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تم العمل بشارع أبو سعيد إسكندرية مطروح وحملة مكافحة الكالب الضالة في وجود الطب البيطري  9/4/2022يوم  

 . اكتوبر ٦وتقسيم  ١٩قبلى ك

 

والتعديات من شوارع العجمى بقيادة سكرتير عام الحى ومشاركة حملة مسائية إلزالة اإلشغاالت  14/4/2022يوم 

 .اإلدارات المعنية

رئيس حى العجمى بحملة مكبرة للمرور بشوارع الحى إلزالة اإلشغاالت والتعديات  موسي السيداألستاذ  السيد/ كلف

 .لتسهيل حركة المارة والسيارات

الحملة بقيادة األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحى والسيد مدير إدارة إشغال الطريق ومعاونى اإلدارة جاءت 

ومشاركة وحدة اإلزالة وإدارة المتابعة الميدانية ورخص المحالت وتم المرور بشارع البيطاش الرئيسي وشارع عين 

 . شمس وشارع شهر العسل

روشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام وتم التحفظ على عشرات وتم إزالة اإلشغاالت والتعديات والف

 . اإلشغاالت ومازالت الحمالت مستمرة وجارى المتابعة

 

 . حملة مكبرة إستهدفت قطاع الدخيلة 18/4/2022يوم 

بالحي ) إشغال جاءت الحملة بقيادة األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحي ومشاركة جميع االدارات التنفيذية 

الطريق ، المتابعة الميدانية، وحدة اإلزالة ، إدارة الرصد البيئى وحدة التدخل السريع بالحي( وباالشتراك مع إدارة 

العجمي الطبية وادارة الطب البيطري، ، واألمن الصناعي، ادارة التفتيش الصيدلي بقطاع العجمي وادارة التموين 

  .(االمن الصناعي ، وشركة الصرف الصحي ، جهاز حماية المستهلكبالعجمي وادارة القوي العاملة و

 :وقد أسفرت الحملة عـــن األتـــي

 ( ماكينة لغسيل السيارات بالدخيلة 1التحفظ علي عدد )

 ( ترابيزة حديد مخبز وحلواني بالدخيلة 2التحفظ علي عدد )

 ( برميل بالستيك محل مشويات 1التحفظ علي عدد )

 ( ستاند سوبر ماركت الدخيلة 1لي عدد )التحفظ ع

 ( ستاند حديد مخبوزات وحلواني بالدخيلة 2التحفظ علي عدد )

 ( ترابيزة ستانلس جزارة ومشويات بالدخيلة 1التحفظ علي عدد )

 ( ميزان حديد بائعين متجولين امام شارع الجيش الدخيلة 2التحفظ علي عدد )

 -: نوتم تحصيل غرامات فورية من كال م

 " جنيه ( محل جزارة ومشويات بالدخيلة " اجراءات احترازية 2000تحصيل غرامة فورية قدرها )

  " جنيه ( من فرع سلسلة ماركت شهيرة بالدخيلة " اجراءات احترازية 5000تحصيل غرامة فورية قدرها )

العمل والتفتيش الصيدلي عن كما  أسفرت أعمال التفتيش في مجال االمن الصناعي ومخالفات البيئة وقانون 

 -: تحرير المحاضر األتية

 .محضر  ( 1 )اجمالي المحاضر المحررة من قبل التفتيش الصيدلي 

 ( محاضر شئون بيئة  8اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة عدد )

  . ( محضر11)اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية عدد 

( محاضر شهادة صحية ، محضر اشتراطات  4اجمالي المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور ) 

 صحية 

( محضر عدم حمل شهادة صحية ، 2( محضر اعالن ، )2اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين عدد )

 . ( محاضر5اجمالي )( حيازة ورق مطبوعات مخالف للسلع الغذائية ب1)

 ( إنذار 11اجمالي االنذارات المحررة من قبل إدارة مكتب العمل )

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0OXrMRxm9pWHWE9GL6v4JQ52j-PI9d5ZH8FMFD4jDxlgRYId2kjhoSo9CoSYxVGDw9CA0icohSklkyhIALrVDh7Dg4LlOts-4QyHU432WfpdcbL4NuR4lHAJbME4OKbPvZ47b1HIc4HAm-Z2VeVOl&__tn__=*NK-R
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 جنية ( غرامة فورية اجراءات احترازية 7000اجمالي المبالغ المحصلة )

 

حملة مكبرة لمكافحة ظاهرة إفتراش األرصفة والطرقات وإزالة كل ما يعيق حركة المارة  23/4/2022يوم 

 .إسكندرية مطروح إلعادة االنضباط لشوارع الحى والسيارات بطريق

جاءت الحملة بقيادة األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحى والسيد مدير إدارة إشغال الطريق ورئيس وحدة 

  ٢١اإلزالة ومشاركة اإلدارات المعنية وتم المرور علي شارع أسكندرية مطروح ومدخل الهانوفيل حتي الكيلو 

ام وتعوق االت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين واطارات السيارات التي تشغل الطريق العوتم إزالة االشغ

 . حركة المارة والسيارات ومازالت الحمالت مستمرة إلعادة االنضباط لشوارع الحى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس حى العجمى بإستمرار حمالت إزالة اإلشغاالت والتعديات علي  موسي السيد االستاذالسيد كلف  7/4/2022يوم 

وأستهدفت شارع عبد الفتاح الطلخاوي  . حرم الطريق العام بنطاق الحى وتم تنفيذ حملتين علي مدار اليوم

