
 

 

 

 

 

 

 

 محافظة االسكندرية 

 حى العجمى 

 2022انجازات حى العجمى عن شهر اغسطس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـداد ــــاعــ

 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

  

تحت اشراف وتوجيهات السيد المستشار / السيد موسى 

 رئيس حى العجمى



 

 

 

 

اليوم، معدالت إنجاز مشروع "تطوير ميدان مثلث  محافظ_اإلسكندريةاللواء محمد الشريف  تفقد 14/8/2022يوم 

مليون جنيه،  24وادي القمر بحي العجمي، بتكلفة  الشركات والحل الدائم لصرف مياه األمطار بالميدان" بمنطقة

% والتي تتم إهداًءا من اللجنة الجغرافية لشركات البترول باإلسكندرية، وفي إطار توجيهات 80ونسبة إنجاز 

 .المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية

وبحضور األستاذ السيد موسى رئيس حى  جاءت الجولة في إطار استعدادات المحافظة الستقبال موسم النوات،

  .العجمى، وجميع الجهات المعنية

وأشاد المحافظ بمعدالت األعمال التي تمت، موجًها الشكر إلى وزير البترول والثروة المعدنية وجميع شركات 

قدموها لخدمة البترول باإلسكندرية وذلك علي مساهمتهم في تطوير ميدان مثلث الشركات والجهود المجتمعية التي ي

  .محافظة اإلسكندرية

وأشار المحافظ أنه كان قد سبق التنسيق مع المنطقة الجغرافية وشركات البترول بالمنطقة لوضع حلول نهائية 

لمشكلة تراكم المياه في النوات الشتوية بميدان مثلث الشركات والتي كانت تؤدي إلى تكدس وتعطيل الحركة المرورية 

  .به

إنهاء تطوير ميدان مثلث الشركات سيتم تالفي مشكلة تراكمات مياه األمطار في فصل الشتاء والتكدس  وأكد أنه عقب

 .المروري التي عاني منها الميدان منذ عشرات السنين

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=AZVbeImRQN_OjNTzefxLHgYuPY-rdfYEo0y2L2rwnYXxuizyezmSxQs9-preU-7Edip4HPgWxHlmJq6uc8fwqxgCVYVxKpIHLHBUfzL5U21_hATTVACL9S5_39U8Sead-f46o72EmUE3y_LqOriv9yKVEb5XOIFDXL3q5FqMupEycYidpb7ZMA84e_KGf48OV5A9GD4Td8c7o3wFGgD5j74t&__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=AZVbeImRQN_OjNTzefxLHgYuPY-rdfYEo0y2L2rwnYXxuizyezmSxQs9-preU-7Edip4HPgWxHlmJq6uc8fwqxgCVYVxKpIHLHBUfzL5U21_hATTVACL9S5_39U8Sead-f46o72EmUE3y_LqOriv9yKVEb5XOIFDXL3q5FqMupEycYidpb7ZMA84e_KGf48OV5A9GD4Td8c7o3wFGgD5j74t&__tn__=*NK-y-R


 

األستاذ السيد موسى رئيس حى العجمى يتفقد محطـة صرف صحى الصناعـات الـصغيـرة بشــارع  28/8/2022يوم 

 . تشغيلها إعادةالمـرور بعد 

بمتابعة بدء تشغيل خط الطرد المؤقت بمحطة صرف الصناعات الصغيرة بعد االنتهاء من اعمال الصيانة و وقام 

التركيب بعد تسليمها من قِبل شركة المقاولون العرب إلى شركة الصرف الصحي إلستكمال األعمال بعد توقفها و تعذر 

 . يرة الهالى المنطقة بسبب مشاكل الصرف الصحيمما تسبب في معاناة كب ٢٠٠٧تسليمها منذ عام 

 رزق_راغب_ضيف_هللا والنائبف محافظ اإلسكندرية محمد_الشريوذلك بعد التنسيق بين اللواء

 و اللواء/ محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي باإلسكندرية إلنهاء المشكلة نهائيا 

دكتور محمود عادل عبدالكافي أمين جاءت الجولة بمشاركة األستاذ محمد رزق مدير مكتب النواب بالدخيلة ، ال

الدكتور سامي قنديل مدير عام شركة الصرف الصحي  حزب مستقبل وطن بالدخيلة وعددا من أعضاء االمانة و

 . بالدخيلة والعجمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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=AZWxfvjxSc0bv4bIcqFQZX2KARUP2CHrn5n1imbHhgTmEoRQF_dcKTNAoYZ8Ml9Rp7mLMqXAXZ4yQ8umxQyWE2j4JwpZV2lY8qsVeBjyiyMueH21mYrlTi46NCVBPbhOrCKTHCEzKkRlRI3DkpXQScKvXKq_34hbEw9vAnBI5DG7FQ&__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=AZWxfvjxSc0bv4bIcqFQZX2KARUP2CHrn5n1imbHhgTmEoRQF_dcKTNAoYZ8Ml9Rp7mLMqXAXZ4yQ8umxQyWE2j4JwpZV2lY8qsVeBjyiyMueH21mYrlTi46NCVBPbhOrCKTHCEzKkRlRI3DkpXQScKvXKq_34hbEw9vAnBI5DG7FQ&__tn__=*NK-R


 

 
 

 
 

 رئيس حي العجمي  السيد_موسياألستاذ السيد تحت رعاية 25/8/2022يوم 

ات تعلن إدارة التنمية المحلية بحي العجمي و وحده تكافؤ الفرص وذوى الهمم وشئون المرأة عن تعاونها مع الجمعي

 للمشاركه في المبادره لتقديم افضل المشروعات التنموية بنطاق حي العجمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

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=AZUDs7jcLeRXCX2h59xCVssOLCztU_dpKlPKgPJacrhcJ8oqvqBImQEx_d5jOj7yusmzquRYt1yLwy0K_64cAB7-t_vH-tLxIkl-9-ThXp4-j3tYgzdzQSVH6KzeM5jw_LfDkIDFDSlMfufY6vj2El18KPW53a6lHt4j2KOER_JKrLlMUhC76wExyVq7U0PWy1VRHR_uPnqIb_L4evhTmx3N&__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=AZUDs7jcLeRXCX2h59xCVssOLCztU_dpKlPKgPJacrhcJ8oqvqBImQEx_d5jOj7yusmzquRYt1yLwy0K_64cAB7-t_vH-tLxIkl-9-ThXp4-j3tYgzdzQSVH6KzeM5jw_LfDkIDFDSlMfufY6vj2El18KPW53a6lHt4j2KOER_JKrLlMUhC76wExyVq7U0PWy1VRHR_uPnqIb_L4evhTmx3N&__tn__=*NK-R


