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  ادارة الكهرباء :ثالثاً :ـ  

 إضاءة  كشاف(  33تم تركيب عدد ) . 1 : اوال

 إضاءة  عامود(  125تم تركيب عدد )  .2

  أعمال الصيانة  ثانياً :ـ 

 ( كشاف بمركز ومدينة برج العرب والقرى الثالث 192تم صيانة عدد )  -1

  الثالث والقرى العرب برج ومدينة بمركز( عامود  65تم صيانة عدد )  -2

 

 

 

 

 
  



 ادارة الحدائق رابعا : 

 0202لعام اغسطس نتقدم لسيادتكم بإنجازات مهام ادارة الحدائق خالل شهر        - 
 

 تمهيى نخيم انبردشارديا ورفع انًخهفاث بطريك جًال عبذ انناصر 

 لص وتشكيم اشجار انفيكس ورفع انًخهفاث بطريك انىر انساداث وغريك جًال عبذ انناصر  

 حياة كريًت ( انعًم بسراعت االشجار انًثًرة ظًن يبادرة  ) 

 زراعت اشجار يثًرة بجًعيت زهىر انحياة ناليتاو روي انهًى بمريت بهيج  

انًعم بًشتم االدارة بإكثار االصناف اننباتيت انًختهفت ورعايت اننباتاث ونظافت االحىاض ين  

 انحشائش انغريبت داخم االحىاض بانًشتم 

 تى عًم حذياث بانًسطحاث نسراعت اننباتاث انًسهرة بطريك انىر انساداث  

 زراعت بعط اننباتاث انًسهرة باالحىاض اياو انًجهس بطريك انىر انساداث  

زراعت اشجار انفيكس بذار االيتاو وعًم أسىار نباتيت باالظافت نهمياو بمص اننجيم بًاكينت اننجيم  

 انغريبت ورفع انًخهفاث وتنميت انحشائش 

 انمياو بمص اشجار انفيكس وانجهنًيت باستراحت انسكرتاريت ورفع انًخهفاث  

 اعًال انتطىير انعًم بسراعت بعط اننباتاث انًسهرة بًسطح انماعت الستكًال  

 انمياو بعًهياث انري انيىييت نهًسطحاث وانًيادين بنطاق انًركس  

 ري انسراعاث داخم انصىبت وخارجها بانًشتم  

 لص وتشكيم اشجار انفيكس وتمهيى نخيم انبردشارديا وتبهيػ ورفع انًخهفاث بحذيمت اننهعت  

 لص االسىار اننباتيت ) انتفهت ـ انبسروييت ( بطريك جًال عبذ انناصر  

 انمياو بانتسيين بًذرست انشهيذ عىض يبارن ببهيج استعذادأ نسيارة انًحافظ بمريت بهيج  

 

 

 

 

 



  ن البيئةادارة شئوخامساً : 

 مالحظات العدد  محل الخدمة  نوع الخدمة  م

حملة مكافحة  1
 كالب ضالة 

جارى  المركز + القرى 
 العمل بها 

االحد من 
 كل اسبوع 

حملة مكافحة  2
 البعوض 

جارى  المركز + القرى 
 العمل بها 

  ــــ

حملة مكافحة  3
 القوارض

جارى  برج العرب + القرى 
 العمل بها 

 ــــ

االشتراك فى  4
 الحمالت المكبرة 

 ـــــ حملة 2  نطاق المركز 

المرور على حملة  5
 الفريزة 

  حملة  1 وجارى العمل بها بهيج 

حملة مكافحة  6
 البعوض رذاذ

  حمالت  4 برج العرب + بهيج 

  شكاوى 4 برج العرب + بهيج شكاوى مواطنين  3

  انذار  2 برج العرب + الغربانيات  انذارات بيئية  8

حملة مكافحة  9
  كورونا 

جارى  المركز + القرى 
 العمل بها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ادارة الرصد البيئىسادسا :    

 ( طن تقريباً بواسطة منظومة النظافة بنطاق المركز  1028.335تم رفع )  -1

 

 

 

 ً   ادارة خدمة المواطنين:سابعا

اجمالى عدد 
الشكاوى الواردة 

من البوابة 
االلكترونية 

 للشكاوى الموحدة 

اجمالى 
عدد 

الشكاوى 
 المنتهية 

 
عدد 

الشكاوى 
الغير 
 منتهية

 

 
نسبة 

 االنجاز 

اجمالى عدد 
الشكاوى 

الواردة من 
المركز 

 التكنولوجى 

اجمالى 
 الشكاوى
 المنتهية 

 
عدد الشكاوى 

 الغير منتهية

 
نسبة 

 االنجاز

 ــــ 45 11 56 83% 6 31 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 



استنرار الحنلات النلبرة لإزالة الاشغالات والتعديات والقضاء على النخالفات بشتى أنواعها بوطاق مركز 

 ومديوة برج العرب

☆●☆●☆●☆●☆●☆●☆● 

 طظضظ / ؾ / عالجلاثاء 

وهقا لتوجيهات اللواء / فلاء يوسف ... رئيز مركز ومذيوة برج 

القرب بنواصلة خنلات إزالة الاشمالات والتقذيات فلى خرم 

 الؼريق القام وإفادة الانعباط للصارع بوؼاق النركز 

شه مركز ومذيوة برج القرب خنلة مسائية ملبرة بقيادة الأستاذ / 

زالة الإشمالات والتقذيات إلكز مخنذ فبذالنولى ... سلرتير فام النر 

ومتابقة الإجراءات الإخترازية وبخعور الؼب البيؼرى ، الإدارة 

الطخية ، إدارة التوتيش الطيذلى، إدارة التنويه ببرج القرب ، 

موتش الألرية بالإدارة الطخية وجنيك الإدارات النقويه ببرج القرب 

  -: القذيم وقرية بهيح خيث أسورت الخنله فه

 : نا يدض ملتب السلامة و الطخة النهويةهي ●

موصآت وجاري إتداذ الإجراءات القانونية اللازمة  ( ػ ) تم النرو فلى

 وتخرير النخاضر والإهادة 

 : هينا يدض ملتب القنل ببرج القرب ●

موصآت وجاري إتداذ الإجراءات القانونية اللازمة  ( ؼ ) تم النرو فلى

 وتخرير النخاضر والإهادة 

 : ينا يدض إدارة الؼب البيؼريه ●

 . تم النرو ولم يتبيه وجود مدالوات

 : هينا يدض التوتيش فلى الألرية بالإدارة الطخية ●

 . تم النرو ولم يتبيه وجود مدالوات

 : هينا يدض الإدارة الطخية ●

 . تم متابقة تووير الإجراءات الإخترازية مه كنامات وتبافذ إجتنافى

 : هينا يدض إدارة تنويه برج القرب ●

 . (مخطر لندبزيه شامى خرظتم تخرير فذد )

