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شن حى العجمى برئاسة االستاذ السيد موسي رئيس الحى حملة مكبرة للمرور علي المحالت لمتابعة  2/1/2022يوم

االجراءات االحترازية وفقًا لقرارات السيد رئيس مجلس تطبيق 

 .الوزراء

وكانت الحملة برئاسة السيد رئيس حي العجمي والسيد سكرتير 

عام الحي وجميع االدارات التنفيذية بالحي )إشغال الطريق ، 

المتابعة، شئون البيئة ، الرصد البيئى، وحدة التدخل السريع ووحدة 

  (اإلزالة بالحي

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 ، جهاز حماية المستهلك

 :وقد أسفرت الحملة عـــن األتـــي

 معاهد التعليمية اول شارع التوحيد المتفرع من طريق اسكندرية مطروح امام مدرسة محمد نجيب غلق احد ال

 غلق محل لزجاج السيارات بطريق اسكندرية مطروح قبلي بعد وحدة العجمي البحرية لطب االسرة 

 غلق محل البان بطريق اسكندرية مطروح بحري امام وحدة العجمي البحرية لطب االسرة 

 حل لزجاج السيارات طريق اسكندرية مطروح بحري بعد محطة بنزين اوليبيا غلق م

 غلق محل بطريق اسكندرية مطروح ناصية شارع قباء امام مدخل الحديد والصلب 

 غلق محل سوبر ماركت اول شارع الروضة الخضراء يمين 

 غلق عدد محل البان ضمن سلسلة فروع شهيرة شارع الروضة الخضراء 

 د سوبر ماركت اول شارع ابو يوسف القديم غلق عد

 غلق سوبر ماركت بشارع ابو يوسف القديم 

 -: وتم إزالة اإلشغاالت والتعديات األتية

 ازالة حواجز بلدورات طريق اسكندرية مطروح امام برج العائلة 

ازالة اشغاالت وتكسير اقفاص فاكهة فارغة طريق اسكندرية 

 مطروح بجوار النموذجية 

جكمانات معلقة علي عامود انارة عامة بطريق  ٧ازالة عدد 

 اسكندرية بجوار محل لقطع غيار السيارات 

ازالة رمب خرساني علي االسفلت بطريق اسكندرية مطروح 

 بحري 

ازالة حواجز اسمنتية من امام محل خضروات وفاكهة بطريق 

 اسكندرية مطروح بجوار االورمان 

ازالة مدرج حديدي بجوار سنتر للمالبس شارع ابو يوسف 

 القديم 

ازالة حاجز حديدي من امام محل سوبر ماركت بشارع ابو 

 يوسف القديم 

 -: كما تم التحفظ علي
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التحفظ علي شمسية كبيرة ، انبوبة صغيرة ، قاعدة قالية ، ترابيزة صغيرة من بائع متجول بالدرايسة اسكندرية 

 مطروح 

 كرسي بيج كافيتريا بطريق اسكنرية مطروح قبلي  ٥تحفظ علي ال

فرد إطارات سيارات مستخدمة كحواجز اسكندرية مطروح بجوار كافيتريا الديبو محل كاوتش  ٥التحفظ علي 

 سيارات 

ترابيزة خشب واقفاص فاكهة فارغة بائع متجول اسكندرية مطروح امام مدرسة اللواء محمد  ٢التحفظ علي 

 نجيب 

 حواجز إطارات سيارات طريق اسكندرية مطروح امام معرض لألخشاب بالهانوفيل  ٥التحفظ علي 

 علب جكمانات معلقة بجوار محل لقطع غيار السيارات  ٧التحفظ علي 

 التحفظ علي ديسك تقطيع , كوريك ، سلم حديدي 

 شواية ستانلس من مطعم شارع الروضة الخضراء  ١التحفظ علي عدد 

 ترابيزة خشب ، ميزان حديدي لبائع متجول اول شارع الروضة الخضراء  ١التحفظ علي 

 مدرج حديدي بجوار سنتر للمالبس شارع ابو يوسف القديم  ١التحفظ علي عدد 

 مدرج حديد امام محل عطارة شارع ابو يوسف القديم  ٢التحفظ علي 

 استاند شبك حديدي سوبر ماركت  ١تم التحفظ علي 

جنية ( محل اسواق البركة طريق اسكندرية مطروح ٢٠٠٠تحصيل غرامة فورية محالت اشغاالت قدرها ) تم

 بحري 

جنيه ( محل سوبر ماركت طريق اسكندرية مطروح  ٢٠٠٠تم تحصيل غرامة فورية محالت اشغاالت قدرها )

 بحري 

 - :وقانون العمل عـــن األتـــيكما ما أسفرت أعمال التفتيش في مجال االمن الصناعي ومخالفات البيئة 

عدم تأمين المنشأة ضد مخاطر الحريق ، عدم التخلص من المخلفات ..محل جزارة بحرى طريق إسكندرية مطروح 

 ٢٠٠٣لسنة  ١٢في األماكن المخصصة ، سوء بيئة العمل.. انذار مخالفات لقانون رقم 

ر االشتراطات واالمكانيات للحماية من مخاطر الحريق محل جزارة طريق إسكندرية مطروح .. عدم االلتزام بتوفي

والكهرباء ، عدم تقديم الشهادات الصحية ، عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة ، سوء بيئة العمل.. 

 ٢٠٠٣لسنة ١٢انذار مخالفات لقانون رقم 

  عدم تأمين المنشأة ضد مخاطر الحريق ..سوبر ماركت بطريق إسكندرية مطروح 

 ٢٠٠٣لسنة  ١٢، عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة ، سوء بيئة العمل .. انذار مخالفات لقانون رقم 

 ٢٠٠٣لسنة  ١٢عدم تأمين المنشأة ضد مخاطر الحريق .. انذار مخالفات لقانون رقم  , محل للدهانات والديكور

 محل عصير .. عدم تأمين المنشأة ضد مخاطر الحريق ،

 ٢٠٠٣لسنة  12التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة ، سوء بيئة العمل.. انذار مخالفات لقانون رقم  عدم

محل بن بطريق إسكندرية مطروح .. عدم االلتزام بتوفير االشتراطات واالمكانيات للحماية من مخاطر الحريق 

ت في األماكن المخصصة، سوء بيئة العمل.. والكهرباء ، عدم تقديم الشهادات الصحية ، عدم التخلص من المخلفا

 ٢٠٠٣لسنة  ١٢انذار مخالفات لقانون رقم 

صالة ألعاب رياضية أمام مدرسة محمد نجيب .. عدم االلتزام بتوفير االشتراطات واالمكانيات للحماية من مخاطر 

 ٢٠٠٣لسنة  ١٢انذار مخالفات لقانون رقم  ..الحريق والكهرباء 

عدم االلتزام بتوفير االشتراطات واالمكانيات للحماية من مخاطر الحريق  ..طقة العجمى الطبية محل البان امام من

 والكهرباء ، عدم تقديم الشهادات الصحية عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة 