 

 

 

 

رئيس حى العجمى حملة مكبرة جابت عدة مناطق بالحى لمتابعة تطبيق  السيد_موسيترأس االستاذ  9/8/2022يوم 

قرارات رئاسة مجلس الوزراء والتفتيش علي المحال التجارية والمنشآت العامة ومحالت تجهيز الطعام والمخابز 

 . شتراطات البيئية ومعايير السالمة وقانون العملومتابعة مدى إلتزامها باإل

وبمشاركة األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحي وجميع االدارات المعنية بالحي )اشغال الطريق ، المتابعة 

 الميدانية ، رخص المحالت، وحدة اإلزالة. الرصد البيئى، شئون البيئة ، وحدة التدخل السريع بالحي( وباالشتراك مع

ارة العجمي الطبية وإدارة الطب البيطري، ، واألمن الصناعي، ادارة التفتيش الصيدلي بقطاع العجمي وادارة إد

التموين بالعجمي وادارة القوي العاملة واالمن الصناعي ، وشركة الصرف الصحي ، و جهاز حماية المستهلك، نهضة 

 .مصر 

 :وقد أسفرت الحملة عـــن األتـــي

 دجاج شارع القاعدة غلق وتشميع محل 

  .تكييف علي الرصيف ٢غلق وتشميع محل عيادات البيطراوي البيطرية شارع البيطاش الرئيسي لوضع 

  2غلق وتشميع مطعم شاورمة بشارع البيطاش الرئيسي قبل مدخل شارع السماليهي 

  .٢غلق وتشميع محل جزارة ومشويات بشارع البيطاش الرئيسي ناصية شارع السماليهي 

 غلق وتشميع محل عصير بشارع شهر العسل 

  .غلق وتشميع للفواكة والخضروات شارع شهر العسل بجوار الحالة السابقة

 كما تم التحفظ علي لوح خشبي ، ميزان الكتروني من محل خضروات بدون اسم شارع القاعدة

 التحفظ علي ثالجة جيالتي من محل بشارع القاعدة 

 خشبي من محل خضروات وفواكة بشارع القاعدة مدرج  ٢التحفظ علي 

 شاليات زرع حواجز ، كاوتش سيارات بشارع القاعدة  ٦التحفظ علي 

 التحفظ علي ثالجة جيالتي من ماركت بشارع القاعدة 

  .التحفظ علي حاجز حديدي

 التحفظ علي ستاند حديدي والفتة بجوار كشك بشارع القاعدة 

 من مكتبة بشارع البيطاش الرئيسي التحفظ علي ستاند شيبسي 

 التحفظ علي ترابيزة حديد من محمصة بشارع البيطاش الرئيسي 

 حمالت حى العجمى 

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=AZWLBshbeYioa7VWijjNKyBwL_Tq-F4k38HVEObcZFu-56GVr8NvC3JjnrSb9XHKlg_MF3RXvZGBZIQ8USk7_24MZk8M4TC_zDt17pM-WvbVVXB-ptIdSEhtJ0LaXVuCkYHzpaMW518QNFTcw0m6vaeeUiKqxEwlWj4fFB8i9ZG8Bw&__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=AZWLBshbeYioa7VWijjNKyBwL_Tq-F4k38HVEObcZFu-56GVr8NvC3JjnrSb9XHKlg_MF3RXvZGBZIQ8USk7_24MZk8M4TC_zDt17pM-WvbVVXB-ptIdSEhtJ0LaXVuCkYHzpaMW518QNFTcw0m6vaeeUiKqxEwlWj4fFB8i9ZG8Bw&__tn__=*NK-R


 التحفظ علي سلم خشبي مزدوج ، ستاند حديد من شارع البيطاش الرئيسي 

 التحفظ علي ترابيزة خشب من بائع متجول أمام مدرسة البيطاش االبتدائية 

ابيزة خشب صغيرة بائع متجول ، سماعة ساوند صغيرة ، حمالة شاي ، التحفظ علي ستاند شيبسي صغير ، تر

  .رمالة صغيرة

 كرسي بالستيك من كافيتريا ليالي البيطاش شارع البيطاش الرئيسي  ١٠التحفظ علي 

 التحفظ علي الفتة بالستيك لشركة فوري من شارع البيطاش الرئيسي 

بعجل من قطعة ارض فضاء شارع البيطاش الرئيسي بعد مدخل شارع التحفظ علي ثالجة جيالتي ، ترابيزة حديد 

 ٢السماليهي 

 التحفظ علي بانيو حمام من محل لألدوات الصحية شارع البيطاش الرئيسي 

 إطارات سيارات من ناصية شارع ابو النصر ٨التحفظ علي شمسية صغيرة ، 

 يطاش الرئيسيالتحفظ علي ترابيزة حديد بعجل من محل مخبوزات بشارع الب

  .التحفظ علي حواجز اطارات سيارات من شارع البيطاش الرئيسى

  .التحفظ علي حاجز حديدي ، ترابيزة حديد من محل مخبوزات ، تروللي مخبوزات

 التحفظ علي ترابيزة خشب ، الفتة اعالنية بشارع متفرع من شارع البيطاش الرئيسي 

  .زة بالستيك من امام كافيتريا بشهر العسلالتحفظ علي حامل حديدي لشاشة ، ترابي

 سماعة صب من محل بشارع شهر العسل ، ستاند حديدي  ٢التحفظ علي 

 طبلية خشب من امام محل كازيون شارع شهر العسل  ٨التحفظ علي 

  .اقفاص فاكهة من محل للخضروات والفاكهة شارع شهر العسل ٧التحفظ علي ميزان الكتروني برقبة ، 

 التحفظ علي ميزان كمبيوتر من محل مخبوزات ، سماعة صب ، ترابيزة حديد شارع شهر العسل من البيطاش 

 التحفظ علي ميزان الكتروني من بائع متجول من شارع البيطاش الرئيسي 

 التحفظ علي عربة كبدة بشارع شهر العسل 

 من البيطاش تم ازالة تندة خشب بجوار كازيون علي الرصيف شارع شهر العسل 

 . جنيه من محل مأكوالت سورية ٣٠٠٠تم تحصيل غرامة فورية بمبلغ 

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

 محضر ١اجمالي المحاضر المحررة من قبل التفتيش الصيدلي 

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

  . محاضر ٦اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية عدد 

  .محضر ٢اجمالي المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور 

 .محاضر ٥ين اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التمو

  . انذارات ٣اجمالي االنذارات المحررة من قبل إدارة مكتب العمل 

 جنيه  ٣٠٠٠اجمالي الغرامات الفورية المحصلة  

 

 



 

