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محال ، وتحصيل  ٩حملة مكبرة لمتابعة تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء تسفر عن غلق  16/7/2022يوم 

 . محضر ٣٢تروسيكالت وتحرر  ٣إشغال متنوع  ٥٥غرامات فورية وتتحفظ علي جنية  ١٣٠٠٠

اإلسكندرية بإستمرار حمالت متابعة تطبيق اإلجراءات محافظ  محمد_الشريفاللواء في إطار تنفيذ تكليفات 

 .اإلحترازية وفقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء

مرورا  ٢١رئيس حى العجمى تم المرور بشوارع الحى من البيطاش إلي الكيلو  السيد_موسىاألستاذ وبقيادة 

بالهانوفيل وطريق إسكندرية مطروح لمتابعة تطبيق اإلجراءات اإلحترازية واإلشتراطات البيئية ومعايير السالمة 

عام ومكافحة ظاهرة إفتراش والصحة المهنية وسالمة الغذاء وإزالة اإلشغاالت والتعديات علي حرم الطريق ال

 . األرصفة وإستخدام مكبرات الصوت

جاءت الحملة بمشاركة إدارات ) إشغال الطريق ، المتابعة الميدانية، خدمة المواطنين ، الرصد البيئى ، رخص 

 (المحالت، شئون البيئة ،الطرق ، وحدة اإلزالة، وحدة التدخل السريع بالحي

العجمي الطبية وادارة الطب البيطري، ، واألمن الصناعي، ادارة التفتيش الصيدلي بقطاع إدارة  ) وباالشتراك مع

العجمي وادارة التموين بالعجمي وادارة القوي العاملة واالمن الصناعي ، وشركة الصرف الصحي ، وشركة مياه 

 (الشرب ، و جهاز حماية المستهلك

 : وقد أسفرت الحملة عـــن االتى

  . د مخبز دوار بشارع البيطاش الرئيسيغلق وتشميع عد

 غلق وتشميع معرض ادوات منزلية بشارع البيطاش الرئيسي 

 غلق وتشميع عد مخبز شامي بشارع البيطاش الرئيسي

 غلق وتشميع مخبز وحلوانى بشارع البيطاش الرئيسي 

 غلق وتشميع مكتب لبيع وتأجير السيارات شارع متفرع من شارع البيطاش 

 وتشميع محل حلواني بشارع البيطاش الرئيسي غلق 

 غلق وتشميع محل للمأكوالت السورية بطريق اسكندرية مطروح 

 غلق وتشميع كافيتريا بشارع البيطاش الرئيسي 

 غلق وتشميع محل البان شهير شارع البيطاش الرئيسي قبل صيدلية صابرين 

 -: كما تحفظت الحملة علي اإلشغاالت األتية

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWkpyCkuhUgB9fIstGirFudUIg1Sef-kAJeEkwuW1CsDszchwbbDHVH5MgfcHtNHWTT0sw602H72J6waiNjxiksFLLXEPcwvpZehJlw-hlv5CvpLf7BxVKm_uYTAEFkSETnUZXQm0T89GBMDN5HFKE3Fe5RIIMt7F3YXFy-AGeoAA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWkpyCkuhUgB9fIstGirFudUIg1Sef-kAJeEkwuW1CsDszchwbbDHVH5MgfcHtNHWTT0sw602H72J6waiNjxiksFLLXEPcwvpZehJlw-hlv5CvpLf7BxVKm_uYTAEFkSETnUZXQm0T89GBMDN5HFKE3Fe5RIIMt7F3YXFy-AGeoAA&__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%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWkpyCkuhUgB9fIstGirFudUIg1Sef-kAJeEkwuW1CsDszchwbbDHVH5MgfcHtNHWTT0sw602H72J6waiNjxiksFLLXEPcwvpZehJlw-hlv5CvpLf7BxVKm_uYTAEFkSETnUZXQm0T89GBMDN5HFKE3Fe5RIIMt7F3YXFy-AGeoAA&__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%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWkpyCkuhUgB9fIstGirFudUIg1Sef-kAJeEkwuW1CsDszchwbbDHVH5MgfcHtNHWTT0sw602H72J6waiNjxiksFLLXEPcwvpZehJlw-hlv5CvpLf7BxVKm_uYTAEFkSETnUZXQm0T89GBMDN5HFKE3Fe5RIIMt7F3YXFy-AGeoAA&__tn__=*NK-R
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 ظ علي تروسيكل ازرق من بائع متجول اول شارع البيطاش الرئيسي ، ميزانالتحف

 التحفظ علي شمسية من بائع متجول اول شارع البيطاش الرئيسي 

 التحفظ علي سماعة صغيرة من محل البان شهير باول شارع البيطاش الرئيسي 

 التحفظ علي سماعة كبيرة من كافيتريا بشارع البيطاش الرئيسي 

 كرتونة مياة معدنية بجوار ميني ماركت بشارع البيطاش الرئيسي  ١٠التحفظ علي 

 البان شهير شارع البيطاش الرئيسي  التحفظ علي ترابيزة ستانلس محل 

 التحفظ علي طبلية خشب من امام ماركت شهير بشارع البيطاش الرئيسي 

 حواجز كاوتش شارع البيطاش الرئيسي  ٥التحفظ علي 

 ظ علي ترابيزة حديد ، مدرج خشب من بائع متجول شارع البيطاش الرئيسي التحف

  .التحفظ علي ميزان حديد ، لوح خشبي من بائع متجول ناصية شارع مسجد القويري اسكندرية مطروح

 التحفظ علي ترابيزة ، براويطة ، ترابيزة حديد شارع محمود النشار 

 بشارع محمود النشار المتفرع من اسكندرية مطروح التحفظ علي ستاند أحذية من محل احذية 

 التحفظ على تروسيكل ازرق بطريق اسكندرية مطروح امام مدرسة محمد نجيب

 التحفظ علي شمسية لبائع متجول طريق اسكندرية مطروح قبل مدخل اكتوبر 

 التحفظ علي عربة يد لبائع متجول طريق اسكندرية مطروح قبل مدخل اكتوبر 

 علي تروسيكل ازرق قبل مدخل اكتوبر  التحفظ

 حواجز كاوتش بطريق وصلة الذراع البحري  ١٠التحفظ علي 

 التحفظ علي شمسية , عربة يد لبائع متجول طريق اسكندرية مطروح قبلي امام مشويات ابو صابر 

 شمسية كبيرة من محل فاكهة وخضروات ناصية شارع ابو سعيد  ٤التحفظ علي 

  .ستاند مالبس ٢رابيزة حديد من محل مالبس اول شارع الهانوفيل الرئيسي ، التحفظ علي ت

 جنيه ( من مطعم شهير بشارع البيطاش الرئيسي  ٥٠٠٠تحصيل مبلغ وقدره )

 جنيه ( من كافيتريا ناصية شارع قبضايا من البيطاش الرئيسي  ٥٠٠٠تحصيل مبلغ وقدره )

  .احذية بدون اسم شارع محمود النشار متفرع من اسكندرية مطروحجنيه ( من محل  ٣٠٠٠تحصيل مبلغ وقدره )