محل جزارة بطريق إسكندرية مطروح بعد ويدوس ..عدم االلتزام بتوفير االشتراطات واالمكانيات للحماية من 

انذار  ..مخاطر الحريق والكهرباء ، عدم تقديم الشهادات الصحية , عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة 

 ٢٠٠٣لسنة  ١٢مخالفات لقانون رقم 

ة مطروح منطقة ابو يوسف .. عدم االلتزام بتوفير االشتراطات واالمكانيات للحماية من كافيتريا بطريق إسكندري

مخاطر الحريق ، سوء بيئة العمل ، عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها ، عدم وجود موافقة بيئية 

 ٢٠٠٣لسنة  ١٢.. انذار مخالفات لقانون رقم 

.. عدم االلتزام بتوفير االشتراطات واالمكانيات للحماية من مخاطر سوبر ماركت بطريق إسكندرية مطروح 

 ٢٠٠٣لسنة  ١٢الحريق والكهرباء ، عدم تقديم الشهادات الصحية .. انذار مخالفات لقانون رقم 

مركز خدمة وصيانة السيارات .. عدم وجود سجل بيئي ، عدم وجود سجل مخلفات ،عدم التخلص االمن من 

 ٢٠٠٣لسنة  ١٢لغسيل انذار مخالفات لقانون رقم مخلفات الزيوت وا

 .عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة .. محل خضروات
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محضر  (1 )اجمالي المحاضر المحررة من قبل التفتيش الصيدلي

 ١٠اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة عدد ) .

 ( محاضر شئون بيئة 

المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة اجمالي المحاضر 

  . ( محاضر١١المهنية عدد )

(  ٦اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين عدد ) 

 محاضر 

( ١٠اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب العمل )

 محاضر 

 . جنية ( غرامة فورية ٤٠٠٠اجمالي المبالغ المحصلة )

  

ة شن حى العجمى حملة مكبرة بنطاق الحى و كانت الحملة تحت اشراف السيد رئيس الحى وقياد 13/1/2022يوم 

زالة ، وحدة اإلالسيد سكرتير عام الحي و مشاركة جميع االدارات التنفيذية بالحي )إشغال الطريق، المتابعة الميدانية

ة ناعي، اداررة الطب البيطري، ، واألمن الصووحدة التدخل السريع بالحي( وباالشتراك مع إدارة العجمي الطبية وإدا

ة الصرف التفتيش الصيدلي بقطاع العجمي وادارة التموين بالعجمي وادارة القوي العاملة واالمن الصناعي ، وشرك

 .الصحي ، جهاز حماية المستهلك

  

 :وقد أسفرت الحملة عـــن األتـــي

غلق وتشميع محل خضروات وفاكهة شارع عبد الفتاح 

 الطلخاوي 

وتم تحصيل غرامة فورية من محمصة اول شارع عبد 

  .) جنية١٠٠٠الفتاح الطلخاوي وقدرها ) 

 -: وأسفرت الحملة عن التحفظ علي

التحفظ علي محمصة لب من محمصة اول شارع عبد الفتاح 

 الطلخاوي 

التحفظ علي تروسيكل بدون لوحات شارع عبد الفتاح 

 الطلخاوي 

حاجز كاوتش بطريق اسكندرية  ١٥التحفظ علي عدد 

 مطروح الدرايسة 

 التحفظ علي ثالجة باب واحد سوبر ماركت شارع عبد الفتاح الطلخاوي 

باب مياة غازيه سوبر ماركت بشارع عبد  ٢التحفظ علي ثالجة 

 الفتاح الطلخاوي 

ستاند حديد مخبوزات وحلواني بشارع عبد  ٢التحفظ علي 

 الفتاح الطلخاوي 

التحفظ علي عدد فرن دائري كبير من مخبز بشارع عبد الفتاخ 

 الطلخاوي 

عربة يد خشب شارع عيد محمود الطلخاوي  ٢التحفظ علي 

 متفرع من طريق اسكندرية مطروح بحري 

ترابيزة خشب بائع متجول شارع متفرع من  ٢التحفظ علي 

 اسكندرية مطروح 

التحفظ علي ستاند شيبسي محل بشارع اسكندرية مطروح بعد 

 مستشفي الهانوفيل التخصصي 

 حاجز كاوتش من امام كافيتريا الحبشي طريق اسكندرية مطروح  ٢التحفظ علي 

 التحفظ علي شمسية اول مدخل سوق الهانوفيل 

 . التحفظ علي ترابيزة خشب بائع متجول طريق اسكندرية مطروح قبلي قبل دوران كالسيك

  .تم ازالة حواجز حديدية اعلي الرصيف امام محل مخبز وحلواني بشارع عبد الفتاح الطلخاوي

  -: وبلغت المحاضر المحررة أثناء الحملة

 .محاضر  ٤المحاضر المحررة من قبل التفتيش الصيدلي 

 محاضر شئون بيئة  ٨المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة 
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  . محاضر ١٠المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية 

 محاضر شهادات صحية واشتراطات صحية  ٣المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور 

 محضر عدم حمل شهادة صحية  ٢محضر اعالن و٢المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين 

 محاضر ٧المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب العمل 

 محاضر  ٣المحاضر المحرر من قبل ادارة حماية المستهلك عدد 

 . جنية غرامة فورية ١٠٠٠اجمالي المبالغ المحصلة  

 

ات مجلس الوزراء بشأن تطبيق اإلجراءحملة مكبرة بنطاق الحى لمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة  25/1/2022يوم 

 . اإلحترازية وإلزالة اإلشغاالت والتعديات من شوارع العجمى لتحقيق االنضباط وردع المخالفين

واستهدفت الحملة المرور بطريق إسكندرية مطروح وسوق الهانوفيل وشارع الهانوفيل وشارع رضوان بنطاق 

 .ازية وفقًا لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراءحي العجمي لمتابعة تطبيق االجراءات االحتر

جاءت الحملة بقيادة األستاذ حامد متولى سكرتير عام الحى و مشاركة االدارات التنفيذية بالحي ) إشغال الطريق ، 

المتابعة الميدانية، رخص المحالت ووحدة التدخل السريع 

بالحي( وباالشتراك مع إدارة العجمي الطبية وإدارة الطب 

البيطري، ، واألمن الصناعي، ادارة التفتيش الصيدلي بقطاع 

العجمي وادارة التموين بالعجمي وادارة القوي العاملة واالمن 

 . الصناعي ، وشركة الصرف الصحي ، جهاز حماية المستهلك

 :وقد أسفرت الحملة عـــن األتـــي

 غلق محل كشري بطريق اسكندرية مطروح 

 غلق محل فواكة بشارع مسجد الرضوان 

غلق محل خضروات وفاكهة بشارع مسجد الرضوان 

 الهانوفيل 

غلق احدى فروع سلسلة سوبر ماركت شهير اسفل برج 

العائلة بطريق اسكندرية مطروح لعدم تطبيق االجراءات 

 االحترازية 

 -: كما تم التحفظ علي اإلشغاالت األتية

 بوكسات بالستيك محل فواكة التحفظ علي ترابيزة ، 

 التحفظ علي ترابيزة خشب ، ستاند حديد من ممر بجوار جزارة عسكر 

 التحفظ علي ديب فريزر بدون باب من محل البان بشارع الرضوان الهانوفيل 

 ستاند حديد ، مدرج من محل خضروات وفاكهة  ٢التحفظ علي 

 -: وتم تحرير المحاضر التالية

 .محاضر  ٤المحررة من قبل التفتيش الصيدلي  اجمالي المحاضر

 محاضر شئون بيئة  ١٠اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة 

  . محضر ١٢اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية 

 اطات صحية محضر اشتر ١اجمالي المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور 