 ١٠٠وإسكندرية مطروح وسوق الهانوفيل وتم إزالة االشغاالت والتعديات علي حرم الطريق العام والتى تجاوزت 

 . إشغال متنوع

يل كما قامت إدارة إشغال الطريق بشن حملة مسائية إلزالة اإلشغاالت بشارع البيطاش وشارع الهانوف 

الباعة وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات و ٢١إسكندرية مطروح حتي الكيلو  ومدخل الهانوفيل ،

كرسي ، عدد من االستندات  ٧٠الجائلين التي تشغل الطريق العام وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 

 . والمجسمات مختلفة االحجام

 

رئيس حى العجمى برفع معدالت األداء لتعجيل اإلستجابة لشكاوى  موسي السيداألستاذ  وجه السيد9/4/2022يوم 

 .الحى المواطنين بقطاع الكهرباء واستمرار أعمال رفع كفاءة شبكة اإلنارة العامة بنطاق

 

 ى رئيس حى العجمى سانجازات السيد االستاذ / السيد مو

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXkl46Ez-xxh4KLxh2phuBGVBf3chHXyvczyRKGNPPse_UUKjgSF3MT8N2l_HF57U_DbPwYtvVGszAmpIdlAjDmA8EL8G93NvwuaRJvjSpiQatRyY1100F2GOtJ379eYQ-wbdQjvYEGy7Tnu77x-0n3&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVBqQj1gLWNKAj-ijEuV0ZFSGmFMC59vbXEZMzaQgakqYIGazpAZvTceDIfCj6Tz7ifPAPGlCV2e3Tm3wn4xjfcvsl8S6uj3fZEosM7phLYT5E0RSaxaeSsNG0WGRo5mbqS3-e2e3-umWXbg4T4o5Xh&__tn__=*NK-R
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رئيس حى العجمى بإستمرار  موسي السيداألستاذ السيد  كلفكما 

حملة وجاءات    حمالت إزالة اإلشغاالت والتعديات من شوارع الحى

إلزالة اإلشغاالت بشارع الهانوفيل ومدخل الهانوفيل و إسكندرية 

 . مطروح

ن التي وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلي

 تشغل الطريق العام ومازالت الحمالت مستمرة وجارى المتابعة

 

قام السيد االستاذ / السيد موسى رئيس حى العجمى  13/4/2022يوم 

فورية لتعدى علي أمالك الدولة ... والسيد موسي يصرح  بعمل ازالة 

 " ال تهاون مع كل من تسول له نفسه التعدى علي أمالك الدولة

عقب تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى بالبناء المخالف على أرض "

وجارى إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال  .أمالك دولة بأم زغيو 

 وتحميله تكاليف اإلزالة المتعدى

 

 

رئيس حى العجمى بحملة  موسي السيدكلف األستاذ  14/4/2022يوم 

مكبرة للمرور بشوارع الحى إلزالة اإلشغاالت والتعديات لتسهيل 

 .حركة المارة والسيارات

جاءت الحملة بقيادة األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحى والسيد 

اركة وحدة اإلزالة مدير إدارة إشغال الطريق ومعاونى اإلدارة ومش

وإدارة المتابعة الميدانية ورخص المحالت وتم المرور بشارع 

 . البيطاش الرئيسي وشارع عين شمس وشارع شهر العسل

تم إزالة اإلشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل 

الطريق العام وتم التحفظ على عشرات اإلشغاالت ومازالت الحمالت 

 . جارى المتابعةمستمرة و

 

رئيس حى العجمى  موسي السيد االستاذ كلف السيد 18/4/2022يوم 

 . حملة مكبرة إستهدفت قطاع الدخيلةبعمل 

جاءت الحملة بقيادة األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحي ومشاركة جميع االدارات التنفيذية بالحي ) إشغال 

رصد البيئى وحدة التدخل السريع بالحي( وباالشتراك مع إدارة الطريق ، المتابعة الميدانية، وحدة اإلزالة ، إدارة ال

العجمي الطبية وادارة الطب البيطري، ، واألمن الصناعي، ادارة التفتيش الصيدلي بقطاع العجمي وادارة التموين 

  ) بالعجمي وادارة القوي العاملة واالمن الصناعي ، وشركة الصرف الصحي ، جهاز حماية المستهلك

 :أسفرت الحملة عـــن األتـــيوقد 

 ( ماكينة لغسيل السيارات بالدخيلة 1التحفظ علي عدد )

 ( ترابيزة حديد مخبز وحلواني بالدخيلة 2التحفظ علي عدد )

 ( برميل بالستيك محل مشويات 1التحفظ علي عدد )

 ( ستاند سوبر ماركت الدخيلة 1التحفظ علي عدد )

 ديد مخبوزات وحلواني بالدخيلة ( ستاند ح2التحفظ علي عدد )

 ( ترابيزة ستانلس جزارة ومشويات بالدخيلة 1التحفظ علي عدد )

 ( ميزان حديد بائعين متجولين امام شارع الجيش الدخيلة 2التحفظ علي عدد )

 -: وتم تحصيل غرامات فورية من كال من

 " دخيلة " اجراءات احترازيةجنيه ( محل جزارة ومشويات بال 2000تحصيل غرامة فورية قدرها )

  " جنيه ( من فرع سلسلة ماركت شهيرة بالدخيلة " اجراءات احترازية 5000تحصيل غرامة فورية قدرها )