ازالة شادر ألعمال التشطيب الداخلية شارع اوالد منصور المتفرع من شارع البيطاش الرئيسي خلف مشويات 

  . الطلخاوي والتحفظ علي عدة عروق خشبية

 تحرير محضر بيئة لصيدلية بشارع البيطاش الرئيسي 

 ئة لمحل ساعاتي ناصية شارع الرياض من شارع البيطاش الرئيسي تحرير محضر بي

كما ما أسفرت أعمال التفتيش في مجال االمن الصناعي ومخالفات البيئة وقانون العمل عـــن تحرير إنذارات 

يل ومحاضر نتيجة وجود مخالفات تمثلت في سوء بيئة العمل ، عدم وجود سجل بيئي مكتمل البيانات ، عدم وجود تحل

عينة صرف ، عدم وجود تأمين ضد مخاطر الحريق ، عدم وجود تقرير حماية مدنية ، عدم وجود شهادات صحية ، 

عدم وجود تأمين ضد مخاطر الكهرباء ، عدم تقديم خطة الطوارئ ، سوء بيئة العمل ، عدم التخلص من المخلفات في 

 االماكن المخصصة 

 الزمة لمنع التطاير  ، مواد بناء وهدم بدون اتخاذ االحتياطات

 محضر ١اجمالي المحاضر المحررة من قبل التفتيش الصيدلي 

 محاضر شئون بيئة  ٩اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة عدد 

  . محاضر ٥اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالمةوالصحة المهنية عدد 

  .محاضر ٣مكتب مراقبة األغذية المطور  اجمالي المحاضر المحررة من قبل

 .محاضر ٩اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين 

  . انذارات ٥اجمالي االنذارات المحررة من قبل إدارة مكتب العمل 

  .ألف غرامات فورية ١٣تحصيل مبلغ  
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المواد الغذائية بنطاق الحى عقب تحريك حملة علي األسواق والمحال التجارية لمتابعة أسعار  16/7/2022يوم -

 .أسعار الوقود بقيادة السيد رئيس حى العجمى

رئيس حى العجمى علي التصدى لرفع األسعار  السيد_موسيفي إطار حرص حى العجمى برئاسة االستاذ 

 .واستغالل المواطنين عقب تحريك أسعار الوقود

شن حى العجمى بقيادة السيد رئيس الحى حملة علي المحال التجارية وسالسل الهايبر ماركت ومحالت تجهيز 

لمتابعة األسعار ومدى اإللتزام باإلشتراطات البيئية ومعايير سالمة الغذاء والسالمة المهنية والتخلص األمن الطعام 

 . من المخلفات

 . محضر للمخالفين وذلك بمشاركة الجهات المعنية وإدارات الحى المختصة ٣٠وتم تحرير اكثر من  

 

 
 

ئيس حى العجمى بحملة لمتابعة اإللتزام بتعريفة الركوب المقررة بمواقف الحى ر السيد_موسيقام األستاذ كما قام 

 . منعا إلستغالل المواطنين ٢١وتم متابعة إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة بموقف الكيلو 

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=AZUsgWYSdsOsVa4h-tg_FlqCDNqwCHe6EIc5C8mTtYJGan5f-lst7ZgisSPg3Tve0DzVNQPWFo2kFPjV8bpxS1kFBuN-H1FrmkN--JqP1hK1k7Q4WpDkoTxnFyJJnKzy-CIcDkKJnzpurnIeiK0E2AZZpzY08jppdUL0pbTQT0j-cw&__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=AZUsgWYSdsOsVa4h-tg_FlqCDNqwCHe6EIc5C8mTtYJGan5f-lst7ZgisSPg3Tve0DzVNQPWFo2kFPjV8bpxS1kFBuN-H1FrmkN--JqP1hK1k7Q4WpDkoTxnFyJJnKzy-CIcDkKJnzpurnIeiK0E2AZZpzY08jppdUL0pbTQT0j-cw&__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=AZVGbstAxKIFW-1o8dHLe7TQsldT4UdmDfr-psaGnq76RREZbIMpO9nAvlybsHhQFvRkZSYomj_-NuqK3Ncruzss9SsOOIYg5CkX-riqvu0iVI7gMZbjdRb11Yr355oy8fnRSguzOF1K0i4qgJ0_PhUMvMHtrg9Ih8mumYOKFvAeTQ&__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=AZVGbstAxKIFW-1o8dHLe7TQsldT4UdmDfr-psaGnq76RREZbIMpO9nAvlybsHhQFvRkZSYomj_-NuqK3Ncruzss9SsOOIYg5CkX-riqvu0iVI7gMZbjdRb11Yr355oy8fnRSguzOF1K0i4qgJ0_PhUMvMHtrg9Ih8mumYOKFvAeTQ&__tn__=*NK-R
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رئيس حى العجمى شن حى العجمى حملة مكبرة لمتابعة تطبيق  السيد_موسيوبرئاسة االستاذ  28/7/2022يوم 

اإلجراءات اإلحترازية واإلشتراطات البيئية ومعايير السالمة والصحة المهنية وقانون العمل ومدى توافر السلع 

 . وضبط أسعارها وإزالة اإلشغاالت والتعديات علي حرم الطريق العام ومكافحة ظاهرة التلوث الضوضائيالغذائية 

وبقيادة األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحى ومشاركة االدارات المعنية بالحي ) إشغال الطريق ، المتابعة 

 (حدة اإلزالةالميدانية ، وحدة التدخل السريع ، شئون البيئة ، رخص المحالت ، و

وباالشتراك مع ) إدارة العجمي الطبية وادارة الطب البيطري، ، واألمن الصناعي، ادارة التفتيش الصيدلي بقطاع 

العجمي وادارة التموين بالعجمي وادارة القوي العاملة واالمن الصناعي ، وشركة الصرف الصحي ، وشركة مياه 

 .(الشرب ، و جهاز حماية المستهلك، نهضة مصر 

 :وقد أسفرت الحملة عـــن التحفظ علي األتـــي

  .التحفظ علي ستاند شيبسي محل اسواق العمدة بطريق اسكندرية مطروح بحري امام الجراج العام

 التحفظ علي ستاند شيبسي كبير من سوبر ماركت والبان زمزم اول شارع عبد الفتاح الطلخاوي 

ينة صوت من بائع متجول طريق اسكندرية مطروح مدخل شارع خير ماك ٢التحفظ علي هورن ميكروفون ، عدد 

  .هللا

 التحفظ علي صندوق سماعة خشبي من بائع متجول بطريق اسكندرية مطروح 

 ستاند متنوع من محالت ماركت  ٦التحفظ علي 

 شمسية صغيرة بائع متجول بطريق اسكندرية مطروح  ٢التحفظ علي 

 ميزان متنوع من بائعين متجولين بطريق اسكندرية مطروح  ٧التحفظ علي 

 الفتة خشبية بطريق اسكندرية مطروح  ٣التحفظ علي عدد 

 -: وفي إطار متابعة أسعار السلع ومدى توافرها ومراجعة تطبيق اإلجراءات اإلحترازية

  ٨تم المرور علي ماركت شهير بطريق اسكندرية مطروح قبل بوابة 

 تم المرور علي مول شهير بطريق اسكندرية مطروح بحري قبل مدخل الهانوفيل 

  .تم المرور علي سوق الهانوفيل بطريق اسكندرية مطروح قبلي بعد مدخل الهانوفيل

  :كما ما أسفرت أعمال التفتيش في مجال االمن الصناعي ومخالفات البيئة وقانون العمل عـــن األتـــي