 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية  ١اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة الطب البيطري 

 . محضر عدم حمل شهادة صحية ٣محضر عدم اعالن ,  ٣اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين 

 محاضر  ١٠اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب العمل 

 . جنيه غرامات فورية ٥٠٠٠تحصيل مبلغ كما تم 
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كلف األستاذ السيد موسى رئيس حى العجمى  22/1/2022يوم 

بإنتشار معدات الحى وجميع الميدانيين للتعامل الفورى مع أى تجمع 

لتحقيق السيولة المرورية بشوارع الحى منذ اللحظات األولى لسقوط 

 . األمطار

الحرجة واألماكن التى تتجمع بها مياه ويستمر التمركز بالنقاط 

 . األمطار حتى إنتهاء النوة

وتحت إشراف السيد سكرتير عام الحى ومشاركة إدارات المتابعة 

الميدانية واألزمات والكوارث والرصد البيئي ورؤساء القطاعات تم 

 -:التعامل مع النقاط التالية

الصينية  مساكن ٢,,,١متابعة تسليك سدد مطابق خلف بلوكات 

 بواسطة مدمجة وعمال الشركة

 كسح مياه االمطار من شارع النقابات بشهر العسل البيطاش

شنيشه اسفل الجزيره الوسطي امام كبده الحرش بالبيطاش الرئيسي وجاري استيعاب مياه  ٢تم فتح  

  االمطار المتراكمة بهذا الجزء وتم كسح مياه االمطار بسياره الحي

 

تم كسح مياه االمطار من امام شارع سعد زغلول  23/1/2022يوم 

 . البيطاش الرئيسي بواسطة سياره الحى

متابعة شنايش تصريف االمطار بالشارع الجديد بجوار سور 

 . القاعده وجاري استيعاب مياه االمطار

 سيارة شفط وبدالة بمثلث الشركات بوادى القمر  ٢تمركز 

 شهر العسل بسيارة الحي  تم كسح مياه االمطار من امام دوران

متابعة شنايش تصريف مياة االمطار بمنطقة شهر العسل ومدى 

 استيعابها لمياة المطر 
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المحالت لمتابعة تطبيق حملة مكبرة للمرور علي بالستاذ السيد موسي رئيس الحى قام السيد ا 2/1/2022يوم

 .االجراءات االحترازية وفقًا لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء

وكانت الحملة برئاسة السيد رئيس حي العجمي والسيد سكرتير عام الحي وجميع االدارات التنفيذية بالحي )إشغال 

  (اإلزالة بالحي الطريق ، المتابعة، شئون البيئة ، الرصد البيئى، وحدة التدخل السريع ووحدة

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 ، جهاز حماية 

 . المستهلك

 :تـــيوقد أسفرت الحملة عـــن األ

 غلق احد المعاهد التعليمية اول شارع التوحيد المتفرع من طريق اسكندرية مطروح امام مدرسة محمد نجيب 

 غلق محل لزجاج السيارات بطريق اسكندرية مطروح قبلي بعد وحدة العجمي البحرية لطب االسرة 

 لطب االسرة غلق محل البان بطريق اسكندرية مطروح بحري امام وحدة العجمي البحرية 

 غلق محل لزجاج السيارات طريق اسكندرية مطروح بحري بعد محطة بنزين اوليبيا 

 غلق محل بطريق اسكندرية مطروح ناصية شارع قباء امام مدخل الحديد والصلب 

 غلق محل سوبر ماركت اول شارع الروضة الخضراء يمين 

غلق عدد محل البان ضمن سلسلة فروع شهيرة شارع 

 ضة الخضراء الرو

 غلق عدد سوبر ماركت اول شارع ابو يوسف القديم 

 غلق سوبر ماركت بشارع ابو يوسف القديم 

 -: وتم إزالة اإلشغاالت والتعديات األتية

ازالة حواجز بلدورات طريق اسكندرية مطروح امام برج 

 العائلة 

ازالة اشغاالت وتكسير اقفاص فاكهة فارغة طريق اسكندرية 

 مطروح بجوار النموذجية 

جكمانات معلقة علي عامود انارة عامة بطريق  ٧ازالة عدد 

 اسكندرية بجوار محل لقطع غيار السيارات 

 ازالة رمب خرساني علي االسفلت بطريق اسكندرية مطروح بحري 

 حل خضروات وفاكهة بطريق اسكندرية مطروح بجوار االورمان ازالة حواجز اسمنتية من امام م

 ازالة مدرج حديدي بجوار سنتر للمالبس شارع ابو يوسف القديم 

 ى رئيس حى العجمى سانجازات السيد االستاذ / السيد مو
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 ازالة حاجز حديدي من امام محل سوبر ماركت بشارع ابو يوسف القديم 

 -: كما تم التحفظ علي

ابيزة صغيرة من بائع متجول بالدرايسة اسكندرية التحفظ علي شمسية كبيرة ، انبوبة صغيرة ، قاعدة قالية ، تر

 مطروح 

كرسي بيج كافيتريا بطريق اسكنرية مطروح  ٥التحفظ علي 

 قبلي 

فرد إطارات سيارات مستخدمة كحواجز  ٥التحفظ علي 

 اسكندرية مطروح بجوار كافيتريا الديبو محل كاوتش سيارات 

ة بائع ترابيزة خشب واقفاص فاكهة فارغ ٢التحفظ علي 

 متجول اسكندرية مطروح امام مدرسة اللواء محمد نجيب 

حواجز إطارات سيارات طريق اسكندرية  ٥التحفظ علي 

 مطروح امام معرض لألخشاب بالهانوفيل 

علب جكمانات معلقة بجوار محل لقطع غيار  ٧التحفظ علي 

 السيارات 

 التحفظ علي ديسك تقطيع , كوريك ، سلم حديدي 

 شواية ستانلس من مطعم شارع الروضة الخضراء  ١التحفظ علي عدد 

 ترابيزة خشب ، ميزان حديدي لبائع متجول اول شارع الروضة الخضراء  ١التحفظ علي 

 مدرج حديدي بجوار سنتر للمالبس شارع ابو يوسف القديم  ١التحفظ علي عدد 

 سف القديم مدرج حديد امام محل عطارة شارع ابو يو ٢التحفظ علي 

 استاند شبك حديدي سوبر ماركت  ١تم التحفظ علي 

جنية ( محل اسواق البركة طريق اسكندرية مطروح ٢٠٠٠تم تحصيل غرامة فورية محالت اشغاالت قدرها )