كما ما أسفرت أعمال التفتيش في مجال االمن الصناعي ومخالفات البيئة وقانون العمل والتفتيش الصيدلي عن 

 -: تحرير المحاضر األتية

 .محضر  ( 1 )اضر المحررة من قبل التفتيش الصيدلي اجمالي المح

 ( محاضر شئون بيئة  8اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة عدد ) 

  . ( محضر11اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية عدد )

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUaHX-1oMxkwCX2RzB4vULd3jVgw2Yp6sXjkav66tvLBDVXZhRqAfmXoxYkhWpr_10n3Iy0KoOz-SEoGWr_opIFwWtfH6LDe68PkQ0M2a8NceXjB6uOipANONK4GtdDuhljEFtVP64ampIhyZfMcTxo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU-m-ACOiyEHqIY9UPNeeCJ94neZv5UcaqMG99yL2W6vdEoNvD-dFzRVTOTm6LTrJWN4rEjatS3H2286xP4xKq4u7O34yDjyKsiobXS0xF5rf_E7GCag0Czqqu2I5RVMy6rtcufGFjhajgTUedSXMaM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXl8KLgMd6LoWxfWXsz4_2CJHu07VAER2T-cpb4fn4WKv7S1U49PcZ5-mR9WaU_Ti_tRc8XRTbVKV1RM7yxAozGszkrx2obYyLGQCn9MyzWkzVJ32z4Q0t45bBxEYoy1BlsLk_ViV-RpBumMgbTqK2A&__tn__=*NK-R
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( محاضر شهادة صحية ، محضر اشتراطات  4اجمالي المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور ) 

 صحية 

محضر عدم حمل شهادة صحية ،  (2)( محضر اعالن ، 2اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين عدد )

 . ضر( محا5( حيازة ورق مطبوعات مخالف للسلع الغذائية باجمالي )1)

 ( إنذار 11اجمالي االنذارات المحررة من قبل إدارة مكتب العمل )

 جنية ( غرامة فورية اجراءات احترازية 7000اجمالي المبالغ المحصلة ) 

 

رئيس حى العجمى بإستمرار حمالت إزالة اإلشغاالت والتعديات من  موسي السيدكلف األستاذ  20/4/2022يوم 

وتحت إشراف السيد سكرتير عام الحي و السيد مدير إدارة إشغال  . شوارع العجمى إلعادة االنضباط وردع المخالفين

ئية إلزالة اإلشغاالت بشارع البيطاش و شارع مكة وشارع الطريق قامت إدارة إشغال الطريق بعمل حملة مسا

 . ٢١أسكندرية مطروح ومدخل الهانوفيل وسوق الهانوفيل حتي الكيلو 

ت مستمرة وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام ومازالت الحمال

 . وجارى المتابعة

 

حملة مكبرة لمكافحة ظاهرة إفتراش األرصفة بعمل  رئيس حى العجمى موسي السيدكلف األستاذ  23/4/2022يوم 

 .والطرقات وإزالة كل ما يعيق حركة المارة والسيارات بطريق إسكندرية مطروح إلعادة االنضباط لشوارع الحى

جاءت الحملة بقيادة األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحى والسيد مدير إدارة إشغال الطريق ورئيس وحدة 

  ٢١اإلزالة ومشاركة اإلدارات المعنية وتم المرور علي شارع أسكندرية مطروح ومدخل الهانوفيل حتي الكيلو 

ام وتعوق رات السيارات التي تشغل الطريق العوتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين واطا

 . حركة المارة والسيارات ومازالت الحمالت مستمرة إلعادة االنضباط لشوارع الحى

 

 

 

 

 

 

 

 

تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى بالبناء المخالف  13/4/2022يوم 

 .على أرض أمالك دولة بأم زغيو 

  وجارى إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المتعدى

 وتحميله تكاليف اإلزالة 

 

قامت وحدة اإلزالة بتنفيذ إزالة فورية لغرفتين  25/4/2022يوم 

تم بناؤهم بشارع مغلق بمنطقة أبو يوسف وجارى إتخاذ 

 .اإلجراءات القانونية حيال المخالف

 

 

 

 

 انجازات االدارة الهندسية بحى العجمى 

 بحى العجمى  ادارة الطرقانجازات 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWeDW9-rKZrWLXmeULrCJVFZFvIEKqP6XKPy7T5TiRyBHtW_0V-ZAmXraJEoAng5V9MPAkSDip0WsPGDdeZ_zcyW8UF2g0nloFrE-QK1ciVSEqKLGYyxQlCC1ZkSWTCJznHpOlqfkoadaPZcx-tPP4p&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWeDW9-rKZrWLXmeULrCJVFZFvIEKqP6XKPy7T5TiRyBHtW_0V-ZAmXraJEoAng5V9MPAkSDip0WsPGDdeZ_zcyW8UF2g0nloFrE-QK1ciVSEqKLGYyxQlCC1ZkSWTCJznHpOlqfkoadaPZcx-tPP4p&__tn__=*NK-R
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متابعة أعمال القطع والتمهيد ووضع طبقة أساس )سن( بمسار حفر بخندق كهرباء بشارع  9/4/2022 يوم

 المتفرع من شارع البيطاش الرئيسي بواسطة مديرية الطرق تمهيدا إلعادة الشيء ألصله ١السماليهي 

بشارع متفرع من متابعة األعمال التمهيدية بوضع طبقة أساس )سن( بمسار حفر بخندق كهرباء وحفر مياه 

