قطاع مشروعات الطرق

تو عهل نعاينات لبعض الشوارع علي الطبيعة والوارد بشأنها شكاوى وتو الرد عليها
 تو قطع األتربة بالشوارع األتية :
 .1شارع عبد الغني عبد هللا نن شارع خالد انين
 .2شارع خالد بن الوليد عند نركز شباب العهرانية ــ عهرانية غربية


تو قطع األتربة ووضع طبقة األساس بالشوارع األتية  :ـ
 .1شارع الشهيد زكريا عبد الجواد نن النصر بالهطبعة
 .2شارع ضياء نن عز الدين عهر0



تو األنتهاء نن الشوارع األتية وتبليطها ببالط األنترلوك  :ــ
 .1شارع عبد الهنعو ابو الخير0
 .2شارع نعوض عطية 0

 تو األنتهاء نن عهل البردورة شارع نصرف الكنيسة 0
 تو عهل طبقة أساس بالشوارع األتية  :ــ
 .1شارع عبد الغني عبد هللا نن شارع خـــالد أنين
 .2شارع خالد بن الوليد عند نركز شباب العهرانية


تو وضع طبقة أسفلتية بالشوارع األتية  :ــ
 .1شارع عبد النعيو نن الهرم ــ الكوم األخضر 0
 .2شارع سعيد عوض 0
 .3شارع ضياء أنام سعيد عوض 0



تو رفع الهطابق بشارع الشهيد زكريا عبد الجواد نن النصر ــ الهطبعة 0



تو البدء في وضع الطبقة األسفلتية السطحية بالشوارع األتية  :ــ

.1

شارع نصرف الكونيسة

.2

شارع عبد الغني عبد هللا نن شارع خالد انين

 تو األنتهاء نن عهل الطبقة السفلتية السطحية بالشوارع األتية  :ــ
.1

شارع خالد بن الوليد عند نركز شباب العهرانية

.2

شارع عبد النعيو نن الهرم ــ الكوم األخضر

.3

شارع سعيد عوض

.4

شارع ضياء انام سعيد عوض

.5

شارع الشهيد زكريا عبد الجواد نن النصر  /الهطبعة

تو رصف الشوارع األتية :
( عبد الغني عبد هللا ــ خالد بن الوليد ــ الشهيد زكريا عبد الجواد ــ ضياء نن عز الدين عهر ــ سعيد
عوض ــ نصرف الكونيسة نن الثالثيني حتي عدوى سليو ــ عبد النعيو نن الهرم ــ نستشفي
الهرم ) 0
تو تبليط بالبالط األنترلوك للشوارع األتية :
(عبد الهنعو ابو الخير ــ نعوض عطية ــ نحهد سيد نكاوى ــ ابراهيو عبد الوهاب )

أسفلت بشارع زكريا عبد الجواد

اسفلت بشارع عبد الغني عبدهللا

اسفلت بشارع عبدالنعيو

انترلوك بشارع عبدالهنعو ابوالخير

انترلوك بشارع نحهد سيد نكاوى ابراهيو عبد الوهاب

تركيب بالط شارع نعوض عطية

شارع خالد بن الوليد

إنترلوك نتفرعات الجهيني و شارع الهنصورى

رصف ش عبد اللطيف عبد الفتاح

نصدر البيان :حي العهرانية – نحافظة الجيزة

