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حملة مكبرة إلزالة اإلشغاالت ومتابعة تطبيق اإلجراءات اإلحترازية واإلشتراطات البيئية تسفر عن  1/6/2022يوم  

 . محضر ٣٥وتحرير  إشغال ٧٣التحفظ علي

 

 .محافظ اإلسكندرية بمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء محمد_الشريففي إطار تنفيذ تعليمات اللواء 

رئيس حى العجمى بحملة مكبرة لمتابعة تطبيق اإلجراءات اإلحترازية واإلشتراطات  السيد_موسيوجه األستاذ 

 .البيئية ومعايير السالمة وقانون العمل وإزالة اإلشغاالت والتعديات علي حرم الطريق العام

 اذ حامد متولي سكرتير عام الحي وجميع االدارات التنفيذية بالحيجاءت الحملة بقيادة األست

 إشغال الطريق ، المتابعة الميدانية، الرصد البيئى وحدة اإلزالة رخص المحالت ، وحدة التدخل السريع بالحي

ي بقطاع وباالشتراك مع إدارة العجمي الطبية ، إدارة الطب البيطري، ، واألمن الصناعي، إدارة التفتيش الصيدل

العجمي وادارة التموين بالعجمي وإدارة القوي العاملة واالمن الصناعي ، وشركة الصرف الصحي ، جهاز حماية 

 .المستهلك

 :الحملة عـــن األتـــي أسفرت#وقد 

 غلق وتشميع كافية بديار الصفا بجوار مستشفي الهانوفيل التخصصي 

 وتشميع مغسلة سيارات بطريق اسكندرية مطروح بحري امام كافيتريا الطماوي غلق 

 . بعد مدخل اكتوبر 21غلق وتشميع محل عصير مرطبات بالكيلو 

 -:على اإلشغاالت األتية التحفظ#وتم 

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=AZVKtX8iG7pwR0X381dacCOISS27H7O7Ug8B0E_8hwS5kAAdgwu0ayyqV094DCd_zIt6vmmWb5BplKuQjcM84GzKaqRVw5nyKbFRSgzk5wGkb9zCkAUFKBZg08sv7yIw7YSGoC_H5gTEiyFFVcnLb29NlRnblNu4ekQIcB94LAR2fw&__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=AZVKtX8iG7pwR0X381dacCOISS27H7O7Ug8B0E_8hwS5kAAdgwu0ayyqV094DCd_zIt6vmmWb5BplKuQjcM84GzKaqRVw5nyKbFRSgzk5wGkb9zCkAUFKBZg08sv7yIw7YSGoC_H5gTEiyFFVcnLb29NlRnblNu4ekQIcB94LAR2fw&__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=AZVKtX8iG7pwR0X381dacCOISS27H7O7Ug8B0E_8hwS5kAAdgwu0ayyqV094DCd_zIt6vmmWb5BplKuQjcM84GzKaqRVw5nyKbFRSgzk5wGkb9zCkAUFKBZg08sv7yIw7YSGoC_H5gTEiyFFVcnLb29NlRnblNu4ekQIcB94LAR2fw&__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=AZVKtX8iG7pwR0X381dacCOISS27H7O7Ug8B0E_8hwS5kAAdgwu0ayyqV094DCd_zIt6vmmWb5BplKuQjcM84GzKaqRVw5nyKbFRSgzk5wGkb9zCkAUFKBZg08sv7yIw7YSGoC_H5gTEiyFFVcnLb29NlRnblNu4ekQIcB94LAR2fw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVKtX8iG7pwR0X381dacCOISS27H7O7Ug8B0E_8hwS5kAAdgwu0ayyqV094DCd_zIt6vmmWb5BplKuQjcM84GzKaqRVw5nyKbFRSgzk5wGkb9zCkAUFKBZg08sv7yIw7YSGoC_H5gTEiyFFVcnLb29NlRnblNu4ekQIcB94LAR2fw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVKtX8iG7pwR0X381dacCOISS27H7O7Ug8B0E_8hwS5kAAdgwu0ayyqV094DCd_zIt6vmmWb5BplKuQjcM84GzKaqRVw5nyKbFRSgzk5wGkb9zCkAUFKBZg08sv7yIw7YSGoC_H5gTEiyFFVcnLb29NlRnblNu4ekQIcB94LAR2fw&__tn__=*NK-R
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 وي التحفظ علي ثالجة جيالتي من سوبر ماركت بشارع الطلخا

 التحفظ علي ثالجة جيالتي من سوبر ماركت بشارع عبد الفتاح الطلخاوي 

 التحفظ علي مدرج خشبي من محل عطارة بشارع عبد الفتاح الطلخاوي 

 التحفظ علي ثالجة رأسية من محمصة بشارع عبد الفتاح الطلخاوي 

 التحفظ علي ترابيزة خشب من سنتر بشارع عبد الفتاح الطلخاوي 

 التحفظ علي ترابيزة خشب من محل بشارع عبد الفتاح الطلخاوي 

 التحفظ علي ستاند حديد مخبوزات من محل بشارع عبد الفتاح الطلخاوي 

 التحفظ علي ستاند شيبسي من محمصة بطريق اسكندرية مطروح بعد شارع عبد الفتاح الطلخاوي 

 التحفظ علي انبوبة كبيرة من محل كشري بطريق اسكندرية مطروح قبل فضة 

  . التحفظ علي عربة جيالتي بعجل خشب امام محالت ديار الصفا قبل الهانوفيل

( كرسي خشب من كافيتريا حدوتة بديار الصفا 18( ترابيزة بالستيك ، )9ترابيزة خشب ، ) (7)التحفظ علي 

 بالهانوفيل 

 ي الفتة خشبية ببرواز من امام ديار الصفا بجوار مستشفي الهانوفيل الرئيسي التحفظ عل

 كرسي بالستيك من كافيتريا بطريق اسكندرية مطروح قبلي الهانوفيل  (5)التحفظ علي 

  .التحفظ علي شمسية كبيرة من بائع متجول ناحية شارع الفرن ابو يوسف بحري

 ( ثالجة جيالتي من محل اسواق العمدة بابو يوسف 1( قارورات مياة معدنية كبيرة ، )9التحفظ علي )

 ستاند زيوت حديد  (2)رامب حديد من محل زيوت بطريق اسكندرية مطروح ابو يوسف ،  (3)التحفظ علي 

 كرسي بالستيك ، ترابيزة خشب من قطعة ارض فضاء  (5) + التحفظ علي مدرج خشبي

  .التحفظ علي ميكروفون ، ميزان حديد من بائع متجول بطريق اسكندرية مطروح

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

 .محضر  ( 1 )صيدلي اجمالي المحاضر المحررة من قبل التفتيش ال

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

  . ( محاضر9اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية عدد )

 ( محضر 2اجمالي المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور ) 

 ( محاضر  3اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين ) 

 ( محاضر5اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة حماية المستهلك )

 . ( محاضر5اجمالي االنذارات المحررة من قبل إدارة مكتب العمل )  

 

رئيس الحى ومشاركة األستاذ حامد متولي سكرتير عام  السيد_موسىحملة مكبرة بقيادة األستاذ  11/6/2022يوم 

 . الحى و جميع اإلدارات المعنية

 .واستهدفت الحملة طريق إسكندرية مطروح ومنطقة سوق الهانوفيل ومحيط المدارس

محالت ومعرض سيارات والتحفظ علي عشرات اإلشغاالت وعددا وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع خمسة  

