مجال النظافة



اميبنغ اميخصص مننظافُ (524000 :خيسة ِعشرِن أمف جنيُ )



تً تفعيه برِتّكّل امتعاِن ىع جَاز امخدىة امّطنية امتابع مّزارة امدفاع ِامقّات
اميسنحة ِتً شراء أتٓ -:



تً شراء عدد  2سيارة قٕب نظافة  5و. 3



تً شراء عدد  1سيارة كسح .



تً تّريد عدد  3مّدر زاحف



تً تّريد عدد  1مّدر ىفصنٓ عنٓ كاِتش كبير 1و



تً تّريد مّدر ىفصنٓ عنٓ كاِتش ِسط  07و



تً تّريد صناديق نظافة



 4سيارات بيك اب ىجَزة مرش امناىّس



 3سيارة قٕب نظافة اٍداء ىن ِزارة امبية



قاىت إدارة امحينُ بامتنسيق ىع إدارة امنظافُ بامعيه بصفُ ىنتظية حيث يتً خرِج
امنّدر امكبير شرق يتبعُ عدد  3سيارات 4و  2باألضافُ إمٓ امقٕب امكبير سعة 16و 2امنّدر
غرب يتبعُ عدد  2سيارة قٕب 4وِ 2ذمك مجييع رفع امقياىة ىن أىاكن تجيعَا في نطاق
اميدينة  2ىكبس متفريغ صناديق امقياىة بعدد  100صندِق ىّزعُ عنٓ أنحاء ىدينة امعياط
بّاقع ىكبس شرق ِىكبس غرب باإلضافة مّجّد سيارة تجّب امشّارع امضيقة باميدينة
مجيع امقياىة.



رفع ىخنفات ىباني ِتراكيات تقدر ب 5طن يّىياً ِيتً نقنَا إمٓ ىقنب امقياىة بجبه
طَيا بحضّر امجنيدر.



استغٕل امجنيدر في أعيال ىسح امطرق ِامشّارع بداخه اميدينة ِىسح امطرق عنٓ
ىستّْ قرْ امّحدات اميحنية حيث يّجد عدد  39قرية تابعة منيركز نظراً مّجّد أعيال
صرف صحٓ.



رفع امقياىة ىن امقرْ امتابعة بصفة يّىية ِيتً رفع ىا يقرب ىن  2574طن قياىة
شَريا بيركز ِىدينة امعياط بيعدل  1039نقنة ِنقنَا إمٓ اميقنب امعيّىي امتابع مكه
ِحدة ىحنية.

منحفاظ عنٓ ارِاح اميّاطنين ِتحسين امشكه امعاو


امغاء ىقنب نظافة بقرية كفر ترك عنٓ امطريق امسريع ِتيت زراعتُ بعدد  15شجرة بطّل
 30ىتر اىاو امقرية



تً امغاء ىقنبين قياىة بجّار امسكة امحديد بكفر عيار ِتً زراعتيَا بأشجار .



ٍذا بجانب سيارة قٕب تسير فٓ شّارع كفر عيار مجيع امقياىة ىن امينازل يّىين ىن كه
اسبّع



امغاء ىقامب امقياىة بقرية كفر قاسً ِعزبة ِاصف ِكذا عزبة بطرس ِزراعة ٍذٌ اميقامب
بأشجار



يتً رفع حّامٓ  2574طن قياىة بيركز ِىدينة امعياط بيعدل  1039نقنة



تً عيه ىنظّىة نظافة بجيع امقياىة ىن امينازل فٓ بعض امقرْ ِنقنَا امٓ ىقنب
امقياىة امعيّىٓ امخاص بكه قرية اىا امقرْ أخرْ فانُ يتً رفع امقياىة ىن اميقامب
اميخصصة فٓ كه قرية ثً يتً نقنَا بّاسطة ىعدات امّحدة امٓ ىقنب امقياىة
امعيّىٓ



تً تّزيع صناديق امقياىة فٓ نطاق ىركز ِىدينة امعياط



يتً بصفة دِرية رفع امقياىة ِامتراكيات عنٓ طريق ىصر اسيّط امزراعٓ

امتجييه ِامتشجير


تً دٍان طريق ىصر اسيّط امصحراِْ



ِتً تشجير امجزيرة امّسطٓ ىصر اسيّط امزراعٓ اىاو شارع امجيَّرية



تً تجييه ىداخه بعض امقرْ فٓ نطاق ىركز ِىدينة امعياط



تشجير امحدائق اميّجّدة فٓ ىدينة امعياط

