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 . حملة مكبرة إلزالة اإلشغاالت والتعديات علي حرم الطريق العام بنطاق الحى 19/5/2022يوم  

متولي سكرتير عام الحي وبالتنسيق مع شرطة المرافق و إدارة إشغال الطريق شن حى العجمى وبقيادة األستاذ حامد 

 . حملة إلزالة اإلشغاالت إستهدفت شارع الهانوفيل وشارع رضوان إسكندرية مطروح وسوق الهانوفيل

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

 

حملة لمكافحة ظاهرة النباشين شاركت فيها إدارة الرصد البيئى بالحى وشركة نهضة مصر وتم  21/5/2022م يو

 . التحفظ علي عدد من الجون وما تحتويه من نواتج فرز القمامة

والمنشآت حملة مكبرة بنطاق الحي لمتابعة تطبيق االجراءات االحترازية والتفتيش علي المحال العامة كما تم عمل -

 . التجارية والصناعية وإزالة اإلشغاالت والتعديات علي حرم الطريق العام

 رئيس حى العجمى ومشاركة السيد سكرتير عام الحي ومديري إدارات   السيد موسى  جاءت الحملة برئاسة االستاذو

ة ، وحدة اإلزالة ووحدة التدخل إشغال الطريق ، المتابعة الميدانية، الرصد البيئى ، خدمة المواطنين ، شئون البيئ

وباالشتراك مع إدارة  العجمي الطبية وادارة الطب البيطري، ، واألمن الصناعي، ادارة التفتيش  السريع بالحي

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

 .جهاز حماية المستهلك

 :د أسفرت الحملة عـــن األتـــيوق

غلق وتشميع محل مأكوالت جاهزة اول شارع عين شمس المتفرع من البيطاش الرئيسي ، وتحرير محضر اتالف 

  .رصيف

  .غلق وتشميع محل مسمط قبل صيدلية صابرين شارع البيطاش الرئيسي

 غلق وتشميع محمصة بشارع الحي بجوار جزارة المصري من البيطاش الرئيسي 

  " غلق وتشميع محل طيور بشارع الحي " تحرير محضر اتالف رصيف

 غلق وتشميع محل خضروات بشارع الحي من البيطاش الرئيسي 

  -: كما تم التحفظ على اإلشغاالت األتية

 ارع عين شمس ترابيزة حديد من محل خضروات وفاكهة بش

 فاترينة خشب امام محل عطارة بشارع عين شمس من البيطاش 

 .ستاند مخبوزات محل للمخبوزات شارع عين شمس من البيطاش

  .عبوات بويات محل تلوين ودهانات بشارع البيطاش الرئيسي

 الفتة خشبية اعالنية شارع البيطاش الرئيسي 

 شواية ستانلس من محل بشارع البيطاش الرئيسي 

 ترابيزة حديد من مخبز بدون اسم شارع الحي من البيطاش الرئيسي 

 ترابيزة حديد ومدرج خشبي شارع الحي من البيطاش الرئيسي 

 ترابيزة حديد محل خضروات وفاكهة شارع الحي من البيطاش الرئيسي  (2) 

 مدرج خشبي سوبر ماركت  (2) 

 شمسية من محل بشارع مسجد القويري المتفرع من اسكندرية مطروح 

 اقفاص فاكهة بائع متجول طريق اسكندرية مطروح بجوار جامع القويري  (9 ) 

 تربيعة خشب من امام فتح هللا الهانوفيل   (3) 

 ترابيزة خشب بائع متجول ، ستاند حديد مالبس امام فتح هللا  (2) 

 لسلسلة ماركت شهير بالهانوفيل  عربة من فرع (13) 

 ستاند شيبسي من محل بقالة اسكندرية مطروح قبلي 

 تم ازالة حاجز حديدي من امام محل سنتر الحلواني اسكندرية مطروح قبلي قبل السوق
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 ( محاضر  10اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة )

 . ( محاضر5مكتب السالمة والصحة المهنية )اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة  

 

فة التى حملتين لرفع اإلشغاالت والتعديات علي حرم الطريق العام ولمكافحة ظاهرة إفتراش األرص 24/5/2022يوم 

 . تؤرق مواطنى العجمى وتعوق حركة المارة

إدارة إشغال الطريق بحملة وتحت إشراف السيد سكرتير عام الحي و السيد مدير إدارة إشغال الطريق قامت 

مسائية إلزالة اإلشغاالت والحواجز إستهدفت شارع البيطاش وإسكندرية مطروح ومدخل الهانوفيل وسوق الهانوفيل 

 ٢١حتي الكيلو 

كما قامت إدارة إشغال الطريق بعمل حملة أخرى صباحية إستهدفت شارع البيطاش وأسكندرية مطروح وميدان 

 توبر أك ٦ومدينة  ٢١الكيلو 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتابعة إلزالة كلف المحافظ رئيس حي العجمي بتكثيف حمالت اإلشغاالت والتعديات وزيادة دوريات  4/5/2022يوم 

جميع المخالفات. مشدًدا على ضرورة تغليظ العقوبة على المخالفين من المحال وتحصيل الغرامات القانونية الرادعة 

  .تجاهم لمنع تجاوزهم مرة أخرى

وخالل الجولة؛ استمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين واحتياجاتهم، واستفسر منهم عن مدى رضاهم عن 

المقدمة في كافة القطاعات، مؤكًدا لهم أنه في ضوء توجيهات الدولة والقيادة السياسية فإن جميع أجهزة الخدمات 

 .المحافظة التنفيذية حريصة على تقديم كامل الدعم لهم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن لتوفير حياة كريمة

 ى رئيس حى العجمى سانجازات السيد االستاذ / السيد مو
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ط نفذ إزالة فورية لشدة خشبية وحوائالعجمى بتوجه السيد االستاذ / السيد موسى رئيس حى  15/5/2022يوم 

 .بالدور السادس بشارع السلف الصالح المتفرع من شارع السالم الهانوفيل بواسطة وحدة اإلزالة