 . من مكبرات الصوت وتم إزالة الفروشات والباعة الجائلين

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVKtX8iG7pwR0X381dacCOISS27H7O7Ug8B0E_8hwS5kAAdgwu0ayyqV094DCd_zIt6vmmWb5BplKuQjcM84GzKaqRVw5nyKbFRSgzk5wGkb9zCkAUFKBZg08sv7yIw7YSGoC_H5gTEiyFFVcnLb29NlRnblNu4ekQIcB94LAR2fw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVKtX8iG7pwR0X381dacCOISS27H7O7Ug8B0E_8hwS5kAAdgwu0ayyqV094DCd_zIt6vmmWb5BplKuQjcM84GzKaqRVw5nyKbFRSgzk5wGkb9zCkAUFKBZg08sv7yIw7YSGoC_H5gTEiyFFVcnLb29NlRnblNu4ekQIcB94LAR2fw&__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=AZWwjYPZanmEDqBuKzo1aKQUt5VDoCdvnE6a6juguoI9nVNdZNuzVvEp6poRdK5kAiAS85komU8E6vUjnemHJlNORGm6PGk5vBh1E0lkJs9nHZqim-uhiaNajnQtOy4BY4GC6uHRG9yLZIczKe-aj0OcMHpI4bg0ofR7pU3iGi-zGA&__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=AZWwjYPZanmEDqBuKzo1aKQUt5VDoCdvnE6a6juguoI9nVNdZNuzVvEp6poRdK5kAiAS85komU8E6vUjnemHJlNORGm6PGk5vBh1E0lkJs9nHZqim-uhiaNajnQtOy4BY4GC6uHRG9yLZIczKe-aj0OcMHpI4bg0ofR7pU3iGi-zGA&__tn__=*NK-R
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رئيس الحى لمتابعة تطبيق اإلجراءات اإلحترازية  السيد_موسىحملة مكبرة بقيادة األستاذ  14/6/2022يوم 

واإلشتراطات البيئية ومعايير السالمة وقانون العمل ، كما تم إزالة اإلشغاالت والتعديات علي حرم الطريق العام بخط 

 . سير الحملة

كة السيد سكرتير عام الحي وجميع االدارات التنفيذية بالحي ) إشغال الطريق ، المتابعة جاءت الحملة بمشار

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

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

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

 الشرب ، و جهاز حماية المستهلك

  . محالت بأنشطة متنوعة نتيجة مخالفات ١٠وقد أسفرت الحملة عـــن غلق وتشميع 

 . وعإشغال متن ٣٥التحفظ علي 

 -: كما بلغ إجمالى المحاضر

 محضر شئون بيئة  ١١اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة 

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

 ٢شهادة صحية ,  عدم حمل ٢محاضر منها  ٤اجمالي المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور 

 محضر اشتراطات صحية 

محضر عدم  ٢محضر عدم اعالن اسعار ،  ٢محاضر منها  ٤اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين 

 حمل شهادة صحية 

 اجمالي االنذارات المحررة من قبل إدارة مكتب العمل إنذار واحد  

 

 

 

للقضاء على ظاهرة إستخدام الباعة  رئيس حى العجمى بشن حمالت السيد_موسىوجه األستاذ  16/6/2022يوم 

 . الجائلين لمكبرات الصوت على مستوى حي العجمي

 ناذ مدحت أنيس بشوتحت إشراف األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحى قامت إدارة إشغال الطريق برئاسة األست

 . ملة بنطاق الحي وتم التحفظ على عدد من مكبرات الصوت و أجهزة التشغيل للحد من الضوضاء والتلوث السمعيح

 

حملة مكبرة بمشاركة األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحي وجميع االدارات التنفيذية بالحي   26/6/2022يوم 

  وحدة التدخل السريع ووحدة اإلزالة بالحيإشغال الطريق ، المتابعة الميدانية، 

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=AZXHWrjsBwQ9ihHSdWeS0kw6NgQ22RAJoucC6NnsSox3Y7P37fz3a-Htsbfxoya95nDbSqa5-Ykoa_DU3PbANBTF6EjC2U428VjqtgsdsKOvdPxJdrsytD2fsXKoNNqFGmLBO_wL_vaatTiwbQ2_cgLEk5MLinecHGogutvkcZus5A&__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=AZXHWrjsBwQ9ihHSdWeS0kw6NgQ22RAJoucC6NnsSox3Y7P37fz3a-Htsbfxoya95nDbSqa5-Ykoa_DU3PbANBTF6EjC2U428VjqtgsdsKOvdPxJdrsytD2fsXKoNNqFGmLBO_wL_vaatTiwbQ2_cgLEk5MLinecHGogutvkcZus5A&__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=AZV0kShrZfB-1KTIO2TqPKIs4bzbbcZWPVO91IG_EKoyJqn3fC7Ou3Qhtgi_yNuKeW4-ooW8tBac216m-3u0lNR5hv2r2PDFcp_NN073_CDnACcl3Hw_YpHkRdEjW9w7Gi_CKms_DqFbslNaHmYRw8uujeJ6hBGFnvoO7QBpzMKznA&__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=AZV0kShrZfB-1KTIO2TqPKIs4bzbbcZWPVO91IG_EKoyJqn3fC7Ou3Qhtgi_yNuKeW4-ooW8tBac216m-3u0lNR5hv2r2PDFcp_NN073_CDnACcl3Hw_YpHkRdEjW9w7Gi_CKms_DqFbslNaHmYRw8uujeJ6hBGFnvoO7QBpzMKznA&__tn__=*NK-R
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إدارة العجمي الطبية وادارة الطب البيطري، ، واألمن الصناعي، ادارة التفتيش الصيدلي بقطاع   وباالشتراك مع

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

 حماية المستهلك الشرب ، و جهاز

 :وقد أسفرت الحملة عـــن األتـــي

  . غلق وتشميع محل للتجارة والتوزيع بجوار مسجد سناني الدخيلة إلشغال الرصيف

  .بانيو من محل للتجارة والتوزيع ٦كراتين ،  ٨التحفظ علي عدد 

  .ام سوق الدخيلةالتحفظ علي تروسيكل ازرق بدون لوحات معدنية إسكندرية مطروح بالدخيلة، ام

التحفظ علي عربة يد من بائع متجول طريق اسكندرية مطروح امام شارع الجيش الدخيلة ، ميزان حديد كبير ، 

  .شمسية كبيرة ، مدرج حديدي

  .التحفظ علي عدد من اقفاص الفاكهة الفارغة

  .التحفظ علي ميزان حديد من بائع متجول شارع مسجد ناجي بجوار مسجد مكة

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

 اجمالي المحاضر المحررة من قبل التفتيش الصيدلي محضرين 

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

  . محاضر ٩إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية عدد اجمالي المحاضر المحررة من قبل 

  . انذار ١٣اجمالي االنذارات المحررة من قبل إدارة مكتب العمل 

 .محاضر ٤اجمالي المحاضر المحررة من قبل جهاز حماية المستهلك  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبادرات حى العجمى 

 مبادرة شواطئ العجمى خالية من البالستيك



5 
 

 

وإستمرارا لمبادرات حى العجمى التى تهدف للحفاظ علي البيئة المقدمة من إدارة شئون البيئة بحى  2/6/2022يوم 

العجمى برئاسة الكيميائية نجوى الكومى وبالتعاون مع إدارة شواطئ العجمى برئاسة االستاذ حمدى راضي وإدارة 

 . العالقات العامة واإلعالم بالحى

 ر اإلقليمى في مكافحة التلوث البحرىوإنطالقا من دور مص

إطالق مبادرة للحفاظ علي شواطئ العجمى خالية من البالستيك وذلك في إطار تنفيذ االستراتيجية الوطنية للحد 

والتى تهدد البيئة لما لها من  (من إستخدام البالستيك أحادى اإلستخدام ) العبوات والزجاجات واألكياس البالستيكية