 محاضر ٣ضر المحررة من قبل التفتيش الصيدلي اجمالي المحا

 محاضر شئون بيئة  ٧اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة 

  . محاضر ٣اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية عدد 

  .محاضر ٦اجمالي المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور 

 .محاضر ٦اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين 

  .انذارات ٥اجمالي االنذارات المحررة من قبل إدارة مكتب العمل 

  .محاضر ٥اجمالي المحاضر المحررة من قبل جهاز حماية المستهلك 

 

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=AZUf_dLHKHSR82F69lSyhUv7wSeEfpMMYj8EAMI_XycFw730BF8WxFsd36-5Iiu_PU5V7bCYIADIttmUhyMXN_g7TGTClUucVewBfaRe7tDUOwRxEHH1AfAxIJUrPD4tbT3vNcMInsepZ6Qq5BlMxixaK_hYJEQNWrcTicPNrt6c1Q&__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=AZUf_dLHKHSR82F69lSyhUv7wSeEfpMMYj8EAMI_XycFw730BF8WxFsd36-5Iiu_PU5V7bCYIADIttmUhyMXN_g7TGTClUucVewBfaRe7tDUOwRxEHH1AfAxIJUrPD4tbT3vNcMInsepZ6Qq5BlMxixaK_hYJEQNWrcTicPNrt6c1Q&__tn__=*NK-R
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بجولة تفقدية، اليوم، داخل قرية النخيل بنطاق حي  محافظ_اإلسكندرية قام اللواء محمد الشريف 19/7/2022وم ي

ى الخدمات، بعد توجيهاته لجميع األجهزة التنفيذية العجمي، وذلك لالطمئنان على نظافة الشوارع وتحسين مستو

 .المختصة بالتدخل الفوري لرفع تراكمات القمامة، في استجابة سريعة لشكاوي األهالي

وخالل الجولة، أكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم لتحسين مستوى النظافة والخدمات 

المحافظة تلقت العديد من الشكاوى من األهالي، وعلى الفور تم توجيه جميع  والمرافق بقرية النخيل. وأشار إلى أن

 2600األجهزة التنفيذية المعنية للتعامل الفوري مع تلك الشكاوى، حيث تم تكثيف الحمالت المركزية ورفع أكثر من 

 .طن قمامة خالل أسبوعين

النخيل وذلك بالتنسيق مع جميع األجهزة وكلف المحافظ رئيس حي العجمي بتكثيف الحمالت اليومية بقرية 

التنفيذية، مؤكدا أننا مستمرين في أعمال تحسين الخدمات في القرية، من خالل التنسيق مع جميع الجهات المعنية من 

  .شركة نهضة مصر والرصد البيئي والمتابعة الميدانية

ا إلى أن الشاطىء ذات خطورة عالية، وفي اإلطار ذاته، أكد المحافظ على استمرار غلق شاطىء النخيل مشير

وممنوع النزول به نهائيا حفاظا على سالمة وأرواح المواطنيين ، وأكد على المواطنين بعدم النزول إلى شاطىء 

  .النخيل حفاظاً على أرواحهم وسالمتهم

لى اإلدارة العامة جاء ذلك بحضور األستاذ/ السيد موسى رئيس حى العجمى، واللواء/ أحمد حبيب المشرف العام ع

للمتابعة، واللواء عمرو عبد المنعم المشرف العام على وحدة التدخل السريع، واألستاذ/ أحمد عبدالمجيد مدير عام 

 .االدارة العامة للمتابعة، والمهندس إسالم عودة مدير المكتب الفني الهندسي، وجميع الجهات المعنية

 

 

 

 

 بحى العجمى  جولة تفقدية

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=AZXC0dYgA2Mbced5BMNLDp3AiuB3NkXSv3HB88K5CdqJUasq0YsT1AUFgmI6NkeQDk6lV3aAM4XHTMmY0xG6-NNU3CXczT5E3SkwIK5HifoKsvGZfjt0Htzjt-ombhjQ_AaUATZa1stB6OzwD6Ys3Km9V6NS6FyWuy2rg69jMFOnzCbv0dVlnn1h_er-lC-3L926bmbj_G9HvJIIRRzKIlnz&__tn__=*NK-y-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=AZXC0dYgA2Mbced5BMNLDp3AiuB3NkXSv3HB88K5CdqJUasq0YsT1AUFgmI6NkeQDk6lV3aAM4XHTMmY0xG6-NNU3CXczT5E3SkwIK5HifoKsvGZfjt0Htzjt-ombhjQ_AaUATZa1stB6OzwD6Ys3Km9V6NS6FyWuy2rg69jMFOnzCbv0dVlnn1h_er-lC-3L926bmbj_G9HvJIIRRzKIlnz&__tn__=*NK-y-R
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محافظ اإلسكندرية  محمد_الشريف#إستكماال لمبادرة تجميل حى العجمى المقامة برعاية اللواء  28/7/2022يوم 

 .والتى تهدف لتجميل أسوار حى العجمى

رئيس حى العجمى واصلت المبادرة فاعلياتها بجدارية الحفاظ علي مرافق  السيد_موسىوتحت رعاية األستاذ 

رئيس مجلس اإلدارة والعضو  محمود_نافعالدولة المهداة من شركة الصرف الصحي باإلسكندرية برئاسة اللواء 

المنتدب وتهدف الجدارية لحث المواطنين علي الحفاظ علي مرافق الدولة وشبكة الصرف الصحى واتباع السلوكيات 

 . السليمة في التعامل معها

بالشركة برئاسة يأتى ذلك بالتعاون بين إدارة العالقات العامة بحى العجمى وإدارة التوعية والمشاركة المجتمعية 