 شارع القاعدة بالبيطاش شرق بواسطة مديرية الطرق تمهيدا إلعادة الشيء ألصله

 

متابعة انشاء شنايش تصريف مياه األمطار  11/4/2022يوم 

بشارع الجمعية المتفرع من شارع الهانوفيل الرئيسى من قبل 

 عمال مديرية الطرق

لشفا متابعه اعمال قشط االسفلت امام مستشفى قصر ا 

 من قبل مديرية الطرق

 

ترميم الحفر بطريق قسم الدخيلة وحتى مركز  17/4/2022وم ي

 إستخراج بطاقات الرقم القومي بواسطة إدارة الطرق بحى العجمى

 

متابعة االنتهاء من وضع طبقة األسفلت  18/4/2022يوم 

وإعادة الشئ ألصله بشارع نادي الضباط المتفرع من شارع شهر 

 نتيجة حفر كهرباء بواسطة مديرية الطرقالعسل 

اعمال إعادة الشئ ألصله بوضع طبقة سن أعلى خندق الحفر الخاص بالشركة المصرية لالتصاالت بشارع خيرهللا 

 الناصية الشرقية لمسجد رضوان بمنطقة الهانوفيل شرق وذلك بعد ١من أمام شارع الصحافة وحتى فيال رقم 

 .استخراج التصاريح الالزمة

 

فر متابعة أعمال القطع والتمهيد ووضع طبقة أساس)سن( تمهيدا إلعادة الشيء ألصله بمسار ح 20/4/2022يوم 

مل كهرباء بشارع المدينة المتفرع من طريق اسكندريه مطروح بالبيطاش قبلي بواسطة مديرية الطرق وجار الع

 والمتابعة

تفرع من شارع الهانوفيل الرئيسى من قبل مديرية استكمال وضع طبقة اسفلت سطحية بشارع مسجد رضوان الم

 . الطرق بمنطقة الهانوفيل شرق

 

 

 

 

 

قامت إدارة إشغال الطريق بحملة إستهدفت  5/4/2022يوم 

والهانوفيل وسوق الهانوفيل وأكتوبر وطريق  ٢١منطقة ك

 . إشغال متنوع ٩٠من إسكندرية مطروح وتم التحفظ على أكثر 

وقام السيد مدير إدارة إشغال الطريق ومفتشي اإلدارة بمتابعة 

نوباتجية سوق الهانوفيل إلزالة اي تعديات علي حرم الطريق العام 

لعودة اإلنضباط وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفرشات والباعة 

 . ةالجائلين التي تشغل الطريق العام ومازالت المتابعة مستمر

 

 

 بحى العجمى  ادارة اشغال طريقانجازات 
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حملتين علي مدار  قامت ادارة اشغال طريق بعمل 7/4/2022يوم 

 . اليوم

جاءت الحملة الصباحية بقيادة السيد سكرتير عام الحي و إدارة 

إشغال الطريق وبمشاركة اإلدارات المعنية وأستهدفت شارع عبد 

الفتاح الطلخاوي وإسكندرية مطروح وسوق الهانوفيل وتم إزالة 

 ١٠٠والتعديات علي حرم الطريق العام والتى تجاوزت االشغاالت 

 . إشغال متنوع

كما قامت إدارة إشغال الطريق بشن حملة مسائية إلزالة اإلشغاالت 

بشارع البيطاش وشارع الهانوفيل ومدخل الهانوفيل ، إسكندرية 

وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات  ٢١مطروح حتي الكيلو 

ن التي تشغل الطريق العام وأسفرت الحملة عن ضبط والباعة الجائلي

 . كرسي ، عدد من االستندات والمجسمات مختلفة االحجام ٧٠عدد 

 

قام السيد مدير إدارة إشغال الطريق ومعاونى اإلدارة بحملة إلزالة اإلشغاالت بشارع الهانوفيل  9/4/2022يوم 

 . ومدخل الهانوفيل و إسكندرية مطروح

االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي وتم إزالة 

 تشغل الطريق العام ومازالت الحمالت مستمرة وجارى المتابعة

 

إدارة إشغال الطريق ومعاونى اإلدارة بشن قامت  11/4/2022يوم 

حملة مسائية إلزالة اإلشغاالت والتعديات استهدفت شارع البيطاش 

 . هر العسلوشارع البرنسيسة وشارع الحي وش

وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي 

 تشغل الطريق العام ومازالت الحمالت مستمرة وجارى المتابعة

 

قامت إدارة إشغال الطريق بعمل حملة مسائية  20/4/2022يوم 

إلزالة اإلشغاالت بشارع البيطاش و شارع مكة وشارع أسكندرية 

وتم إزالة  21الهانوفيل وسوق الهانوفيل حتي الكيلومطروح ومدخل 

االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام ومازالت الحمالت مستمرة وجارى 

 . المتابعة 

 

حملة مكبرة لمكافحة ظاهرة إفتراش األرصفة والطرقات وإزالة كل ما يعيق حركة المارة  23/4/2022يوم  

 .والسيارات بطريق إسكندرية مطروح إلعادة االنضباط لشوارع الحى

جاءت الحملة بقيادة األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحى والسيد مدير إدارة إشغال الطريق ورئيس وحدة اإلزالة 

ومشاركة اإلدارات المعنية وتم المرور علي شارع أسكندرية مطروح 

  ٢١ومدخل الهانوفيل حتي الكيلو 

وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين واطارات 

السيارات التي تشغل الطريق العام وتعوق حركة المارة والسيارات 

 . ومازالت الحمالت مستمرة إلعادة االنضباط لشوارع الحى

 