 . (مخطر فذم خنل شهادة صخية ؽتم تخرير فذد )

 .(مخطر لبيك سحائر بأزيذ مه السقر  عتم تخرير فذد )

 : هينا يدض إدارة الرقابة والرصذ البيئي بالنخاهؿةبالتوسيق مك إدارة شئون البيئة بالنركز ●

  .( مدالوة بيئيةػالنرور وتم تخرير فذد )تم 

  :هينا يدض إدارة التوتيش الطيذلي  ●

 . ( مدالوة لقذم وجود مذير للطيذيلةط( صيذلية و تبيه وجودفذد )ظتم النرور فلى فذد )

 : هينا يدض إدارة الرصذ البيئي ●

 . نامة أمام النخلات( مخل وموصأة بالإلتزام بطرورة وـك صواديق القظطتم التوبيه فلى فذد ) 

 هينا يدض إدارة رذض النخلات  ●

 . تم النرو ولم يتبيه وجود مدالوات

 :هينا يدض إدارة أشمال الؼريق والإفلانات  ●

 مخطر أشمال ػريق ( ظ ) تم تخرير فذد

 . (شنسية طتم التخوؽ فلى إشمالات تقوق الؼريق فبارة فه فذد )

 .(ملبر صوت  طتم التخوؽ فلى فذد )

  .( جويه ضضػؿطبنلن ) ؿطضظ/  ؽطتخطيل لرامة هورية بالقرار  تم

 ( مخل بطرورة الإلتزام بالإجراءات الإخترازية  ظطوتم التوبيه فلى فذد )

ويأتى ذلك توويرا لتقلينات اللواء /مخنذ الصريف ... مخاهؽ الاسلوذرية بطرورة فنل خنلات مستنرة للقعاء فلى 

 الندالوات بصتى أنوافها 

 زالت الخنلات مستنرة ،،،،،وما

  فلاقات_فامة_وافلام#

 مركز_مذيوة_برج_القرب#

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUzS5DXMqDTgN-tFApC22pWljTbQPNt1lZ4-79k7OTW2mEoJ2hNt9vQrYL9HFJD8MtZdXqkDxLS0APScCoN4KWzhguOeKtfwA4XX21Hbbd65nNW6ppAB2LAnZkAmpS1-YO5vjZmUj0Kxmz6IkDWiGl&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUzS5DXMqDTgN-tFApC22pWljTbQPNt1lZ4-79k7OTW2mEoJ2hNt9vQrYL9HFJD8MtZdXqkDxLS0APScCoN4KWzhguOeKtfwA4XX21Hbbd65nNW6ppAB2LAnZkAmpS1-YO5vjZmUj0Kxmz6IkDWiGl&__tn__=*NK-R


 

 على اراضي زراعية بوجع ىليل بنركز ومديوة برج العربتوفيذ ازالة فورية بالنهد لاعنال البواء 

-------------------------------- 

 طظضظ/  ؾ/  غالاربقاء 

 تخت اشراف اللواء / فلاء يوسف ... رئيز مركز ومذيوة برج القرب

قام النركز اليوم بتووير إزالة هورية بالنهذ فبارة فه جلسة مه البلوك 

ربك بوحك ىليل ببرج القرب القذيم وجاء ذلك متر م ضضعالابيظ بنساخة 

 بخعور رئيز لحوة الإزالات 

مخاهؽ  ...ويأتى ذلك وهقا لتوجيهات اللواء / مخنذ الصريف 

الاسلوذرية بطرورة فنل خنلات مستنرة للتطذى للندالوات بصتى 

أنوافها لسيادة القانون وهرض ىيبة الذولة واخلام السيؼرة فلى 

 الندالويه

 القنل مستنرا ،،،ومازال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "في إطار النبادرة الرئاسية "حياة كرينة

محافظ الإسلودرية يشارك في إطلاق قافلة طبية تشنل جنيع التخصصات لخدمة أىالي بهيج والقري النجاورة 

 بنركز برج العرب

الصريف: الذولة بحنيك مؤسساتها خريطة فلى تقذيم كامل 

 الذفم والرفاية لأىاليوا البسؼاء بالقري والوحوع 

 فازر: تجنه جهود جنيك الحهات النصاركة هي القاهلة الؼبية 

  .طظضظألسؼز  ػالإسلوذرية هي 

شارك اللواء مخنذ الصريف مخاهؽ الإسلوذرية تراهقه الذكتورة 

ب النخاهؽ، ومنجلي رئاسة محلز الوزراء، جاكليه فازر نائ

والتونية النخلية، ومؤسسة خياة كرينة، اليوم هي إػلاق قاهلة 

ػبية متلاملة بنذرسة " الصهيذ فوض مبارك" لدذمة أىالي 

قرية بهيح والقري النحاورة بنركز ومذيوة برج القرب. والتي 

مك  توؿنها لحوة الاستماثات الؼبية بنحلز الوزراء بالتقاون

مؤسسة صواع الدير للتونية، ووزارة الطخة وكلية الؼب جامقة 

  .الإسلوذرية

يأتي ذلك هي إػار تووير النبادرة الرئاسية "خياة كرينة" التي 

أػلقها السيذ رٔييز الحنهورية للوهوض بالقرى والوحوع هي 

  .النحتنك النصري

إػار قال مخاهؽ الإسلوذرية أن القاهلة الؼبية اليوم جاءت هي 

توجيهات الذكتور مطؼوى مذبولي رئيز محلز الوزراء بتوؿيم قواهل ػبية بالقري الأكجر اختياجا، وذلك تخت رفاية 