 . أسامة_أرتووتنفيذ الرسام  محمود_عودة#الدكتور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العجمى  تجميل اسوارحىمبادرة 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWztyr4KE06To2J0VGFGB43wzhOC2vcgcP4EWj743IZkD3gtFRHfHhqUsdiKA7XjkkyzB5UhXAQcaB-SabyqlDEZsuy1Acep3X6WAGolnRSMSwOGhcTO-XIc6aYLMKR6PcH2AUgYGaHbT4LYpsYi7xo8E3mO8e7vPGxMIpjh4fWLQ&__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%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWztyr4KE06To2J0VGFGB43wzhOC2vcgcP4EWj743IZkD3gtFRHfHhqUsdiKA7XjkkyzB5UhXAQcaB-SabyqlDEZsuy1Acep3X6WAGolnRSMSwOGhcTO-XIc6aYLMKR6PcH2AUgYGaHbT4LYpsYi7xo8E3mO8e7vPGxMIpjh4fWLQ&__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%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWztyr4KE06To2J0VGFGB43wzhOC2vcgcP4EWj743IZkD3gtFRHfHhqUsdiKA7XjkkyzB5UhXAQcaB-SabyqlDEZsuy1Acep3X6WAGolnRSMSwOGhcTO-XIc6aYLMKR6PcH2AUgYGaHbT4LYpsYi7xo8E3mO8e7vPGxMIpjh4fWLQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWztyr4KE06To2J0VGFGB43wzhOC2vcgcP4EWj743IZkD3gtFRHfHhqUsdiKA7XjkkyzB5UhXAQcaB-SabyqlDEZsuy1Acep3X6WAGolnRSMSwOGhcTO-XIc6aYLMKR6PcH2AUgYGaHbT4LYpsYi7xo8E3mO8e7vPGxMIpjh4fWLQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWztyr4KE06To2J0VGFGB43wzhOC2vcgcP4EWj743IZkD3gtFRHfHhqUsdiKA7XjkkyzB5UhXAQcaB-SabyqlDEZsuy1Acep3X6WAGolnRSMSwOGhcTO-XIc6aYLMKR6PcH2AUgYGaHbT4LYpsYi7xo8E3mO8e7vPGxMIpjh4fWLQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWztyr4KE06To2J0VGFGB43wzhOC2vcgcP4EWj743IZkD3gtFRHfHhqUsdiKA7XjkkyzB5UhXAQcaB-SabyqlDEZsuy1Acep3X6WAGolnRSMSwOGhcTO-XIc6aYLMKR6PcH2AUgYGaHbT4LYpsYi7xo8E3mO8e7vPGxMIpjh4fWLQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%AA%D9%88?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWztyr4KE06To2J0VGFGB43wzhOC2vcgcP4EWj743IZkD3gtFRHfHhqUsdiKA7XjkkyzB5UhXAQcaB-SabyqlDEZsuy1Acep3X6WAGolnRSMSwOGhcTO-XIc6aYLMKR6PcH2AUgYGaHbT4LYpsYi7xo8E3mO8e7vPGxMIpjh4fWLQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%AA%D9%88?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWztyr4KE06To2J0VGFGB43wzhOC2vcgcP4EWj743IZkD3gtFRHfHhqUsdiKA7XjkkyzB5UhXAQcaB-SabyqlDEZsuy1Acep3X6WAGolnRSMSwOGhcTO-XIc6aYLMKR6PcH2AUgYGaHbT4LYpsYi7xo8E3mO8e7vPGxMIpjh4fWLQ&__tn__=*NK-R
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حى العجمى يواصل مكافحة أعمال البناء بدون  24/7/2022يوم 

 .رئيس حى العجمى السيد_موسيترخيص تنفيذاً لتكليفات األستاذ 

 . وينفذ إزالة فورية لحالة تعدى بنهاية شارع سيلفر بيتش

 

قامت وحدة اإلزالة بالتعاون مع وحدة التدخل السريع  25/7/2022يوم 

بمنطقة أبو بالحى بتنفيذ إزالة لحوائط حامله بالدور الثامن علوى 

 . يوسف قبلى بعد رصدها

كما تم فك شدة خشبية دور ارضي وإزالة اعمدة بطريق ام زغيو خلف 

 . المعسكر

 

 

 

 

متابعة كشط طبقه األسفلت السطحية بطريق اسكندريه مطروح بحري من بعد مدخل شارع الهانوفيل  2/7/2022يوم 

 ناصيه ش التوحيد بواسطة مديرية الطرق وذلك لترميم ورفع كفاءة الطريقالرئيسي حتي 

 شارع مسجد السالم من قبل مديرية الطرق بمتابعة وضع طبقة االسفلت النهائي 

متابعة أعمال اعاده الشئ ألصله بوضع طبقة األسفلت بشارع نادي الجمارك أمام مدخل شاطئ الهانوفيل المميز 

 ق والناتج عن حفر لمرفق الكهرباءبواسطة مديرية الطر

متابعة اعاده الشئ ألصله ووضع طبقة األسفلت بشارع الهانوفيل الرئيسي الجانب الغربي أمام فندق كوستابالنكا 

 بواسطة مديرية الطرق والناتج عن حفريات لمرفق المياه

ئيسي الجانب الغربي أمام محل متابعة اعاده الشئ ألصله ووضع طبقة األسفلت السطحية بشارع الهانوفيل الر

 ألبان أدهم بواسطه مقاول مديرية الطرق والناتج عن حفر لمرفق المياه

متابعة إعاده الشئ ألصله ووضع طبقة األسفلت السطحية بشارع الهانوفيل الرئيسي الجانب الغربي قبل مدخل 

 يفوناتشارع ورشة البالط بواسطة مديرية الطرق والناتج عن حفريات لمرفق التل

متابعة اعاده الشئ ألصله ووضع طبقة األسفلت السطحية بشارع الهانوفيل الرئيسي أمام جزارة عكوه بواسطة 

 مديرية الطرق والناتج عن حفر لمرفق المياه

متابعة أعمال إعاده الشئ ألصله ووضع طبقة األسفلت السطحية بطريق اسكندريه مطروح بحري أمام كافتيريا 

 مديرية الطرق والناتج عن حفر لمرفق المياهطرمان بواسطة 

متابعة استكمال وضع طبقة اسفلت رابطة بشارع الجمعية المتفرع من شارع الهانوفيل الرئيسى من قبل عمال 

 ومعدات مديرية الطرق بمنطقة الهانوفيل شرق

الطرق بشارع عمرو بن متابعة إنشاء شنايش تصريف مياه األمطار ضمن أعمال تطوير الشارع من قبل مديرية 

 . العاص بالهانوفيل غرب

متابعة أعمال رش المادة الالصقة تمهيدا لوضع طبقة األسفلت بواسطة مديرية الطرق بشارع مساكن طلعت 

 . مصطفى بالهانوفيل قبلي ضمن الخطة االستثمارية للرصف للعام المالي الحالي

 

قبلي من امام شارع الفادي حتى شارع  ٢١إسكندرية مطروح ك متابعة أالعمال التمهيدية بطريق  25/7/2022يوم 

 عمر ابن الخطاب بمسار حفر كهرباء استعداداً إلعادة الشيء الصله من قبل مديرية الطرق

 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=AZU4xhysTg47yYp9WuhIEkyOw6On_b1Vzm75nfCpoP9loDNESfUBGQg0xzJCta88CV1QgOnnm-mPRJHV8-0GcaqALZd1smX46ApVGUQcrL38w2pLtBhYvLDZ7NiUgNKdzg258EtZZ6qVODvpReCdcjLh6QlPsdNF2S9gEV6XUxJLEQ&__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=AZU4xhysTg47yYp9WuhIEkyOw6On_b1Vzm75nfCpoP9loDNESfUBGQg0xzJCta88CV1QgOnnm-mPRJHV8-0GcaqALZd1smX46ApVGUQcrL38w2pLtBhYvLDZ7NiUgNKdzg258EtZZ6qVODvpReCdcjLh6QlPsdNF2S9gEV6XUxJLEQ&__tn__=*NK-R
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ي معاذ متابعة أعمال وضع طبقة األسفلت بطريق إسكندرية مطروح قبلي بدايةً من جزارة فلفل حتى نقطة شرطة فوز

