
  

  بلدية دار شعبان الفھري

  ي لوضع التنوير العمومي ببلدية دار شعبان الفھري في الريف والمدينةتشخيصمسح 

  العدد  نقص: اإلخالالت   النھج والعنوان بالكامل  المنطقة  ر/ع
1    

  منطقة المسعدي
  البرنوصة

  سيدي بن جنات

  02  نقص إنارة  حمام الكوش - نھج محمد الھادي القروي  -1
  02  نقص إنارة  الھالل نھج أمام مستودع -2
  02  نقص إنارة  نھج وراء مستودع الھالل من الجھة الغربية -3
  01  نقص إنارة  نھج علية الكلبوسي -4
  02  نقص إنارة  نھج المسعدي وراء حضانة األريج -5
  01  نقص إنارة  نھج بلحسن جراد في المدخل من جھة المسعدي -6
  01  نقص إنارة  أمام المقبرة بجانب كافيتيريانھج اإلمام الطاھر حواس  -7
  02  نقص إنارة  نھج بالريجيا -8
  01  نقص إنارة  نھج بنعروس أمام منزل الربودي -9

  01  التوجد إنارة  زنقة متفرعة عن شارع الجمھورية - 10
  01  التوجد إنارة  متفرعة عن شارع الجمھورية أمام منزل الحمامي 02زنقة عدد - 11
  01  نقص إنارة  نھج الھالل أمام منزل كمال الصوي - 12
  01  نقص إنارة  مدخل نھج ابن باجة - 13
  01  نقص إنارة  نھج التقوى - 14
  01  التوجد إنارة  متفرعة عن غرة جوان 1زنقة عدد  - 15
  01  التوجد إنارة  متفرعة عن غرة جوان 2زنقة عدد  - 16
  01  التوجد إنارة  جوانمتفرعة عن غرة  3زنقة عدد  - 17
  01  التوجد إنارة  متفرعة عن غرة جوان 4زنقة عدد  - 18
  01  التوجد إنارة  متفرعة عن غرة جوان 5زنقة عدد  - 19

  3منطقة عدد   2
  الزقاق الشرقي

  02  التوجد إنارة  نھج الياسمين - 20
  02  نقص إنارة  نھج الندى - 21
  01  نقص إنارة  نھج األريج - 22
  01  نقص إنارة  نھج النارنج - 23
  01  نقص إنارة  نھج الفل - 24

  

  

  العدد  نقص: اإلخالالت   النھج والعنوان بالكامل  المنطقة  ر/ع
  02  نقص إنارة  نھج الورد - 25    
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  01  إنارة ال توجد  بطحاء وراء بنقالداش - 26  
  01  إنارةنقص   تقاطع نھج البرتقال مع نھج بنقالداش - 27
  01  نقص إنارة  نھج العطرشية  - 28
  01  نقص إنارة  نھج النرجس - 29

  01  إنارة ال توجد  زنقة حادة متفرعة عن المغرب الكبير  - 30  1منطقة عدد 
  01  إنارة ال توجد  زنقة حادة متفرعة عن نھج خفوز  - 31
  01  إنارة ال توجد  حومة كواتة 5زنقة عدد  - 32
  01  نقص إنارة  نھج الكويتمدخل  - 33

  المجدوب 
  3منطقة عدد 

  )الفھري(

  01  نقص إنارة  نھج عبد العزيز عطية- 34
  01  نقص إنارة  نھج الفقيه بلحاج قاسم - 35
  01  نقص إنارة  نھج طرابلس - 36
  02  نقص إنارة  نھج علي باش حامبة - 37
  01  نقص إنارة  نھج اآلثار  - 38
  02  إنارة نقص  نھج الثورة - 39
  01  نقص إنارة  نھج بشير محرز - 40
  01  نقص إنارة  أفريل 9نھج  - 41
  01  التوجد إنارة  نھج  - 42
  01  نقص إنارة  نھج موازي لشارع الحرية مقابل بطحاء سيدي عبد هللا - 43
  01  التوجد إنارة  نھج بجانب مقھى ستيتة - 44
  01  إنارةنقص   أمام نصب الولي سيدي بللونة - 45
  01  نقص إنارة  نھج اإلمام المازري - 46
  01  نقص إنارة  نھج ابن الھادي في آخره - 47
  01  نقص إنارة  زنقة متفرعة عن ابن شرف - 48
  01  نقص إنارة  قرب حمام كرمو - 49

  

  

  

  

  العدد  نقص: اإلخالالت   النھج والعنوان بالكامل  المنطقة  ر/ع
     

   2عدد منطقة 
  حي باستور 

  01  نقص إنارة  نھج األمان بعد دار سامي الشبعان - 50
  01  نقص إنارة  نھج إيليا أبو ماضي - 51
  01  نقص إنارة  نھج متفرع عن الھادي خفشة بجانب مقھى الرويال - 52



  طريق الليدو
  

  02  نقص إنارة  طريق الليدو نھج عبد العزيز العروي - 53
  01  نقص إنارة  نھج بجانب مقھى الزيتون – 54
  01  نقص إنارة  نھج محمد الحليوي في آخره - 55
  02  نقص إنارة  نھج صفاقس - 56
  01  نقص إنارة  نھج قربص في المدخل - 57
  02  نقص إنارة  نھج الطيب المھيري - 58
  01  نقص إنارة  )مركز الحرس(نھج الشروق  - 59
  01  نقص إنارة  فارس بجانب المدرسة المثاليةتقاطع مع جلولي  - 60
  01  نقص إنارة  نھج المنزه مقابل مراد عطية - 61

  01  نقص إنارةPOLEنھج أمام معھد  - 62  منطقة الليدو
  01  نقص إنارة  نھج موازي لعاللة الفاسي - 63
  01  نقص إنارة  آخر نھج األرقم - 64
  01  نقص إنارة  نھج الكوميدي - 65
  02  نقص إنارة  نھج السينماء - 66
    التوجد إنارة  نھج متفرع عن نھج الزخرف - 67
  02  نقص إنارة  نھج الكوميدي أمام عمارة فيصل بالوفاء - 68
  01  نقص إنارةFRFنھج مقابل نھج يوسف التميمي  - 69
  01  نقص إنارة  نھج الموسيقى - 70
      
      
      

  

  

  

  

  العدد  نقص: اإلخالالت   والعنوان بالكامل النھج  المنطقة  ر/ع
     

  التالل
  

  06  نقص إنارة  02واليسار عدد 04المدخل الرئيسي للتالل في آخره على اليمين عدد - 71
  01  نقص إنارة  في الوسط على اليمين - 72
  01  ال توجد إنارة  على اليسار في المدخل الرئيسي لحي التالل - 73
  02  ال توجد إنارة  اليسار من المدخل الرئيسيأول نھج على  - 74

  03  نقص إنارة  داخل الحي السكني - 75  الفرينين
  