رئيس حى العجمى تم الدفع بحملتين أحدهم صباحية واألخرى مسائية ى السيد_موس بقيادة األستاذ 17/8/2022يوم 

إلزالة اإلشغاالت والتعديات من شوارع الحى ومكافحة ظاهرة إفتراش األرصفة لتيسير حركة المارة والسيارات وردع 

 . المخالفين

 وخالل الحملة الصباحية تم المرور بشارع الهانوفيل وطريق إسكندرية مطروح وشارع أبويوسف 

وتحت قيادة السيد رئيس الحى تم شن حملة مسائية مكبرة إلزالة اإلشغاالت بمنطقة الدخيلة و المكس و طريق 

 إسكندرية مطروح و سوق الهانوفيل 

والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام وتم التحفظ على عشرات وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات 

اإلشغاالت وإتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين ومازالت الحمالت مستمرة إلعادة االنضباط لشوارع الحى 

  .وجارى المتابعة

 .لي سكرتير عام الحىجاء ذلك بمشاركة األستاذ مدحت أنيس مدير إدارة إشغال الطريق واألستاذ حامد متو 

 

محافظ اإلسكندرية بمتابعة تطبيق قرارات رئاسة مجلس  محمد_الشريف# في إطار تكليفات اللواء 22/8/2022يوم 

 .الوزراء

للحمالت المكبرة التى يشنها حى العجمى لمتابعة رئيس حى العجمى وإستمرارا  السيد_موسىاألستاذ وبرئاسة 

تطبيق اإلجراءات اإلحترازية ومدى اإللتزام باإلشتراطات البيئية ومعايير السالمة والصحة وقانون العمل وتوافر 

 . السلع وأسعارها

الوزير محافظ  وبقيادة األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحى ومشاركة الدكتورة نانسي زهنى المكتب الفنى للسيد

اإلسكندرية واألستاذ ياسر شعبان مدير عمليات نهضة مصر و االدارات التنفيذية بالحي )اشغال الطريق ، المتابعة 

 (الميدانية، الرصد البيئى ، وحدة اإلزالة ، رخص المحالت ، شئون البيئة ، وحدة التدخل السريع بالحي

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

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

 .(الشرب ، و جهاز حماية المستهلك، شركة نهضة مصر 

 :وقد أسفرت الحملة عـــن األتـــي

 ل جيالتي طريق اسكندرية مطروح قبلي امام مدخل الهانوفيل غلق وتشميع مح

 غلق وتشميع مخبز شامي باسكندرية مطروح قبلي الهانوفيل 

 غلق وتشميع محل جزارة اول شارع الحديد والصلب 

 غلق وتشميع محل مالبس طريق اسكندرية مطروح بحري ابو يوسف 

 -:وتم التحفظ علي اإلشغاالت األتية

 لي شمسية كبيرة من بائع متجول اول شارع عين شمس من البيطاش الرئيسي التحفظ ع

 التحفظ علي ستاند شيبسي من ماركت بطريق اسكندرية مطروح امام جراج النقل العام 

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=AZVd0iuLQvKCAcURJJXyflO6YyVgvzFxh0P-DTvqvt6qPRqVnKb5x3SPxTYBKTDyS-D6JuSUbClg-YVa3Q3RuXv3YhEIB-Y128CMpaKprZeoY8VnFbkdCC_RvYvgquRWkOejl7QUP0KAO2o7U5pYXeXXnlshZ2MGVAjtYewnxfMcXw&__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=AZUldSnLN5zynTr6OHHg8NIul7sXhSJSdGfdggKtJz7EOqv34jhYyiZb64ELVOPK8LBydZCvwhSIH-WW303g2_qx0KoQ0rPh60mTAYIfh8meL6nB6LsYkPKCxGfu8hqxUA22cGC7frjhaDbzbyeDEvWryeoXrMugRUMCdLzICs22Yw&__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=AZUldSnLN5zynTr6OHHg8NIul7sXhSJSdGfdggKtJz7EOqv34jhYyiZb64ELVOPK8LBydZCvwhSIH-WW303g2_qx0KoQ0rPh60mTAYIfh8meL6nB6LsYkPKCxGfu8hqxUA22cGC7frjhaDbzbyeDEvWryeoXrMugRUMCdLzICs22Yw&__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=AZUldSnLN5zynTr6OHHg8NIul7sXhSJSdGfdggKtJz7EOqv34jhYyiZb64ELVOPK8LBydZCvwhSIH-WW303g2_qx0KoQ0rPh60mTAYIfh8meL6nB6LsYkPKCxGfu8hqxUA22cGC7frjhaDbzbyeDEvWryeoXrMugRUMCdLzICs22Yw&__tn__=*NK-R


 التحفظ علي ستاند شيبسي شارع محمصة طريق اسكندرية مطروح 

 التحفظ علي قفص دواجن حديد من محل بالهانوفيل قبلي

 علي ثالجة جيالتي سوبر ماركت بالهانوفيل قبلى التحفظ

 فانوس اعالن وجهان من امام محل للموبيالت بالهانوفيل ٢التحفظ علي 

 التحفظ علي عربة يد بعجل خشب لبائع متجول اسكندرية مطروح امام مدرسة حفصة بنت عمر 

 التحفظ علي ميزان حديد من بائع متجول اول شارع الحديد والصلب 

 التحفظ علي شمسية صغيرة لبائع متجول اول مدخل شارع الحديد والصلب 

 التحفظ علي ثالجة جيالتي من سوبر ماركت اول شارع الحديد والصلب 

 التحفظ علي ستاند شيبسي محل البان شارع الحديد والصلب 

 التحفظ علي ثالجة طولية باب واحد من محل ماركت ومحمصات مطروح بطريق 

  . علي ميزان كمبيوتر من بائع متجول امام سوق الهانوفيلالتحفظ 

 جنيه ( من محل حلواني اسكندرية مطروح قبلي  ٥٠٠٠تحصيل مبلغ وقدره )

 جنيه ( من محل مأكوالت سورية طريق اسكندرية مطروح قبلي امام مدخل الهانوفيل ٥٠٠٠تحصيل مبلغ وقدره )

.  