 ل ورفع كفاءة الطرق والمنفذة من قبل مديرية الطرق ضمن أعمال اعادة تأهي

من متابعة تركيب أغطية لغرف تفتيش المنازل بشارع عمرو بن العاص بالهانوفيل غرب بواسطة مديرية الطرق ض

 أعمال تطوير الشارع 

الطلخاوي متابعة أعمال تنظيف وحفر مسار حفر مشروع إحالل وتجديد شبكة الصرف الصحي بشارع عبد الفتاح 

 تمهيدا ألعمال الرصف ووضع طبقة األساس من قبل مديرية الطرق

اع متر طريق مصرف غرب النوبارية الحارة الشرقية قط ٩٥٠متابعة أعمال إعادة الشيء ألصله بحفر غاز بطول 

 . جارى عملية القشط تمهيد لوضع طبقة االسفلت ٢اكتوبر الزراعيين 

اس بمسار حفر مشروع الصرف الصحي بشارع عبد الفتاح الطلخاوي متابعة أعمال وضع وفرد طبقة األس 

 . من قبل مديرية الطرق

 

ندرية متابعة أعمال القطع والتمهيد ورفع المخلفات بشارع مسجد األنوار المتفرع من طريق إسك 27/7/2022يوم 

 . الرصف مطروح بحري تمهيدا لوضع طبقة األساس بواسطة مديرية الطرق ضمن الخطة االستثمارية

 متابعة أعمال التطوير بميدان الشركات بوادي القمر وتركيب البالط المطور أمام مسجد البترول

 متابعة وضع طبقة اسفلت إلعادة تأهيل طريق اسكندرية مطروح بحري من أمام محطة وقود موبيل ناصيه مدخل

 .الهانوفيل الرئيسي حتي ناصية شارع التوحيد بواسطة مديرية الطرق 

 

 

 

 

 

 

 

حملة الزالة اإلشغاالت من طريق إسكندرية مطروح من  5/7/2022يوم 

 . ٢١البيطاش وحتى الكيلو 

رئيس حى العجمى  موسي السيدفي إطار تنفيذ تكليفات األستاذ 

بإستمرار حمالت إزالة اإلشغاالت والتعديات علي حرم الطريق العام بنطاق 

 .الحى

واصلت إدارة إشغال الطريق برئاسة األستاذ مدحت أنيس حمالتها 

والتعديات والفروشات والباعة الجائلين بشوارع العجمى إلزالة اإلشغاالت 

 .ومكافحة ظاهرة إفتراش األرصفة

وتحت إشراف األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحى قامت  

اإلدارة بشن حملة بطريق إسكندرية مطروح من البيطاش وحتى 

 .وتم التحفظ علي عشرات اإلشغاالت ٢١الكيلو 

 

حملة إلزالة اإلشغاالت والتعديات علي حرم الطريق العام بمنطقة  قامت إدارة إشغال الطريق بشن 18/7/2022يوم 

 . أكتوبر ٦ومدينة  ٢١المكس والدخيلة وشارع البيطاش وشارع الهانوفيل وطريق إسكندرية مطروح حتي الكيلو 

 . وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام

 

قامت إدارة إشغال الطريق برئاسة األستاذ مدحت أنيس بحملة إلزالة اإلشغاالت بشارع البيطاش و  23/7/2022يوم 

أكتوبروتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي  ٦ومدينة  ٢١إسكندرية مطروح حتي الكيلو 

 .تشغل الطريق العام والتحفظ علي عشرات اإلشغاالت 

واصلت إدارة إشغال الطريق برئاسة األستاذ مدحت أنيس حمالتها بنطاق الحى تحت إشراف  27/7/2022م يو

األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحى قامت الحملة المسائية بالمرور بشارع البيطاش وطريق إسكندرية مطروح و 

 أكتوبر وتم التحفظ على عشرات اإلشغاالت  ٦ومدينة 

 . ت والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العاموتم إزالة والتعديات والفروشا

 

 بحى العجمى  ادارة اشغال طريقانجازات 

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=AZWV4ap1ti7dUk8IlLsqK7TBXTR6-uGBH5i8B4HA-MYDleXdCzOHBIGPzkb6THj_qU2QANINu9Sv8N5NdgL4mjToJrGdmjhTkcEHxEeKmIXfF56vvO1Ywqdjw39Ivzu41c-mnFY9IFLerZRMmgRiGhtT2v30xc88FaxGWuygHPOwIQ&__tn__=*NK-R
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طريق إدارة إشغال الطريق تواصل حمالتها لمكافحة ظاهرة افتراش األرصفة والتعدى علي حرم ال 29/7/2022يوم 

  ٢١العام بشارع البيطاش و أسكندرية مطروح حتي الكيلو 

رات التي تشغل الطريق العام والتحفظ على عشوتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين 

 .اإلشغاالت

 

 

 

 

 

 

 

 

قامت إدارة الكهرباء برئاسة االستاذ ياسر التركى  3/7/2022يوم 

 -:باألعمال األتية تحت إشراف األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحى

العامة بشارع األربعين المتفرع من ربط برشمانات كشافات االنارة 

شارع الحنفية وأمام نقطة شرطة الساحل و بأحد التفرعات في نهاية 

 شارع الحنفية بالبيطاش

تأمين وعزل الكابالت وتركيب ابواب العمدة االنارة العامة باحد 

 . تفرعات شارع عبودة العقارى المتفرع من نهاية شارع البيطاش الجديد

كشافات االنارة العامة بمساكن طلعت مصطفى ربط برشمانات 

 بالهانوفيل

بربط برشمانات كشافات االنارة العامة خلف المدرسة البريطانية 

 بالهانوفيل

 صيانة كشافات االنارة العامة بنهاية منطقة طلمبات المكس

 صيانة كشافات االنارة العامة بشارع مكة بجوار مكتبة عالم سمسم 

 فات االنارة بأول شارع نادى القوات المسلحة بشهر العسل بالبيطاشوربط برشمانات كشا

اصالح عطل بالعداد االليكتروني ذات التايمر بلوحة التحكم المغذية لكشافات االنارة بشارع مسجد النور المتفرع 

 من نهاية شارع الحنفية 

 لهانوفيلالعمل بطريق اإلسكندرية مطروح بالوصلة من امام مسجد القويرى اتجاة ا

تم العمل على تفرعات شارعى الحنفية ًوالنور وخالد بن الوليد وعزل الكابالت وتركيب ابواب العمدة االنارة  

متر وسلك ترموبالست العمدة االنارة العامة المطفاة وذلك في اطار ٦٠العامة ومد شبكة هوائية بطول 

 .اعمال خطة االستعداد المبكر لمواجهة موسم االمطار 

 

قامت إدارة الكهرباء برئاسة االستاذ ياسر التركى باستكمال االعمال بالبيطاش طريق اإلسكندرية  8/7/2022يوم 

مطروح وتركيب كشافات انارة عامة جديدة واالستفادة من الكشافات ناتج االحالل وتركيبها بدال من الكشافات الليد 