 بحري 

جنيه ( محل سوبر ماركت طريق اسكندرية مطروح  ٢٠٠٠تم تحصيل غرامة فورية محالت اشغاالت قدرها )

 بحري 

 - :ا أسفرت أعمال التفتيش في مجال االمن الصناعي ومخالفات البيئة وقانون العمل عـــن األتـــيكما م

عدم تأمين المنشأة ضد مخاطر الحريق ، عدم التخلص من المخلفات ..محل جزارة بحرى طريق إسكندرية مطروح 

 ٢٠٠٣نة لس ١٢في األماكن المخصصة ، سوء بيئة العمل.. انذار مخالفات لقانون رقم 

محل جزارة طريق إسكندرية مطروح .. عدم االلتزام بتوفير االشتراطات واالمكانيات للحماية من مخاطر الحريق 

والكهرباء ، عدم تقديم الشهادات الصحية ، عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة ، سوء بيئة العمل.. 

 ٢٠٠٣لسنة ١٢انذار مخالفات لقانون رقم 

 عدم تأمين المنشأة ضد مخاطر الحريق  ..كت بطريق إسكندرية مطروح سوبر مار

 ٢٠٠٣لسنة  ١٢، عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة ، سوء بيئة العمل .. انذار مخالفات لقانون رقم 

 ٢٠٠٣نة لس ١٢محل للدهانات والديكور , عدم تأمين المنشأة ضد مخاطر الحريق .. انذار مخالفات لقانون رقم 

 محل عصير .. عدم تأمين المنشأة ضد مخاطر الحريق ،

 ٢٠٠٣لسنة  12عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة ، سوء بيئة العمل.. انذار مخالفات لقانون رقم 

محل بن بطريق إسكندرية مطروح .. عدم االلتزام بتوفير االشتراطات واالمكانيات للحماية من مخاطر الحريق 

الكهرباء ، عدم تقديم الشهادات الصحية ، عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة، سوء بيئة العمل.. و

 ٢٠٠٣لسنة  ١٢انذار مخالفات لقانون رقم 

صالة ألعاب رياضية أمام مدرسة محمد نجيب .. عدم االلتزام بتوفير االشتراطات واالمكانيات للحماية من مخاطر 

 ٢٠٠٣لسنة  ١٢انذار مخالفات لقانون رقم  .. الحريق والكهرباء

عدم االلتزام بتوفير االشتراطات واالمكانيات للحماية من مخاطر الحريق  ..محل البان امام منطقة العجمى الطبية 

 والكهرباء ، عدم تقديم الشهادات الصحية عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة 

محل جزارة بطريق إسكندرية مطروح بعد ويدوس ..عدم االلتزام بتوفير االشتراطات واالمكانيات للحماية من 

انذار  ..مخاطر الحريق والكهرباء ، عدم تقديم الشهادات الصحية , عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة 

 ٢٠٠٣لسنة  ١٢مخالفات لقانون رقم 

ة مطروح منطقة ابو يوسف .. عدم االلتزام بتوفير االشتراطات واالمكانيات للحماية من كافيتريا بطريق إسكندري

مخاطر الحريق ، سوء بيئة العمل ، عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها ، عدم وجود موافقة بيئية 

 ٢٠٠٣لسنة  ١٢.. انذار مخالفات لقانون رقم 
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.. عدم االلتزام بتوفير االشتراطات واالمكانيات للحماية من مخاطر سوبر ماركت بطريق إسكندرية مطروح 

 ٢٠٠٣لسنة  ١٢الحريق والكهرباء ، عدم تقديم الشهادات الصحية .. انذار مخالفات لقانون رقم 

مركز خدمة وصيانة السيارات .. عدم وجود سجل بيئي ، عدم وجود سجل مخلفات ،عدم التخلص االمن من 

 ٢٠٠٣لسنة  ١٢لغسيل انذار مخالفات لقانون رقم مخلفات الزيوت وا

 .عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة .. محل خضروات

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

 ( محاضر شئون بيئة  ١٠اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة عدد )

  . ( محاضر١١المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية عدد )اجمالي المحاضر 

 ( محاضر  ٦اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين عدد ) 

 ( محاضر ١٠اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب العمل )

 . جنية ( غرامة فورية ٤٠٠٠اجمالي المبالغ المحصلة )

 

 ٣حفظ علي التيوقف أعمال بناء مخالفة ووجه السيد االستاذ السيد موسى  رئيس حى العجمى  4/1/2022يوم 

 أوناش رفع

 

األستاذ السيد موسى رئيس حى العجمى وحدة اإلزالة بإزالة فورية لحالة تعدى بالبناء السيد وجه  10/1/2022يوم 

 البيطاش اعلى مشويات الغربية ٢٥بشارع بدون ترخيص لروف بالدور العاشر بالعقار الكائن 

 

األستاذ السيد موسى رئيس حى العجمى بإستمرار حمالت إزالة اإلشغاالت والتعديات وجه السيد  12/1/2022يوم 

قام مدير ومعاونى إدارة  .من شوارع العجمى لتسهيل حركة المارة والسيارات وإعادة اإلنضباط وردع المخالفين 

وتم إزالة االشغاالت  ٢١ملة إلزالة اإلشغاالت من شارع إسكندرية مطروح حتي ميدان الكيلو إشغال الطريق بشن ح

 والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام 

نسيق مع شرطة المرافق وتم شن حملة مكبرة إلزالة اإلشغاالت والتعديات وتم المرور توجاءت الحملة الثانية بال

أكتوبر وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة  ٦علي شارع أبو يوسف وإسكندرية مطروح ومدينة 

 الجائلين التي تشغل الطريق وجارى إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين 

 

األستاذ السيد موسى رئيس حى العجمى بإستمرار حمالت المرور علي المحالت لمتابعة وجه السيد  13/1/2022يوم 

كانت الحملة تحت اشراف السيد رئيس  .تطبيق االجراءات االحترازية وفقًا لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء

ذية بالحي )إشغال الطريق، المتابعة الميدانية، الحى وقيادة السيد سكرتير عام الحي و مشاركة جميع االدارات التنفي

وحدة اإلزالة ووحدة التدخل السريع بالحي( وباالشتراك مع إدارة العجمي الطبية وإدارة الطب البيطري، ، واألمن 

وادارة التموين بالعجمي وادارة القوي العاملة واالمن الصناعي ،  الصناعي، ادارة التفتيش الصيدلي بقطاع العجمي

  . ركة الصرف الصحي ، جهاز حماية المستهلكوش

 :وقد أسفرت الحملة عـــن األتـــي

 غلق وتشميع محل فواكة شارع عبد الفتاح الطلخاوي 

 غلق وتشميع محل خضروات وفاكهة شارع عبد الفتاح الطلخاوي 

  (جنية١٠٠٠وتم تحصيل غرامة فورية من محمصة اول شارع عبد الفتاح الطلخاوي وقدرها ) 