 مصة امام مدخل الهانوفيل جنيه ( من مح ١٠٠٠تحصيل مبلغ وقدره )

  .جنيه ( من محل اسماك اول شارع الحديد والصلب إلتالف الرصيف ٥٠٠٠تحصيل مبلغ وقدره )

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

  -: األتـــية

 محضر (2)تيش الصيدلي اجمالي المحاضر المحررة من قبل التف

 ( محضر شئون بيئة  ١١اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة عدد )

  . ( محاضر١٢اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية عدد )

  .( محاضر٤اجمالي المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور ) 

 . ( محضر ١اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين ) 

  . ( انذار ١٣اجمالي االنذارات المحررة من قبل إدارة مكتب العمل ) 

  )جنيه ١٦٠٠٠اجمالي الغرامات الفورية المحصلة مبلغ وقدره )

 

تواجد الباعة الجائلين الفتراش  حمالت إزالة االشغاالت بنطاق الحى بأكمله إلعادة االنضباط ومنع 27/8/2022يوم 

 . الطرق العامة وعدم السماح ألصحاب المحالت باالستيالء على األرصفة الفساح المجال لحركة سير المشاه

 محمد_الشريفأشغال متنوع وارسالها لديوان عام المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء  ٣٤٠وتم التحفظ على اكثر من 

 محافظ اإلسكندرية
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قامت إدارة إشغال الطريق برئاسة األستاذ مدحت أنيس بحملة مسائية إلزالة اإلشغاالت بشارع  3/8/2022يوم 

 البيطاش و مدخل الهانوفيل و طريق إسكندرية مطروح 

 كما قامت إدارة إشغال الطريق بعمل حملة إشغاالت صباحية بشارع البيطاش ومنطقة بيانكي وشارع البرنسيسة

يات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام والتحفظ على عشرات اإلشغاالت وتم إزالة االشغاالت والتعد

 ومازالت الحمالت مستمرة وجارى المتابعة 

 

قامت إدارة إشغال الطريق برئاسة األستاذ مدحت أنيس بحملة إلزالة اإلشغاالت بطريق سكندرية  6/8/2022يوم 

 أكتوبر ٦الحديد والصلب وشارع أبو يوسف وسوق الهانوفيل ومدينة مطروح وشارع ماركت الشامي وشارع 

وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام وتم التحفظ على عشرات 

 .ومازالت الحمالت مستمرة وجارى المتابعةاإلشغاالت 

 

زالة اإلشغاالت بشارع البيطاش و طريق إسكندرية مطروح قامت إدارة إشغال الطريق بحملة إل 7/8/2022يوم   

وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام وتم التحفظ على عشرات 

 . اإلشغاالت ومازالت الحمالت مستمرة وجارى المتابعة

 

وبالتعاون مع شرطة المرافق تم  مدحت_أنيس مشاركة إدارة إشغال الطريق برئاسة األستاذ ب 15/8/2022يوم 

وتم  ٢١المرور بطريق إسكندرية مطروح وشارع عبدالفتاح الطلخاوى وشارع خيرهللا وسوق الهانوفيل حتي الكيلو 

تعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام وتم التحفظ علي عشرات اإلشغاالت إزالة االشغاالت وال

 . ومازالت الحمالت مستمرة وجارى المتابعة

 

واصلت إدارة إشغال الطريق حمالتها اليومية بنطاق الحى وتم المرور بشارع الهانوفيل وإسكندرية  17/8/2022يوم 

 أكتوبر  ٦ومدينة  ٢١مطروح وشارع الحديد والصلب حتي الكيلو 

انجازات ادارة اشغال طريق 

 بحى العجمى 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA_%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXilqPd0f8tOyEvO0FPZzbQ4TfZHCb1sHN1TmuuhWwZIeS0X9TGkncyV1EdYQqWnrxXXTxk2vChDuKk8lBRhJv7pQ7X2s9JoHIZJcmkIvS6B26ydxs6aChR52dXOKyo9H74bZ5YMABfDkgk7Ny1E6mQ7LtvvgiFSZFaa9JW_EZrFQ&__tn__=*NK-R


وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام وتم التحفظ على عشرات 

 . وإتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين اإلشغاالت

 .كما تم إزالة الباعة الجائلين أمام مسجد الصابرين بأبويوسف ومازالت الحمالت مستمرة وجارى المتابعة

 جاء ذلك تحت إشراف األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحى

 

أنيس حمالتها بنطاق الحى إلزالة اإلشغاالت واصلت إدارة إشغال الطريق برئاسة األستاذ مدحت  18/8/2022يوم 

 والتعديات علي حرم الطريق العام وذلك تحت إشراف األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحى 

 أكتوبر  ٦وتم المرور بشارع البيطاش وطريق إسكندرية مطروح ومدينة 

الطريق العام والتحفظ على العديد من وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل 

 .اإلشغاالت المتنوعة واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين ومازالت الحمالت مستمرة وجاري المتابعة

 

حملتين الزالة اإلشغاالت والتعديات بنطاق حى العجمى إلعادة االنضباط وردع المخالفين ومكافحة  28/8/2022يوم 

 .صفةظاهرة إفتراش األر

 لتسهيل حركة المارة والسيارات  ٢١إستهدفت الحملة األولي طريق إسكندرية مطروح حتي الكيلو 

 . واستهدفت الحملة الثانية منطقة الدخيلة وشارع البيطاش طريق إسكندرية مطروح

التحفظ على عشرات وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام وتم 

  .اإلشغاالت المتنوعة ومازالت الحمالت مستمرة وجارى المتابعة

نفذت الحملة بواسطة إدارة إشغال الطريق برئاسة االستاذ مدحت أنيس وتحت إشراف األستاذ حامد متولي  

 .سكرتير عام الحى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 قديرية الطرممتابعة تركيب بلدورة الرصيف الجديد قبل أعمال الرصف بجوار نقطة الساحل من قبل  1/8/2022يوم 

 ٢١متابعة أعمال اعادة الشئ الصله بمسار حفر كهرباء بدايةً من شارع الفادي حتى شارع عمر ابن الخطاب ك 

 قبلي اسكندرية مطروح بواسطة مديرية الطرق

 ٢١اعادة الشئ الصله بمسار حفر كهرباء بدايةً من شارع الفادي حتى شارع عمر ابن الخطاب ك متابعة أعمال 

 قبلي اسكندرية مطروح بواسطة مديرية الطرق
ء رع الزهرااء بشامتابعة أعمال النظافة والتمهيد لوضع طبقة األسفلت وإعادة الشيء ألصله بمسار حفر لمشروع كهرب

 لي بواسطة مديرية الطرقوشارع القرية السعوديه القب

رئيس حى العجمى يتابع ميدانياً أعمال رفع كفاءة النظافة وتجريف األتربة  السيد_موسياألستاذ 3/8/2022يوم 

ومنطقة اللوجيستى بواسطة عمال واإلرتقاء بالمظهر الجمالي بطريق إسكندرية مطروح أمام شركة الحديد والصلب 

 الحى

 

 

 

 