 . علي التنوع البيولوجي والكائنات البحريةأثار سلبية 

وتهدف المبادرة إلشراك رواد شواطئ العجمى في الحفاظ علي البيئة من خالل وضع المواد البالستيكية في  

  .حاويات الجمع وعدم إلقاءها علي رمال الشواطئ

 

 

 

 

 

 
لمبادرة تجميل حى العجمى برئاسة األستاذ السيد موسي والتى تهدف إنطلقت فعاليات اليوم األول  8/6/2022يوم 

لمكافحة التلوث البصرى الناتج عن إستغالل الحوائط واألسوار في اإلعالنات المخالفة حيث قام فريق القادة 

"  االجتماعيين من طالب جامعة اإلسكندرية أعضاء وحدة التطوع بتنفيذ مشروع خدمة عامة بعنوان " أنا متطوع

 . والذى استهدف دهان األسوار والبلدورات ضمن مشروعات وحدة التطوع بجامعة اإلسكندرية

هذا وقد شارك في المبادرة المختصين بالحي ومتطوعين من اإلدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب  

 .والرياضة، وفريق من القادة االجتماعيين بجامعة اإلسكندرية

 

 

محافظ_اإلسكندرية بإقامة المبادرات والفاعليات وتفعيل  محمد_الشريففى اطار تكليفات اللواء  10/6/2022يوم 

 المشاركة المجتمعية واشراك الشباب فى جميع المبادرات بأحياء االسكندرية 

 .رئيس حى العجمى السيد_موسي العجمى المقامة برعاية األستاذوتفعيال لمبادرة تجميل حى 

وإستكماال ألهداف المبادرة بتجميل أسوار الحى تعلن المبادرة عن إقامة ورش عمل لتدريب الموهوبين وطلبة 

ثقافي بحى العجمى وذلك لتجميل أسوار مدارسهم بنطاق الحى لمكافحة المدارس بالمجان بالتعاون مع الصالون ال

 . ظاهرة التلوث البصرى وإستغالل االسوار في اإلعالنات المخالفة

يأتى ذلك بمشاركة االستاذ أسامة عبد القادر رسام الجداريات متطوعاً وبإشراف االستاذ حامد متولي  

 الحىسكرتير عام 

 

 

 

 العجمى  تجميل حىمبادرة 

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=AZU7cMRM4YxKkCaFO6Nc9oUa-xfpuR-2RmBMDvp3T31iBSCAIv5DRdF5Hf7vp8R5fgn3rdF7d7NNAjFvu393sQhPfhHMMcgxp5N-LppT0vmKXCrt7VCSUZjdO1SGi9o2lyoLmdNn9EIEm9pRsG-AltMfNtFtGOD8dZz6ZQG8OLH8gg&__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=AZU7cMRM4YxKkCaFO6Nc9oUa-xfpuR-2RmBMDvp3T31iBSCAIv5DRdF5Hf7vp8R5fgn3rdF7d7NNAjFvu393sQhPfhHMMcgxp5N-LppT0vmKXCrt7VCSUZjdO1SGi9o2lyoLmdNn9EIEm9pRsG-AltMfNtFtGOD8dZz6ZQG8OLH8gg&__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=AZU7cMRM4YxKkCaFO6Nc9oUa-xfpuR-2RmBMDvp3T31iBSCAIv5DRdF5Hf7vp8R5fgn3rdF7d7NNAjFvu393sQhPfhHMMcgxp5N-LppT0vmKXCrt7VCSUZjdO1SGi9o2lyoLmdNn9EIEm9pRsG-AltMfNtFtGOD8dZz6ZQG8OLH8gg&__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=AZU7cMRM4YxKkCaFO6Nc9oUa-xfpuR-2RmBMDvp3T31iBSCAIv5DRdF5Hf7vp8R5fgn3rdF7d7NNAjFvu393sQhPfhHMMcgxp5N-LppT0vmKXCrt7VCSUZjdO1SGi9o2lyoLmdNn9EIEm9pRsG-AltMfNtFtGOD8dZz6ZQG8OLH8gg&__tn__=*NK-R
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محافظ اإلسكندرية  محمد_الشريفواصلت مبادرة تجميل حى العجمى والمقامة تحت رعاية اللواء  13/6/2022يوم 

  .فاعلياتها بتجميل أسوار مقابر البيطاش

ل أعمال النظافة وتجريف األتربة بمشاركة رئيس حى العجمى بإستكما السيد_موسيوتنفيذاً لتكليفات األستاذ 

 . إدارة الرصد البيئى وشركة نهضة مصر بالتوازى مع أعمال تجميل األسوار بأيات من القرآن الكريم والخط العربي

هذا وقد واصلت المبادرة أعمالها علي أسوار مقابر البيطاش بواسطة الخطاط و الرسام أسامة أرتو تحت إشراف 

 .متولي سكرتير عام الحى واألستاذ عبدالرحمن جاد مدير إدارة المتابعة الميدانيةاألستاذ حامد 

 وجدير بالذكر أن المبادرة جاءت بمشاركة إدارات 

 المتابعة الميدانية وبنك األفكار وخدمة المواطنين بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم بحى العجمى

 

 .  

 العجمى  اسوارحىتجميل مبادرة 

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=AZX8QA2cqv0_3VwsEUJXfHXEC3-R1OtcbBVPAHe4158pR_nrzllLhJLQ3Jtv729uB7fYqbivSb9ZI42ITaiXW-v08wfsG0XsfrqSL3BKtRYYQfEmdijTLzVjwvdzGDQ-shNOYRdAj3fSdfBn4J1GusbMQpK3I5hJb_aBjN-aZH8FFg&__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=AZX8QA2cqv0_3VwsEUJXfHXEC3-R1OtcbBVPAHe4158pR_nrzllLhJLQ3Jtv729uB7fYqbivSb9ZI42ITaiXW-v08wfsG0XsfrqSL3BKtRYYQfEmdijTLzVjwvdzGDQ-shNOYRdAj3fSdfBn4J1GusbMQpK3I5hJb_aBjN-aZH8FFg&__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=AZX8QA2cqv0_3VwsEUJXfHXEC3-R1OtcbBVPAHe4158pR_nrzllLhJLQ3Jtv729uB7fYqbivSb9ZI42ITaiXW-v08wfsG0XsfrqSL3BKtRYYQfEmdijTLzVjwvdzGDQ-shNOYRdAj3fSdfBn4J1GusbMQpK3I5hJb_aBjN-aZH8FFg&__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=AZX8QA2cqv0_3VwsEUJXfHXEC3-R1OtcbBVPAHe4158pR_nrzllLhJLQ3Jtv729uB7fYqbivSb9ZI42ITaiXW-v08wfsG0XsfrqSL3BKtRYYQfEmdijTLzVjwvdzGDQ-shNOYRdAj3fSdfBn4J1GusbMQpK3I5hJb_aBjN-aZH8FFg&__tn__=*NK-R
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ن ممبادرة تجميل حى العجمى والتى استهدفت تحويل التلوث البصرى الي منظر جمالي فى إطار  18/6/2022يوم 

 . خالل تحويل اسوار الحى من مجال خصب للالعالنات المخالفة الي لوحات فنية

م االنتهاء من اعمال تجميل سور مقابر البيطاش من رئيس حى العجمى ت السيد_موسيو تحت رعاية األستاذ 

 .خالل كتابة بعضا من أيات القرآن الكريم وجمل بالخط العربي بواسطة الرسام والخطاط أسامة أرتو 

جاءت المبادرة تحت إشراف األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحى ومتابعة االستاذ عبد الرحمن جاد مدير إدارة 