 

 إدارة إشغال الطريق بحملة تحت إشرافوجه السيد االستاذ / السيد موسى رئيس حى العجمى  16/5/2022يوم 

درية مدير إدارة إشغال الطريق إستهدفت شارع البيطاش وشارع الهانوفيل إسكنالسيد سكرتير عام الحي والسيد 

فظ عليها مطروح وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام وتم التح

 . إليداعها مخازن المحافظة ومازالت الحمالت مستمرة وجارى المتابعة

 

رئيس حى العجمى بإستمرار أعمال مكافحة البناء بدون ترخيص  موسي السيداألستاذ  السيد/كلف  17/5/2022يوم 

 . بنطاق الحى وإزالة التعديات على حرم الطريق العام

وتحت إشراف السيد سكرتير عام الحى قام قطاع البيطاش بإيقاف اعمال بناء بدون ترخيص فى بدروم بشارع 

 . ن وتمت االزاله الفورية لألعمال المخالفةاالربعي

 . كما تمت إزالة كشك بدون ترخيص بجوار سور مدرسة حسن صبحى شارع المطاحن بالدخيلة 

 

رئيس حى  موسي السيدوجه األستاذ  19/5/2022يوم 

العجمى بحملة مكبرة إلزالة اإلشغاالت والتعديات علي حرم 

وبقيادة األستاذ حامد متولي  . الطريق العام بنطاق الحى

سكرتير عام الحي وبالتنسيق مع شرطة المرافق و إدارة 

غاالت إشغال الطريق شن حى العجمى حملة إلزالة اإلش

إستهدفت شارع الهانوفيل وشارع رضوان إسكندرية مطروح 

وتم إزالة االشغاالت والتعديات  . وسوق الهانوفيل

 . والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام

رئيس حى  موسي السيدقاد األستاذ  21/5/2022يوم 

العجمى حملة لمكافحة ظاهرة النباشين شاركت فيها إدارة 

الرصد البيئى بالحى وشركة نهضة مصر وتم التحفظ علي 

 عدد من الجون وما تحتويه من نواتج فرز القمامة

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=AZXUj_XeMb1lhUie5ax53z2nDgw1mDrnMSoQ5RumedsE-6EQsU-RmR4SdMGovV9LLV3s3u9GgoWQduO5vEAF6HnOO7se6t46CeIe-Ah7Pad7Mzv60g-XZCwv0p3upC6QG_ILmMGq3_FGJOcthnAjwgyz&__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=AZVeAvG_zqvXwwP9jLaLy85lAsZLU8Z2MnVb20lbXCUnQyjnS-KCe1ys2SkEMhs-MlcV4zEYIFPft_6vaMl2mMG7Xa2XyCELQsmwa6ffN57yzZSlrApiEJr6veGH9ooWes-uPFjF2emjRyIub8Z9mKN5&__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=AZVWbSqgu6DZu9DHb19SIM1apqwCbz-ntACucRLQNoYiTutuOruKelEokwN98BWDU_9nsZF5MdIXDh6toM8NgfHtsNBYB_0gnxU1gDJmQsZz51EUMYcvvSW8oaHpaL0UoB-HFlSk6diRZ-UhsV4Ykjs7&__tn__=*NK-R


4 
 

 

ة تطبيق اإلجراءات اإلحترازية تسفر عن غلق وتشميع رئيس حى العجمى يقود حملة مكبرة لمتابع 21/5/2022يوم 

 .محضر  ١٥إشغال متنوع وتحرير  ٥٠محالت مخالفة والتحفظ علي  ٥

 في إطار متابعة تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء

حى العجمى يشن حملة مكبرة بنطاق الحي لمتابعة تطبيق االجراءات االحترازية والتفتيش علي المحال العامة 

 . والمنشآت التجارية والصناعية وإزالة اإلشغاالت والتعديات علي حرم الطريق العام

رئيس حى العجمى ومشاركة السيد سكرتير عام الحي ومديري إدارات  السيدموسىجاءت الحملة برئاسة االستاذ 

البيئى ، خدمة المواطنين ، شئون البيئة ، وحدة اإلزالة ووحدة التدخل إشغال الطريق ، المتابعة الميدانية، الرصد 

وباالشتراك مع إدارة العجمي الطبية وادارة الطب البيطري، ، واألمن الصناعي، ادارة التفتيش  السريع بالحي

صرف الصحي ، الصيدلي بقطاع العجمي وادارة التموين بالعجمي وادارة القوي العاملة واالمن الصناعي ، وشركة ال

 .جهاز حماية المستهلك

 :وقد أسفرت الحملة عـــن األتـــي

غلق وتشميع محل مأكوالت جاهزة اول شارع عين شمس المتفرع من البيطاش الرئيسي ، وتحرير محضر اتالف 

  .رصيف

  .غلق وتشميع محل مسمط قبل صيدلية صابرين شارع البيطاش الرئيسي

 ي بجوار جزارة المصري من البيطاش الرئيسي غلق وتشميع محمصة بشارع الح

  " غلق وتشميع محل طيور بشارع الحي " تحرير محضر اتالف رصيف

 غلق وتشميع محل خضروات بشارع الحي من البيطاش الرئيسي 

  -: كما تم التحفظ على اإلشغاالت األتية

 ترابيزة حديد من محل خضروات وفاكهة بشارع عين شمس 

 فاترينة خشب امام محل عطارة بشارع عين شمس من البيطاش 

 .ستاند مخبوزات محل للمخبوزات شارع عين شمس من البيطاش

  .عبوات بويات محل تلوين ودهانات بشارع البيطاش الرئيسي 

 الفتة خشبية اعالنية شارع البيطاش الرئيسي 

 شواية ستانلس من محل بشارع البيطاش الرئيسي 

 ترابيزة حديد من مخبز بدون اسم شارع الحي من البيطاش الرئيسي 

 ترابيزة حديد ومدرج خشبي شارع الحي من البيطاش الرئيسي 

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=AZXnXVn3-sasroENwY1fssZmuH9cJmDy7dlOLv-0XyTKTnD12-p5u89PGbR4myjbrKbAw78WwqjjxnS4PQ3NpNfjBZkGgy0tSqQLrOIEYn7WSKY_TNmmU1ZI3MDu5ZpsJbItXq_jCU2YFtQDsy20hwvC&__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=AZXnXVn3-sasroENwY1fssZmuH9cJmDy7dlOLv-0XyTKTnD12-p5u89PGbR4myjbrKbAw78WwqjjxnS4PQ3NpNfjBZkGgy0tSqQLrOIEYn7WSKY_TNmmU1ZI3MDu5ZpsJbItXq_jCU2YFtQDsy20hwvC&__tn__=*NK-R
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 ترابيزة حديد محل خضروات وفاكهة شارع الحي من البيطاش الرئيسي  (2) 