  .هدامة السيذ الرئيز فبذ الوتاح السيسي رئيز الحنهورية

ي أقل وأفرب الصريف فه سقادته بتواجذه وسغ النواػويه البسؼاء مه قري برج القرب، موـخاً أن ىره القاهلة ى

  .ما ينله أن تقذمه الذولة لتوهير خياة كرينة لهم

وأوـد أن النخاهؿة برلت جهذ كبير هي التوسيق مك جنيك الحهات لإػلاق ىره القاهلة التي يصارك هيها وزراه 

  .الطخة، والتأميه الطخي، وجامقة الإسلوذرية، بتواجذ الأػباء والنتدططيه والاستصارييه مه كاهة التدططات

ار النخاهؽ أنه فقب اللصف سيتم توهير جنيك الأدوية بالنحان للخالة مباشرة. وسيتم تخويل الخالات التي تختاج وأش

إلى إجراء فنليات جراخية فلى الوور إلى مستصويات وزارة الطخة والتأميه الطخي بنذيوة الإسلوذرية. مؤكذاً فلى 

  .يوا البسؼاءأنه سيتم تلرار تلك القواهل بطوة مستنرة لدذمة أىال

وهي سياق متطل؛ قال الصريف أن الذولة بحنيك مؤسساتها خريطة فلى تقذيم كامل الذفم لأىاليوا بالقري والوحوع 

  .وتوهير أوجه الرفاية الطخية والؼبية اللازمة لهم. وذلك هي إػار توجيهات السيذ رئيز الحنهورية

الحهات النصاركة هي القاهلة الؼبية، وأوـخت أن القاهلة تصنل مه جانبها؛ ثنوت الذكتورة جاكليه فازر جهود جنيك 

  .جنيك التدططات

وأـاهت فازر أن تواجذنا اليوم بنجابة رسالة لأىاليوا البسؼاء هي كل ملان بأن مؤسسات الذولة متواجذة مقهم 

  .وترصذ كل اختياجاتهم أول بأول ونقنل فلى تلبيتها

والصيوخ فه الذائرة، والذكتور/ مخنذ شقبان منجل محلز الوزراء، واللواء  جاء ذلك بخعور أفعاء محلسي الوواب

فلاء يوسف رئيز مركز ومذيوة برج القرب، والأستاذة ماجذة خسه مذير مذيرية التعامه الاجتنافي، وأ. مخنذ 

 ؿة الإسلوذريةشقبان ود. أخنذ النلاح ود. دفاء الونر وأ. مخنذ الؼووبي منجلي وأفعاء مؤسسة خياة كرينة بنخاه

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 رفع خنسه وخنسون طه مخلفات بوطاق مركز ومديوة برج العرب

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

 طظضظ/  ؾ/  ضطالجلاثاء 

رئيز مركز ومذيوة برج  ...توويرا لتقلينات اللواء / فلاء يوسف 

القرب النصذدة برهك كواءة الوؿاهة القامة بوؼاق النركز والقرى 

 الجلاثة التابقة له 

قامت إدارة الرصذ البيئى بالنركز بالتقاون مك شركة نهعة مصر 

برهك مراكز وتحنقات القنامة ببرج القرب القذيم وقرية بهيح خيث 

 ػه بنقذات النركز  ( ؽع)تم رهك خوالى 

 ( ػه بنقذات شركة نهعة مصر  ؾطو )

ويأتى ذلك توويرا لتوجيهات اللواء / مخنذ الصريف ... مخاهؽ 

بتهيئة بيئة نؿيوة آموة خواؾا فلى صخة وسلامة الاسلوذرية 

 النواػويه

 ومازال القنل مستنرا ، ، ،

 

 

 

 استنرار اعنال رفع كفاءة الحدائق العامة بوطاق مركز ومديوة برج العرب

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

  طظضظ / ؾ / ضطالجلاثاء 

تخت اشراف اللواء / فلاء يوسف ... رئيز مركز ومذيوة برج القرب 

  -: إدارة الخذائققامت 

 إكجار الوباتات ورفايتها ونؿاهة الاخواض الوباتية بنصتل الإدارة 

متابقة أفنال تؼوير مسؼد القافة بزرافة نباتات الزيوة الندتلوة 

 وزرافة الخذيات والاخواض

 قض وتهريب أشحار الويلز

وقض الستائر الوباتية ورهك الندلوات بؼريق انور السادات وػريق 

 فبذ الواصر جنال

قض الوحيل بناكيوة الوحيل بالنسؼخاتالدطراء وزرافة الخذيات 

بوباتات الزيوة النزىرة ببقظ النسؼخات الدطراء بؼريق انور 

 السادات

تقليم الوديل البلذي ورهك الندلوات بؼريق انور السادات وػريق 

 جنال فبذ الواصر

 بحانب أفنال الرى اليومية للنسؼخات الدطراء 

أتى ذلك هى إػار الاىتنام برفاية النسؼخات الدطراء والارتقاء بالنستوى الحنالى والخعارى بوؼاق النركز وي

 والقرى الجلاثة التابقه له 

 ومازال القنل مستنرا ،،،،،،
 
 

 

 

 

 

 



 ملافحة القوارض بنركز ومديوة برج العرب

☆ ☆ ☆ ☆ 

 طظضظ / ؾ / ضطالجلاثاء 

رئيز مركز ومذيوة برج القرب  ...فلاء يوسف  /وهقا لتقلينات اللواء 

قامت إدارة شئون البيئة بالرش لنلاهخة القوارض بالتوسيق مك 

 مذيرية الزرافة بالاسلوذرية 

بحانب القيام بأفنال الرش بالرذاذ للقعاء فلى البقوض بالوصاركة 

 ( مك الصئون الطخية )التؼهير النركزى

وخواؾا فلى البيئة وصخة ويأتى ذلك لنلاهخة الخصرات العارة 

 وسلامة النواػويه 

 ومازال القنل مستنرا ،،،،

 