 التالفة 

 بشارع الريدنبكس بابويوسف عمل صيانة وقائية البران االنارة العامة 

فى اطار متابعة اعمال الخطة االستثمارية لالنارة العامة للعام الحالي تم االنتهاء من تركيب الشبكة الهوائية 

 بمنطقة خلف نتالى بالدرايسة قبلى 

خصص لها االنتهاء من تركيب الشبكة الهوائية بمنطقة خلف برج العائلة وربطها بشارعى اللوادر والمرور والم

 وات١٥٠كشاف ليد  ٧٩عدد 

 كشافات انارة بدال من التالف وربط برشمانات كشافات االنارة ٦العمل بشارع جمعة مفتاح وتركيب 

المرور على اعمدة االنارة العامة بطريق اسكندرية مطروح بالوصلة من المركز اللوجيستي اتجاة حى العجمى 

 قبلى وبحرى الطريق

االنارة العامة ناتج االحالل بطريق اسكندرية مطروح بدال من الكشافات الليد التالفة و تامين وعزل تركيب كشافات 

 الكابالت وتركيب ابواب العمدة االنارة بدال من المفقودة

 بحى العجمى  ادارة الكهرباءانجازات 
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 تفقد حالة االنارة بطريق اسكندرية مطروح الساحلى

 طاش الرئيسيربط برشمانات كشافات االنارة بشارع البيطاش الجديد و شارع البي

 

قامت إدارة الكهرباء برئاسة االستاذ ياسر التركى باألعمال األتية تحت إشراف األستاذ حامد متولي  15/7/2022يوم 

 -:سكرتير عام الحى

 ربط شبكة مقطوعة بالشارع الرابط مابين شارع مستشفى العجمى العام وشارع المرور وانارة الشارع بالكامل

 العامة داخل جراج حى العجمي بالتنسيق مع السيد مدير الجراج صيانة كشافات االنارة

متر وتغيير مصدر ٦٠وتوفير شبكة هوائية بطول حوالي  ٢١رفع كفاءة االنارة العامة بموقف سيارات الكيلو

 التغذية

 رفع كفاءة االنارة العامة بمنطقة بيانكى وشارع مدرسة التنوير المتفرع من شارع الحنفية بالبيطاش  

 

 -:قامت إدارة الكهرباء برئاسة االستاذ ياسر التركى باألعمال األتية 23/7/2022يوم 

العمل بمنطقة الدخيلة طريق االسكندرية مطروح بالوصلة من وادى القمر اتجاة محكمة الدخيلة وتم اصالح عطل 

 بالشبكة بمفتاح محمد سالم واصالح عطل بلوحة التحكم بمفتاح االمن المركزى

 بصيانة كشافات االنارة العامة بتفرعات شارع االهرام بمنطقة ابو تالت تلبية لطلبات السادة المواطنينالعمل 

 تم توفير سلك ترموبالست وصيانة كشافات االنارة العامة بشارع عبد الحى الطلخاوى بالبيطاش

 شارع الزهور اعمال الصيانة الوقائية البران االنارة العامة بشارع المرور وشارع ريدنبكس و

 متر النارة الكشافات المطفأة بمحيط الكنيسة بشارع ريدنبكس ابويوسف ٧٠تم توفير شبكة هوائية بطول 

 رفع كفاءة االنارة العامة بشارع مدرسة شباب الثورة وطريق ترعة غرب النوبارية

بشارع سعد زغلول بالبيطاش فور ورود بالغ من غرفة عمليات المحافظة بوجود كابل ساقط على احدى البلكونات 

 تم التوجة لمحل البالغ وعمل الالزم وتالقى الخطر

 ٢١رفع كفاءة االنارة العامة على جانبى ترعة النوبارية بالكيلو 

 وتم تامين كابل به شرز  ٢التوجة لشارع السماليهى

 رفع وربط شبكة مقطوعة بشارع عيد ابوتالت 

 . ٢مة بنهاية شارع عبدالمالكربط برشمانات كشافات االنارة العا
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قامت إدارة الحدائق برئاسة المهندسة هبة حلمى بأعمال النظافة العامة والتكريك والري أمام  8/7/2022يوم 

 إسكندرية للبترول

 أعمال الري بحديقة موزع الدواجن

 ٨البوابة تغيير محابس المياه بحديقة 

 أعمال الري والنظافة بحديقة عباس حلمي

 قص وتشكيل األشجار بحديقة القاعدة بالبيطاش 

 

برئاسة المهندسة هبة حلمى الحدائق  قامت إدارة 25/7/2022يوم 

 -:وفريق اإلدارة باألعمال األتية

 قص النجيل بحديقة المقابر بالبيطاش

 أعمال الري بحديقة موزع الدواجن

 وتشكيل األشجار بحديقة ميدان الشركاتقص 

 . نهو شكوى واردة بإشارة تليفونية بخصوص سقوط شجرة وقد تم التعامل ورفع االفرع

 

قامت إدارة الحدائق برئاسة المهندسة هبه حلمى  27/7/2022يوم 

بمتابعة أعمال نهو شكوى مواطن بخصوص أشجار تمتد للشارع 

 اضرار بشارع مالك الملك بالهانوفيلوتعيق حركة السيارات وتسبب 

تنقية حديقة المقابر بالبيطاش من الحشائش الغريبة وتنظيف 

 الجور

 تجهيز سيارة االحتفال بعيد اإلسكندرية داخل مشتل المكس

 . ري حديقة موزع الدواجن بالبيطاش

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحى العجمى  ادارة الحدائقانجازات 
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 رؤساء قطاعات الحى وإدارة الرصد البيئى برئاسة االستاذ صالح صبحى ، قامت  10/7/2022يوم 

 -: بمتابعة أعمال النظافة وتفريغ الحاويات بواسطة شركة نهضة مصر بالمناطق التالية

بالبيطاش ، شهر العسل  ١قطاع الدخيلة ، منطقة ابو يوسف ، أمام شارع القاعدة بالبيطاش ، أمام شارع السماليهى 

  ، شهر العسل أمام شارع مسجد الصالحين ، طريق إسكندرية مطروح ، شارع الحديد والصلب ، الدرايسة ، الهانوفيل

 . ساعة ٢٤وتستمر أعمال المتابعة علي مدار ال

 

القمامة وتفريغ قامت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية بأعمال تجريف األتربة ورفع تجمعات  19/7/2022يوم 

على  ٢٧، شارع  ٢٩على  ١٢الحاويات بنطاق القرية بواسطة عمال ومعدات الشركة وتم رفع التجمعات من شوارع 

 ٢،  ٦و شارع  ٦٩حتى شارع  ٢٧من  ١٠شارع  ٦على  ٢٧، شارع  ٢

 

ستاذ عمرو توفيق جاء ذلك تحت إشراف األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحى و متابعة قطاع أكتوبر برئاسة األ

وتمت متابعة أعمال الكنس والتجريف ورفع تجمعات القمامة بعدد من شوارع القرية وخلف عمارات السعد كما تم 