 .المتابعة

لمواطنين ابالذكر ان المبادرة تأتى بمشاركة إدارة المتابعة الميدانية وبنك األفكار وإدارة خدمة وجدير  

 بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم بحى العجمى

 

 

 

 

 

 
 

ندوة دينية  السيد_موسييقيم حى العجمى برئاسة االستاذ  لتسكنوا_إليهافي إطار تفعيل مبادرة  27/6/2022يوم 

يونيو  ٢٧بالتعاون مع منطقة وعظ اإلسكندرية بمشيخة األزهر الشريف وذلك عقب صالة ظهر اليوم اإلثنين الموافق 

 . بقاعة المؤتمرات بديوان عام الحى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنفذ إزالة فورية لسقف جمالون حديد بدون  2/6/2022يوم 

بالتعاون مع وحدة التدخل السريع  ١ترخيص علي شاطىء بليس 

 .بالحى 

 

 انجازات االدارة الهندسية بحى العجمى 

 العجمى  اليها بحى –لتسكنوا مبادرة 

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=AZX3PDkp4m9AAHbSsppnBco0Xer-ESsy2hV5O3PUq-brZDW2r3UQxC4To-SLpc_1ZYgKtmIxwzfYandCm24EixeLaUGaqSxfjGLq8PTVe_glTBzQlvOB5ECSkQqiAO3PqLMgwstE1xCZuSWVwZYAk4pmoSdy3RN9SNFZUxm4zvLryg&__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=AZX3PDkp4m9AAHbSsppnBco0Xer-ESsy2hV5O3PUq-brZDW2r3UQxC4To-SLpc_1ZYgKtmIxwzfYandCm24EixeLaUGaqSxfjGLq8PTVe_glTBzQlvOB5ECSkQqiAO3PqLMgwstE1xCZuSWVwZYAk4pmoSdy3RN9SNFZUxm4zvLryg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%88%D8%A7_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXd4P4Epv8pWkvs-kLYWA5Z3pb6LPeecG6repT0KCRRQg5TqoVtBW5xwiz9JYKDAHSmEiQX4zAPJ9x1b3O9F1wsdxLWkwhl_YlofLyEoxavIl-JN1XCc-PxaVeCBQl6Noxk5c0hmowsppvwOMpzqmeANlmgmBIzvMHXTZt3zbVG3PsrW87eldMryq2C5Cvl6SMyPsYphwyogWPhojB7qIjB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%88%D8%A7_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXd4P4Epv8pWkvs-kLYWA5Z3pb6LPeecG6repT0KCRRQg5TqoVtBW5xwiz9JYKDAHSmEiQX4zAPJ9x1b3O9F1wsdxLWkwhl_YlofLyEoxavIl-JN1XCc-PxaVeCBQl6Noxk5c0hmowsppvwOMpzqmeANlmgmBIzvMHXTZt3zbVG3PsrW87eldMryq2C5Cvl6SMyPsYphwyogWPhojB7qIjB&__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=AZXd4P4Epv8pWkvs-kLYWA5Z3pb6LPeecG6repT0KCRRQg5TqoVtBW5xwiz9JYKDAHSmEiQX4zAPJ9x1b3O9F1wsdxLWkwhl_YlofLyEoxavIl-JN1XCc-PxaVeCBQl6Noxk5c0hmowsppvwOMpzqmeANlmgmBIzvMHXTZt3zbVG3PsrW87eldMryq2C5Cvl6SMyPsYphwyogWPhojB7qIjB&__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=AZXd4P4Epv8pWkvs-kLYWA5Z3pb6LPeecG6repT0KCRRQg5TqoVtBW5xwiz9JYKDAHSmEiQX4zAPJ9x1b3O9F1wsdxLWkwhl_YlofLyEoxavIl-JN1XCc-PxaVeCBQl6Noxk5c0hmowsppvwOMpzqmeANlmgmBIzvMHXTZt3zbVG3PsrW87eldMryq2C5Cvl6SMyPsYphwyogWPhojB7qIjB&__tn__=*NK-R
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يقود وحدة اإلزالة لتنفيذ إزالة فورية ألربع حاالت بناء  السيد_موسيرئيس حى العجمى األستاذ  22/6/2022يوم 

  بدون ترخيص بمنطقة أبو تالت قبلي وبحرى

 

 

 

 

من شارع الحنفية من  ٩التعلب بجوار نقطة الساحل مع شارع متابعة أعمال قطع نهاية امتداد شارع  7/6/2022يوم 

 قبل مدرية الطرق تمهيدا العمال الرصف المدرجة خطة االستثمارية

 متابعة اعمال تطوير بشارع فرن حلمى بمربع الغالف من قبل مديرية الطرق

 . اسطة مديرية الطرقمتابعة أعمال الخطه االستثمارية للطرق بشارع عمرو بن العاص بالهانوفيل غرب بو

 

متابعة وضع طبقة األسفلت الرابطة بميدان مثلث الشركات بوادي القمر ضمن أعمال التطوير من  11/6/2022يوم 

 قبل شركة اسكندرية للبترول

 متابعة أعمال التطوير لمربع العالف الدخيلة قبلى من قبل مديرية الطرق

 القمرمتابعة أعمال التطوير بميدان الشركات وادى 

 

متابعة أعمال الخطة االستثمارية للطرق بشارع عمرو بن العاص بالهانوفيل بواسطة مديرية  13/6/2022يوم 

 . الطرق

 

متابعة كشط طبقه األسفلت السطحية ضمن األعمال التمهيدية إلعادة الشيء ألصله بمسار حفر   19/6/2022يوم 

 كافتيريا الشالالت بواسطة مديرية الطرقمرفق المياه بطريق إسكندرية مطروح قبلي أمام 

متابعة كشط طبقة األسفلت السطحية ضمن األعمال التمهيدية إلعادة الشيء ألصله بمسار حفريات لمرفق المياه بأول 

 .شارع الحداد المتفرع من طريق اسكندريه مطروح بحري بواسطة مديرية الطرق وجار العمل والمتابعة

 

وضع طبقة اسفلت مسار حفر الكهرباء بالمكس ضمن أعمال إعادة الشى الصله من قبل متابعة  25/6/2022يوم 

 مديرية الطرق

متابعة أعمال إعادة الشى ألصله نتيجة حفر خندق كابالت كهرباء شارع النقابات من شارع شهر العسل من قبل 

 مديرية الطرق

 بالهانوفيل غرب بواسطة مديرية الطرق متابعة أعمال الخطه االستثمارية للطرق بشارع عمرو بن العاص

متابعة قطع ورفع ناتج القطع وتسوية شارع جمعة الطحاوي بعد انتهاء مشروع الصرف به تمهيدا ألعمال  

 الرصف من قبل مديرية الطرق 

 

متابعة أعمال فرد طبقة االسفلت النهائيه وذلك إلعادة الشئ الصله لحفر الكهرباء من قبل  28/6/2022يوم 

 بيانكي  ٢مديرية الطرق ش

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

 الطرق

األسفلت بعرض الشارع بشارع هيبه سعيد المتفرع من طريق متابعة أعمال اعاده الشئ ألصله ووضع طبقة 

 اسكندريه مطروح بحري والناتج عن حفر لمرفق التليفونات وذلك بواسطة مديرية الطرق

متابعة أعمال اعاده الشيئ ألصله ووضع طبقة األسفلت بمسار حفريات لمرفق المياه بطريق اسكندريه مطروح 

