاضر ط وجارى

 . البيئة

 

كة متابعة أعمال النظافة حول شناييش تصريف مياه األمطار بشارع الهانوفيل بعمال شر 16/12/2021يوم 

 نهضة مصر

 بشارع الميناء والمقابر وشارع البوستة الجديدة بالدخيلةمتابعة كسح تجمعات المياة البعيدة عن الشنايش 

 بعمال الشركة جارى تطهير يدوى لشنايش المطر بمنطقة الدرايسة طريق إسكندرية مطروح

 . متابعة كسح المياة بشارع قسم الدخيلة 

قامت إدارة شئون البيئة بحى العجمى  30/12/2021يوم 

انشطة باستخدام مواد خطرة بالتفتيش على المنشئات التي تزاول 

بالشركات التى تقع بطريق  ٢٠٢٠لسنة  ٦٧٩طبقا للقرار 

 -: اسكندرية مطروح وتم التفتيش علي المنشأت االتية

1- Petrochemical logestic service 

2- Misr chemical industries 

وجارى اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة حيال المخالفات 

 . أت التي تم التفتيش عليها طبقا للقانونالموجودة بالمنش

 

 

 

 

 

 بحى العجمى  ادارة النظافة والرصد البيئىانجازات 
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النتهاء من تطهير وتسليك سدد صرف صحي ا 4/12/2021يوم 

شارع خلف بنك مصر كما تم االنتهاء من تسليك سدد صرف 

صحي شارع هداية متفرع من اسكندرية مطروح الدخيلة بعامل 

 . الدخيلةالحى ومتابعة قطاع 

متابعة تسليك سدد صرف صحي خلف مدرسة  5/12/2021يوم 

حفصة بعمال شركة الصرف الصحي وفى وجود رئيس قطاع 

 الهانوفيل قبلي

تنفيذ أعمال حفر بشارع أبو  متابعةبالمتابعة الميدانية  كما قامت

سعيد المتفرع من اسكندرية مطروح ابو يوسف قبلي إلحالل 

 .. فرعات صرف من قبل شركة الصرف الصحي ٣وتجديد عدد 

متابعة تسليك سدد صرف شارع اسكندرية مطروح الدخيلة بعامل الحى أمام عمارة  6/12/2021يوم 

 التامينات

 بإعادة تطهير خط الصرف الصحى بأرض ميدان بعمال شركة الصرفمتابعة العمل   8/12/2021يوم 

 متابعة العمل بشارع فرن حسانين بإعادة تطهير خط الصرف بعمال شركة الصرف

إعاده تطهير شنايش تصريف االمطار من اول بنزينه االمارات طريق اسكندريه مطروح وحتي شركه 

 الكيماويات بعمال منطقة العجمي للصرف الصحي

تابعة أعمال تطهير مطابق الصرف الصحي بشارع صيدلية اوريكا وتفرعاته المتفرع من اسكندرية مطروح م

 قبلي بواسطة عمال منطقة العجمي للصرف الصحي

إعادة تطهير شنايش تصريف مياه األمطار بطريق إسكندرية مطروح بالجانب البحرى من قبل عمال منطقة 

 العجمي للصرف الصحي

مطابق صرف وتكريك الفرعات نهاية شارع عبد الفتاح الطلخاوي امام كافتريا الريحاني  ٣ر متابعة تطهي

 بواسطة السيارة المدمجة

شنيشة تصريف مياة االمطار ش سعد زغلول من البيطاش يدويا من قبل عمال منطقة  ١٨متابعة تطهير عدد 

 العجمي للصرف

نهاية شارع فضة يدويا من قبل عمال منطقة العجمي متابعة تسليك وتطهير مطابق شارع مسجد قباء من 

 للصرف

متابعة تجريف حول شنايش تصريف مياه األمطار بشارع الهانوفيل أمام مستودع البوتاجاز بواسطة عمال 

 شركة نهضة مصر

متابعة أعمال اعادة تطهير شنايش تصريف األمطار بطريق إسكندرية مطروح قبلي من امام المدهش حتي 

 السالم من قبل عمال منطقة العجمي للصرف الصحي  بنزينه

 متابعة اعمال اعادة تطهير شنايش تصريف مياة االمطار شارع مستشفي فاطمة الزهراء

 وذلك بالتعاون مع شركة الصرف الصحي وشركة نهضة مصر لرفع نواتج التطهير في حينه

كورنيش المكس بقيادة المهندس إسماعيل وفي سياق متصل واصلت سيارات الصرف الصحي التمركز أمام 