 

 

 

 

 

 

 ( طه مخلفات بوطاق مركز ومديوة برج العرب٨٥رفع )

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

 طظضظ/  ؾ/  ططالأربقاء 

رئيز مركز ومذيوة برج  ...توويرا لتقلينات اللواء / فلاء يوسف 

القرب النصذدة برهك كواءة الوؿاهة القامة بوؼاق النركز والقرى 

 الجلاثة التابقة له 

قامت إدارة الرصذ البيئى بالنركز بالتقاون مك شركة نهعة مصر 

برهك مراكز وتحنقات القنامة ببرج القرب القذيم وقرية بهيح خيث 

 ػه بنقذات النركز  ( ضغ)تم رهك خوالى 

 ( ػه بنقذات شركة نهعة مصر ؾطو )

ويأتى ذلك توويرا لتوجيهات اللواء / مخنذ الصريف ... مخاهؽ 

الاسلوذرية بتهيئة بيئة نؿيوة آموة خواؾا فلى صخة وسلامة 

 النواػويه

 ومازال القنل مستنرا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استنرار اعنال رفع كفاءة الحدائق العامة بوطاق مركز ومديوة برج العرب

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

  طظضظ/  ؾ/  ط طالأربقاء 

تخت اشراف اللواء / فلاء يوسف ... رئيز مركز ومذيوة برج القرب 

  -: قامت إدارة الخذائق

باستلنال افنال تؼوير ورهك كواءة مسؼد القافة وزيادة 

النساخة الدطراء بترقيقها بالوحيل و دىان التنجال النوجود داذل 

النسؼد وتلويه بقظ الاخواض وتزيوها بحانب دىان البردورات 

 بؼريق انور السادات 

( أشحار هيلز ىاواي وفنل الحور اللازمة وننوذج ػزرافة فذد )

ويذ النسؼخات باخواض ذزهية جذيذة وتزييوها بوباتات دراسيوا وتز 

الزيوة )فنة القاضي ،النلخلة، دراسيوا ،خاهة خنراء ، صبار مرجان 

 ( ....،صبار، لسول، ابتويا، اسبرجز

تقليم نديل البريتصارديا والوديل البلذي وزرافة الخذيات 

تية بالبزروميا والريخان لبقظ النسؼخات بحانب قض الستائر الوبا

 ورهك الندلوات بؼريق انور السادات 

 بحانب أفنال الرى اليومية للنسؼخات الدطراء 

ويأتى ذلك هى إػار الاىتنام برفاية النسؼخات الدطراء والارتقاء 

بالنستوى الحنالى والخعارى بوؼاق النركز والقرى الجلاثة التابقه 

 له 

 ومازال القنل مستنرا ،،،،،

 

 

 

 بذوله لرفع كفاءة الحدائق العامة بوطاق مركز ومديوة برج العرباستنرار الجهود الن

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

  طظضظ / ؾ / ظطالدنيز 

بواءا فلى تقلينات اللواء / فلاء يوسف ... رئيز مركز ومذيوة برج 

القرب النصذدة بالاىتنام برهك كواءة النسؼخات الدطراء بوؼاق 

  -: النركز قامت إدارة الخذائق

 بتقليم الوديل ورهك الندلولت الواتحه بؼريق جنال فبذالواصر 

استلنال الافنال بنسؼد القافة ورهك كواءته وإـاهة بقظ 

 الوناذج الوباتية والاشحار

 بحانب أفنال الرى اليومية للنسؼخات الدطراء 

ويأتى ذلك هى إػار الاىتنام برفاية النسؼخات الدطراء 

والارتقاء بالنستوى الحنالى والخعارى بوؼاق النركز والقرى 

 الجلاثة التابقه له 

 ومازال القنل مستنرا ،،،،

 

 
 

 

 

 

 



ة برج بقيادة علاء يوسف حنله لإزالة الاشغالات والتعدى على حرم الطريق العام ببرج العرب القديم بنركز ومديو

 العرب

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

 طظضظ / ؾ / ظطالدنيز 

 رئيز مركز ومذيوة برج القرب  ...بقيادة اللواء / فلاء يوسف 

زالة الإشمالات والتقذيات فلى خرم إلشه النركز اليوم خنلة 

الؼريق القام بصارع السوق وػريق انور السادات ببرج القرب 

  -: القذيم خيث اسورت الخنله فه

 ( ػبليات  غ( ترابيزه وفذد )عطالتخوؽ فلى فذد )

مخاهؽ  ...ويأتى ذلك توويرا لتوجيهات اللواء / مخنذ الصريف 

الاسلوذرية بنواصلة خنلات ازالة الاشمالات والتقذيات واستنرار 

 اتداذ الاجراءات اللازمة للتطذى لهره الؿاىرة 

 ومازال القنل مستنرا ،،،

 

 

 

 

 

 بوطاق مركز ومديوة برج العرب( طه مخلفات ٧٤رفع )

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

 طظضظ/  ؾ/  غطالسبت 

رئيز مركز ومذيوة برج  ...توويرا لتقلينات اللواء / فلاء يوسف 

القرب النصذدة برهك كواءة الوؿاهة القامة بوؼاق النركز 

 والقرى الجلاثة التابقة له 

قامت إدارة الرصذ البيئى بالنركز بالتقاون مك شركة نهعة مصر 

برهك مراكز وتحنقات القنامة ببرج القرب القذيم وقرية بهيح 

 ػه بنقذات النركز  ( طع)خيث تم رهك خوالى 

 ( ػه بنقذات شركة نهعة مصر ؼطو )