 مدرج خشبي سوبر ماركت   (2) 

 شمسية من محل بشارع مسجد القويري المتفرع من اسكندرية مطروح 

 اقفاص فاكهة بائع متجول طريق اسكندرية مطروح بجوار جامع القويري  (9 ) 

 تربيعة خشب من امام فتح هللا الهانوفيل  (3) 

 ترابيزة خشب بائع متجول ، ستاند حديد مالبس امام فتح هللا  (2) 

 لسلسلة ماركت شهير بالهانوفيل  عربة من فرع  (13) 

 ستاند شيبسي من محل بقالة اسكندرية مطروح قبلي 

 تم ازالة حاجز حديدي من امام محل سنتر الحلواني اسكندرية مطروح قبلي قبل السوق

 ( محاضر  10اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة )

 . ( محاضر5مكتب السالمة والصحة المهنية )اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة  

 

حملتين لرفع اإلشغاالت والتعديات علي حرم بعمل  رئيس حى العجمى موسى السيداألستاذ  وجه 23/5/2022يوم 

 . الطريق العام ولمكافحة ظاهرة إفتراش األرصفة التى تؤرق مواطنى العجمى وتعوق حركة المارة

لطريق قامت إدارة إشغال الطريق بحملة وتحت إشراف السيد سكرتير عام الحي و السيد مدير إدارة إشغال ا

مسائية إلزالة اإلشغاالت والحواجز إستهدفت شارع البيطاش وإسكندرية مطروح ومدخل الهانوفيل وسوق الهانوفيل 

 ٢١حتي الكيلو 

كما قامت إدارة إشغال الطريق بعمل حملة أخرى صباحية إستهدفت شارع البيطاش وأسكندرية مطروح وميدان 

 أكتوبر  ٦ومدينة  ٢١الكيلو 

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

 

 

 

 

 

 

 

وقف أعمال بناء روف بدون ترخيص وينفذ إزالة  15/5/2022يوم 

فورية لشدة خشبية وحوائط بالدور السادس بشارع السلف الصالح 

 .المتفرع من شارع السالم الهانوفيل بواسطة وحدة اإلزالة

 

إيقاف اعمال بناء بدون ترخيص فى بدروم بشارع  17/5/2022يوم 

 . لألعمال المخالفةاالربعين وتمت االزاله الفورية 

كما تمت إزالة كشك بدون ترخيص بجوار سور مدرسة حسن 

 . صبحى شارع المطاحن بالدخيلة

 

 

 

 

 

 انجازات االدارة الهندسية بحى العجمى 

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=AZW2iy7hKkQfzMJGMSRfHX4M3CVDdSI-T2Aoa92A2waEgxodumCH0jaD7ZZ5FT-MnLaBdJeNf9jsVRIfW1XrQjtH4CNQiN01Hcmv6w0-nj_wnE5X_jHbZaxjKqpQnX_49qCsEbHxg84TPvRQjfbP7PFz&__tn__=*NK-R
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رع من متابعة البدء في أعمال القطع والتمهيد ضمن اعمال التطوير بشارع عمرو بن العاص المتف 10/5/2022يوم 

مالي القويري بالهانوفيل غرب بواسطة مديرية الطرق ضمن أعمال الخطه االستثمارية للرصف للعام الشارع قصر 

 وجار العمل والمتابعة 2021/2022

 متابعة وضع طبقة اساس مسار حفر الكهرباء بالمكس من قبل مديرية الطرق  

 

الي متابعة أعمال اعاده الشييء ألصله ووضع طبقة األسفلت الناتج عن حفر كهرباء بشارع نات 15/5/2022يوم 

 بالدرايسه قبلي بواسطة مديرية الطرق 

 هيدية بشارع النقابات بشهر العسل تمهيدا لوضع طبقة االسفلتماستكمال االعمال الت

 لطرقاستكمال قطع شارع التعلب تمهيد العمال الرصف من قبل مدرية ا

تى ميدان كما قام قطاع الدخيلة بمتابعة أعمال إعادة الشيىء ألصله بمسار حفر الكهرباء من اول المكس وح 

  .الشركات بوادى القمر من قبل مديرية الطرق

  

دارة إمتابعة أعمال إعادة الشيىء ألصله الجزيرة الوسطي شارع البيطاش الرئيسي من قبل عمال  17/5/2022يوم 

 الطرق بالحي

متابعه قيام مديرية الطرق بإزالة األرصفة العشوائيه وتشوين بلدورات لالرصفه المطوره بشارع عمرو بن 

 العاص بالهانوفيل غرب ضمن أعمال الخطه االستثمارية للرصف 

 متابعة اعمال التطوير بشارع محسن من حار العوالم من قبل مديرية الطرق 

 

جزء من شارع الحنفية  متابعة اعمال قطع اخر 19/5/2022يوم 

 ووضع طبقة السن تمهيدا العمال الرصف من قبل مديرية الطرق

متابعة إعادة الشيء ألصله ووضع طبقة األسفلت بشارع مسجد 

عمر بن الخطاب المتفرع من شارع حمدي السباعي بالهانوفيل 

غرب بواسطة مديرية الطرق نتيجة حفر مشروع صرف صحي 

 وجار العمل والمتابعة وحفر الصالح ماسورة مياه

متابعة إعادة الشيء ألصله ووضع طبقة األسفلت بشارع  

اللواء محمود ابو شادي المتفرع من شارع الحديد 

والصلب بالهانوفيل غرب بواسطة مديرية الطرق نتيجة 

 . حفر كهرباء وجار العمل والمتابعة

 

