
      
 

 
 

  
 

 

 
 م  1449 –ه 4114لعام  ادلبارك األضحيبعَد  ادلدٍنت أثناء االحخفالخطت حأمني 

 )  إطفاء +مفرقعاث (
 

  -: صاله العَد ألداءادلساجد الكربً ذاث الرتدد العايل حأمني :  األولاحملور 
 . رئاسة ضباط للمساحد الكبري وجعيين سيارات إطفاء ب إلاطفاءهلاط كافة ثنشيط  -: اإلطفاءأوال :: خدماث 

ٌعين السادة مفخش ي املفركعات + عناضر الكشف عن املفركعات + سيارات الحعامل املجهسة  -:ثانَا  :: خدماث ادلفرقعاث 

س بالساحل  –) عمرو بن العاص  لكبري اللمرور وجعليم املساحد   ألازهر  مسجد –الحسين  ألامام مسجد –عمر بن عبد العٍس

 ( الساحات على مسحوى املدًنةو   –الشٍرف

  -: اجلباناث طوال فرتة العَد حأمني :  الثانٌاحملور 
ارات بواسطة السادة مفخش ي املفركعات بسيارات  يتوحأًام العيد طوال ــــاعة ص 5من الســـ اعحباراوذلك  ثمام الاهتهاء من الٍس

 ـ والحعليم على مدار الساعةحيث ًحم املرور   الحعامل املجهسة وعناضر الكشف عن املفركعات

  -:وادلراسٌ النَلَت النوادى النَلَت وادلراكب حأمني :  الثالثاحملور 
بة من محور الكورهيش ) شبرا  إلاطفاءثنشيط هلط  اإلطفاءأوال :: خدماث  ون  –بوالق  –روض الفرج  –اللٍر  –الحلفٍس

كيةالسفارة   (..... ألخ الحبين  –حلوان  –أبراج عثمان  –مطر اللدًمة  –املنيل  – ألامٍر

 النهرى  إلاطفاءبلسم  ورفع درحة الاسحعداد

  -ثانَا  :: خدماث ادلفرقعاث :

ثحد ى مفركعات والسادة ضباط املفركعات باألحهسة الكشفية وسيارات الحعامل وعناضر الكشف عن املفركعات مرور مفخش 

 .إشراف السادة رؤساء أكسام املفركعات 

  -: حأمني احلدائق العامت وادلالهٌ:   الرابعاحملور 
 -: اإلطفاءأوال :: خدماث 

واملناطم علي  ألاكسامثحد إشراف السادة رؤساء  إلاخطارورفع درحة الاسحعداد الفوري عند  إلاطفاءثنشيط كافة هلط 

 دولية" .الحدًلة ال -الفسطاط  -مسحوي املدًنة وجعيين سيارات إطفاء باملنتزهات الكبرى "حدًلة ألازهر 

  -ثانَا  :: خدماث ادلفرقعاث :

ثحد ى مفركعات والسادة ضباط املفركعات باألحهسة الكشفية وسيارات الحعامل وعناضر الكشف عن املفركعات مرور مفخش 

 . إشراف السادة رؤساء أكسام املفركعات

 -:  األجرةوسَاراث  األحوبَسحأمني ادلوالث الخجارٍت ومواقف :   اخلامساحملور 
 -: اإلطفاءأوال :: خدماث 

ثحد إشراف السادة رؤساء الاكسام واملناطم علي  إلاخطار ورفع درحة الاسحعداد الفوري عند  إلاطفاءثنشيط كافة هلط 

، وجعيين سيارات إطفاء على املوالت الهامة "كاًرو فيسخيفال ، سيتى السادة مدًري اللطاعات  وإشرافمسحوي املدًنة  

 سحارز" . 

 

 
 

 
 
 



 
  -: ثانَا  :: خدماث ادلفرقعاث

ثحد ى مفركعات والسادة ضباط املفركعات باألحهسة الكشفية وسيارات الحعامل وعناضر الكشف عن املفركعات مرور مفخش 

 .إشراف السادة رؤساء أكسام املفركعات 

  -:  ادلدٍنت السَنما وادلسرح علٌ مسخوً حأمني دور :    السادساحملور 
 -: اإلطفاءأوال :: خدماث 

ن بالطفاًات دفع عدد من أفراد إلاطفاء  ة بدور العرض السينما واملساليمجهٍس  رح .دٍو

ورفع درحة الاسحعداد الفوري عند إلاخطار ثحد إشراف السادة رؤساء ألاكسام واملناطم علي  إلاطفاءثنشيط كافة هلط 

ع جعيين سيارات إطفاء لحأمين دور السينما الهامة بوسط م كطاعات وإشراف السادة مدًري اللطاعات وألاربعمسحوي املدًنة  

 . املدًنة

  -ثانَا  :: خدماث ادلفرقعاث :

س الخدمات بدور العرض السينمائي .  دفع ة لحعٍس  أفراد مفركعات بأحهسة ًدٍو

ثحد فركعات ى مفركعات والسادة ضباط املفركعات باألحهسة الكشفية وسيارات الحعامل وعناضر الكشف عن املمرور مفخش 

 .إشراف السادة رؤساء أكسام املفركعات 

 
 . االشراف العام علٌ اخلدماث

  (   حنوب –شرق  –شمال  –اللطاعات ) غرب  السادة مدًري 

  اتعاملفرك إدارةالسادة رؤساء أكسام املفركعات بإشراف عام السيد اللواء / مدًر 

 َع اخلدماث  رئاست مجادلدٍر العام نائب السَد اللواء /  ٍخوىلوسوف 
 ومجَع اخلدماث حتج إشراف السَد اللواء / ادلدٍر العام   

 
 