ويأتى ذلك توويرا لتوجيهات اللواء / مخنذ الصريف ... مخاهؽ 

تهيئة بيئة نؿيوة آموة خواؾا فلى صخة وسلامة الاسلوذرية ب

 النواػويه

 ومازال القنل مستنرا ، ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استنرار الجهود النبذوله لرفع كفاءة الحدائق العامة بوطاق مركز ومديوة برج العرب

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

  طظضظ / ؾ / ػطالأخذ 

ومذيوة برج بواءا فلى تقلينات اللواء / فلاء يوسف ... رئيز مركز 

القرب النصذدة بالاىتنام برهك كواءة النسؼخات الدطراء بوؼاق 

 -: النركز قامت إدارة الخذائق اليوم

باستلنال أفنال التؼوير بنسؼد القافة وتزييه الأخواض 

 الوباتية الإـاهية وزرافتها بوباتات الزيوة الندتلوة

الويلز  بحانب إـاهة الوناذج الصحرية ونباتات الزيوة)أشحار

 واليوكات والايووربيا ( بالنسؼخات الدطراء النحاورة 

استلنال زرافة الخذيات بالنسؼخات الدطراء بالريخان 

 والبزروميا والانتانا بصارع أنور السادات 

قض وتهريب أشحار الويلز ورهك الندلوات بؼريق أنور 

 السادات 

 بحانب أفنال الرى اليومية للنسؼخات الدطراء 

ى ذلك هى إػار الاىتنام برفاية النسؼخات الدطراء والارتقاء ويأت

بالنستوى الحنالى والخعارى بوؼاق النركز والقرى الجلاثة التابقه 

 له 

 ومازال القنل مستنرا ،،،،،

 

 

 

 استنرار الجهود النبذوله لرفع كفاءة الحدائق العامة بوطاق مركز ومديوة برج العرب

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

  طظضظ/  ؾ/  ؼطالأثويه 

بواءا فلى تقلينات اللواء / فلاء يوسف ... رئيز مركز ومذيوة برج 

القرب النصذدة بالاىتنام برهك كواءة النسؼخات الدطراء بوؼاق 

 -: النركز قامت إدارة الخذائق اليوم

استلنال زرافة الوناذج الوباتية بالنسؼخات الدطراء بؼريق 

 انور السادات 

النسؼخات الدطراء بناكيوة قض الوحيل بؼريق  قض بقظ

 انور السادات

قض وتهريب أشحار الويلز ورهك الندلوات وتقليم نديل 

 البريتصارديا بؼريق انور السادات

 بحانب أفنال الرى اليومية للنسؼخات الدطراء 

ويأتى ذلك هى إػار الاىتنام برفاية النسؼخات الدطراء والارتقاء 

لى والخعارى بوؼاق النركز والقرى الجلاثة التابقه بالنستوى الحنا

 له 

 ومازال القنل مستنرا ،،،،،،

 

 

 

 

 

 



 استنرار الحنلات النلبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بوطاق مركز ومديوة برج العرب

☆●☆●☆●☆●☆●☆●☆● 

 

 

وهقا لتلليوات اللواء / فلاء يوسف ... رئيز مركز ومذيوة برج 

القرب بنواصلة خنلات إزالة الاشمالات والتقذيات فلى خرم 

 الؼريق القام وإفادة الانعباط للصارع بوؼاق النركز 

شه مركز ومذيوة برج القرب اليوم خنلة ملبرة بقيادة الأستاذ / 

زالة الإشمالات والتقذيات إلز مخنذ فبذالنولى ... سلرتير فام النرك

ومتابقة الإجراءات الإخترازية ببرج القرب القذيم وقرية بهيح 

بخعور الؼب البيؼرى ، الإدارة الطخية ، إدارة التوتيش الطيذلى، 

إدارة تنويه ببرج القرب ، ملتب السلامة والطخة النهوية ببرج 

  -: القرب وجنيك الإدارات النقويه خيث أسورت الخنله فه

( مدالوة بإخذى الطيذليات لقذم وجود مذير طرصذ فذد )

 الطيذلية 

 ( مخاضر فذم افلان أسقار ؽتخرير فذد )

 (مخاضر فذم خنل شهادة صخية  ؼتخرير فذد )

 (مخطر نقض اشتراػات صخية طتخرير فذد )

 (مخاضر فذم افلان اسقار غتخرير فذد )

 ( خالات ادارة بذون ترذيضؽرصذ فذد )

 ( مخطر مدالوة بيئية ظتخرير فذد )

 (مخاضر أشمال ػريق والتخوؽ فلى فذد مه الاشمالات النتووفة عتخريؤ فذد )

 جويه لرامة هورية  ضضػطتخطيل مبلن 

( مخل بطرورة الالتزام بالاجراءات الاخترازية والتوبيه فلى النخلات بوـك صواديق القنامه ططبحانب التوبيه فلى فذد )

 النخلاتامام 

ويأتى ذلك توويرا لتقلينات اللواء /مخنذ الصريف ... مخاهؽ الاسلوذرية بطرورة فنل خنلات مستنرة للقعاء فلى 

 الندالوات بصتى أنوافها 

 ومازالت الخنلات مستنرة ،،،،،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استنرار رفع كفاءة الإضاءة العامه بنركز ومديوة برج العرب

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

  طظضظ / ؾ / ؼطالاثويه 

بواءا فلى تلليوات اللواء /فلاء يوسف ... رئيز مركز ومذيوة برج 

  -:القرب قامت إدارة اللهرباء اليوم 

( كصاف بؼريق ؼط( فذاد كهرباء وصيانة فذد )طتركيب فذد ) ●

 مؼروح الساخلى-اسلوذرية 

برج القرب ، ػريق -( كصاف بؼريق اللاهورى  عظصيانة فذد ) ●

القرب وقرية بهيح وقرية المربويات برج القرب برج  -النؼار 

 القذيم 

ويأتى ذلك هى إػار الاىتنام برهك كواءة الإـاءة القامه بوؼاق 

 النركز والقرى الجلاثة التابقة له

 ومازال القنل مستنرا ،،،

 

 

 

 

 

 