 -: وأسفرت الحملة عن التحفظ علي

 التحفظ علي محمصة لب من محمصة اول شارع عبد الفتاح الطلخاوي 

 التحفظ علي تروسيكل بدون لوحات شارع عبد الفتاح الطلخاوي 

 حاجز كاوتش بطريق اسكندرية مطروح الدرايسة  ١٥التحفظ علي عدد 

 كت شارع عبد الفتاح الطلخاوي التحفظ علي ثالجة باب واحد سوبر مار

 باب مياة غازيه سوبر ماركت بشارع عبد الفتاح الطلخاوي  ٢التحفظ علي ثالجة 

 ستاند حديد مخبوزات وحلواني بشارع عبد الفتاح الطلخاوي  ٢التحفظ علي 

 التحفظ علي عدد فرن دائري كبير من مخبز بشارع عبد الفتاخ الطلخاوي 

 د خشب شارع عيد محمود الطلخاوي متفرع من طريق اسكندرية مطروح بحري عربة ي ٢التحفظ علي 
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 ترابيزة خشب بائع متجول شارع متفرع من اسكندرية مطروح  ٢التحفظ علي 

 التحفظ علي ستاند شيبسي محل بشارع اسكندرية مطروح بعد مستشفي الهانوفيل التخصصي 

 بشي طريق اسكندرية مطروح حاجز كاوتش من امام كافيتريا الح ٢التحفظ علي 

 التحفظ علي شمسية اول مدخل سوق الهانوفيل 

 . التحفظ علي ترابيزة خشب بائع متجول طريق اسكندرية مطروح قبلي قبل دوران كالسيك

  .تم ازالة حواجز حديدية اعلي الرصيف امام محل مخبز وحلواني بشارع عبد الفتاح الطلخاوي

  -: أثناء الحملةوبلغت المحاضر المحررة 

 .محاضر  ٤المحاضر المحررة من قبل التفتيش الصيدلي 

 محاضر شئون بيئة  ٨المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة 

  . محاضر ١٠المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية 

 شهادات صحية واشتراطات صحية  محاضر ٣المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور 

 محضر عدم حمل شهادة صحية  ٢محضر اعالن و٢المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين 

 محاضر ٧المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب العمل 

 محاضر  ٣المحاضر المحرر من قبل ادارة حماية المستهلك عدد 

 . فوريةجنية غرامة  ١٠٠٠اجمالي المبالغ المحصلة 

 

 . األستاذ السيد موسى رئيس حى العجمى بإزالة اإلشغاالت والتعديات من شوارع الحى وجه السيد 23/1/2022يوم 

قامت إدارة إشغال الطريق بالتعاون مع وحدة اإلزالة وقطاع الدخيلة بإزالة أكشاك مخالفة بكورنيش المكس  

 . وأمام سور الميناء ودوران اللوجيستى

 

األستاذ السيد موسى رئيس حى العجمى بإنتشار معدات الحى وجميع الميدانيين للتعامل الفورى مع أى كلف كما 

 . تجمع لتحقيق السيولة المرورية بشوارع الحى منذ اللحظات األولى لسقوط األمطار

 . ويستمر التمركز بالنقاط الحرجة واألماكن التى تتجمع بها مياه األمطار حتى إنتهاء النوة

وتحت إشراف السيد سكرتير عام الحى ومشاركة إدارات المتابعة الميدانية واألزمات والكوارث والرصد البيئي 

 -:ورؤساء القطاعات تم التعامل مع النقاط التالية

 مساكن الصينية بواسطة مدمجة وعمال الشركة ٢,,,١متابعة تسليك سدد مطابق خلف بلوكات 

 قابات بشهر العسل البيطاشكسح مياه االمطار من شارع الن

شنيشه اسفل الجزيره الوسطي امام كبده الحرش بالبيطاش الرئيسي وجاري استيعاب مياه االمطار  ٢تم فتح 

 . المتراكمة بهذا الجزء وتم كسح مياه االمطار بسياره الحي

 

ابعة تنفيذ قرارات كلف األستاذ السيد موسى رئيس حي العجمى بحملة مكبرة بنطاق الحى لمت 25/1/2022يوم 

رئاسة مجلس الوزراء بشأن تطبيق اإلجراءات اإلحترازية وإلزالة اإلشغاالت والتعديات من شوارع العجمى لتحقيق 

 . االنضباط وردع المخالفين

واستهدفت الحملة المرور بطريق إسكندرية مطروح وسوق الهانوفيل وشارع الهانوفيل وشارع رضوان بنطاق 

 .لمتابعة تطبيق االجراءات االحترازية وفقًا لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراءحي العجمي 

جاءت الحملة بقيادة األستاذ حامد متولى سكرتير عام الحى و مشاركة االدارات التنفيذية بالحي ) إشغال الطريق ، 

رة العجمي الطبية وإدارة الطب المتابعة الميدانية، رخص المحالت ووحدة التدخل السريع بالحي( وباالشتراك مع إدا

البيطري، ، واألمن الصناعي، ادارة التفتيش الصيدلي بقطاع العجمي وادارة التموين بالعجمي وادارة القوي العاملة 

 . واالمن الصناعي ، وشركة الصرف الصحي ، جهاز حماية المستهلك

 :وقد أسفرت الحملة عـــن األتـــي

 مطروح  غلق محل كشري بطريق اسكندرية

 غلق محل فواكة بشارع مسجد الرضوان 

 غلق محل خضروات وفاكهة بشارع مسجد الرضوان الهانوفيل 

غلق احدى فروع سلسلة سوبر ماركت شهير اسفل برج العائلة بطريق اسكندرية مطروح لعدم تطبيق االجراءات 

 االحترازية 

 -: كما تم التحفظ علي اإلشغاالت األتية

 التحفظ علي ترابيزة ، بوكسات بالستيك محل فواكة 
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 التحفظ علي ترابيزة خشب ، ستاند حديد من ممر بجوار جزارة عسكر 

 التحفظ علي ديب فريزر بدون باب من محل البان بشارع الرضوان الهانوفيل 

 ستاند حديد ، مدرج من محل خضروات وفاكهة  ٢التحفظ علي 

 -: يةوتم تحرير المحاضر التال

 .محاضر  ٤اجمالي المحاضر المحررة من قبل التفتيش الصيدلي 

 محاضر شئون بيئة  ١٠اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة 

  . محضر ١٢اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية 

 محضر اشتراطات صحية  ١ية المطور اجمالي المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذ

 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية  ١اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة الطب البيطري 

 . محضر عدم حمل شهادة صحية ٣محضر عدم اعالن ,  ٣اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين 

 محاضر  ١٠اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب العمل 

 . جنيه غرامات فورية ٥٠٠٠كما تم تحصيل مبلغ 

 