قامت إدارة إشغال الطريق بحملة مسائية إلزالة  25/4/2022يوم 

إستهدفت شارع أسكندرية مطروح وشارع اإلشغاالت والحواجز 

إبراهيم العومي وشارع رضوان ومدخل الهانوفيل وتم إزالة االشغاالت 

والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام 

 .ومازالت الحمالت مستمرة
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قام السيد مدير إدارة إشغال الطريق ومعاونى  26/4/2022يوم 

ية إلزالة اإلشغاالت استهدفت شارع البيطاش اإلدارة بحملة صباح

الرئيسي وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين 

 التي تشغل الطريق العام ومازالت الحمالت مستمرة وجارى المتابعة

 

 

 

 

 

إدارة إشغال الطريق تواصل حمالتها تحت إشراف السيد سكرتير عام الحي و السيد مدير إدارة  29/4/2022يوم 

إشغال الطريق وتشن حملة مسائية إلزالة اإلشغاالت والتعديات 

 والحواجز بشارع إسكندرية مطروح ومدخل الهانوفيل 

وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي 

 . لطريق العام ومازالت الحمالت مستمرة وجارى المتابعةتشغل ا

 

حملة إلزالة اإلعالنات المخالفة التى تشوه كما قامت ب -

رئيس  المظهر العام بقطاع البيطاش تنفيذاً لتكليفات األستاذ

 . حى العجمى

 

 

 

 

 

 

 

 

باألعمال األتية تحت إشراف قامت إدارة الكهرباء  2/4/2022م يو

 -: السيد سكرتير عام الحى

رفع اعمدة االنارة العامة من الطريق العام واستعدال اعمدة 

االنارة المائلة بالوصلة من بوابة الصلب الثالثة حتى مقابر الدخيلة 

 بالتنسيق مع المشروعات والورش 

ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع بنك مصر 

 هانوفيل واصالح عطل بالشبكة بشارع مسجد التقوىبال

 صيانة كشافات االنارة العامة بشارع عمر المختار بالهانوفيل

صيانة ابران االنارة العامة بمفتاح الهيثم والجيش والروضة 

 الخضراء بابويوسف 

 اصالح عطل بالشبكة بشارع الروضة الخضراء بابويوسف 

 وشارع متفرع من شارع الخلفاء الراشدين بالهانوفيل 

 ربط شبكة مقطوعة بشارع قهوة قطوطة بالدخيلة

 ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع جابر حافظ المتفرع من شارع الهانوفيل الرئيسى

 رفع كفاءة االنارة العامة بشارع الزهور بابويوسف بحرى

ارة العامة بشارع حسنى مبارك وصيانة كشافات االنارة بشارع عبد الكافى المتفرع ربط برشمانات كشافات االن

 من شارع الجمعية بالهانوفيل

 ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع سعد هللا آبو بكر

 ربط برشمان كشاف انارة خلف كافتيريا اللؤلؤة بالبوابة وصيانة كشاف مطفا بشارع البرنسيسة بالبيطاش

 بحى العجمى  ادارة الكهرباءانجازات 
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 متر بشارع المسجد البحرى بالدخيلة وربط برشمانات كشافات االنارة العامة ١٥٠مد شبكة هوائية بطول 

 كما تم التوجة لشارع سعد هللا العوامي واصالح عطل بالشبكة وانارة الكشافات المطفاءة

 . صيانة كشافات االنارة بشارع مسجد ناجى

 

باألعمال األتية تحت إشراف قامت إدارة الكهرباء  9/4/2022يوم 

 -: السيد سكرتير عام الحى

ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع القسم القديم وشارع 

 العالف بمنطقة الدخيلة الجبلية

 ٢١رفع كفاءة االنارة العامة بمنطقة الزراعيين بالكيلو 

ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع اسماعيل الطلخاوى 

 وصابر الطلخاوى بالبيطاش

رفع كفاءة االنارة العامة بشارع سوزان مبارك وشارع عبد 

 الحميد رضوان بابو يوسف

 رفع شبكة مقطوعة بالدخيلة امام المحكمة 

 ربط برشمانات كشافات االنارة العامة خلف مدرسة النورس 

صيانة كشافين لشارع عمر بن الخطاب المتفرع من شارع 

 بيطاشالبستان بال

 ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع محمد عبدة المتفرع من شارع الجمعية بالهانوفيل

 ربط فازتين بلوحة التحكم المغذية لكشافات االنارة العامة بشارع عيد ابوتالت وتفرعاته

 قبلى ٢٦ربط برشمانات كشافات االنارة بشارع كنيسة الكيلو 

 ١٩ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بنهاية شارع الزهور وشارع التامين بالكيلو استكمال اعمال الوردية ب

 من طريق اسكندرية مطروح

 اصالح عطل بلوحة التحكم المغذية لكشافات االنارة بشارع خلف شركة فيروز من طريق الذراع البحرى 

 ربط برشمانات كشافات االنارة بشارع السالم بالهانوفيل

 هوائية بشارع نادية لطفى بالبيطاش وانارة الجزء المطفا ربط شبكة

 اصالح عطل بلوحة التحكم المغذية لكشافات االنارة بشارع مصطفى محمود المتفرع من شارع الحنفية بالبيطاش