 إدارة الحدائق تواصل جهودىا لرفع كفاءة الحدائق العامة بوطاق مركز ومديوة برج العرب

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

  طظضظ / ؾ / ؽطالجلاثاء 

بواءا فلى تقلينات اللواء / فلاء يوسف ... رئيز مركز ومذيوة برج 

القرب النصذدة بالاىتنام برهك كواءة النسؼخات الدطراء بوؼاق 

 -: النركز قامت إدارة الخذائق اليوم

 قض وتهريب أشحار الويلز 

 يق جنال فبذالواصر و قض الستائر الوباتية ورهك الندلوات بؼر 

قض ستائر البزروميا والتولة ورهك الندلوات وقض الوحيل 

 بناكيوة القض وإزالة الخصائش المريبة يذويا بؼريق انور السادات

 تقليم نديل البريتصارديا ورهك الندلقات بؼريق جنال فبذالواصر 

 نؿاهة وزرافة الخذيات بالهبسلز بطيوية برج المرب القذيم 

 نؿاهة الاخواض واكجار الوباتات الندتلوة بنصتل الإدارة 

 بحانب أفنال الرى اليومية للنسؼخات الدطراء 

ويأتى ذلك هى إػار الاىتنام برفاية النسؼخات الدطراء والارتقاء 

بالنستوى الحنالى والخعارى بوؼاق النركز والقرى الجلاثة التابقه 

 له 

 ومازال القنل مستنرا ،،،،،

 

 

 

 

 

 



 استنرار حنلات إزالة الاشغالات والتعدى على حرم الطريق العام بنركز ومديوة برج العرب

 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

  طظضظ / ؾ / ؽطالجلاثاء 

 
 

 

  رئيز مركز ومذيوة بواءا فلى تقلينات اللواء / فلاء يوسف 

برج القرب النصذدة باستنرار الحهود النبرولة لإزالة 

الاشمالات الندالوة ورهك كاهة التقذيات فلى خرم الؼريق 

 القام وافادة الانعباط 

زالة الإشمالات فلى خرم إلشه مركز ومذيوة برج القرب خنلة 

الؼريق القام بصارع خسه فلام ببرج القرب القذيم وتم ذلال 

اشمالات والوروشات والتخوؽ فليها وـبغ الخنلة رهك وإزالة ال

 فذد مه خالات الاشمالات النتووفة 

مخاهؽ  ...ويأتى ذلك توويرا لتوجيهات اللواء / مخنذ الصريف 

الاسلوذرية بنواصلة خنلات ازالة الاشمالات والتقذيات 

 واستنرار اتداذ الاجراءات اللازمة للتطذى لهره الؿاىرة 

 ومازال القنل مستنرا ،،،

 

 

 

 

 ( طه مخلفات بوطاق مركز ومديوة برج العرب٧٥رفع )

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

 طظضظ / ؾ / ؾطالالأربقاء 

رئيز مركز ومذيوة برج  ...توويرا لتقلينات اللواء / فلاء يوسف 

القرب النصذدة برهك كواءة الوؿاهة القامة بوؼاق النركز 

 والقرى الجلاثة التابقة له 

قامت إدارة الرصذ البيئى بالنركز بالتقاون مك شركة نهعة مصر 

برهك مراكز وتحنقات القنامة ببرج القرب القذيم وقرية بهيح 

 ػه بنقذات النركز  (ظع)خيث تم رهك خوالى 

 ( ػه بنقذات شركة نهعة مصر ؼطو )

ويأتى ذلك توويرا لتوجيهات اللواء / مخنذ الصريف ... مخاهؽ 

هيئة بيئة نؿيوة آموة خواؾا فلى صخة وسلامة الاسلوذرية بت

 النواػويه

 ومازال القنل مستنرا ، ، ، 

 

 

 

 

 

 

 



 ( كشاف لرفع كفاءة الإضاءة العامه بنركز ومديوة برج العرب٥٨صيانة )

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

  طظضظ/  ؾ/  ؿطالدنيز 

بواءا فلى تلليوات اللواء /فلاء يوسف ... رئيز مركز ومذيوة برج 

  -:القرب قامت إدارة اللهرباء اليوم 

 برج القرب  -( بصارع انور السادان وػريق النؼار ػطبطيانة فذد )

ويأتى ذلك هى إػار الاىتنام برهك كواءة الإـاءة القامه بوؼاق 

 النركز والقرى الجلاثة التابقة له

 القنل مستنرا ،،،، ومازال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطروح الساحلى -طريق اسلودرية  ٧٨فاعليات القافلة الطبية النجانية بالوحدة الصحية بقرية أبوصير بالليلو 

☆ ☆ ☆ ☆ 

  طظضظ / ؾ / طعالسبت 

تخت اشراف اللواء / فلاء يوسف ... رئيز مركز ومذيوة برج القرب 

تبذأ اليوم هافليات القاهلة الؼبية النحانية بالوخذة الطخية بقرية 

 مؼروح الساخلى  -ػريق اسلوذرية  ػغأبوصير بالليلو 

والتى اشتنلت هافلياتها فلى تقذيم اللصف الؼبى النحانى 

وليذ ، باػوة ، أػوال ، رمذ ، لتدططات ) جراخة فامة ، نساء وت

أسوان ( ، قياس العمغ والسلر وتخويل الخالات الإيحابية إلى 

فيادة الباػوة لاستلنال اللصف الؼبى وتلقى القلاج محانا 

بحانب تقذيم الأدوية النحانية لحنيك الخالات التى تم اللصف 

 فليها 

  وقذ أقينت هافليات القاهلة وسغ إقبال ملخوظ مه الأىالى

 مك أمانيوا بذوام الطخة والقاهية ،،،

 

 

 

 

 

 

 

 



 إدارة الحدائق تواصل اعنالها لرفع كفاءة النسطحات الخضراء بوطاق مركز ومديوة برج العرب