قرية أكتوبر  ١٤/٩إزالة فورية لروف وحوائط بشارع  9/8/2022يوم 

وتم التنفيذ بواسطة وحدة اإلزالة برئاسة االستاذ عصام صابر النخيل 

 وجاري إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيال المخالف

  
 

 

 

 

 ادارة الطرقانجازات 

 بحى العجمى 

انجازات ادارة الكهرباء بحى 

 العجمى 

  االدارة الهندسيةانجازات 

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=AZUZSvH0zI3Hzo_910r0AyaJ9Hyn-RVQ4Ut6f57IycdPsGr4ib0GTSQxRlMjZpuVHTw8BIe0e8pWnoZ50T625dWAVN_ngTBintdomk6bOvNo-7ZmUI-mQiQqrhqAbJf-CTaYbpyojQCl2P4h0HurYKG-0uMYpZZo3GLQB6yckV240Q&__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=AZUZSvH0zI3Hzo_910r0AyaJ9Hyn-RVQ4Ut6f57IycdPsGr4ib0GTSQxRlMjZpuVHTw8BIe0e8pWnoZ50T625dWAVN_ngTBintdomk6bOvNo-7ZmUI-mQiQqrhqAbJf-CTaYbpyojQCl2P4h0HurYKG-0uMYpZZo3GLQB6yckV240Q&__tn__=*NK-R


 

 -:قامت إدارة الكهرباء برئاسة االستاذ ياسر التركى باألعمال األتية 6/8/2022يوم 

اصالح عطل بالشبكة الهوائية المغذية لكشافات االنارة العامة بكورنيش 

 الدخيلة

 ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بوادى القمر بجوار سور البترول 

وفى اطار اعمال الصيانة الوقائية تم تأمين وعزل الكابالت وتأمين ابران 

ومفتاح الهيثم والجيش بابويوسف ٧٤٠االنارة العامة بشارع اكتوبر ومفتاح 

قبال موسم طريق االسكندرية مطروح وذلك في اطار خطة االستعداد الست

 االمطار والحد من المخاطر

 ٢رفع شبكة هوائية مقطوعة بشارع عبد المالك

 صيانة كشافات االنارة العامة بشارع الروضة الخضراء بابويوسف

ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بنهاية شارع ريدنبكس بابويوسف 

 وتأمين عامود به شرز

 بشارع العمدة بابويوسف  ربط برشمانات كشافات االنارة العامة

 صيانة كشافات االنارة بشارع اجياد مكة بالهانوفيل 

 . رفع كفاءة االنارة العامة بشارع االصدقاء بالهانوفيل

 

 -: م الحىقامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية تحت إشراف األستاذ حامد متولي سكرتير عا 13/8/2022يوم 

وتم تأمين وعزل الكابالت وذلك في اطار ٢١الوقائية البران االنارة العامة بمساكن الكيلو القيام باعمال الصيانة 

 .خطة االستعداد المبكر الستقبال موسم االمطار حرصاً على سالمة المواطنين

المرور على شبكة اضاءة بالمكس من امام مطعم شعبان اتجاة حرس الحدود وربط برشمانات بعض كشافات 

 االنارة ويوجد بعض الكشافات الليد تحتاج الى استبدالها 

 وبيت الراهبات بالدخيلة البحرية  ٩١٥الكشف على الغرف بمفتاح 

 

 -:م الحىحت إشراف األستاذ حامد متولي سكرتير عاقامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية ت 23/8/2022يوم 

عامود انارة  ٣٥لترشيد استهالك الكهرباء تم ترشيد استهالك الكهرباء لعدد ٢٠٢٢لسنة٢وفقًا للكتاب الدورى رقم

 بشارع ريدنبكس بابويوسف 

 العمل بالدخيلة طريق االسكندرية مطروح لترشيد استهالك الكهرباء

االستثمارية لالنارة العامة تم اليوم متابعة استكمال االعمال بدهان اعمدة االنارة العامة  فى اطار اعمال الخطة

بالطبقة النهائية بتواجد مندوب االدارة العامة للمشروعات والورش الجهة المشرفة على االعمال طبقا للمواصفات 

 والشروط الموضوعة

البوسطة إصالح عطل بالكابالت المغذية للوحة التحكم بمفتاح 

 بالدخيلة 

ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع مسجد الحمد بتقسيم 

 قبضايا بالبيطاش

اصالح فازة بشارع ابراهيم عثمان وتركيب مفتاح احادى بلوحة 

التحكم المغذية لكشافات االنارة العامة بشارع مدرسة اللوتس من شارع 

 الحنفية بالبيطاش 

 ماس امام كافتيريا أندريا بشهر العسلتامين عامود انارة به 

ربط فازة بالشبكة الهوائية بشارع روفة العوامي وانارة الجزء 

 المطفأ

إصالح عطل بلوحة التحكم بمفتاح عطية رومانى المغذية لكشافات االنارة بالدخيلة الشمعدان والعمل على تنفيذ 

 خطة ترشيد استهالك الكهرباء بالشارع

ية بشارع بنزينة السالم بابويوسف تم رصد عامود متاكل بسبب خطورة على المارة وتم عمل اثناء مرور الورد

 الالزم وتنزيل العامود

 . ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع بالل المتفرع من شارع بنزينة السالم بابويوسف

انجازات ادارة الحدائق بحى  

 العجمى 



 

 

 

أمام الهايبر بالبيطاش ، نظافة  8الحدائق بأعمال تقليم االرثرينا والبوانسيانا بحديقة البوابة  قامت إدارة 4/8/2022يوم 

 100جازانيا،  100أرسين ،  100دورانتا ليمون ، 100هيبسكس ، 100الجور والحديات وعمل نشانات نجيل وزراعة 

ر بالبيطاش ، باإلضافة إلى إستكمال أعمال رفع مخلفات تراديسكانسيا أمام اللوجيستي بالدخيلة،النظافة العامة بحديقة المقاب

 . أعمال رفع كفاءة المسطح أمام ميناء الدخيلة

 -:قامت إدارة الحدائق باألعمال األتية تحت إشراف األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحى 7/8/2022يوم 

 قص وتشكيل األشجار بحديقة اللوجيستي

 أعمال التقليم ورفع الكفاءة أمام ميناء الدخيلةإستكمال أعمال رفع مخلفات 

 تقليم النخيل وتبليط القمة بالجزيرة الوسطى من بعد اللوجيستي بالدخيلة وحتى أمام حي العجمي

 إستكمال أعمال قص النجيل بحديقة اللوجيستي

 إستكمال أعمال الزراعة والري بحديقة اللوجيستي

 بالبيطاش قص وتشكيل األشجار بحديقة المقابر

 قص الدورانتا واالرسين والري وتنقية النجيل بحديقة المقابر بالبيطاش

 . رفع مخلفات أعمال التقليم والنظافة العامة باحواض الجزيرة الوسطى أمام قسم شرطة الدخيلة