 ربط برشمانات كشافات االنارة بشارع متفرع من شارع البرنسيسة بالبيطاش

 . خلف شركة المياة بالبيطاش ربط برشمانات كشافات االنارة العامة

 

واصلت إدارة الكهرباء أعمال رفع كفاءة شبكة  11/4/2022يوم 

اإلنارة العامة واإلستجابة لشكاوى المواطنين تحت إشراف السيد 

 -: سكرتير عام الحى وقامت باألعمال األتية

ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع مسجد السالم من 

 شارع خير هللا 

صيانة كشافات االنارة بنهاية شارع ابوسعيد بابويوسف قبلى 

 وصيانة كشاف بشارع زهراء العجمى بالهانوفيل

التوجة لشارع نادى الجمارك بالهانوفيل وتم اصالح عطل 

 لكشافات االنارة العامة بالشارعبالكابالت ولوحة التحكم المغذية 

بربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع متفرع من شارع 

 عبدالفتاح الطلخاوى

ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع مسجد الرحمة 

 بابويوسف قبلى

 قبلى٢١رفع كفاءة االنارة العامة بمنطقة خلف مسجد قباء بالكيلو 

 ت االنارة العامة بشارع متفرع من شارع مستشفى الفراعنة بالدرايسة بحرىربط برشمانات كشافا

توفير كابل تغذية بدال من التالف المغذى لكشافات االنارة العامة بشارع البطل احمد عبد العزيز ونادى القوات 

 المسلحة بشهر العسل بالبيطاش ورفع كفاءة االنارة العامة بالمنطقة
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 ٢١اكن الكيلو رفع شبكة هوائية بمس

خلف ملعب ٢متر بشارع اكتوبر ٦٠مد شبكة هوائية بطول 

 المنسى 

ربط برشمانات كشافات االنارة العامة باحد تفرعات شارع رضوان 

 بالهانوفيل

 . ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بتقسيم قبضايا بالبيطاش

 

السيد  واصلت إدارة الكهرباء أعمالها تحت إشراف 15/4/2022يوم 

 -: سكرتير عام الحى وقامت باألعمال األتية

ربط برشمانات كشافات االنارة بشارع حمدى السباعي المتفرع 

 من شارع الخلفاء

 اصالح عطل بالكابالت بمساكن اى جى كاب 

 والعمل مستمر بالوردية١٠ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بمساكن الصينية بلوك 

 فات االنارة العامة بشارع كشرى الحاروني بالدرايسة بحرىربط برشمانات كشا

 ٢١بالكيلو  ٢رفع كفاءة االنارة العامة بشارع عبدالمالك 

صيانة كشافات االنارة العامة بشارع ابويوسف القديم امام مدرسة الجزيرة وشارع الفرن ونهاية شارع الزهور 

 بأبو يوسف بحرى

البناء العربى المتفرع من شارع االهرام بأبوتالت وصيانة كشافات االنارة  متر بشارع٦٠مد شبكة هوائية بطول 

 العامة

ط ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع الشهيد على عبدالكافي المتفرع من شارع ورشة البال 

 . بالهانوفيل

 

 

قامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية تحت إشراف  23/4/2022وم ي

 -: عام الحىالسيد سكرتير 

صيانة كشافات االنارة العامة بشارع مجمع مدارس فضة وعزل 

 الكابالت وتركيب ابواب العمدة االنارة العامة 

بالتنسيق مع االدارة العامة للمشروعات والورش تم اعادة 

تركيب عدد خمسة اعمدة انارة تشكل خطورة بالدخيلة بجوار بيت 

 الراهبات

أمام شاطئ  ٢١الزراعيين بالكيلو بربط شبكة مقطوعة بمنطقة

 فاميلي بيتش

ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع الميناء ونادية 

لطفي ويوجد عدد سبعة كشافات ليد تالفة على مسافات متباعدة 

 سوف يتم استبدالها بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع 

 مسلحة بشهر العسل بالبيطاشرفع كفاءة االنارة العامة بشارع نادى القوات ال

 متر بالمكس امام ستاد حرس الحدود٦٠مد شبكة هوائية بطول 

 متر بالدخيلة امام بيت الراهبات بدال من الكابالت االرضية التالفة النارة االجزاء المطفاءة ١٣٠مد شبكة بطول 

رع السالم بالهانوفيل وتأمين وعزل استكمال اعمال الصيانة الوقائية البران االنارة العامة بشارع الفقى وشا

 الكابالت

 رفع شبكة هوائية ساقطة بأحد تفرعات شارع الجمعية بالهانوفيل 

 . ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع مسجد النور المتفرع من نهاية شارع الميناء 

 

 -: سكرتير عام الحىقامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية تحت إشراف السيد   25/4/2022يوم 
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رفع كفاءة االنارة العامة بمحيط كنيسة المكس وكنيسة شارع الجيش والكنيسة الحمراء بالدخيلة وكنيسة شارع 

النقابات بشهر العسل والمالك ميخائيل بجوار مول عجمى ستار وكنيسة شارع ورشة البالط بالهانوفيل ومحيط 

 الستعداد العياد االخوة االقباط كنائس بيت السالم بابويوسف وذلك في اطار ا

ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع مسجد السلوى بشارع الخلفاء وشارع مسجد النور من شارع 

 وشارع مكة بالبيطاش٢١الحنفية ومساكن الكيلو 

ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع السالم بالهانوفيل 

 ٨بالبوابةوشارع مسجد الطلخاوى 

حتى كوبرى ٢١المرور على الطريق الساحلى من الكيلو  

 كرير وتفقد حالة االنارة العامة

 

قامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية تحت إشراف  28/4/2022يوم 

 -: السيد سكرتير عام الحى

رفع كفاءة االنارة العامة بمساكن طلعت مصطفى بالهانوفيل ويوجد 

بشوارع متفرقة تالفة وجارى اسناد صيانة عدد سبعة كشافات 

الكشافات الليد التى خارج الضمان الحدى الجهات بالتنسيق مع 

 محافظة االسكندرية

اصالح عطل بمفتاح االمن المركزى بالدخيلة العمل على مفتاح 

 زفير بالمكس 

 ربط شبكة مقطوعة بطريق الشمعدان وادى القمر 

 العامة بمفتاح بالنكو بالشارع المقابل لمقابر الدخيلةربط برشمانات كشافات االنارة 

 رفع كفاءة االنارة العامة بمساكن الصينية بالهانوفيل

 صيانة كشافات االنارة العامة بشارع مسجد الفردوس المتفرع من نهاية شارع الحديد والصلب 

من شارع ريدنبكس وربط شبكة  ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع مسجد السيدة عائشة المتفرع

 مقطوعة بنهاية شارع الزهور بابويوسف

 ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع المهدى المتفرع من شارع االصدقاء بالهانوفيل

 فور ورود بالغ من المواطنين بشارع الحى بوجود عامود بة شرز تم التوجة لمحل البالغ وعمل الالزم

 . كشافات االنارة العامة بشارع بليس بنهاية شهر العسل بالبيطاشربط برشمانات 

 

  

 

 

 -: قامت إدارة الحدائق باألعمال األتية 3/4/2022يوم 

 والنافورة بها استعدادا لتشغيلها ٨نظافة حديقة البوابة 

إسكندرية للبترول إستكمال أعمال الري وتفصيص جازانيا بحديقة 

و أحواض جامع البترول واالحواض بالجزيرة الوسطى أمام قسم 

 شرطة الدخيلة

 تقليم األشجار بشارع أبويوسف القديم خلف األورمان

 أعمال الصيانة الدورية والنظافة بمشتل المكس

رفع مخلفات أعمال التقليم بالجزيرة الوسطى من أمام مستشفى 

 . أمام الهايبر ٨البوابة عباس حلمي وحتى حديقة 

 

 -: قامت إدارة الحدائق باألعمال األتية 5/4/2022

 تنقية الحشائش الغريبة بحديقة موزع الدواجن بالبيطاش

 ري األحواض بشهر العسل بالبيطاش

 تقليم األشجار خلف األورمان بشارع أبو يوسف القديم

 بحى العجمى  ادارة الحدائقانجازات 
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أمام  ٨البوابة تقليم النخيل ورفع مخلفات أعمال التقليم بحديقة 

الهايبر بالبيطاش ، حديقة المقابر بالبيطاش ، حديقة موزع الدواجن 

 بالبيطاش

 نظافة وري حديقة القاعدة بالبيطاش

 أمام الهايبر ٨إستكمال زراعة بتسبورم بالحديات بحديقة البوابة 

. 

 

دارة الحدائق تواصل جهودها لالرتقاء بالمظهر ا11/4/2022وم ي

الستاذ السيد موسى االسيد الجمالى لحدائق الحى تنفيذاً لتكليفات 

حى العجمى وقامت اإلدارة بأعمال تقليم وتبليط القمة  رئيس

و أعمال  ٢١بالجزيرة الوسطى من بعد الهايبر وحتى الكيلو 

 . لبترولتفصيص جازانيا وديمورفاتيكا أمام إسكندرية ل

قامت إدارة الحدائق بأعمال نظافة الجور  16/4/2022يوم 

أمام الهايبر بالبيطاش ، الري ونظافة  ٨والحديات بحديقة البوابة 

الجور أمام إسكندرية للبترول ، نظافة الجور وتفصيص جازانيا 

 . باالحواض بالجزيرة الوسطى أمام قسم شرطة الدخيلة

كما قامت إدارة الشئون اإلدارية بدهان البلدورات بواسطة 

 عمال اإلدارة 

 

قامت إدارة الحدائق باعمال الري ونظافة  20/4/2022يوم 

الجور بحديقة ميدان الشركات ، أعمال نظافة عامة وري بحديقة 

والنافورة ، قص النجيل والتكريك أمام إسكندرية للبترول  ٨البوابة 

 من الحشائش الغريبة بحديقة المقابر بالبيطاش، تنقية النجيل 

كما قامت إدارة الرصد البيئى بمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة بطريق اسكندرية مطروح السريع امام ميناء 

 . الدخيلة ومتابعة أعمال الدهانات التى تتم بواسطة إدارة الشئون اإلدارية

 

في رفع كفاءة  واصلت إدارة الحدائق جهودها 28/4/2022يوم 

حدائق الحى تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى وقامت باألعمال 

 .-:األتية

 زراعة الجزء الثاني من نافورة شهر العسل بالبيطاش

أمام الهايبر بالبيطاش  ٨نظافة األحواض بحديقة البوابة 

بالتعاون مع نهضة مصر وزراعة الحديات بسياج من كف مريم 

 ولكافيليم و هيبسكس

 أمام الهايبر ٨الزراعة وأثناء الري بحديقة البوابة 

فالنجيم ١٠٠النترا ،  ١٠٠دورانتا ليمون ،١٠٠زراعة  

ديموفاتيكا موف حول نافورة الهايبر وأحواض ٥٠،

 . بالبيطاش ٨حديقة البوابة 
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إدارة الرصد البيئى بالتعاون مع إدارة قامت  16/4/2022يوم 