 ل شارع هيبه سعيد بواسطة مديرية الطرقبعد مدخ Drinkies بحري أمام محل

 بحى العجمى  ادارة الطرقانجازات 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW5r6xFc9o1LhNPKvyzcw6KrvQR-iHsX48WhT-HzBK6AF1zL_NsB9_y2v5nSIIw3EfRWHvuc4Kdb4739onj4az6ruenLHkc_MGULXikk8C-OesHa_gfOInvPd44h0eEGSAfYVlQ-zf867grpjrHt_M5bD1JgJYzbd5rTmGd3ccfiA&__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=AZW5r6xFc9o1LhNPKvyzcw6KrvQR-iHsX48WhT-HzBK6AF1zL_NsB9_y2v5nSIIw3EfRWHvuc4Kdb4739onj4az6ruenLHkc_MGULXikk8C-OesHa_gfOInvPd44h0eEGSAfYVlQ-zf867grpjrHt_M5bD1JgJYzbd5rTmGd3ccfiA&__tn__=*NK-R
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متابعة أعمال اعاده الشيئ ألصله ووضع طبقة األسفلت بمسار حفر لمرفق المياه بأول شارع الحداد المتفرع من 

 طريق اسكندريه مطروح بحري بواسطة مديرية الطرق

لي قبل جزارة فلفل بواسطة متابعة أعمال اعاده الشيئ ألصله ووضع طبقة األسفلت بطريق اسكندريه مطروح قب

 مديرية الطرق والناتج عن اعمال حفر لمرفق المياه

 

 

 

 

 

 

 

 

قامت إدارة إشغال الطريق برئاسة االستاذ مدحت  4/6/2022يوم 

أنيس بحملة صباحية إلزالة اإلشغاالت والتعديات إستهدفت شوارع 

الهانوفيل وسوق الهانوفيل وطريق إسكندرية مطروح البيطاش وشارع 

وذلك باإلشتراك مع إدارة األزمات والكوارث برئاسة  ٢١حتي الكيلو 

 . االستاذ أحمد مرسي

كما قامت إدارة إشغال الطريق بشن حملة مسائية إلزالة اإلشغاالت 

والحواجز إستهدفت شارع البيطاش ومدخل الهانوفيل وسوق الهانوفيل 

 . أكتوبر ٦ومدينة  ٢١رية مطروح حتي الكيلو وأسكند

وتم إزالة اإلشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين بخط سير 

 الحملة وإيداع المضبوطات بالحى لحين إرسالها لمخازن المحافظة

اش وشارع قامت إدارة إشغال الطريق برئاسة االستاذ مدحت أنيس بشن حملة إستهدفت شارع البيط 7/6/2022يوم 

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

 وتفترش األرصفة

 

قامت إشغال الطريق برئاسة األستاذ مدحت أنيس بشن  11/6/2022يوم 

حملة إلزالة اإلشغاالت إستهدفت شارع إسكندرية مطروح حتي الكيلو 

إلعادة االنضباط و إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة  ٢١

 . الجائلين التي تشغل الطريق العام وتعيق حركة المارة والسيارات

جاءت الحملة تحت إشراف األستاذ حامد متولي سكرتير عام  

الحى وتم التحفظ على عشرات اإلشغاالت وإيداعها مخازن 

  .المحافظة

 

قامت إدارة إشغال الطريق برئاسة األستاذ مدحت  13/6/2022يوم 

أنيس بشن حملة صباحية وأخرى مسائية إلزالة اإلشغاالت 

والحواجز والفروشات والباعة الجائلين من شوارع العجمى وتم 

 .التحفظ علي عشرات اإلشغاالت

واستهدفت الحملة المسائية مدخل الهانوفيل وسوق الهانوفيل 

ت والباعة الجائلين و عدة حواجز تعيق حركة وقامت بإزالة الفروشا

 . المارة والسيارات

كما إستهدفت الحملة الصباحية شارع إسكندرية مطروح حتي 

أكتوبر وقامت بالتحفظ علي عدة مكبرات  ٦ومدينة  ٢١الكيلو 

 . صوت وعشرات اإلشغاالت

 

 بحى العجمى  ادارة اشغال طريقانجازات 
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لى بش حملة بنطاق الحي وتم التحفظ عقامت إدارة إشغال الطريق برئاسة األستاذ مدحت أنيس  16/6/2022يوم 

 . عدد من مكبرات الصوت و أجهزة التشغيل للحد من الضوضاء والتلوث السمعي

 

ديات علي قامت إدارة إشغال الطريق برئاسة األستاذ مدحت أنيس بشن حملة إلزالة اإلشغاالت والتع 18/6/2022يوم 

 . البيطاش وأبو يوسفحرم الطريق العام إستهدفت منطقة الدخيلة وشارع 

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

 . اإلشغاالت

 

قامت إدارة اشغال الطريق برئاسة األستاذ مدحت أنيس بحملة لمكافحة ظاهرة إستخدام الباعة  19/6/2022يوم 

الجائلين لمكبرات الصوت وأجهزة التشغيل التى تسبب إزعاج للمواطنين 

عمل حملة للقضاء على ظاهرة إستخدام الباعة بنطاق الحى وتم 

من مكبرات  الجائلين لمكبرات الصوت بنطاق الحي وتم التحفظ على عدد

 . الصوت و أجهزة التشغيل وذلك استجابة لشكاوى المواطنين

 

 

قامت إدارة إشغال الطريق برئاسة األستاذ مدحت  21/6/2022يوم 

أنيس بشن حملة للقضاء على ظاهرة مكبرات الصوت بنطاق الحي وتم 

التحفظ على عدد من مكبرات الصوت و أجهزة التشغيل وذلك استجابة 

 طنين من الضوضاء والتلوث السمعي لشكاوى الموا

كما قامت اإلدارة بحملة إلزالة اإلشغاالت بشارع البيطاش وشارع فضة وشارع الهانوفيل ومدخل الهانوفيل و 

 شارع الجمعية وطريق إسكندرية مطروح 

 وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام 

 

مع شرطة  قامت إدارة إشغال الطريق برئاسة األستاذ مدحت أنيس بحملة إلزالة اإلشغاالت بالتعاون 22/6/2022يوم 

 المرافق استهدفت شارع البيطاش ومدخل الهانوفيل وطريق إسكندرية مطروح وسوق الهانوفيل

عشرات  ق العام وتم التحفظ علىوتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطري

 . اإلشغاالت

 

متابعة أعمال إعادة الشيىء ألصله نتيجة حفر خندق كابالت كهربائية شارع النقابات الهندسية من  25/6/2022يوم 

 قبل مديرية الطرق وتركيب البالط المطور

متابعة كشط طبقه األسفلت السطحية بطريق اسكندريه مطروح قبلي 

بنزينه اوليبيا حتي مدرسه حفصة بنت عمر وذلك لترميم ورفع من أمام 

 . كفاءة الطريق من قبل مديرية الطرق

 

حملة بالمرور بشوارع بدارة إشغال الطريق قامت ا 28/6/2022يوم 

وتم التحفظ على عدد من مكبرات الصوت وأجهزة التشغيل الحى 

لشكاوى المستخدمة من قبل بعض الباعة الجائلين وذلك استجابة 

 المواطنين من الضوضاء والتلوث السمعي ومازالت الحمالت مستمرة

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحى العجمى  ادارة الكهرباءانجازات 
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قام االستاذ ياسر التركى مدير إدارة الكهرباء باألعمال األتية تحت إشراف األستاذ حامد متولي  5/6/2022يوم 