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

 طظضظ / ؾ / ظظالأخذ 

بواءا فلى توجيهات اللواء / فلاء يوسف ... رئيز مركز ومذيوة 

النسؼخات الدطراء بوؼاق برج القرب النصذدة برهك كواءة 

  -: النركز قامت إدارة الخذائق اليوم

 نؿاهة النسؼخات الدطراء وإزالة الخصائش ورهك الندلوات 

تقليم نديل البريتصارديا ورهك الندلوات بؼريق جنال 

 فبذالواصر

قض الوحيل بناكيوة القض ببقظ النسؼخات الدطراء 

 اتبؼريق جنال فبذالواصر وشارع أنور الساد

نؿاهة الاخواض الوباتية والتدلض مه الخصائش وتذوير 

 الوباتات كبيرة الخحم بنصتل الإدارة 

 بحانب أفنال الرى اليومية للنسؼخات الدطراء 

ويأتى ذلك هى إػار الاىتنام برفاية النسؼخات الدطراء 

 والارتقاء بالنستوى الحنالى والخعارى بوؼاق النركز 

 ،،،،،،ومازال القنل مستنرا 

 

 

 

 

 " استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات النعيلة ضنه حنلة "بطاقتك حقوقك

☆●☆●☆●☆●☆●☆● 

 طظضظ / ؾ / ػظالأربقاء 

هى إػار النساىنة لرهك القبء فه النرآة الريوية بذأت قاهلة 

بقووان "بؼاقتك خقوقك " هى تقذيم ذذمات استدراج بؼاقات 

تخت اشراف اللواء /فلاء يوسف ... الرقم القومى للسيذات النقيلة 

رئيز مركز ومذيوة برج القرب وبالتوسيق مك مراكز مقلومات 

 التونية النخلية بالنخاهؿة والنحلز القومى للنرآة

 ( سيذة عؼخيث تم استدراج بؼاقات الرقم القومى لقذد )

 ومازال القنل مستنرا ،،،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ر بنركز ومديوة برج العربازالة فورية لنباني مخالفة بقرية أبوصي

☆●☆●☆●☆●☆●☆● 

 طظضظ/  ؾ/  ػظالاربقاء 

تخت اشراف اللواء / فلاء يوسف ... رئيز مركز ومذيوة برج 

 القرب 

قام النركز اليوم بتووير إزالة هورية بالؼريق السلؼانى بقرية 

 ظم ع×عأبوصير فبارة فه جلسة مه البلوك الابيظ بنساخة 

 والتخوؽ فلى مواد البواء 

سلرتير فام النركز  ...وجاء ذلك بخعور الأستاذ / ذالذ سقذ 

 ورئيز لحوة الإزالات وأفعاء اللحوة 

مخاهؽ  ...ويأتى ذلك توويرا لتلليوات اللواء / مخنذ الصريف 

الاسلوذرية بطرورة التطذى لندالوات البواء وتووير القانون 

 وهرض ىيبة الذولة واخلام السيؼرة وردع الندالويه

 ومازال القنل مستنرا ،،،،،

 

 

 

 

 

 لقديم ضنه مبادرة "حياة كرينةفاعليات القافلة الطبية النجانية بندرسة رابعة العدوية ببرج العرب ا

☆ ☆ ☆ ☆ 

  طظضظ / ؾ / ؼظالدنيز 

تخت اشراف اللواء / فلاء يوسف ... رئيز مركز ومذيوة برج 

 القرب 

وبالتقاون مك مذيرية التعامه الإجتنافى بالاسلوذرية تم 

توؿيم القاهلة الؼبية النحانية بنذرسة رابقة القذوية ببرج 

  " خياة كرينة القرب القذيم ـنه مبادرة "

والتى اشتنلت هافلياتها فلى تقذيم اللصف الؼبى النحانى 

  ( لتدططات ) نساء وتوليذ ، باػوة ، أػوال ، فؿام

 ( خالة  ؿطظوتم اللصف فلى فذد )

 مك أمانيوا بذوام الطخة والقاهية ،،، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مركز ومديوة برج العربإدارة الحدائق تواصل اعنالها لرفع كفاءة النسطحات الخضراء بوطاق 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

 طظضظ / ؾ / ؼظالدنيز 

بواءا فلى توجيهات اللواء / فلاء يوسف ... رئيز مركز ومذيوة 

برج القرب النصذدة برهك كواءة النسؼخات الدطراء بوؼاق 

  -: النركز قامت إدارة الخذائق اليوم

افنال قض وتهريب أشحار الويلز ورهك الندلوات بنسؼد 

 الوهعة

إزالة الخصائش والبوص ببقظ النسؼخات الدطراء بؼريق 

 جنال فبذالواصر

نؿاهة الاخواض الوباتية مه الخصائش وافادة تذوير الوباتات 

 كبيرة الخحم واكجارىا بنصتل الإدارة 

 بحانب أفنال الرى اليومية للنسؼخات الدطراء 

ويأتى ذلك هى إػار الاىتنام برفاية النسؼخات الدطراء 

 والارتقاء بالنستوى الحنالى والخعارى بوؼاق النركز 

 ومازال القنل مستنرا ،،،،

 

 

 

 

 

 

 ازالة فورية لنباني مخالفة بشارع حسه علام بنركز ومديوة برج العرب

☆●☆●☆●☆●☆●☆● 

 طظضظ / ؾ / ؾظالسبت 

تخت اشراف اللواء / فلاء يوسف ... رئيز مركز ومذيوة برج 

 القرب 

قام النركز اليوم بتووير إزالة هورية بصارع خسه فلام ببرج 

م والتخوؽ  ػ.طم وبارتواع  ؾالقرب القذيم فبارة فه خائغ بؼول 

 فلى مواد البواء

سلرتير فام النركز  ...وجاء ذلك بخعور الأستاذ / ذالذ سقذ 

 وة الإزالات وأفعاء اللحوة ورئيز لح

مخاهؽ  ...ويأتى ذلك توويرا لتلليوات اللواء / مخنذ الصريف 

الاسلوذرية بطرورة التطذى لندالوات البواء وتووير القانون 

 وهرض ىيبة الذولة واخلام السيؼرة وردع الندالويه

 ومازال القنل مستنرا ،،،،

 

 