األستاذ السيد موسى رئيس حى  السيد وجه 29/1/2022يوم 

العجمى بإستمرار حمالت إزالة اإلشغاالت والتعديات علي حرم 

حركة الطريق العام بنطاق الحى لردع المخالفين وتسهيل 

  .المارة والسيارات

وتحت إشراف السيد سكرتير عام الحى قامت إدارة إشغال 

الطريق بشن حملة إستهدفت شارع العوامى وشارع رضوان 

والهانوفيل الرئيسي وطريق إسكندرية مطروح حتى مدخل 

الحديد والصلب. وتم إزالة اإلشغاالت والتعديات والفروشات 

 . حركة المارة والسياراتوالباعة الجائلين التى تعوق 

إشغال متنوع وتم  ٥٥وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 

 . إيداعهم مخازن المحافظة

 

 

 

 

 . ٩٠قم باب حديد على سطح العقار الكائن بشارع البيطاش الرئيسي عمارة ر ٢تنفيذ إزالة فورية لعدد  5/1/2022

العقار بوضع أبواب وغلق السطح ومنع السكان من الوصول للسطح في سعة المنفعة العامة للعقار  حيث قام صاحب

وفور ورود البالغ توجهت وحدة اإلزالة لمحل البالغ وتم إزالة اسباب 

 . الشكوي

 

بالبناء  قامت وحدة اإلزالة بإزالة فورية لحالة تعدى 2022 /11/1

البيطاش  ٢٥قار الكائن بشارع بدون ترخيص لروف بالدور العاشر بالع

 اعلى مشويات الغربية 

وفي تصريح لرئيس حى العجمى " لن يتوانى الحى فى التصدى ألى 

محاولة بناء مخالف وسيتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيال أى 

 " المخالفين

 

 

 انجازات االدارة الهندسية بحى العجمى 
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قامت إدارة إشغال الطريق بعمل حملة إلزالة   8/1/2022

اإلشغاالت بشارع الهانوفيل وشارع الحديد والصلب وشارع الروضة 

 ٢١الخضراء وطريق إسكندرية مطروح ومدخل أكتوبر حتي الكيلو 

 لعودة اإلنضباط 

وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي 

 .اذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين تشغل الطريق العام واتخ

 

قام مدير ومعاونى إدارة إشغال الطريق بشن   13/1/2022يوم 

حملة إلزالة اإلشغاالت من شارع إسكندرية مطروح حتي ميدان 

وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة  ٢١الكيلو 

 الجائلين التي تشغل الطريق العام 

نسيق مع شرطة المرافق وتم شن حملة تالثانية بال وجاءت الحملة

مكبرة إلزالة اإلشغاالت والتعديات وتم المرور علي شارع أبو يوسف 

أكتوبر وتم إزالة االشغاالت والتعديات  ٦وإسكندرية مطروح ومدينة 

والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق وجارى إتخاذ 

 لفين اإلجراءات القانونية حيال المخا

 

 

 

واصلت إدارة إشغال الطريق حمالتها بقيادة السيد سكرتير عام الحى 

ومشاركة إدارة المتابعة الميدانية وتم المرور بطريق إسكندرية 

مطروح وشارع عبد الفتاح الطلخاوى وتم إزالة اإلشغاالت والتعديات 

والفروشات والباعة الجائلين والتحفظ على عشرات اإلشغاالت 

 . إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفينوجارى 

 

 

 

 

 

قامت إدارة إشغال الطريق بالتعاون مع وحدة  21/1/2022يوم 

اإلزالة وقطاع الدخيلة بإزالة أكشاك مخالفة بكورنيش المكس وأمام 

 . سور الميناء ودوران اللوجيستى

 

 

قامت إدارة إشغال الطريق بشن حملة إستهدفت  29/1/2022يوم 

شارع العوامى وشارع رضوان والهانوفيل الرئيسي وطريق إسكندرية 

مطروح حتى مدخل الحديد والصلب. وتم إزالة اإلشغاالت والتعديات 

 . والفروشات والباعة الجائلين التى تعوق حركة المارة والسيارات

غال متنوع وتم إيداعهم إش ٥٥وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 

 . مخازن المحافظة

 بحى العجمى  ادارة اشغال طريقانجازات 
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واصلت إدارة الكهرباء أعمالها تحت إشراف  9/1/2022يوم 

 -: السيد سكرتير عام الحى وقامت باألعمال األتية

إصالح عطل بمفتاح الشبان المسلمين وربط برشمانات 

 حكمت ومحيط الشهر العقاريالكشافات المطفأة بدوران 

إصالح عطل بلوحة التحكم بشارع محمد الفردى بالهانوفيل 

 وانارة الجزء المطفاء 

ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع جزارة سعد 

 بالهانوفيل 

متر بشارع الشمعدان بالدخيلة النارة ٩٠مد شبكة هوائية بطول 

 الوصلة من محطة الصرف الصحى حتى شارع المطاحن بالدخيلة 

إصالح عطل بالكابالت بشارع ريديمبكس بأبويوسف  

 . وربط برشمان كشاف إنارة بشارع ورشة البالط بالهانوفيل

 

 -: إشراف السيد سكرتير عام الحى وقامت باألتى واصلت إدارة الكهرباء جهودها تحت 19/1/2022يوم  

رفع كفاءة االنارة العامة بمساكن االيجي كاب بالهانوفيل وتم العمل على الشبكة الهوائيه وإصالح األعطال وربط 

 برشمانات كشافات االنارة العامة المطفأة 

 إصالح كابل اول شارع الميناء بالبيطاش

 صيانة وربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع عزيز قاسم المتفرع من شارع االهرام بابوتالت 

 ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بتفرعات شارع السوق بالدخيلة

 العمل بشارع عزيز قاسم المتفرع من شارع االهرام بابوتالت

 ٢٢ن كراوية بمنطقة الصفا بالكيلوربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع حس

 ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع خالد بن الوليد المتفرع من شارع الفردى بالهانوفيل

 صيانة كشافات االنارة بشارع النقابات الهندسية بشهر العسل بالبيطاش وشارع البرنسيسة بالبيطاش

 د حمدى وشارع المهدى بالهانوفيلرفع كفاءة االنارة العامة بشارع الشهيد أحم

 ومحيط الكنيسة االنجيلية بشارع ياقوت ٢رفع كفاءة االنارة العامة بشارع السماليهى

 ١ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع وحيد صابرالمتفرع من شارع السماليهى

ادة إنهاء كافة طلبات السربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع مسجد السيدة زينب بالبيطاش و 

 . المواطنين الواردة لحى العجمى اليوم عبر المنظومة والبريد االليكترونى

 

 -: قامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية 25/1/2022يوم 

إصالح عطل بالشبكة وربط برشمانات كشافات االنارة العامة 

 ٢٦بشارع سيلفر بيتش بالكيلو 

المغذية لكشافات االنارة العامة إصالح عطل بلوحة التحكم 

بتفرعات منطقة وادي القمر وجاري المرور على كشافات االنارة 

 العامة بالمنطقة وربط البرشمانات

إستمرار العمل الدخيلة ورفع كفاءة االنارة العامة بتفرعات 

 منطقة وادى القمر

 المرور على كشافات االنارة العامة بمساكن الصينية بالهانوفيل 

 ربط برشمانات الكشافات بمحيط مسجد ام القرى

 بحى العجمى  ادارة الكهرباءانجازات 
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التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع واستبدال الكشافات التى ال تعمل بكشافات أخرى بمنطقة الوسية بعد نزلة 