 مديرية الطرق بقطاع اكتوبرمتابعة تركيب بلدوارت ش مدرسة شرين بواسطة  29/5/2022يوم 

متابعة أالعمال التمهيدية إلعادة اعادة الشئ الصله بخندق حفر كهرباء بنهاية شارع الروضة الخضراء  

 أمام منتجع بسنت بواسطة مديرية الطرق بتواجد رئيس قطاع الهانوفيل بحري وجاري المتابعة
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إشغال الطريق تشن حملة مسائية إلزالة  7/5/2022يوم 

الحواجز و اإلشغاالت والتعديات علي حرم الطريق العام بالمكس 

 .والدخيلة والبيطاش وطريق إسكندرية مطروح 

 

إدارة إشغال الطريق تشن حملة مسائية إلزالة  14/5/2022يوم 

وشارع اإلشغاالت والتعديات والحواجز استهدفت منطقة الدخيلة 

البيطاش و مدخل الهانوفيل وإسكندرية مطروح تحت إشراف السيد 

 . مدير اإلدارة والسيد سكرتير عام الحى

 

قامت إدارة إشغال الطريق بحملة تحت إشراف السيد سكرتير عام الحي والسيد مدير إدارة إشغال  16/5/2022يوم 

الطريق إستهدفت شارع البيطاش وشارع الهانوفيل إسكندرية 

 مطروح 

وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي 

تشغل الطريق العام وتم التحفظ عليها إليداعها مخازن المحافظة 

 . ومازالت الحمالت مستمرة وجارى المتابعة

 

قامت إدارة إشغال الطريق بحملة مسائية  23/5/2022يوم 

شارع البيطاش وإسكندرية إلزالة اإلشغاالت والحواجز إستهدفت 

 ٢١مطروح ومدخل الهانوفيل وسوق الهانوفيل حتي الكيلو 

كما قامت إدارة إشغال الطريق بعمل حملة أخرى صباحية 

 ٢١إستهدفت شارع البيطاش وأسكندرية مطروح وميدان الكيلو 

 أكتوبر  ٦ومدينة 

 . ي تشغل الطريق العاموتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين الت

 

إدارة إشغال الطريق تشن حملة إلزالة اإلشغاالت بشارع البيطاش وشارع الحنفية وطريق قامت  24/5/2022يوم 

أكتوبر لعودة  ٦ومدينة  ٢١إسكندرية مطروح وميدان الكيلو 

اإلنضباط وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة 

 . الطريق العامالجائلين التي تشغل 

 

قامت إدارة إشغال الطريق برئاسة األستاذ  30/5/2022يوم

مدحت أنيس بشن حملة إلزالة اإلشغاالت والتعديات علي حرم 

  ٢١الطريق العام إستهدفت منطقة الدخيلة وحتي الكيلو 

وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين 

ومازالت الحمالت مستمرة وجارى التي تشغل الطريق العام 

 . المتابعة

 

 

 

 

 بحى العجمى  ادارة اشغال طريقانجازات 
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واصلت إدارة الكهرباء أعمالها تحت إشراف السيد  3/5/2022يوم 

 -: سكرتير عام الحى وقامت باألعمال األتية

اصالح عطل بالكابالت ورفع كفاءة االنارة العامة بشارع أبو بكر 

 المتفرع من شارع الهانوفيل الرئيسيالصديق 

اصالح عطل بلوحة التحكم المغذية لكشافات االنارة العامة بنهاية 

 ٢٢شارع الصفا بالكيلو 

المرور على اعمدة االنارة وربط برشمانات كشافات االنارة العامة 

 بطريق اسكندرية مطروح

ح رفع كفاءة االنارة العامة بطريق ترعة غرب النوبارية مفتا

ورفع كفاءة االنارة العامة بمحيط مسجد الصابرين ٢و١السجينى 

 ومسجد الغفران بالبيطاش

فور ورود بالغ بوجود عامود مائل نتيجة حادث تصادم صباح اليوم 

 .بجوار بنك االسكندرية بطريق اسكندرية مطروح الدخيلة تم التوجة لمحل البالغ وعمل الالزم

  

الكهرباء باألعمال األتية تحت إشراف قامت إدارة  10/5/2022يوم 

 -: السيد سكرتير عام الحى

 ٢١رفع كفاءة االنارة العامة بمساكن الكيلو 

اصالح عطل بالكابالت االرضية المغذية لكشافات االنارة العامة 

 بشارع الروضة الخضراء بابويوسف بالجانب الشرقى

صفا ربط برشمانات كشافات االنارة باحد تفرعات شارع ال

 ٢٢بالكيلو

 رفع كفاءة االنارة العامة بمساكن الشباب بام زغيو

ربط برشمانات كشافات االنارة خلف بيت الراهبات وخلف جمعية 

 االقصر

إصالح عطل بالشبكة بشارع القرية السعودية وعبد الحميد  

 رضوان بابويوسف بحرى

 

 -: قامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية14/5/2022يوم 

ربط برشمانات كشافات االنارة العامة خلف المدرسة البريطانية 

 بالهانوفيل

ربط برشمانات كشافات االنارة العامة باحد تفرعات شارع 

 الكومى بالهانوفيل

ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بتفرعات نهاية شارع الحى 

 بالبيطاش

دة بجوار ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع العيا

 صيدلية كريم

استكمال اعمال مراشمة اعمدة االنارة العامة فى اطار اعمال 

الخطة االستثمارية لالنارة العامة وذلك بالتنسيق مع االدارة العامة 

للمشروعات والورش وفى وجود مندوب ادارة المشروعات 

 ومندوب ادارة الكهرباء تمهيدا لبدء اعمال الدهان 

د االليكتروني ذات التايمر بلوحة التحكم المغذية لكشافات االنارة العامة بشارع ريدنبكس اصالح عطل بالعدا