 

 

 

 

 



 لات والتعديات بوطاق مركز ومديوة برج العرباستنرار الحنلات النلبرة لإزالة الاشغا

☆●☆●☆●☆●☆●☆●☆● 

 طظضظ/ ؾ / ؾظالسبت 

وهقا لتلليوات اللواء / فلاء يوسف ... رئيز مركز ومذيوة برج 

القرب بنواصلة خنلات إزالة الاشمالات والتقذيات فلى خرم 

 الؼريق القام وإفادة الانعباط للصارع بوؼاق النركز 

شه مركز ومذيوة برج القرب اليوم خنلة ملبرة بقيادة 

زالة الإشمالات إلسلرتير فام النركز  ...النخاسب / ذالذ سقذ 

والتقذيات ومتابقة الإجراءات الإخترازية ببرج القرب القذيم 

وقرية بهيح بخعور الإدارة الطخية ، إدارة التوتيش الطيذلى، 

ة والطخة النهوية ببرج إدارة تنويه ببرج القرب ، ملتب السلام

القرب ، موتش الألرية بالإدارة الطخية ، ملتب القنل ببرج 

  -: القرب وجنيك الإدارات النقويه خيث أسورت الخنله فه

 ( مخطر فذم خنل شهادة صخية طتخرير فذد )

 ؽؼؿطلسوة  ؼؿ(مخطر نؿاهة  طتخرير فذد )

 (مخاضر فذم الافلان فه اسقار  ػتخرير فذد )

( مخاضر اشمال ػريق والتخوؽ فلى فذد مه عير فذد ) تخر 

 الاشمالات النتووفة 

 ضضؼجوية فذم ارتذاء كنامه لأهراد وتخطيل مبلن  ضضؽجويه لرامة هورية بحانب تخطيل مبلن  ضضضؼتخطيل مبلن 

 جوية فذم ارتذاء كنامه لنذير مخل 

 صواديق القنامه امام النخلاتو التوبيه بطرورة الالتزام بالاجراءات الاخترازية ووـك 

ويأتى ذلك توويرا لتقلينات اللواء /مخنذ الصريف ... مخاهؽ الاسلوذرية بطرورة فنل خنلات مستنرة للقعاء فلى 

 الندالوات بصتى أنوافها 

 ومازالت الخنلات مستنرة ،،،،

 

 

 ة برج العربإدارة الحدائق تواصل اعنالها لرفع كفاءة النسطحات الخضراء بوطاق مركز ومديو

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

 طظضظ / ؾ / ؿظالأخذ 

بواءا فلى توجيهات اللواء / فلاء يوسف ... رئيز مركز ومذيوة 

برج القرب النصذدة برهك كواءة النسؼخات الدطراء بوؼاق 

  -: النركز قامت إدارة الخذائق اليوم

 استلنال أفنال التؼوير والزرافة والتحنيل بنسؼد القافة

 قض وتصليل أشحار الويلز 

 والستائر الوباتية ورهك الندلوات بؼريق جنال فبذالواصر 

قض وتقليم نديل البريتصارديا ورهك الندلوات بخذيقة 

 الوهعة 

 بحانب أفنال الرى اليومية للنسؼخات الدطراء 

ويأتى ذلك هى إػار الاىتنام برفاية النسؼخات الدطراء 

 ى والخعارى بوؼاق النركز والارتقاء بالنستوى الحنال

 ومازال القنل مستنرا ،،،،

 

 

 

 

 



 استنرار زراعة الأشجار النثنرة ضنه مبادرة "حياة كرينة " بوطاق مركز ومديوة برج العرب

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

  طظضظ / ؾ / ضعالاثويه 

بواءا فلى توجيهات اللواء /مخنذ الصريف ... مخاهؽ 

 الاسلوذرية

فلاء يوسف ... رئيز مركز ومذيوة برج وتخت اشراف اللواء / 

  -: القرب قامت إدارة الخذائق اليوم

بأفنال التصحير وزرافة الأشحار النجنرة )برتقال ، جواهة ، 

بقرية بهيح ـنه  ( رمان ( بذار أيتام لروي الهنم ) زىور الخياه

 مبادرة السيذ رئيز الحنهورية 

كنا قامت بقض الوحيل وإزالة الخصائش ورهك  " خياة كرينة"

 الندلوات الواتحة و زرافة أسوار نباتية مه أشحار الويلز 

 بالإـاهة إلى أفنال الرى اليومية للنسؼخات الدطراء 

ويأتى ذلك هى إػار الاىتنام برفاية النسؼخات الدطراء 

 والارتقاء بالنستوى الحنالى والخعارى بوؼاق النركز 

 قنل مستنرا ،،،،،ومازال ال

 

 

 

 

 

 الاجتناع الشهرى للجوة حناية الطفل النعرض للخطر بنركز ومديوة برج العرب

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

 طظضظ/  ؾ/  ضعالاثويه 

رئيز مركز ومذيوة برج  ...تخت اشراف اللواء / فلاء يوسف 

القرب اجتنك اليوم السادة أفعاء لحوة الؼول النقرض للدؼر 

 بنركز ومذيوة برج القرب بذيوان فام النركز 

وتم ذلال الاجتناع التؼرق الى الخالات التى تم استقراض 

مصللاتها الاجتناع السابق وفرض ما تم التوصل اليه بصأنها 

تقلق بأمور الؼول مه وفرض النصللات الحذيذة وكل ما ي

مستحذات و فرض إنحازات الطخه والتقليم ومواقصة السياسه 

 القامه لبرج القرب مه القعاء فلى ؾاىرة الزواج النبلر 

 و سيتم فنل نذوات توفيه للأسر 

والتأكيذ فلى ضرورة تلاتف كاهة الحهود لرفاية وخناية الؼول 

 النقرض للدؼر بوؼاق النركز 

عور مقرر الوخذة بنركز ومذيوة برج القرب وفقذ الاجتناع بخ

 وأفعاء اللحوة 

 ومازال القنل مستنرا ،،،

 

 

 

 

 



 