 قبلى وانارة المنطقة ٢١كوبرى الكيلو

 وبالطريق الساحلى 

استكمال األعمال بمد الشبكة الهوائيه وتوصيل البرشمانات بالشبكة تمهيدا لتركيب الكشافات وانارة الجزء بعد 

 نزلة الكوبرى 

 . المرور على اعمدة االنارة بشارع الحنفية وتركيب أبواب لالعمدة بدال من المفقودة وتأمين وعزل الكابالت

 

 -: عمال األتية تحت إشراف السيد سكرتير عام الحىقامت إدارة الكهرباء باأل 28/1/2022يوم 

 

تركيب لوحات التحكم ومحوالت الكهرباء بالطريق الساحلى 

والمغذية لكشافات االنارة العامة بالوصلة من بداية قرية الطيارين 

اتجاة كوبرى كرير وجاري مد خطوط الكابالت المغذية للمحوالت 

 بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع وقطاع شبكات كهرباء أبوتالت 

اء بطريق كورنيش تم رصده بواسطة تأمين وعزل كابل كهرب

 رئيس قطاع الدخيلة وتم عمل الالزم

العمل على بالغات السادة المواطنين الواردة عن طريق غرفة 

عمليات المحافظة اليوم وربط برشمانات كشافات االنارة العامة 

 . بشارع حلواني اية بأبويوسف قبلى

 

 

 

 

 

لسابع االتحفظ على موتور ونش رفع مواد بناء لتشطيب وحدة سكنية بالدور قامت وحدة التدخل السريع ب 4/1/2022

  بشارع متفرع من شارع ريتش هوم بالهانوفيل غرب وايداعه بجراج الحى فى حضور مفتش المتابعه الميدانية

 . وجود مفتش المتابعةالتحفظ علي ماكينة ونش لرفع مواد تشطيب ش سعد زغلول في 

وفور ورود بالغ من السيد سكرتير عام الحى والسيد مدير المتابعة الميدانية بوجود أعمال تشوين مواد بناء 

البالغ وإيقاف االعمال  حلجوم بشارع النقراشي تم التوجه لملإلستخدام في اعمال بناء بدون ترخيص بعمارة الن

 والتحفظ علي ونش الرفع

 

 

 

 

قامت إدارة الحدائق بأعمال الصيانة الدورية  2/1/2022يوم 

والنظافة العامة بحديقة إسكندرية للبترول ، أحواض جامع البترول 

وتفصيص جازانيا بالحديات باإلضافة إلى أعمال قص وتهذيب 

ورفع األشجار أمام كنيسة األنبا تكال بجوار الهايبر بالبيطاش 

 .مخلفات أعمال التقليم

 

 

 

 بحى العجمى  وحدة التدخل السريع انجازات 

 بحى العجمى  ادارة الحدائقانجازات 
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قامت إدارة الحدائق باإلشتراك مع إدارة العالقات  3/1/2022يوم 

العامة بحى العجمى بحلقة توعية بمجمع مدارس اللواء محمد نجيب 

الرسمية للغات حول أنواع األشجار وسبل رعايتها وذلك في وجود 

الزراعية األستاذ محسن يوسف مدير المجمع ومدرسي التربية 

ولفيف من إدارى ومدرسات المدرسة وعددا من الطالب بمختلف 

 . المراحل

وعلي هامش الزيارة تم تدعيم حديقة المدرسة بعدد من  

 . الشتالت تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الحى ليقوم الطالب بزراعتها وتعريفهم بأنواعها وطرق العناية بها

 

تواصل أعمال تقليم األشجار إدارة الحدائق   17/1/2022يوم 

بالمقابر وزراعة جازانيا بحديقة إسكندرية للبترول و أحواض جامع 

البترول وأعمال الصيانة الدورية والنظافة العامة بحديقة القاعدة 

 . بالبيطاش

 

إدارة الحدائق تواصل أعمال الصيانة الدورية  21/1/2022وم ي

والنظافة العامة ورفع كفاءة المسطح االخضر أمام اللوجيستي من 

 .قص األشجار وتقليم النخيل ونظافة الجور والحديات 

 

 

إدارة الحدائق تواصل أعمال الصيانة الدورية  29/1/2022يوم 

من حديقة المقابر وموزع الدواجن بالبيطاش ، أعمال نظافة والنظافة العامة وإزالة الحشائش الغير مرغوب فيها 

الجور والحديات ، تفصيص جازانيا بحديقة إسكندرية للبترول وأحواض جامع البترول باإلضافة ألعمال الصيانة 

 الدورية والنظافة العامة بحديقة القاعدة بالبيطاش

 

 

 

 

 

تطهير مطابق الصرف الصحي بشارع المهدي المتفرع من شارع االصدقاء بالهانوفيل غرب   7/1/2022يوم 

 بواسطه كباش شركة الصرف الصحي

 

قامت أدارة التطهير بحملة لمكافحة ذبابة  12/1/2022يوم 

الرمل والباعوض والحشرات الطائرة والحشرات الزاحفة الناقلة 

 -:التاليةلألمراض فى المناطق 

ذبابة الرمل من شارع الحنفية بتم تجميع المصائد الخاصة  

وشارع مكة فى البيطاش وتسليمها بأدارة مكافحة ناقالت 

 األمراض بالتطهير المركزى 

 حملة بمنطقة الهانوفيل قبلى

 مساكن األيجى كاب_

 مساكن طلعت مصطفى_

 مساكن الصينية_

 منطقة سوق الهانوفيل_

 

 بحى العجمى  ادارة التطهيرانجازات 
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، شارع مرور العجمى ، شارع اللوادر ، مجمع  ٨الدرايسة قبلى ، ومنشية العلماء ، البوابةحملة بمنطقة 

 المدارس

 رش وتطهير مكتب قطاع الهانوفيل ، مكتب تسمية الشوارع ومكتب محو األمية

 حملة بمنطقة أبو يوسف بحرى

 حملة بمنطقة أبو يوسف قبلى

 أكتوبر٦حملة بمنطقة 

 والصلب ، شارع حسنى مبارك آخر مساكن الحديد والصلبحملة بمساكن الحديد 

 المنطقة المحيطة بمستشفى العجمى المركزى المخصصة للحجر الصحي

 . أكتوبر والمنطقة المحيطة به٦رش وتطهير مكتب قطاع 

 

والحشرات قامت إدارة التطهير بعدة حمالت لمكافحة ذبابة الرمل والباعوض والحشرات الطائرة  25/1/2022يوم 