 وتفرعات 

 ربط برشمانات كشافات االنارة بشارع البستان بالبيطاش

 برفع كفاءة االنارة العامة بطريق اسكندرية مطروح الرئيسي 

 . لبيطاش اتجاة الهانوفيلربط برشمانات كشافات االنارة العامة بالطريق بداية من ا

 بحى العجمى  ادارة الكهرباءانجازات 
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 -: واصلت إدارة الكهرباء جهودها تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى وقامت باألعمال األتية 17/5/2022يوم 

 رفع كفاءة االنارة العامة بمنطقة منشية العلماء بالدرايسة قبلى وربط برشمانات كشافات االنارة العامة

 ٦٥و٦٤وتدعيم االنارة العامة وتركيب كشافين بمحيط بلوكات ٢٦متر بمساكن الكيلو ٢٠٠مد شبكة هوائية بطول 

 تيسيرا على السادة المواطنين 

بالتنسيق مع االدارة العامة للمشروعات والورش تم تدعيم نهاية شارع الميناء وتركيب ثالثة اعمدة  

خيلة بدال من المتهالك وتنزيل عامود يمثل خطورة على المارة وتركيب عامود بجوار بنك االسكندرية بالد

 . امام االمن المركزى بالدخيلة ورفع االعمدة المتهالكة وتسبب خطورة بالمكس

 

 -: قامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية  24/5/2022يوم 

وتركيب مفاتيح احادية البران االنارة وصيانة عدد ثالثة عشرة كشاف  ٢٦استكمال االعمال بمنطقة مساكن الكيلو 

 صوديوم وتأمين وعزل الكابالت 

تم المرور على ابران االنارة العامة بشارع عين شمس والعيادة وشريف الطلخاوى وتم تامين وعزل الكابالت 

 الداخلية لالبران 

 عمال الخطة االستثمارية لالنارة العامة بشارع ماركت الجوهرة بنهاية شارع البيطاش الرئيسي غربمتابعة ا

 رفع كفاءة االنارة العامة بشارع المهدى المتفرع من نهاية شارع األصدقاء بالهانوفيل 

ة ثم اعمال البطانة فى وجود فى اطار اعمال الخطة االستثمارية لالنارة العامة تم اليوم البدء في نظافة اعمدة االنار

مندوب اإلدارة العامة للمشروعات والورش المشرف على اعمال الدهانات طبقا للمواصفات الفنية الموضوعة بمعرفة 

 إدارة الورش والمشروعات وتم بدء االعمال بداية من المكس اتجاة وادى القمر 

ذراع تمهيدا لبدء اعمال مد  ٤٠هانوفيل وعددها االنتهاء من تركيب اذرع الكشافات بمنطقة خلف بنك مصر بال

 الشبكة الهوائية

 . ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بنهاية شارع الجمعية بابويوسف

 

رفع كفاءة االنارة العامة بمحيط مركز شباب المسيرى بنهاية شارع فضة ثم قامت ادرة الكهرباء ب30/5/2022يوم .

التوجة لمحيط الساحة الرياضية خلف مركز الشباب ويوجد بعض الكشافات الصوديوم تحتاج الى مهمات وتم 

 التواصل مع مسئولى شركة الكهرباء وسوف يتم توفير بعض المهمات وعمل الالزم 

 نارة العامة بشارع روفة العوامي بمنطقة الدرايسة بحرىربط برشمانات كشافات اال

استكمال االعمال وتركيب اذرع كشافات االنارة العامة بالمناطق السكنية المحرومة بشارع محطة بنزين السالم 

 وات بالخطة االستثمارية  ١٥٠كشاف ليد  ٦٠بابويوسف والمخصص لها عدد

 العيادة بالبيطاشتأمين وعزل عامود إنارة ناصية شارع 

 إصالح عطل بلوحة التحكم المغذية لكشافات االنارة العامة بتقسيم قبضايا بالبيطاش 

 ربط برشمانات كشافات االنارة بنهاية مساكن اإليجي كاب بالهانوفيل

اعدة إصالح عطل بالعداد االليكتروني ذات التايمر بلوحة التحكم المغذية لكشافات االنارة العامة بشارع الق

 . بالبيطاش
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قامت إدارة الحدائق باألعمال األتية تحت إشراف  9/5/2022يوم 

  -: السيد سكرتير عام الحى

نظافة الجور وتنقية النجيل من الحشائش الغريبة بحديقة موزع 

 الدواجن

 بحديقة إسكندرية للبترولاعمال ري ونظافة الجور والحديات 

 إستكمال أعمال قص النجيل والتكريك أمام قسم شرطة الدخيلة

 أعمال الري بحديقة ميدان الشركات

  تقليم النخيل وتبليط القمة بالجزيرة الوسطى بالبيطاش الرئيسي

 

إدارة الحدائق تواصل أعمال الرى أحواض شهر  14/5/2022يوم 

ستكمال قص النجيل ارية للبترول والعسل بالبيطاش وأمام إسكند

 . والتكريك بحديقة ميدان الشركات واحواض الشرطة العسكرية

 

 -:قامت إدارة الحدائق باألعمال األتية 15/5/2022يوم 

 قص أسيجة الدفلى وازالة الحشائش الجافة جانب الطريق أمام اللوجيستي ورفع مخلفات أعمال التقليم

 األسيجة بميدان الشركاتأعمال الري والنظافة أسفل 

 بالبيطاش ٨أعمال نظافة الحديات وإزالة الحشائش الغريبة والجافة من على رصيف حديقة البوابة 

 اعمال الري بحديقة المقابر بالبيطاش

 . أعمال النظافة والتكريك بالمسطح أمام اللوجيستي بالدخيلة 

 