إنهاء شكوى خلف الزراعين من شاطي النخيل وذلك بواسطة عمال ومعدات شركة نهضة مصر وتستمر أعمال 

تحت إشراف األستاذ ياسر شعبان رئيس قطاع العجمى المتابعة اليومية لتحسين مستوى الخدمات بالقرية وذلك 

 . بشركة نهضة مصر

 

قامت شركة نهضة مصر بأعمال الكنس وتجريف األتربة ورفع تجمعات القمامة وتفريغ الحاويات  23/7/2022يوم 

 -: من الشوارع التالية

  ١٠علي  ٥شارع 

  ١٠علي  ١١شارع 

 ١٠علي  ٩شارع 

 ٦على  ٢٧شارع 

 ٢على  ٦٣شارع 

  ١٤على  ٢٧شارع 

  ٦على  ٢٧شارع 

  ٢على  ٢٧شارع 

  ٧٣على  ٢شارع 

  ٧١على  ٤شارع 

  ٥٩على  ٦شارع 

  ٢٧شارع 

  ٨و٦و٤و٢علي  ٦٣شارع 

  ٤علي  ٣٣شارع 

وذلك تحت إشراف األستاذ ياسر شعبان رئيس قطاع العجمى بشركة نهضة مصر واالستاذ عمرو توفيق رئيس 

 .حى العجمىقطاع أكتوبر ب

 

إدارة الرصد البيئى برئاسة االستاذ صالح صبحى تتابع أعمال النظافة وتفريغ الحاويات ورفع  27/7/2022يوم 

 . أكتوبر بمنطقة الكورنيش ٦تجمعات القمامة بواسطة شركة نهضة مصر داخل قرية 

 

أكتوبر بالتعاون مع  ٦النخيل ب قام قطاع أكتوبر بمنابعة اعمال شركة نهضة مصر داخل قرية  30/7/2022يوم 

 -: األستاذ ياسر شعبان رئيس قطاع العجمى بشركة نهضة مصر وتم العمل بالشوارع التالية

 ٦على شارع  ٢٧شارع 

 بحى العجمى  ادارة النظافة والرصد البيئىانجازات 



13 
 

 ٢٢على شارع  ٦شارع 

 ٣٥على شارع  ١٤شارع 

  ٤كنس شارع 

 ٢٧على شارع  ٦شارع 

 عند المسجد  ٢٧رفع مركز بشارع 

 ٦علي شارع ١شارع 

 ٦علي شارع ١٣شارع 

 ٦علي شارع  ١٧شارع 

  ٢٥علي شارع  ١٠شارع 

  ٢١علي شارع  ١٠شارع 

  ٩علي شارع ١٠شارع 

  ٧علي شارع  ١٠شارع 

  ٦على شارع  ٢٧شارع 

  ٢٧كنس شارع 

  ٢٩على شارع  ١٢شارع 

  ٦على شارع  ٢٧شارع 

  ٣٣على شارع  ٢شارع 

 )العمل بشارع صفر ) الكورنيش

 ١٧العمل بالكورنيش امام مدخل شارع 

كما قامت إدارة المتابعة الميدانية بمتابعة أعمال النظافة بمنطقة ابو يوسف قبلي وبحري بواسطة عمال ومعدات 

 شركة نهضة مصر 

كما تم رفع األتربة من شارع قسم الدخيلة بخمسة سيارات تابعة إلدارة تجميل المدينة ولودر الحي فى وجود مدير 

 . الرصد البيئي ورئيس قطاع الدخيلة

 . ٢١وقام قطاع ابوتالت بمتابعة أعمال النظافة بأخر شارع الصفا ومساكن ك

كما قام قطاع الدخيلة بمتابعة اعمال الكنس وتجريف األتربة ورفع تجمعات القمامة وتفريغ الحاويات بنطاق 

 . القطاع

 

 

 

 

 

 

 

  -: قامت إدارة التطهير برئاسة األستاذة حسناء حسن وفريق اإلدارة باألعمال األتية 3/7/2022يوم 

مشاركة أدارة التطهير بالحى فى حملة الضباب المسائية مع باقى 

 االحياء بالمحافظة فى رش تطهير

 **حى العامريةثانى**

 منطقة الكينج_

 شارع الكينج الجديد_

 شارع محمد رشيد_

 منطقة الدير_

 كما قامت اإلدارة باالعمال األتية بنطاق الحى 

 حملة بمنطقة وادى القمر 

 -: حملة بمنطقة المكس واستهدفت

 مساكن المكس_

 طلمبات المكس_

 حديقة المكس_

 المنطقة المحيطة بترعة الخندق بالمكس_

 المنطقة المحيطة بستاد حرس الحدود بالمكس_

 بحى العجمى  ادارة التطهيرانجازات 
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 المنطقة المحيطة بنقطة شرطة المكس _

 طريق إسكندرية مطروح من البيطاش إلى المكس 

 التوجه إلى التطهير المركزى الستالم المبيد المستخدم فى حملة الضباب اليومية 

 . رش وتطهير مكتب إدارة الحدائق بالمكس والمنطقة المحيطة به

 حملة بمنطقة البيطاش بحرى

  -: ش.البيطاش الرئيسى وبعض الشوارع المتفرعة منه_

 ، الكواكب،القاعدة،الرياض،قبضايا، ١,٢شارع ابراهيم عثمان , السماليهى

 األندلس والحجاز، الطيار،العوضى

 . حملة بمنطقة شهر العسل وتفرعاته وشارع السالم

 حملة بمنطقة بيانكى وتفرعاته

 حملة بشارع البيطاش الجديد 

 

شاركت إدارة التطهير برئاسة االستاذ حسناء حسن فى حملة الضباب المسائية مع أحياء المحافظة  8/7/2022يوم 

 *فى رش وتطهير منطقة عبد القادر قبلي وبحرى بنطاق *حى العامرية أول

 -:كما قامت اإلدارة بأعمال التطهير التالية بنطاق الحى

 حملة بمنطقة البيطاش بحرى واستهدفت 

 ارع البيطاش الرئيسى والشوارع المتفرعة منهش_

 شهر العسل وتفرعاته_

 منطقة بيانكى وتفرعاته _

 حملة بشوارع البيطاش المتفرعة من طريق إسكندرية مطروح بحرى الطريق من شارع األيمان إلى شارع فضة

 أنهاء شكوى من مكتب رئيس الحى برش وتطهير شركة البتروكيماويات بالدخيلة

 

قامت إدارة التطهير بالحى برئاسة االستاذة حسناء حسن بالمشاركة فى حملة الضباب المسائية مع  23/7/2022يوم 

 احياء غرب المحافظة 

 )، التطهير المركزىحى عامرية أول ،حى عامرية ثانى ،مركز ومدينة برج العرب(

 

 -:توزيع السيارات كما يلىوباشرت الحملة المشتركة أعمالها بنطاق حى العجمى بالكامل وتم 