المتابعة الميدانية وقطاع أكتوبر بحملة نظافة بمنطقة الزراعيين 

والذراع البحرى وتم رفع تجمعات القمامة وتفريغ الحاويات 

 . وأعمال كنس

كما قام قطاع أكتوبر بمتابعة أعمال النظافة وتفريغ الحاويات 

 . أكتوبربواسطة شركة نهضة مصر بمحيط مدخل 

 

قامت إدارة الرصد البيئى بالتعاون مع شركة  18/4/2022يوم 

نهضة مصر وتحت إشراف السيد سكرتير عام الحى بأعمال رفع 

كفاءة النظافة بطريق الدخيلة العام ضمن اعمال الحملة المكبرة 

 بمنطقة الدخيلة بعمال الحى وبالتعاون مع شركة نهضة مصر

الخرسانية والحجارة من الطريق العام كما تم رفع الحواجز 

 بالدخيلة

 

 

 

 

متابعة تركيب غطاء لشنيشه مطر غطاؤها مفقود بشارع ابوزيد عبد المولى بالهانوفيل غرب  9/4/2022يوم 

 بواسطه قسم الترميمات بمنطقة العجمي للصرف الصحي وذلك بعد الرصد واالبالغ

غطاء مطبق صرف صحي مفقودين بشارع معهد العلوم اإلدارية المتفرع من  ٢متابعة أعمال تركيب عدد  

 اسكندرية مطروح ابو يوسف قبلي بواسطة إدارة ترميمات منطقة العجمي للصرف الصحي 

 

من متابعة تركيب غطاء لمطبق صرف صحي غطاؤه مفقود أمام مسجد عباد المولي بش متفرع  11/4/2022يوم 

شارع مسجد يثرب بالهانوفيل غرب بواسطه قسم الترميمات بمنطقة العجمي للصرف الصحي وذلك بعد الرصد 

 واالبالغ

 

االنتهاء من تغيير ماسورة خط صرف صحى بشارع مسجد الخلفاء الراشدين من شارع الجيش  20/4/2022يوم 

 من قبل قسم ترميمات شركة الصرف وذلك تمهيدا لتطوير الشارع

متابعة تركيب غطاء مطبق مفقود بشارع سان مينا ابويوسف قبلي بواسطه قسم الترميمات بمنطقة  25/4/2022يوم 

 العجمي للصرف الصحي 

متابعة تركيب غطاء مطبق مفقود بشارع البستان أمام مستشفي عباس حلمي بواسطة قسم الترميمات بمنطقه 

 العجمي للصرف الصحي 

متابعة تركيب غطاء مطبق مفقود بشارع المرور بجوار مسجد الشاذليه بواسطة قسم الترميمات بمنطقة العجمي 

 للصرف الصحى 

 بحى العجمى  ادارة النظافة والرصد البيئىانجازات 

 حى العجمى فى الصرف الصحىانجازات 
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متابعة أعمال تركيب غطاء لمطبق صرف صحي غطاؤه مفقود بنهاية شارع مدرسة اإلدريسي ابو يوسف قبلي 

 الصحي اسكندرية مطروح من قبل إدارة ترميمات منطقة العجمي للصرف 

متابعة تركيب غطاء لمطبق صرف صحي غطاؤه تالف بشارع جابر حافظ المتفرع من شارع الهانوفيل الرئيسي 

 بعد صيدليه د مينا سمير بواسطة قسم الترميمات بمنطقة العجمي للصرف الصحي

 

 بعامل الحىمتابعة تسليك سددصرف شارع اسكندريه مطروح الدخيلة امام عمارة التامينات  28/4/2022يوم  

الدخيلة بحرى من قبل قسم ترميمات شركة  ٥٠٣مع شارع  ٤٨١متابعة تركيب غطاء مطبق صرف شارع 

 الصرف

 

 

 

 

 

لمياه الشرب بمنطقه وادي القمر علي سور شركة األسمنت  ٧٠٠متابعة أعمال إحالل وتجديد خط  11/4/2022يوم 

 لشركه مياه الشربمن قبل ادارة المشروعات 

 

 االنتهاء من توصيل خط المياة لمدرسة المكس شارع نقطة المكس 20/4/2022يوم 

 متابعة إصالح خط مياة بشارع البوستة القديمة الدخيلة

 بجوار مسجد مكة ٤٨١االنتهاء من اصالح ماسورة مياة شارع 

 االنتهاء من اصالح ماسورة مياة شارع مسجد الخلفاء الراشدين الدخيلة قبلى فى وجود مفتش المتابعة 

 . االنتهاء من اصالح ماسورة مياة شارع الرضوان بجوار محطة رفع المياة الدخيلة

 

 ة قبلىمتابعة إصالح خط مياة شارع ناصية ورشة النجارة مع شارع السكة الحديد الدخيل 28/4/2022يوم 

 متابعة اصالح ماسورة مياة بشارع السكة الحديد أمام سور الشمعدان

 . متابعة العمل بخط المياة بميدان الشركات

 

 

 

 

 

 ( 580عدد الطلبات المقدمة  )الطلبات المقدمة للمركز التكنولوجى     -

 (551عدد الطلبات المنتهية  )                                                 

 (29عدد الطلبات الغير منتهية  )                                                

 

 انجازات المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين 

 انجازات قطاع المياة