 -:سكرتير عام الحى

ذراع بشارع مصر للمعدات ٤٠عدد االنتهاء من تركيب 

ذراع بشارع الفادى وتفرعاته الرابط ٦٠قبلى وتركيب عدد ١٩بالكيلو

 ٢١مابين طريق اإلسكندرية مطروح وطريق الذراع البحرى بالكيلو 

ذراع خلف منطقة مساكن طلعت ٤٠االنتهاء من تركيب عدد 

 مصطفى 

وسف بطول االنتهاء من مد الشبكة الهوائية بشارع رسالن بابوي

 متر ١٥٠٠

ذراع من  ٥٦٠ليصل اجمالى االذراع التى تم تركيبها بالخطة لعدد

 ذراع ٦٠٠اجمالى عدد

عامود من المكس اتجاة ١٠٠اعمال المرحلة الثانية من دهان اعمدة االنارة العامة ودهان الطبقة الثانية لعدد 

 الدخيلة 

تم تنفيذ أعمال مد الشبكة الهوائية بشارع رسالن بابويوسف وفي إطار اعمال الخطة االستثمارية لالنارة العامة 

 متر وبدء مد الشبكة بمنطقة شارع محطة بنزين السالم ١٥٠٠بحرى بطول

 تأمين وعزل الكابالت وتركيب ابواب العمدة االنارة العامة بشوارع قصر القويرى واالصدقاء وزهراء الهانوفيل 

 ية امام ديوان عام حى العجمى العطائها الشكل الجماليتركيب سيريا العمدة االنارة الديكور

 . اصالح عطل بالشبكة وربط برشمانات كشافات االنارة العامة بطريق ترعة غرب النوبارية

 

قام االستاذ ياسر التركى مدير إدارة الكهرباء باألعمال األتية تحت إشراف األستاذ حامد كما قامت ادارة الكهرباء و-

 -:عام الحىمتولي سكرتير 

ذراع بشارع الفادى ٦٠قبلى وتركيب عدد ١٩ذراع بشارع مصر للمعدات بالكيلو٤٠االنتهاء من تركيب عدد 

 ٢١وتفرعاته الرابط مابين طريق اإلسكندرية مطروح وطريق الذراع البحرى بالكيلو 

 ذراع خلف منطقة مساكن طلعت مصطفى ٤٠االنتهاء من تركيب عدد 

 متر ١٥٠٠بكة الهوائية بشارع رسالن بابويوسف بطول االنتهاء من مد الش

 ذراع ٦٠٠ذراع من اجمالى عدد ٥٦٠ليصل اجمالى االذراع التى تم تركيبها بالخطة لعدد

عامود من المكس اتجاة ١٠٠اعمال المرحلة الثانية من دهان اعمدة االنارة العامة ودهان الطبقة الثانية لعدد 

 الدخيلة 

طة االستثمارية لالنارة العامة تم تنفيذ أعمال مد الشبكة الهوائية بشارع رسالن بابويوسف وفي إطار اعمال الخ

 متر وبدء مد الشبكة بمنطقة شارع محطة بنزين السالم ١٥٠٠بحرى بطول

 تأمين وعزل الكابالت وتركيب ابواب العمدة االنارة العامة بشوارع قصر القويرى واالصدقاء وزهراء الهانوفيل 

 ب سيريا العمدة االنارة الديكورية امام ديوان عام حى العجمى العطائها الشكل الجماليتركي

 . اصالح عطل بالشبكة وربط برشمانات كشافات االنارة العامة بطريق ترعة غرب النوبارية 

 

 -: قام فريق إدارة الكهرباء برئاسة االستاذ ياسر التركى باألعمال 13/6/2022يوم 

الخطة االستثمارية لالنارة العامة للعام الحالي بشارع حسنى مبارك مع شارع هيبة سعيد وتم استكمال اعمال 

ذراع ٦٠٠ذراع وبذلك تم االنتهاء من تركيب جميع اذرع الكشافات بالخطة وعددها  ٤٠االنتهاء من تركيب عدد 

 وجارى مد الشبكة الهوائية تمهيدا لتركيب الكشافات

 بالهانوفيل وتركيب ابواب لألعمدة وعزل الكابالت المرور على اعمدة االنارة

 إعادة مد الشبكة الهوائية وتركيب الكشافات بميدان مثلث الشركات بوادى القمر بالجانب القبلى

المرور على كشافات االنارة بشارع نقطة المكس ويوجد بعض الكشافات الليد ذات البؤرتين تحتاج الى صيانة 

نتها بالتنسيق مع االدارة العامة للمشروعات والورش والهيئة العربية للتصنيع فور انهاء وقطع غيار وسوف يتم صيا

 اجراءات التعاقد مع الهيئة

استكمال االعمال بالخطة االستثمارية لالنارة العامة بشارع حسنى مبارك وتقاطع هيبة سعيد وتركيب الكنسوالت 

 الحديدية تمهيدا لبدء مد الشبكة الهوائية 

 رور على اعمدة االنارة العامة بشارع البيطاش الرئيسى حتى مساكن االندلس والحجاز الم
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تامين وعزل الكابالت وتركيب ابواب العمدة االنارة كما تم عمل صيانة وقائية للوحات التحكم بشارع االهرام 

 والمرور على ابران االنارة بطريق الساحل الشمالى

 الروضة الخضراء به ماستامين عامود انارة بشارع 

 ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع الدولفين المتفرع من نادى الجمارك وتركيب ابواب العمدة االنارة

وشارع ريدنبكس بابويوسف  ٨تامين وعزل الكابالت وتركيب ابواب العمدة االنارة العامة بشارع فضة بالبوابة 

 ة العامة فى اطار االستعدادات لموسم الشتاء وخطة الحد من المخاطروعمل صيانة وقائية البران االنار

 ١٨متابعة اعمال الخطة االستثمارية لالنارة العامة ومد وتركيب الشبكة الهوائية بشارع حسنى مبارك بالكيلو 

 . ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع سوزان مبارك 

 

 -:برئاسة االستاذ ياسر التركى باألعمال األتيةقامت إدارة الكهرباء  18/6/2022يوم 

المرور على اعمدة انارة العامة بطريق اسكندرية مطروح بالوصلة من دوران شارع الميناء حتى دوران البوابة 

وتم تأمين وعزل الكابالت وتركيب ابواب العمدة االنارة التي بدون ابواب وعمل صيانة وقائية البران االنارة  ٨

مفتاح الدواجن والتجارة الخارجية واللوادر وذلك في اطار خطة االستعداد لمواجهة موسم االمطار والحد من العامة ب

 المخاطر

اتجاة الهانوفيل وبداية شارع  ٨المرور على اعمدة االنارة العامة بطريق اسكندرية مطروح بالوصلة من البوابة 

دة االنارة التي بدون ابواب وعمل صيانة وقائية البران االنارة رضوان وتم تأمين وعزل الكابالت وتركيب ابواب العم

العامة بمفتاح مسجد القويرى والعوامى بالدرايسة بحرى ومفتاح طلعت مصطفى بالدرايسة قبلى وذلك في اطار خطة 

 االستعداد لمواجهة موسم االمطار والحد من المخاطر

 ود بعض االعمدة بها سلك ترموبالست مفقود تمتم التوجة لشارع النخيل مع شارع الصحافة وتبين وج 

 .توفير سلك والمرور على اعمدة االنارة وعمل الالزم

 

 -: قام االستاذ ياسر التركى مدير إدارة الكهرباء وفريق عمل اإلدارة باألعمال األتية 26/6/2022يوم 

الحالي وتم اطالق تيار تجريبي بشارع رسالن في اطار سرعة انجاز اعمال الخطة االستثمارية لالنارة العامة للعام 

 بمنطقة ابو يوسف بحرى

استكمال االعمال بخطة تأمين وعزل الكابالت وتركيب ابواب العمدة االنارة العامة بتفرعات شارع رضوان وعمل 

المطار والحد من صيانة وقائية البران االنارة العامة بالمنطقة وذلك في اطار خطة االستعداد المبكر الستقبال موسم ا