 -: قامت إدارة الحدائق بأعمال 23/5/2022يوم 

 النجيل والري بحديقة ميدان الشركاتقص 

النظافة العامة ونظافة الجور والري بحديقتي موزع الدواجن 

 والمقابر بالبيطاش

قص الدفلى ونظافة الجور والحديات والري أمام إسكندرية 

 للبترول

نظافة الجور وتنقية النجيل من الحشائش الغريبة باألحواض 

 دخيلةبالجزيرة الوسطى أمام قسم شرطة ال

  ة األتربة من مسطح اللوجيستي بالدخيلة تمهيداً إلعادة زراعته

 

قامت إدارة الحدائق بأعمال قص النجيل بأحواض  24/5/2022يوم 

الجزيرة الوسطى أمام الحي ، أعمال النظافة وإزالة الحشائش الغريبة من مسطح النافورة بمدخل الشارع الجديد ، 

وتدويرها ، تقليم النخيل وتبليط القمة بالمشتل ، إزالة الحشائش الجافة والهيش من جبانات تنظيف االكاليفا الحمراء 

 . الدخيلة

 

 ري األحواض وغسل األشجار بعد إزالة المخلفاتقامت ادارة الحدائق ب  29/5/2022يوم 

 أعمال النظافة حول الزراعات بحديقة ميدان الشركات

 لجزيرة الوسطى أمام الحينظافة الجور والحديات باالحواض با

 أعمال الري بحديقة موزع الدواجن وحديقة المقابر بالبيطاش

 . قص األشجار التي تعوق أعمال التوسعة والتطوير بشارع عمرو بن العاص بالهانوفيل

 نظافة الجور والحديات بالحديقة أمام الهايبر بالبيطاش

 موزع الدواجن بالبيطاشنظافة الجور وإزالة الحشائش الغريبة بحديقة 

 زراعة أشجار فيكس بالجزيرة الوسطى أمام مستشفى العجمي العام

 بحى العجمى  ادارة الحدائقانجازات 
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قامت إدارة المتابعة الميدانية بمتابعة أعمال النظافة  1/5/2022يوم 

 بمنطقة الهانوفيل غرب بواسطه عمال ومعدات شركه نهضة مصر

كما قامت إدارة الرصد البيئى بمتابعة أعمال النظافة لشركة نهضة 

مصر بطريق اسكندرية مطروح بمنطقة البيطاش وشارع البيطاش 

 الرئيسي وشهر العسل 

 -: قامت إدارة الرصد البيئى بمتابعة األعمال األتيةكما 

فى اتجاه ابويوسف و  ٢١العمل بسيارة مكبس وبوكت بدءا من ك

 مام شارع السالميتم الرفع ا

الدفع بمجموعة كبيرة من عمال الكنس بالشوارع الرئيسية 

 والميادين وساحات الصالة استعداد لصالة عيد الفطر المبارك

جارى العمل بثالث سيارات ولودر بطريق اسكندريه مطروح أمام 

 محطة بنزين اوليبيا

مام بي تك ، شارع الحديد والصلب ، محطة بنزين جارى العمل أمام دوران سالم عيد طريق اسكندرية مطروح ، ا

 . توتال

وقامت إدارة المتابعة الميدانية بمتابعة أعمال النظافة بطريق اسكندريه مطروح أمام مدخل شارع الهانوفيل 

 الرئيسي بعمال ومعدات شركه نهضة مصر

  كما قام قطاع الدخيلة بمتابعة أعمال النظافة وتفريغ الحاويات 

 

كفاءة  قامت إدارة الرصد البيئى بحملة علي شوارع العجمى لمتابعة حالة النظافة وتم رفع 5/5/2022يوم  

النظافة بطريق اسكندرية مطروح منطقة ابو يوسف وتوجيه شركة نهضة مصر التخاذ الالزم نحو 

 المالحظات التى تم رصدها بالشوارع الرئيسية والفرعية 

 -:التاليةوتم العمل بالمناطق 

 ٢١أمام مسجد الوصية ، رفع المخلفات المتراكمة على الجزيرة الوسطى ناتج أنشأ كوبرى ك 

، شارع شاطئ الزهور وتوجيه شركة نهضة مصر التخاذ الالزم ، تفرعات ترعة الزراعيين ، طريق إسكندرية 

ناء يف ، نهاية شارع جمعية أبكنس وتجر٢١مطروح الساحلى حارة الخدمات ، رفع كفاءة النظافة أسفل كوبرى ك 

 .راتابو يوسف امام مسجد بالل ابن رباح ، رفع إطارات السيارات والحجارة وكل ما يعيق حركة المارة والسيا

لنظافة جاء ذلك تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى والسيد مدير إدارة الرصد البيئى معاون رئيس الحى ل 

 .والتجميل

 

لمكافحة ظاهرة النباشين وإزالة الحواجز حملة   28/5/2022يوم 

التى تعيق حركة المارة والسيارات ورفع نواتج تطهير الشنايش 

  .بنطاق الحى

قام االستاذ صالح صبحى معاون رئيس الحى للنظافة والتجميل 

ومدير إدارة الرقابة والرصد البيئى باالشراف المباشر على أعمال 

مطروح برفع كافة الحواجز  رفع كفاءة النظافة بطريق اسكندريه

الخرسانية والطوب واطارات السيارات من الطريق العام و التى 

 كانت تعيق حركة سير المواطنين والسيارات ،

وفى إطار رفع كفاءة النظافة بمحيط شنايش األمطار ضمن خطة 

وتم العمل  ٢٠٢٢.٢٠٢٣تطهير الشنايش إستعداد لشتاء عام 

 أمام شارع التأمين اتجاه الهانوفيل ،بطريق إسكندرية مطروح قبلى 

وايضا فى إطار الحد من ظاهرة النباشين تم التحفظ على بعض 

 وابو يوسف  ٢١الجوانى بمنطقة ك

 

 

 

 بحى العجمى  ادارة النظافة والرصد البيئىانجازات 
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قامت إدارة التطهير ببدأ حملة الضباب الصيفية   8/5/2022يوم  