 -:سيارة حى العجمي فى المناطق التالية

 الدخيلة القبلية_

 الدخيلة البحرية_

 وادى القمر_

 المكس_

 -:سيارة برج العرب بمنطقة

 شارع البيطاش الرئيسى وبعض الشوارع المتفرعة منه_

 منطقة شهر العسل وتفرعاته_

 منطقة بيانكى_

 ش.البيطاش الجديد_

 -:حى العامرية أول بمنطقةسيارة 

 الهانوفيل بحرى_

 الهانوفيل قبلى_

 مساكن الحديد والصلب_

 -:سيارة حى العامرية ثانى بمنطقة

 أبو يوسف بحرى_

 أبو يوسف قبلى_

 أكتوبر ٦منطقة _

 بالذراع البحرى  ٢١مساكن الكيلو _

 -:سيارة إدارة مكافحة ناقالت األمراض )بالتطهير المركزى( بمنطقة

 21الصفا بالكيلو _

 أبو تالت_

 ٢٦الكيلو _
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 -:كما قامت اإلدارة باألعمال األتية

 حملة بمنطقة أبو يوسف قبلى 

 حملة بمنطقة أبو يوسف بحرى 

 أكتوبر وشاطئ النخيل ٦حملة بمنطقة 

 حملة بمساكن الحديد والصلب 

 أكتوبر٦طريق إسكندرية مطروح من البيطاش إلى 

 ن جروب شكاوى مكتب المحافظ فى شارع عبد الحميد رضوانإنهاء شكوى مواطن م

 ،شارع حسنى مبارك آخر مساكن الحديد والصلب تم رش الشارعين بالكامل ضمن الحملة 

 أكتوبر٦فى شاطئ النخيل _١٠/١١إنهاء شكوى مواطن فى شارع 

 . وقد تم رش وتطهير المنطقة بالكامل ضمن الحملة

 

 -: التطهير برئاسة األستاذة حسناء حسن باألعمال األتيةقامت إدارة  25/7/2022يوم 

 حملة بالدخيلة القبلية بالمالحات والمنطقة المحيطة بمدرسة النورس 

 حملة بمنطقة وادى القمر 

 حملة بمنطقة المكس

 طلمبات المكس_

 مساكن المكس_

 المنطقة المحيطة بترعة الخندق بالمكس_

 دود بالمكسالمنطقة المحيطة بستاد حرس الح_

 المنطقة المحيطة بنقطة شرطة المكس _

 رش وتطهير مبنى إدارة الحدائق بالمكس والمنطقة المحيطة به 

 رش وتطهير حديقة المكس 

 طريق أسكندرية مطروح من البيطاش إلى المكس 

 إنهاء شكوى واردة لإلدارة من مكتب سكرتير عام الحى برش وتطهير قسم شرطة الدخيلة

شكوى واردة لإلدارة من مكتب رئيس الحى برش وتطهير المنطقة المحيطة بالمخبز المجاور لمدرسة إنهاء 

 النورس نهاية طريق الشمعدان بالدخيلة القبلية

 حملة بمنطقة الهانوفيل قبلى

 المساكن الصينية_

 مساكن االيجى كاب_

 مساكن طلعت مصطفى_

 سوق الهانوفيل _

 حملة بمنطقة الدرايسة قبلى

 منشية العلماء_

 عزبة عالم_

 ٨البوابة _

 ش.مرور العجمى_

 ش.اللوادر_

 ش.مجمع المدارس _

 إنهاء شكوى مواطن فى شارع مسجد الشرش بالهانوفيل وتم رش وتطهير المنطقة 

 إنهاء شكوى مواطن بشارع حسين والى متفرع من شارع الجمعية بالهانوفيل

 بجوار المدرسة الفكرية وتم رش المنطقة إنهاء شكوى مواطن فى شارع مجمع المدارس 

 رش وتطهير طريق إسكندرية مطروح من البيطاش إلى الهانوفيل 

 رش وتطهير _مكتب قطاع الهانوفيل

 مكتب أدارة تسمية الشوارع_

 . مكتب أدارة محو األمية_
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صرف صحي بشارع اللواء أحمد سامي المتفرع من شارع عبد الحميد رضوان متابعة تسليك سدد  25/7/2022يوم 

 بالهانوفيل غرب بواسطه عمال منطقة العجمي للصرف الصحي وذلك بعد الرصد واالبالغ

غطاء مطبق صرف صحي مردومين بشارع سعداوي حمد أبو يوسف قبلي أمام  ٢متابعة أعمال كشف وتعلية عدد 

 وبهما بمستوى الشارع من قبل قسم ترميمات منطقة العجمي للصرف الصحيصيدلية المعراج وضبط منس

 

 

 

 

 

تم االنتهاء من إصالح الكسر أمام سي جل بواسطة مرفق المياه ، كما تم نزح تجمع المياه النانج  1/7/2022يوم  

 . عن الكسر من مثلث الشركات بسيارات البترول

 

ورود شكوي من سكان شارع متفرع من شارع حسين قبطايا بوجود هبوط ارضي وبالمعاينة فور  2/7/2022يوم 

 .تالحظ وجود ماسورة مياة مكسورة وتم التنسيق مع مرفق مياة العجمي النهاء اعمال االصالح

 

 السيد  ستاذ قطاع الدخيلة يتابع أعمال إصالح خط مياه الشرب بالدخيلة القبلية تنفيذاً لتكليفات األ 15/7/2022يوم 

 رئيس حى العجمى  موسي

بوصة بشارع السكة الحديد بجوار ٦قام قطاع الدخيلة برئاسة االستاذ سامى عبد الرازق بمتابعة اصالح خط مياه 

 .المياه بعد انتهاء أعمال الصيانةصيدليه دكتورة منى عبداللطيف بالدخيلة قبلى وتم إعادة فتح 

 

 

 

 

 

 

 (423عدد الطلبات المقدمة  )الطلبات المقدمة للمركز التكنولوجى     -

 (395عدد الطلبات المنتهية  )                                                 

 (28عدد الطلبات الغير منتهية  )                                                

 

 حى العجمى فى الصرف الصحىانجازات 

 انجازات المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين 

 انجازات قطاع المياة

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=AZVL1DrbbhAMwDilto53WsDHN2phTrhMEhEFU560Abrx_VIeUb867M-yd3NKrHwdh7w6J8ezAU-rui_7KIv_81EY_ecrc_f41ljPZwFpErDzlniV2osGfJ6m00kDjD0wR-CtYYUWYNjwrjVHh6T9UaZisdfWT9_Jll4VDGfbKzZuxw&__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=AZVL1DrbbhAMwDilto53WsDHN2phTrhMEhEFU560Abrx_VIeUb867M-yd3NKrHwdh7w6J8ezAU-rui_7KIv_81EY_ecrc_f41ljPZwFpErDzlniV2osGfJ6m00kDjD0wR-CtYYUWYNjwrjVHh6T9UaZisdfWT9_Jll4VDGfbKzZuxw&__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=AZVL1DrbbhAMwDilto53WsDHN2phTrhMEhEFU560Abrx_VIeUb867M-yd3NKrHwdh7w6J8ezAU-rui_7KIv_81EY_ecrc_f41ljPZwFpErDzlniV2osGfJ6m00kDjD0wR-CtYYUWYNjwrjVHh6T9UaZisdfWT9_Jll4VDGfbKzZuxw&__tn__=*NK-R