 المخاطر

متر بدال ١٠٠الكشف على الكابالت االرضية المغذية لكشافات االنارة بطريق المكس وتم مد شبكة هوائية بطول 

 من الكابالت األرضية التالفة وصيانة كشافات االنارة

 ضراء بابو يوسف تامين عامود انارة آيل للسقوط نتيجة اصطدام احدى السيارات بالعامود بشارع الروضة الخ

ربط برشمانات كشافات االنارة بشارع الصحافة المتفرع من شارع خير وتركيب كشاف ليد ببداية الشارع بدال من 

 التالف

 رفع كفاءة االنارة العامة بشارع ريدنبكس بابويوسف بحرى

 رة العامةاصالح عطل بلوحة التحكم بمفتاح الكراسى بمنطقة وادى القمر المغذية لكشافات االنا

ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع الروضة الخضراء بابويوسف ويوجد بعض الكشافات الليد التالفة 

خارج الضمان وجارى التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لصيانة الكشافات الليد التالفة من خالل إدارة التعاقدات 

 بالمحافظة 

 . واب العمدة االنارة بالشارعتأمين وعزل الكابالت وتركيب اب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قامت إدارة الحدائق برئاسة المهندسة هبه حلمى  5/6/2022يوم 

 -: وعمال اإلدارة باألعمال األتية

 بحى العجمى  ادارة الحدائقانجازات 
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 قص األشجار أمام مسجد ناجي بالدخيلة 

 بالجزيرة الوسطى أمام قسم شرطة الدخيلةنظافة الجور والحديات وتفصيص جازانيا باالحواض 

 أمام الهايبر بالبيطاش ٨أعمال الري والنظافة العامة بحديقة البوابة 

 .قص وتشكيل األشجار بحديقة موزع الدواجن 

 

 -:قامت المهندسة هبة حلمى وفريق عمل اإلدارة باألعمال األتية 8/6/2022يوم 

 الدواجن و رفع مخلفات أعمال القصاستكمال قص وتشكيل األشجار بحديقة موزع 

 زراعة كوليس وجارونيا بالجور و ري حديقة موزع الدواجن

 زراعة نافورة الشارع الجديد

 إستكمال أعمال قص األشجار بشارع مسجد ناجي بالدخيلة

 نظافة الجور بحديقة إسكندرية للبترول

 . تفصيص جازانيا بالحديات بأحواض جامع البترول

 

قامت المهندسة هبة حلمى مدير إدارة الحدائق  22/6/2022يوم 

وفريق عمل اإلدارة باألعمال األتية تحت إشراف األستاذ حامد 

 -:متولي سكرتير عام الحى

إزالة الحشائش الجافة والهيش من على رصيف اللوجيستي 

 بالدخيلة

 قص النجيل وتشكيل األشجار بحديقة المقابر بالبيطاش

جازانيا وشرانيا وري النجيلة الجديدة بالمسطح أمام تفصيص 

 اللوجيستي بالدخيلة

 .وهذا بجانب أعمال الصيانة الدورية والري لحدائق الحى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قامت الكيميائية نجوى الكومى مدير ادارة  19/6/2022يوم 

شئون البيئة بالتفتيش على احد النوادي الرياضية بالبيطاش 

 "ومعاينة غرفة مواتير ضخ وسحب المياه و تخزين " "الكلور 

المستخدم في تطهير حمام السباحة ومراجعة كافة إجراءات 

يال السالمة واألمان وتم اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة ح

 . المخالفات الموجودة

 

 

 

 

 

 

 بحى العجمى  ادارة النظافة والرصد البيئىانجازات 

 بحى العجمى  ادارة التطهيرانجازات 
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حملة بمنطقة البيطاش قامت ادارة التطهير ب 5/6/2022يوم 

 بحرى

شارع البيطاش الرئيسى وبعض الشوارع المتفرعة من 

 شارع ابراهيم عثمان إلى شارع العوضى

 حملة بشارع البيطاش الجديد 

 وتفرعاته حملة فى شهر العسل

 حملة بمنطقة بيانكى 

 رش وتطهير حديقة المكس بالكامل

 حملة بمنطقة وادى القمر 

 حملة بمنطقة المكس

 طلمبات المكس_

 مساكن المكس_

 المنطقة المحيطة بترعة الخندق بالمكس _

 المنطقة المحيطة بستاد حرس الحدود بالمكس_

 المنطقة المحيطة بنقطة شرطة المكس_

 حديقة المكس والمنطقة المحيطة بها 

 .رش وتطهير طريق إسكندرية مطروح من البيطاش إلى المكس 

 

 . حمالت تطهير مشتركة إلدارات التطهير بأحياء اإلسكندرية 8/6/2022يوم 

 وبمشاركة أحياء العجمى، العامرية أول ، العامرية ثان ، مركز ومدينة برج العرب 

بحى العامرية أول و الشوارع المحيطة بها بإستخدام أجهزة الضباب لسيارات الحملة تم تطهير مساكن الضباط 

 .وتتوالي الحمالت تباعاً بأحياء اإلسكندرية

 

 -: قامت إدارة التطهير برئاسة االستاذة حسناء حسن باألعمال األتية 11/6/2022يوم 

 حملة بمنطقة الهانوفيل قبلى

 المساكن الصينية_

 كاب مساكن االيجى_

 مساكن طلعت مصطفى_

 سوق الهانوفيل _

 حملة بمنطقة الدرايسة قبلى

 عزبة عالم_

 منشية العلماء_

 ٨البوابة __

 ش مرور العجمى_

 ش اللوادر_

 ش مجمع المدارس_

 ش المدينة _

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

 لإلدارة من مكتب سكرتير عام الحى برش وتطهير صحة العجمى لطب األسرة أنهاء شكوى واردة

 تطهير طريق إسكندرية مطروح بالضباب من البيطاش إلى الهانوفيل

 ٢١حملة بمنطقة تقسيم الزراعيين بالكيلو 

 ٢١حملة بالمنطقة السكنية خلف شركة جهينة بالكيلو 

 ٢١بالكيلو حملة بالمنطقة المحيطة بترعة النوبارية 

 بالذراع البحرى  ٢١حملة بالمساكن الشعبية بالكيلو 

 بالذراع البحرى  21رش وتطهير مكتب قطاع أبو تالت بمساكن الكيلو 
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إنهاء شكوى واردة لإلدارة من مكتب رئيس الحى برش وتطهير وحدة العجمى البحرية لطب األسرة بالكامل 

 بالمبيدات و تطهير خزانات المياه للوحدة

 حملة بمنطقة أبو يوسف قبلى 

 حملة بمنطقة أبو يوسف بحرى 

 حملة بمساكن الحديد والصلب 

  أكتوبر وشاطئ النخيل  ٦حملة بمنطقة 

 أكتوبر٦تطهير طريق إسكندرية مطروح بالضباب من البيطاش إلى 

 . أنهاء شكوى بمدرسة الطبرى واردة لإلدارة من مكتب سكرتير عام الحى 

 

 -:قامت إدارة التطهير بحى العجمى برئاسة االستاذة حسناء حسن برش وتطهير المناطق التالية 16/6/2022يوم 

 منطقة الدخيلة القبلية ، الدخيلة البحرية ،وادى القمر ،المكس_

ه كما باشرت إدارة تطهير مركز ومدينة برج العرب العمل بشارع البيطاش الرئيسى وبعض الشوارع المتفرعة من

 ، منطقة شهر العسل ،منطقة بيانكى

وقامت سيارة إدارة التطهير بحى العامرية أول بأعمال رش وتطهير منطقة الهانوفيل بحرى ، المساكن الصينية ، 