 -: الطائرة وتم المرور بالمناطق التاليةلمكافحة الباعوض والحشرات 

 حملة بمنطقة وادى القمر 

 حملة بمنطقة المكس 

 رش وتطهير طريق إسكندرية مطروح من المكس إلى البيطاش 

 . رش وتطهير المنطقة المحيطة بمستشفى العجمى المركزى

 

 

  -: قامت إدارة التطهير باألعمال األتية 10/5/2022يوم 

 الهانوفيل قبلي حملة بمنطقة

 المساكن الصينية_

 مساكن االيجى كاب_

 مساكن طلعت مصطفى_

 سوق الهانوفيل_

، شارع مرور العجمى ، شارع اللوادر ، شارع  ٨حملة بمنطقة الدرايسة قبلى وشملت منشية العلماء ،البوابة _

 مجمع المدارس ، شارع المدينة

 مركزى رش وتطهير المنطقة المحيطة بمستشفى العجمى ال

 رش وتطهير طريق أسكندرية مطروح من البيطاش إلى الهانوفيل

إنهاء شكوى مواطن من جروب شكاوى مكتب المحافظ فى شارع الطوب الرملى أمام مستشفى االمل تم رش 

 المنطقة بالمبيدات الالزمة بعد أزالة أسباب الشكوى

 . المحيطة بهارش وتطهير مبنى محكمة الدخيلة من الداخل والمنطقة 

 

 -: قامت إدارة التطهير باألعمال األتية 13/5/2022يوم 

 حملة بمنطقة أبو يوسف قبلى

 حملة بمنطقة أبو يوسف بحرى

 أكتوبر وشاطئ النخيل٦حملة بمنطقة 

حملة بمساكن الحديد والصلب ،شارع حسنى مبارك آخر مساكن 

 الحديد والصلب

 أكتوبر٦إلى طريق أسكندرية مطروح من البيطاش 

 حملة بمنطقة البيطاش بحرى

شارع البيطاش الرئيسى وبعض الشوارع الفرعية من شارع _

 مسجد الغفران إلى شارع سعد زغلول 

 شهر العسل وتفرعاته_

 منطقة بيانكى_

حملة بشوارع البيطاش المتفرعة من طريق إسكندرية مطروح 

 بحرى الطريق من ش. االيمان إلى شارع خير هللا

 وتطهير مبنى إدارة الشواطئ ومخازنها _ومكتب قطاع البيطاش رش

 .رش وتطهير المنطقة المحيطة بمستشفى العجمى المركزى  

 

 -: قامت إدارة التطهير باألعمال األتية 15/5/2022يوم 

 حملة بمنطقة الدخيلة القبلية

 حملة بمنطقة الدخيلة البحرية 

 رش وتطهير المنطقة المحيطة بمستشفى العجمى المركزى 

 بحى العجمى  ادارة التطهيرانجازات 
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 رش وتطهير طريق إسكندرية مطروح من البيطاش إلى المكس

رش وتطهير مكتب قطاع الدخيلة ، مكتب إدارة بحوث االسكان 

 بالدخيلة

 

 -: قامت إدارة التطهير باألعمال األتية 17/5/2022يوم 

 حملة بمنطقة الهانوفيل بحري 

بمنطقة _الدرايسة بحرى وشملت شارع خير هللا ، شارع حملة 

عيد الطلخاوى ، شارع الصحافة ، المنطقة السكنية خلف مسجد 

 القويرى بالدرايسة

رش طريق إسكندرية مطروح من البيطاش إلى الهانوفيل 

 بالضباب

 إنهاء شكوى فى شارع حسين والى متفرع من شارع الجمعية

لمختار بجوار مسجد التوحيد إنهاء شكوى فى شارع عمر ا

 متفرع من شارع عبد المنعم جابر

 إنهاء شكوى بشارع العوامى متفرع من شارع خير هللا بجوار مدرسة الراشدين

 إنهاء شكوى بشارع عثمان بن عفان متفرع من شارع رضوان

 حملة بمنطقة أبو يوسف بحرى

 حملة بمنطقة أبو يوسف قبلى

 لب ، شارع حسنى مبارك آخر مساكن الحديد والصلبحملة بمساكن الحديد والص

 أكتوبروشاطئ النخيل ٦حملة بمنطقة 

 أكتوبر٦طريق أسكندرية مطروح من البيطاش إلى 

 . المنطقة المحيطة بمستشفى العجمى المركزى

 

 -: قامت إدارة التطهير باألعمال األتية 21/5/2022يوم 

 21حملة بمنطقة تقسيم الزراعيين بالكيلو 

 21حملة بالمنطقة المحيطة بترعة النوبارية بالكيلو 

 21حملة بمنطقة الصفا بالكيلو 

 21حملة بالمنطقة السكنية خلف شركة جهينة بالكيلو 

 بالذراع البحرى 21حملة بالمساكن الشعبية بالكيلو 

رش وتطهير طريق إسكندرية مطروح من البيطاش إلى الكيلو 

21 

 ش بحرىحملة بمنطقة البيطا

 وشملت البيطاش الرئيسى وبعض الشوارع المتفرعة منه

 شهر العسل وتفرعاته_

 منطقة بيانكى_

 ش البيطاش الجديد_

إنهاء شكوى مواطن من جروب شكاوى بشارع الطوب الرملى 

 سابقاً أمام مستشفى االمل وقد تم عمل الالزم و وإزالة أسباب الشكوى

 رش وتطهير المنطقة المحيطة بمستشفى العجمى المركزى 

 . رش وتطهير مبنى ديوان عام الحى بالكامل والمنطقة المحيطة به من الخارج

 