 -:الزاحفة الناقلة لألمراض فى المناطق التالية

 رش وتطهير مبنى ديوان عام الحى بالكامل

 رش وتطهير مبنى إدارة التطهير والمنطقة المحيطة به

 تم وضع مصائد لذبابة الرمل فى المناطق التالية

 أكتوبر٦مدخل _

 أكتوبر ٦ش التأمين الصحي في _

 لىحملة بمنطقة أبو يوسف قب

 حملة بمنطقة أبو يوسف بحرى

 أكتوبر٦حملة بمنطقة 

 حملة بمساكن الحديد والصلب

رش وتطهير المنطقة المحيطة بمستشفى العجمى 

 .المركزى

 

 

 

 

 

 

 

 

قامت إدارة الرصد البيئى بمتابعة اعمال رفع كفاءة  20/1/2022يوم 

النظافة بقطاع الدخيلة بطريق إسكندرية مطروح بدء من األمن 

المركزى حتى دوران اللوجستى من تجريف اتربه ورفع الحواجز 

الخرسانية والطوب ونواتج تطهير الشنايش بعمال ومعدات حى 

العجمى و العمل بطريق الدخيلة الرئيسي وتم ردم حفرة بطريق 

لع كوبرى المحور ، كما تم الدخيلة الصحراوي ، وأيضا العمل بمطا

 رفع نخلة سقطت نتيجة الطقس السئ بشارع السد العالى

 

تم تجريف األتربة بطريق إسكندرية مطروح وشارع  22/1/2022يوم 

البهنساء وكوبري الصيادين ومدخل المحور كما تم دهان البلدورات 

ورصدت إدارة الرصد البيئى عدة مالحظات تم ابالغ شركة نهضة 

مل علي تالفيها وتم ازالة كشك بكورنيش المكس وجارى مصر للع

 . إستكمال األعمال
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بواسطة كباش  ٩٩أعمال تسليك سدد صرف صحي بشارع الروضة الخضراء أمام عقار  متابعة 7/1/2022يوم 

 وعمال منطقة العجمي للصرف الصحي بتواجد رئيس قطاع الهانوفيل بحري وجاري المتابعة

 

متابعة اصالح عطل مفاجئ تسبب بتوقف موقع الصرف الصحي بالمدرسة البريطانية بالهانوفيل /13/1يوم 

 المعدات بمنطقة العجمى للصرف الصحيبواسطة قسم 

 إصالح العطل ودخول الموقع الخدمة و انحسار مياه الصرف الصحي بشارع المدرسة البريطانية بالهانوفيل

الرضوان بالهانوفيل بواسطة قسم ترميمات منطقة العجمى للصرف  شارع تثبيت غطاء لمطبق صرف صحى ب

 الصحي

سدد صرف صحي أمام معمل الفا طريق إسكندرية مطروح قبلى بواسطة عمال تابع قطاع الهانوفيل قبلى اصالح 

 . شركة الصرف الصحي

 

 

متابعة تركيب غطاء لشنيشه مطر غطاؤها مفقود بشارع الهانوفيل الرئيسي الجانب الغربي أمام مدخل  15/1/2022

 ش الجمعية بواسطه قسم الترميمات بمنطقة العجمي للصرف الصحي

وتثبيت غطاء مطبق صرف صحي شارع الحنفية امام المشروع االمريكي من قبل قسم ترميمات متابعة ترميم 

 الصرف الصحي بعد التنسيق مع مفتش المتابعة

متابعة تطهير وتركيب غطاء لشنيشه مطر غطاؤها مفقود بشارع الهانوفيل الرئيسي الجانب الغربي أمام الفندق 

لصرف الصحي وتم التنسيق مع مسؤولي شركة نهضة مصر لرفع ناتج بواسطه قسم الترميمات بمنطقة العجمي ل

 التطهير

غطاء لشنيشتي مطر اغطيتهما مفقوده بشارع الميناء بالبيطاش شرق بواسطه قسم الترميمات  ٢متابعة تركيب 

 . بمنطقة العجمي للصرف الصحي

 

 من شارع خيرهللا غطاء شنيشة و غطاء سيفون شارع الصحافة متفرع  ٢تركيب  19/1/2022يوم 

 تركيب غطاء شنيشة مفقود بشارع الحي 

 تركيب غطاء شنيشة مفقود ش عين شمس من قبل قسم ترميمات الصرف الصحي 

متابعة تركيب غطاء لشنيشه مطر غطاؤها مفقود بشارع قصر القويري بالهانوفيل غرب بجوار كافتيريا جدو 

 الصحي بواسطة ادارة الترميمات بمنطقة العجمي للصرف

تطهير مطابق الصرف الصحي بشارع المهدي المتفرع من شارع االصدقاء بالهانوفيل غرب بمدمجه وكباش 

 شركة الصرف الصحي

 كسح تجمعات مياه أمطار بسيارة شركة الصرف الصحي بشارع المهدي

درسه االيمان تركيب غطاء لمطبق صرف صحي غطاؤه مفقود بشارع المهدي المتفرع من شارع االصدقاء بعد م

 رويال الخاصة بواسطه ادارة الترميمات بمنطقة العجمي للصرف الصحي

متابعة تركيب غطاء لشنيشه مطر غطاؤها مفقود بشارع ريتش هوم المتفرع من شارع الهانوفيل الرئيسي بجوار 

 .مودي لالتصاالت بواسطه اداره الترميمات بمنطقة العجمي للصرف الصحي
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متابعة اصالح ماسورة مياه مكسوره بشارع متفرع من شارع اإلسراء المتفرع من شارع الكومي  7/1/2022يوم 

 . بالهانوفيل غرب بواسطة مرفق مياه العجمي وذلك بعد الرصد واالبالغ

الرئيسي بواسطة مرفق مياه  اصالح ماسورة مياه مكسوره بأول شارع زمزم المتفرع من شارع الهانوفيلكما تم  

 .م بميدان الشركات١٠٠٠جارى اصالح بلف خط مياة  العجمي

متابعة إصالح ماسورة مياة بشارع متفرع من شارع الوزيرة خلف مستشفى اشجان الدخيلة  13/1/2022يوم 

 قبلى

 قديمةو متابعة إصالح خط مياة شارع إسكندرية مطروح الدخيلة قبل شارع السوق أمام البنزين ال 

 

 متابعة إصالح ماسورة مياة بجوار مقهى أطوطة الدخيلة بحرى 17/1/2022يوم 

 متابعة اصالح ماسورة مياة شارع إسكندرية مطروح الدخيلة قبل محل نظارات لبنان 

 بوصة بشارع السكة الحديد للمالحة من قبل مرفق مياة القبارى ٦متابعة إصالح كسر خط مياة بقطر  

بوصة بشارع السكة الحديد امام صيدلية الدكتورة منى عبد اللطيف من قبل  ٦مياة بقطر متابعة إصالح خط  

 مرفق مياة القبارى

 

 

 

 

 

 

 

 ( 660عدد الطلبات المقدمة  )الطلبات المقدمة للمركز التكنولوجى     -

 (597عدد الطلبات المنتهية  )                                                 

 (63عدد الطلبات الغير منتهية  )                                                

 

 انجازات المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين 

 انجازات قطاع المياة