 . ذكى تحسبا لخروج مياه البحر الي الطريق في ظل إرتفاع األمواج بسبب نوة القاسم

 

 الدخيلة بحرى بعامل الحى ٥٠٣و شارع  ٤٨٠متابعة إعادة تطهير الشنايش شارع  13/12/2021يوم 

 امام مساكن السواحل الجديده بقطاع الدخيلهمتابعة رفع نواتج الشنايش بشارع اسكندرية مطروح البهنساء 

 متابعة تطهير خط الصرف الصحي شارع فراشة حامد وشارع ا لشجرة الدخيلة قبلى بعمال شركة الصرف

 حى العجمى فى الصرف الصحىانجازات 
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 . متابعة اعادة تطهير مطابق ش عيد الطلخاوي من قبل عمال منطقة العجمي للصرف يدويا

 

شارع شارع ناجى مع ب تسليك سدد صرف 18/12/2021يوم 

 المطافى بعامل الحى

 مطبق اول اكتوبر ٢شنايش و  ٣تسليك وتطهير 

 كسح وتطهير وتسليك مطابق وشنايش اول اكتوبر

بالمتابعة والتنسيق مع منطقة العجمي للصرف الصحي تم 

الكشف عن مطبق صرف صحي مردوم بشارع الروضة 

الخضراء ابو يوسف بحري وذالك إلنهاء مشكله سدد صرف 

كرر وتم تسليك وتطهير المطبق بمدمجة الحي صحي مت

وجاري تعلية وضبط منسوب المطبق بمستوى األسفلت من 

قبل إدارة ترميمات منطقة العجمي للصرف الصحي بتواجد 

 مسؤول منطقة العجمي ورئيس قطاع الهانوفيل بحري 

تم تعليه وتركيب مطبق صرف صحى لمستوى منسوب 

الروضة الخضراء بواسطة قسم ترميمات منطقة العجمى للصرف الصحي بعد الشارع بشارع أبو يوسف الجديد 

 .الكشف عنه لنهو سدد صرف صحى متكرر

مال تابعة اعادة تطهير طريق إسكندرية مطروح من شنايش تصريف مياة االمطار يدويا من قبل عمكما تم  -

 منطقة العجمي للصرف الصحي

مطار بشارع البيطاش الرئيسي من شارع الحنفية حتي عمر متابعة اعادة تطهير شنايش تصريف مياة اال

 افندي يدويا من قبل عمال منطقة العجمي للصرف

 ١مطابق بداية من مدخل أكتوبر  ١٠تطهير 

 الدخيلة بعامل الحى ٤٨١إعادة تطهير الشنايش بشارع 

االتوبيس بشهر العسل من إعادة تطهير شنايش تصريف االمطار من بدايه شارع شهر العسل حتي موقف 

 .قبل عمال منطقة العجمي للصرف الصحي

 . يأتى ذلك بالتعاون مع شركة الصرف الصحي وشركة نهضة مصر لرفع نواتج التطهير أوالً بأول

 

متابعة أعمال إحالل وتجديد خط الصرف  19/12/2021يوم 

الصحي بشارع ابو سعيد المتفرع من اسكندرية مطروح ابو 

فرعات صرف صحي وقد تم  ٣يوسف قبلي وذالك لتغير عدد 

ماسورة ومازال العمل مستمر من قبل شركة  ٢مد وانزال 

 .الصرف الصحي 

متابعة أعمال تطهير مطابق الصرف الصحي بطريق 

ح قبلي بكباش وعمال منطقة العجمي للصرف إسكندرية مطرو

 . الصحي
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متابعة إصالح خط مياة بجوار الجزيرة الوسطى بعد بوابة الكيماويات في وجود رئيس قطاع  3/12/2021يوم 

 .الدخيلة

قطاع أكتوبر يتابع إصالح ماسوره مياه مكسوره اول شارع متفرع من شارع مدرسة شيرين 4/12/2021يوم 

  ٢١بمنطقة ك

 نشارع المكس بجوار كوبرى الصيادي بوصة 12متابعة إصالح خط مياة    6/12/2021يوم 

 

 

 

 

 

 ( 912عدد الطلبات المقدمة  )الطلبات المقدمة للمركز التكنولوجى     -

 (864عدد الطلبات المنتهية  )                                                 

 (48عدد الطلبات الغير منتهية  )                                                

 

 انجازات المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين 

 انجازات قطاع المياة