 -: قامت إدارة التطهير باألعمال األتية 24/5/2022يوم 

 حملة بمنطقة الهانوفيل قبلي

 مساكن طلعت مصطفى_

 مساكن االيجى كاب_

 المساكن الصينية_

 سوق الهانوفيل_

 حملة بمنطقة _الدرايسة قبلى

 منشية العلماء_
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 ٨البوابة__

 شارع مرور العجمي_

 شارع اللوادر_

 شارع مجمع المدارس_

 شارع المدينة_

رش وتطهير مكتب قطاع الهانوفيل ومكتب تسمية 

 الشوارع

إنهاء شكوى مواطن فى منطقة طلعت مصطفى وتم 

الرش والتطهير بالمبيدات الالزمة لمكافحة الباعوض 

 والحشرات الطائرة والحشرات الزاحفة والقوارض 

أنهاء شكوى من مكتب سكرتير عام الحى من أدارة 

العجمى التعليمية لرش وتطهير المدرسة الفكرية بمجمع 

 المدارس بالبيطاش

 ة الصفا حملة بمنطق

 حملة بمنطقة أبو تالت

 شارع أبو تالت الرئيسى_

 شارع األهرام_

 شارع المستشار خفاجه_

 شارع نايل_

 بحرى الطريق٢٦حملة بمنطقة الكيلو 

 منطقة سوزى الند_

 شارع الشيخ حامد_

 منطقة سيلفر بيتش_

 بالذراع البحرى٢٦حملة بمساكن الكيلو 

 ٢٦إلى الكيلو طريق إسكندرية مطروح من البيطاش 

 . المنطقة المحيطة بمستشفى العجمى المركزى المخصصة للحجر الصحي 

 

 -: إدارة التطهير تمت األعمال األتية قامت 30/5/2022يوم 

 حملة بمنطقة الدخيلة القبلية 

 حملة بمنطقة الدخيلة البحرية 

 رش طريق إسكندرية مطروح من البيطاش إلى المكس بالضباب

 إنهاء شكوى واردة لإلدارة من الحى برش وتطهير مبنى قوات أمن الميناء بالدخيلة 

 حملة بمنطقة الهانوفيل البحري

 شارع الهانوفيل الرئيسى و الشوارع المتفرعة منه _

 .الهانوفيل زهراء_

 شارع العوامى وتفرعاته_

 شارع سعد هللا وتفرعاته _

 حملة بمنطقة _الدرايسة بحرى

 هللا شارع خير_

 شارع الصحافة_

 المنطقة السكنية خلف مسجد القويرى بالدرايسة_

 ش عيد الطلخاوى _

 إنهاء شكوى بشارع عثمان بن عفان متفرع من شارع رضوان 

 إنهاء شكوى بشارع النصر متفرع من شارع رضوان 

 إنهاء شكوى بجوار مسجد الشرش بالهانوفيل 

 شارع الجمعيةإنهاء شكوى بشارع بشارة متفرع من 

إنهاء شكوى فى شارع السالم متفرع من شارع الهانوفيل الرئيسى وتم أزالة أسباب الشكوى للحد من  

 . أنتشار األمراض واألوبئة
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وي من متابعة أعمال تطهير وتسليك سدد صرف صحي بطريق إسكندرية مطروح قبلي أمام شركة  10/5/2022يوم 

 قبل معدات عمال منطقة العجمي للصرف الصحي وجاري المتابعة

متابعة أعمال تطهير مطابق الصرف الصحي بشارع ابو سعيد وتفرعاته المتفرع من اسكندرية مطروح ابو يوسف 

 قبلي بواسطة عمال منطقة العجمي للصرف الصحي وجاري المتابعة

 الشباب ام زعيو بواسطة الصرف الصحيمتابعة تسليك وتطهير سدد صرف صحي بمساكن 

 

مطباق صرف صحي شارع درويش أمام الملعب وشارع بليس قبل الشاطئ من قبل قسم  ٣تركيب  17/5/2022يوم 

 الترميمات لشركة الصرف الصحي

 . تركيب غطاء مطبق صرف صحي شارع خلف سنتافي من قبل قسم الترميمات لشركة الصرف الصحي

 

متابعة تركيب غطاء لمطبق صرف صحي غطاؤه تالف بشارع الخلفاء الراشدين بالهانوفيل غرب  29/5/2022يوم 

 بواسطه قسم الترميمات بمنطقة العجمي للصرف الصحي وذلك بعد الرصد واالبالغ

ترميم غطاء مطبق صرف صحي بشارع مسجد رضوان أمام شارع الزبير بن العوام من قبل عمال قسم ترميمات 

 للصرف الصحي بمنطقة الهانوفيل شرق منطقة العجمي

مطابق يدويا من قبل عمال  ٨متابعة أعمال تطهير مطابق الصرف بأرض الفيروز بوصلة الزراع البحري بعدد 

 منطقة العجمي للصرف الصحي وجاري المتابعة

 

 

 

 

 

 متابعة إصالح كسر ماسورة مياه امام مستشفي فاطمة الزهراء بواسطة مرفق المياه  4/5/2022يوم 

متابعة أعمال إصالح ماسورة مياه مكسورة بطريق إسكندرية مطروح قبلي أمام شارع الجيش من قبل  

 مرفق مياه العجمي وجاري المتابعة

 

 الحنفية من قبل مرفق مياة العجمي بعد االبالغمتابعة اصالح ماسورة مياة مكسورة اخر شارع  17/5/2022يوم 

 ٥متابعة أعمال إصالح ماسورة مياه مكسورة بشارع ش ابو يوسف بحري قبل البحر مباشرةً أمام شارع  

 بواسطة مرفق مياه العجمي بتواجد رئيس قطاع الهانوفيل بعد الرصد واالبالغ 

 

  21/5/2022يوم 

 التوحيد من ناجى متابعة اصالح ماسورة مياة شارع مخبز

 متابعة اصالح ماسورة مياة أمام البنك االهلي كورنيش الدخيلة

 متابعة إصالح خط مياة شارع حسين الزيات الدخيلة 

متابعة اصالح ماسورة مياه مكسوره بأول شارع محمصه ام النور بالدرايسه قبلي بواسطة  29/5/2022يوم 

 مرفق مياه العجمي

 

 

 

 حى العجمى فى الصرف الصحىانجازات 

 انجازات قطاع المياة
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