 

الجور  واصلت إدارة الحدائق تحت إشراف األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحى اعمال نظافة 16/8/2022يوم 

والحديات وتنقية النجيل من الحشائش الغريبة بحديقة موزع الدواجن بالبيطاش ، قص وتشكيل األشجار بحديقة 

 .أمام الهايبر ، قص النجيل بحديقة المقابر بالبيطاش ٨البوابة 

بالدخيلة ، إستكمال شرانيا بحديقة اللوجيستي  50ريو  50دورانتا ليمون  50قامت إدارة الحدائق بزراعة  22/8/2022يوم 

أمام الهايبر بالبيطاش من حيث قص وتشكيل األشجار والشجيرات . اعمال النظافة والري  ٨أعمال رفع كفاءة حديقة البوابة 

 . بحديقة المقابر ، زراعة الشرانيا على شكل زجزاج في حديقة اللوجيستي بالدخيلة

 

 

 



 

 

 

قامت إدارة الرصد البيئى وإدارة الشئون اإلدارية بالتعاون مع نهضة مصر بأعمال تجربف األتربة  4/8/2022يوم 

بطريق إسكندرية مطروح بمنطقة اللوجيستى وحتى ميناء الدخيلة باإلضافة إلى دهان بلدورات األرصفة وأعمال 

 . صيانة األرصفة بشارع مستشفي العجمى النموذجى

 . كما تم غسيل البلدورات بسيارة الغسيل األلي بالتعاون مع شركة الحديد والصلب

وقامت إدارة الحدائق بأعمال تقليم النخيل وقص النجيل ورفع مخلفات التقليم واعمال نظافة بحديقة اللوجيستى 

 .أعمال نظافة بحديقة مقابر البيطاشوكذلك تحديد الزراعات وقص النجيل و

جاء ذلك تحت إشراف األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحى واألستاذ عبد الرحمن جاد مدير إدارة المتابعة 

 . الميدانية

 

 . متابعة أعمال النظافة وتجريف األتربة وتفريغ الحاويات بقرية النخيل بقطاع اكتوبر 6/8/2022يوم 

 -: متابعة أعمال شركة نهضة مصر في الشوارع التاليةواصل قطاع أكتوبر 

  ٦٣شارع 

  ١٤على  ٢٧شارع 

  ٢٩على شارع  ١٢شارع 

 . وذلك تحت إشراف األستاذ ياسر شعبان رئيس قطاع العجمى

واصلت إدارة الرصد البيئى بالتعاون مع إدارة الشئون اإلدارية وشركة نهضة مصر أعمال الكنس وتجريف كما قامت 

األتربة وصيانة األرصفة ودهان البلدورات بطريق إسكندرية مطروح بداية من منطقة اللوجيستى كما تم استكمال 

أعمال الصيانة لألرصفة بشارع مستشفي العجمى النموذجى وجارى استكمال اعمال الصيانة ورفع كفاءة الطاقة 

 بشوارع الحى تباعا

 

برئاسة االستاذ صالح صبحى بمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة بأماكن قامت إدارة الرصد البيئى  10/8/2022يوم 

متفرقة بنطاق الحى فى إطار خطة الحى لرفع كفاءة نظافة الطرق والمحاور الرئيسية بالحى ، أعمال التقاط الطوب 

ة ، غسيل األرصفة وإطارات السيارات والمخلفات بكافة أنواعها التى تعيق حركة المرور وتشوه المظهر العام بالدخيل

 . بعدة شوارع بنطاق الحى أعمال رفع كفاءة النظافة بشارع قسم الدخيلة وكوبرى الملح

 

قامت إدارة الرصد البيئى برئاسة االستاذ صالح صبحى برفع المخلفات المتواجدة على جانبي  14/8/2022يوم 

 . المستجدة بمنطقة الزراعيين وإزالة التعديات ٢١مصرف غرب النوبارية بالكيلو 

رفع كفاءة النظافة بالطريق المؤدى إلى محور التعمير مروراً بشارع قسم الدخيلة وأعلى كوبرى  17/8/2022يوم 

 الملح بشارع ام زغيو

انجازات ادارة النظافة والرصد 

 البيئى بحى العجمى 



حت ذلك توإستكمال أعمال صيانة األرصفة وإعادة الشئ الصله بشارع مستشفى العجمي العام بعمال حى العجمى و

 .سكرتير عام الحىإشراف األستاذ حامد متولي 

 

 

 

 -:قامت إدارة التطهير باألعمال األتية 2/8/2022يوم 

 حملة بمنطقة الهانوفيل البحري

 شارع الهانوفيل الرئيسى وجميع الشوارع المتفرعة منه_

 الهانوفيل زهراء_

 شارع العوامى وتفرعاته_

 شارع سعد هللا وتفرعاته_

 حملة بمنطقة الدرايسة بحرى

 المنطقة السكنية خلف مسجد القويرى بالدرايسة _

 شارع خير هللا_

 شارع الصحافة_

 شارع الصافى_

 شارع عيد الطلخاوى_

 طريق إسكندرية مطروح من البيطاش إلى الهانوفيل 

 انهاء شكوى شارع حسين والى متفرع من شارع الجمعية بالهانوفيل 

 مسجد الشرش بالهانوفيلنهاء شكوى شارع 

 شكوى بشارع الطاهرة متفرع من شارع الفردى

 رش وتطهير شارع البرنسيسة بالبيطاش

  21حملة بمنطقة الصفا بالكيلو 

 حملة بمنطقة أبو تالت

 شارع أبو تالت الرئيسى_

 شارع البستان_

 شارع األهرام_

 شارع نايل_

 شارع المستشار خفاجة_

 بحرى الطريق ٢٦حملة بمنطقة الكيلو 

 منطقة سوزى الند_

 منطقة سيلفر بيتش_

 بالذراع البحرى٢٦حملة بمساكن الكيلو 

 ٢٦طريق إسكندرية مطروح من البيطاش إلى الكيلو 

 )رش وتطهير مبنى إدارة الجراج )المكاتب، الورش، الحمامات

 . رش وتطهير مكتب إدارة المخازن_

 

 -: باألعمال األتية تحت إشراف األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحىقامت إدارة التطهير  18/8/2022يوم 