 مساكن االيجى كاب ، مساكن طلعت مصطفى

 ٦لى وبحرى ، وقامت إدارة التطهير بحى العامرية ثانى بتطهير مساكن الحديد والصلب ومنطقة أبو يوسف قب

 بالذراع البحرى ٢١أكتوبر ،مساكن الكيلو 

، أبو تالت ،  ٢١بسيارة إدارة مكافحة ناقالت األمراض بالتطهير المركزي تم رش وتطهير منطقة الصفا بالكيلو 

 . ٢٦الكيلو

 

 -: قامت إدارة التطهير برئاسة االستاذة حسناء حسن وفريق اإلدارة باألعمال األتية 19/6/2022يوم 

  21حملة بمنطقة الصفا بالكيلو 

 حملة بمنطقة أبو تالت وشملت 

 شارع أبو تالت الرئيسى ، شارع األهرام ، شارع المستشار خفاجه ، شارع نايل

 بحرى ، سوزى الند ، السيلفر بيتش  ٢٦حملة بمنطقة الكيلو 

 بالذراع البحرى  ٢٦حملة بمساكن الكيلو 

 ٢٦بيطاش إلى الكيلو طريق إسكندرية مطروح من ال

إنهاء شكوى مواطن واردة إلى اإلدارة من البوابة اإللكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة 

 برش وتطهير شارع مصر خلف حارة السواحل بمنطقة سيلفر بيتش وتم رش المنطقة بالكامل بالجهاز الناثر الضباب

ز التكنولجى لخدمة المواطنين بالحى برش وتطهير مسجد الرجائى فاروق إنهاء شكوى واردة لإلدارة من المرك

 بشارع القاعدةالبيطاش

 حملة بمنطقة وادى القمر 

 -: حملة بمنطقة المكس وشملت

طلمبات المكس ، مساكن المكس ، المنطقة المحيطة بترعة الخندق ،المنطقة المحيطة بستاد حرس الحدود ، المنطقة 

 طة المكس ، حديقة المكسالمحيطة بنقطة شر

 طريق أسكندرية مطروح من البيطاش إلى المكس 

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

 

 -:قامت إدارة التطهير برئاسة االستاذة حسناء حسن وفريق عمل اإلدارة باألعمال األتية 25/6/2022يوم 

 حملة بمنطقة أبو يوسف قبلى 

 حملة بمنطقة أبو يوسف بحرى 

 أكتوبر٦حملة بمنطقة 

 حملة بمساكن الحديد والصلب 

 إنهاء شكوى مواطن من جروب شكاوى مكتب السيد المحافظ فى شارع قنا موازى لشارع الحديد والصلب

 أكتوبر٦طريق إسكندرية مطروح من البيطاش إلى 

 أكتوبر٦قطاع رش وتطهير مكتب 
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 ٢١حملة بمنطقة تقسيم الزراعيين بالكيلو 

 ٢١حملة بالمنطقة السكنية خلف شركة جهينة بالكيلو 

 ٢١حملة بالمنطقة المحيطة بترعة النوبارية بالكيلو 

 بالذراع البحرى  ٢١حملة بالمساكن الشعبية بالكيلو 

 ٢١طريق أسكندرية مطروح من البيطاش إلى الكيلو 

 نطقة البيطاش بحرى حملة بم

 رش وتطهير قسم شرطة الدخيلة والمنطقة المحيطة به 

 رش وتطهير محكمة الدخيلة والمنطقة المحيطة بها 

 رش وتطهير مبنى إدارة الشواطئ ومخازنها ومكتب قطاع البيطاش والمنطقة المحيطة به 

مبنى الضرائب العقارية فى أنهاء شكوى واردة لإلدارة من مكتب سكرتير عام الحى برش وتطهير 

 بيانكى_البيطاش

 

 

 

 

 

متابعة تسليك سدد صرف صحي وتطهير مطابق الصرف الصحي بشارع شهر العسل بالبيطاش  4/6/2022يوم 

 شرق بواسطة عمال ومدمجة شركة الصرف الصحي بحضور مدير إدارة المتابعة الميدانية بالحي

 

متابعة الكشف عن مطبقين صرف صحي مردومين وتعليه وضبط منسوبهما بمستوى الشارع بثاني  5/6/2022يوم 

شارع شمال المتفرع من شارع صالون بيروت المتفرع من شارع الخلفاء الراشدين بالهانوفيل غرب بواسطه قسم 

 الترميمات بمنطقة العجمي للصرف الصحي
ام زغيو أمام مدرسة النورس ومخبز المعدات دائم السدد من قبل عمال منطقة العجمي متابعة تسليك سدد صرف صحي شارع 

 للصرف الصحي

 

متابعة تسليك سدد صرف صحي شارع ام زغيو أمام مدرسة النورس ومخبز المعدات دائم السدد من قبل عمال منطقة 

 العجمي للصرف الصحي

 

ارع الرضوان بالهانوفيل بواسطة عمال منطقة متابعة أعمال تسليك سدد صرف صحى بش 13/6/2022يوم 

 العجمى للصرف الصحي

متابعة تثبيت غطاء لمطبق صرف صحي غطاؤه تالف بشارع الجمعيه المتفرع من شارع الهانوفيل الرئيسي  19/6/2022يوم 

الهانوفيل  أمام سوبر ماركت علي عبد المعطي من قبل ترميمات منطقة العجمي للصرف الصحي وذلك بحضور رئيس قطاع

 بحري

متابعة األعمال بشارع عبد الفتاح الطلخاوى من قبل منطقة العجمي للصرف مشروع إحالل وتجديد شبكة الصرف 

 الصحي 

متابعة تركيب غطاء شنيشة تصريف مياة امطار بشارع الهانوفيل الرئيسى ناصية شارع بنك مصر أمام  

 . العجمي للصرف الصحي بعد الرصد واالبالغمخبز عباد الرحمن من قبل عمال قسم ترميمات منطقة 

متابعة تغير غطاء مطبق صرف صحي مكسور شارع اسكندرية مطروح أمام محل تاكي من قبل قسم  25/6/2022يوم 

 الترميمات لشركة الصرف الصحي

 

متابعة تسليك سدد صرف صحي اول شارع خطاب متفرع من نهاية شارع البيطاش الرئيسي من  28/6/2022يوم 

 قبل عمال منطقة العجمي للصرف بعد االبالغ 

 متابعة أعمال مد خط الصرف الصحي بشارع ا مطروح أمام ارض حميده كريم من قبل شركة الصرف الصحي

ف بطريق إسكندرية مطروح قبلي أمام نقطة شرطة فوزي متابعة أعمال تركيب غطاء لمطبق صرف صحي غطاؤه تال

 معاذ من قبل إدارة ترميمات منطقة العجمي للصرف الصحي
 

 حى العجمى فى الصرف الصحىانجازات 

 انجازات قطاع المياة
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 متابعة إصالح خط مياة شارع ارض حميدة كريم الدخيلة قبلى 11/6/2022يوم  

  الحديد الشمعدان الدخيلة قبلى بواسطة مرفق مياة القبارىمتابعة إصالح كسر بخط المياة شارع خلف مسجد الرحمن من السكة 

 

 متابعة اصالح ماسورة مياة شارع مسجد التقوى بعد الكنيسة الحمراء الدخيلة قبلى 26/6/2022يوم 

 متابعة اصالح ماسورة مياة بمسار حفر خط الصرف الصحي بالدخيلة

 

 

 

 

 

 (826عدد الطلبات المقدمة  )الطلبات المقدمة للمركز التكنولوجى     -

 (789عدد الطلبات المنتهية  )                                                 

 (37عدد الطلبات الغير منتهية  )                                                

 

 انجازات المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين 