 اكتوبر وشاطئ النخيل ٦حملة بمنطقة 

 حملة بمنطقة أبويوسف قبلى

 حملة بمنطقة أبو يوسف بحرى 

 حملة بمساكن الحديد والصلب

 شارع حسنى مبارك آخر مساكن الحديد والصلب_

 حديد والصلبشارع عبد الحميد رضوان أخر مساكن ال_

 -:حملة بشارع البيطاش الرئيسى وبعض الشوارع المتفرعة منه

 شارع مسجد الغفران_

 شارع الحنفية_

انجازات ادارة التطهير بحى 

 العجمى 



 شارع الزهور_

 شارع مكة_

 شارع قاصد كريم_

 شارع الحى_

 شارع البرنسيسة_

 شارع عين شمس_

 شارع سعد زغلول_

 حمله بمنطقة شهر العسل وتفرعاته 

 حملة بمنطقة بيانكى وتفرعاته 

حملة بشوارع البيطاش المتفرعة من طريق أسكندرية مطروح 

 -:بحرى

 شارع اإليمان_

 شارع اسماعيل الطلخاوى_

 شارع البستان_

 شارع عبد الفتاح الطلخاوى_

 شارع عبيد الطلخاوى_

 المنطقة السكنية خلف مول عجمى ستار _

 شارع فضة_

 شارع عيد الطلخاوى _

 -:اء شكاوى مواطنين وارد مكتب الوزير المحافظأنه

 بيانكى ٨تقاطع شارع  ١٥شكوى شارعى

 شكوى بشارع أبو بكر الصديق متفرع من شارع عين شمس

 شكوى بشارع الحنفية تقاطع شارع نقطة الساحل 

 . شكوى أخر شارع البستان أمام حضانة شمس البيطاش

آخر مساكن الحديد والصلب وقد تم رش وتطهير المبنى بالكامل شكوى عمارة الفردوس شارع حسنى مبارك 

 . والمنطقة المحيطة به

كما قامت اإلدارة بالمشاركة فى حملة الضباب المسائية مع أحياء غرب المحافظة فى رش وتطهير*حى العامرية 

 *ثانى

 

 -: قامت إدارة التطهير باألعمال األتية 10/8/2022يوم 

  21حملة بمنطقة تقسيم الزراعيين بالكيلو 

  21حملة بالمنطقة المحيطة بترعة النوبارية بالكيلو 

  21حملة بالمنطقة السكنية خلف شركة جهينة بالكيلو 

 بالذراع البحرى  21حملة بمساكن الكيلو 

مساكن الترسانة بتقسيم الزراعيين خلف ١٣إنهاء شكوى مواطن من جروب شكاوى مكتب المحافظ فى شارع 

 وموازى لسور قرية أكتوبر وتم عمل الالزم ورش المنطقة

 21رش طريق أسكندرية مطروح من البيطاش إلى الكيلو 

 حملة بمنطقة أبو يوسف قبلى 

 حملة بالمنطقة أبو يوسف بحرى 

 أكتوبر وشاطئ النخيل  ٦حملة بمنطقة 

 حملة بمساكن الحديد والصلب 

 مبارك آخر مساكن الحديد والصلبحملة فى شارع حسنى 

 وشارع عبدالحميد رضوان المؤدى إلى قرية شهر زاد أخر الحديد والصلب_

 أكتوبر ٦رش طريق أسكندرية مطروح من البيطاش إلى 

حملة بمنطقة البيطاش بحرى واستهدفت شارع البيطاش الرئيسى وبعض الشوارع المتفرعة منه ) العيادة ، 

 ( ، الكواكب ، القاعدة ، الرياض ، قبضايا ، االندلس والحجاز ، الطيار ، العوضى ١,٢ماليهى ابراهيم عثمان ، الس

 حملة بمنطقة شهر العسل وتفرعاته 

 حملة بمنطقة بيانكى وتفرعاته 



 رش وتطهير شارع البيطاش الجديد 

إنهاء شكوى واردة لإلدارة من مكتب سكرتير عام الحى برش وتطهير 

 قسم شرطة الدخيلة بالكامل والمنطقة المحيطة به 

رش وتطهير طريق أسكندرية مطروح من البيطاش إلى الدخيلة وأمام 

 . مبنى كهرباء الدواجن

كما شاركت إدارة التطهير بحى العجمى في حملة الضباب المسائية مع 

غرب المحافظة )حى العجمى، حى العامرية أول، حى العامرية  احياء

 ثانى، مركز ومدينه برج العرب،

 (التطهير المركزى

 **فى رش تطهير **حى العامرية أول

 -:واستهدفت الحملة المناطق التالية

 منطقة عبد القادر بحرى

 منطقة العراوة

 منطقة الحرابى

 

حمالتها بنطاق الحى تحت إشراف األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحى واصلت إدارة التطهير  16/8/2022يوم 

 -:وقامت باألعمال األتية

 -: حملة بمنطقة الهانوفيل بحري واستهدفت

 شارع الهانوفيل الرئيسى وبعض التفرعات  الهانوفيل زهراء ، العوامى وتفرعاته ، سعد هللا وتفرعاته

 -:حملة بالدرايسة بحري

 خير هللا ، الصافى ، الصحافة ، عيد الطلخاوى نية خلف مسجد القويرى وشملت شوارع المنطقةالسك_

 رش وتطهير طريق أسكندرية مطروح من البيطاش إلى الهانوفيل 

 إنهاء شكوى مواطن فى شارع نادى الجمارك 

 والمنطقة المحيطة بمسجد الرضوان وقد تم رش المنطقة بالكامل_

  21لو حملة بمنطقة الصفا بالكي

 حملة بمنطقة أبو تالت 

 ل(األهرام ، المستشار خفاجة ، ناي وشملت شوارع )أبو تالت الرئيسى ، البستان ،

 : بحرى واستهدفت ٢٦حملة بمنطقة الكيلو 

 منطقة سيلفر بيتش_

 منطقة سوزى الند_

 ش.الشيخ حامد _

 بالذراع البحرى٢٦حملة بمساكن الكيلو 

 . ٢٦البيطاش إلى الكيلو طريق إسكندرية مطروح من 

 

حملة تطهير مكبرة بنطاق حى العجمى لمكافحة الحشرات والقوارض وناقالت العدوى وللحد من  18/8/2022يوم 

  -:إنتشار األمراض وتم توزيعها كما يلى

 -:سيارة حى العجمي فى المناطق التالية

 الدخيلة القبلية_

 الدخيلة البحرية_

 وادى القمر_

 المكس_

 -:برج العرب بمنطقة سيارة

 شارع البيطاش الرئيسى وبعض الشوارع المتفرعة منه_

 منطقة شهر العسل وتفرعاته_

 منطقة بيانكى_

 شارع البيطاش الجديد_

 -:سيارة حى العامرية أول بمنطقة



 الهانوفيل بحرى_

 (الهانوفيل قبلى)مساكن الهانوفيل_

 الدرايسة_

 -:سيارة حى العامرية ثانى بمنطقة

 أبو يوسف بحرى_

 أبو يوسف قبلى_

 أكتوبر ٦منطقة _

 مساكن الحديد والصلب_

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

 21الكيلو _

 أبو تالت_

 ٢٦الكيلو _

 كما تم رش وتطهير مبنى إدارة الشواطئ ومخازنها

 ومكتب قطاع البيطاش _

اإلدارة من المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالحى لتطهير خزانات المياه  إنهاء شكوى مواطنة واردة إلى

 الخاصة ببرج البيطاش _شارع البيطاش الرئيسى

 

 -:قامت إدارة التطهير باألعمال األتية 23/8/2022يوم 

 رش وتطهير مكتب قطاع الهانوفيل

 ومكتب إدارة تسمية الشوارع_

 ومكتب إدارة محو األمية بالهانوفيل _

  -:حملة بمنطقة الهانوفيل القبلية

 المساكن الصينية_

 مساكن االيجى كاب_

 مساكن طلعت مصطفى_

 سوق الهانوفيل _

 -:حملة بمنطقة الدرايسة قبلى

 عزبة عالم_

 منشية العلماء_

 ٨ -البوابة _

 شارع مرور العجمى_

 شارع اللوادر_

 شارع مجمع المدارس _

 رش وتطهير طريق إسكندرية مطروح من البيطاش إلى الهانوفيل 

 إنهاء شكوى من جروب األزمات والكوارث برش وتطهير شارع الصحافة المتفرع من شارع خير هللا

 -:حملة بمنطقة أبو تالت

 شارع أبو تالت الرئيسى_

 شارع األهرام_

 شارع البستان_

 ةشارع المستشار خفاج_

 شارع نايل_

 -:بحرى الطريق ٢٦حملة بمنطقة الكيلو

 منطقة سوزى الند _

 منطقة سيلفر بيتش_

 شارع الشيخ حامد_

 بالذراع البحرى  ٢٦حملة بمساكن الكيلو 

 ٢١حملة بمنطقة الصفا بالكيلو 

  ٢٦رش وتطهير طريق إسكندرية مطروح من البيطاش إلى الكيلو 



لإلدارة من البوابة اإللكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة لرش إنهاء شكوى مواطن واردة 

مدخل مركز شباب أبو تالت _شارع سوزى الند _بجوار قرية المهندسين وقد تم  ٢٧وتطهير طريق الساحل الكيلو 

 . رش وتطهير المنطقة

 

 

تركيب غطاء لمطبق صرف صحي غطاؤه مفقود باول شارع شمال المتفرع من شارع الشهيد احمد متابعة  1/8/2022يوم 

 حمدي المتفرع من شارع االصدقاء بالهانوفيل غرب بواسطه قسم الترميمات بمنطقة العجمي للصرف الصحي وذلك بعد االبالغ

رع من شارع الروضة الخضراء متابعة أعمال تطهير مطابق الصرف الصحي بشارع نادي ويف المتف 20/8/2022

 مطبق بواسطة عمال منطقة العجمي للصرف الصحي وجاري المتابعة ١١ابو يوسف بحري بعدد 

متابعة أعمال تطهير مطابق الصرف الصحي بتفرعات شارع عبد العزيز الفقي المتفرع من اسكندرية مطروح ابو 

 الصحي وجاري المتابعة مطبق من قبل عمال منطقة العجمي للصرف ١٢يوسف قبلي بعدد 

مطابق صرف صحي خلف الطاهرة نهايه شارع الفردي بالهانوفيل غرب بواسطة عمال  ٨متابعة تطهير عدد 

 منطقة العجمي للصرف الصحي

حتي قبل شارع خيرهللا طريق إسكندرية  ٨شنيشة تصريف مياة األمطار من البوابة  ٢٤متابعة تطهير عدد 

 . باجوالة يدويا من قبل عمال منطقة العجمي للصرفمطروح وتم تغطية الشنايش 

 وذلك بالتعاون مع شركة الصرف الصحي ونهضة مصر 

 

قامت إدارة المتابعة برئاسة االستاذ عبدالرحمن جاد وقطاع الدخيلة بمتابعة األعمال األتية بالتعاون  24/8/2022يوم 

 -:مع شركة الصرف الصحي ونهضة مصر

تصريف مياه األمطار بطريق اسكندريه مطروح بحري من ناصية شارع الحداد حتي قبل شنايش  ٧تطهير عدد 

 مدخل شارع الحديد والصلب يدوياً بواسطة عمال منطقة العجمي للصرف الصحي

شنيشة تصريف مياة األمطار بالجانب البحري من بعد بنزيمة البيطاش حتي شارع عبد الفتاح  ١٦تطهير عدد 

شنيشة بالجانب القبلي بنفس المسار من قبل عمال منطقة العجمي  ١٤درية مطروح وعدد الطلخاوي طريق إسكن

 للصرف وتم تغطية الشنايش باجوالة

شنيشه تصريف مياه األمطار بشارع الهانوفيل الرئيسي من بعد مدخل شارع ورشه البالط حتي  ٢٣تطهير عدد 

وتم التنسيق مع مسؤول شركه نهضة مصر لرفع نواتج الفندق يدوياً بواسطه عمال منطقة العجمي للصرف الصحي 

 التطهير

 شنايش تصريف مياة األمطار بمنطقة منشية العاملة يدويا من قبل عمال منطقة العجمي للصرف ١٠تطهير عدد 

شنيشة تصريف مياه األمطار بشارع سالم عبد العزيز الطلخاوي يدويا من قبل عمال منطقة  ١٩تطهير عدد 

 فالعجمي للصر

تطهير شنايش تصريف مياة األمطار بطريق إسكندرية مطروح من أمام مسجد القويري حتي شارع خيرهللا يدويا 

 من قبل عمال منطقة العجمي للصرف

شنيشة بشارع السكة الحديد الدخيلة قبلى من اول مدرسة النورس وحتى شارع العظم بعمال  ٦٢تطهير عدد 

 . شركة الصرف

 

 

 

 

 

 

انجازات حى العجمى فى 

 الصرف الصحى



 

 

 

 

باالسفلت من قبل عمال  ٣١امام بلوك  ٢١متابعة إصالح ماسوره مياه مكسوره بمساكن الكيلو 1/8/2022يوم 

 ومعدات مرفق مياه الساحل

 

 

 

 

 

 (712الطلبات المقدمة للمركز التكنولوجى    ) عدد الطلبات المقدمة  -

 (680) عدد الطلبات المنتهية                                                  

 (30) عدد الطلبات الغير منتهية                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطاع المياةانجازات 

انجازات المركز التكنولوجى 

 لخدمة المواطنين 



 

 

 

 


