الرجاء تحديد مقترحات المشاريع حسب األولوية ومكان اإلنجاز ( 03ماذا تقترح بمنطقتك في البرنامج السنوي
لالستثمار 2021
مشاريع على أقصى تقدير)

منطقة السكنى

االسم الجمعية

تعبيد نهج غرناطة وكل االنهج القريبة (ما يسمى قديما ب مقطع الجبس) .تشجير شارع  4/12/52تعبيد طرقات
.
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اسالم ضحة

11/2/2020 21:29:44

المروج

أمين كيالني

11/2/2020 21:31:05

القصر الشرقي

قيس ربيع

11/2/2020 21:34:16

تعبيد الطرقات :الزاوية و الشارع المحاذي لمركز الشرطة
التنوير بمعضم الشوارع الفرعية بالقصر
استكمال المشروع الذي يدأ بجردة الزاوية

تعبيد طرقات

باب الصور

صابر بنبراهيم

11/2/2020 21:35:09

تنوير الطرقات حي المروج 2
تهيئة منطقة خضراء

التنوير العمومي

المروج

Abir Gouayed

11/2/2020 21:36:56

التطهير،تعبيد الطرقات،التنوير

التنوير العمومي

القصر الشرقي

فاتن فوراتي

11/2/2020 21:43:51

.

مقترحات أخرى

الملعب البلدي  .المسبح البلدي  .منتزه الزاوية

تعبيد طرقات

إعادة تهيئة الطريق الرابط بين ط.و  15و طريق المعهد الثانوي أحمد التليلي  :انطالقا من مركز -تعبيد طرقات
 .شرطة القصر وصوال إلى العياشي  360 :متر طولي
القيام بإزالة مخفضات السرعة العشوائية و الغير مطابقة للمواصفات الفنية و تعويضها بأخرى -
.قانونية
إعادة ترصيف الطريق المحاذي لتقاطع السكة ب ط و ( 15جهة السوق األسبوعية) -

Timestamp

القصر الشرقي

Nada kahouach

11/2/2020 21:45:16

حي العجامة

كريم ساعي

11/2/2020 21:45:39

تعبيد طرقات

القصر الشرقي

Radhia Boujema

11/2/2020 21:45:53

تعبيد الطريق الرقوبة/

تعبيد طرقات

القصر الشرقي

Bouzayani mohsen

11/2/2020 21:46:18

كياس الي هز للراقوبة من بحذا مرركز الشرطة و المحطة في حالة حليلة على طولو و الشارج
عليه برشا و ناس الكل تستخد فيه

تعبيد طرقات

القصر الشرقي

وائل

11/2/2020 21:49:11

نشاهلل كان تصلحو الكياس متاع طلعت مركز الشرطة

تعبيد طرقات

القصر الشرقي

حسن عبدهللا

11/2/2020 21:51:32

تعبيد الطرقات ،التنوير العمومي ،تصريف مياه األمطار

تعبيد طرقات

4/12

لطفي حمدي

11/2/2020 21:54:51

نعاني من نقص في عدد الحاويات لوضع الفضالت خاصة في الشارع الرئيسي بالعجامة الرابط بين مقترحات أخرى
القصر ووسط المدينة

جردة المعهد احمد تليلي .لزمها لهوا كبيرة

تهيئة المناطق الخضراء

المروج

ايمن نجماوي

11/2/2020 22:00:53

تعبيد طرقات ...اعادة االرصف

تهيئة المناطق الخضراء

باب الصور

Toujani benammar

11/2/2020 22:01:59

تصريف مياه األمطار تعبيد الطرقات التنوير العمومي

التنوير العمومي

باب الصور

ليلي البكري

11/2/2020 22:17:16

شارع االمام مالك المروج قرب مدسة المروج الشارع المؤدي الى المبعب البلدي الجديد

تعبيد طرقات

المروج

Nabil Brayek

11/2/2020 22:19:15

شارع االمام مالك المروج قرب مدسة المروج الشارع المؤدي الى المبعب البلدي الجديد

تعبيد طرقات

المروج

Nabil Brayek

11/2/2020 22:19:26

شارع االمام مالك المروج قرب مدسة المروج الشارع المؤدي الى المبعب البلدي الجديد

تعبيد طرقات

المروج

Nabil Brayek

11/2/2020 22:19:36

تعبيد الطرقات  +التنوير العمومي+إستكمال الملعب الجديد

تعبيد طرقات

المروج

أشرف اعبيد

11/2/2020 22:21:59

تعبيد الطريق شارع عمران مقدمي زنقة حادة بارض الفتاتحة قرب حمام المقدمي

تعبيد طرقات

باب الصور

عبدالخالق عبادة

11/2/2020 22:31:46

Zone verte lycee ahmed tlili
Zone verte kahwa 3alya
Zone verte sbat

تهيئة المناطق الخضراء

القصر الشرقي

Ashref hamma

11/2/2020 22:43:18

منزلي بالمنشر يوجد في تقاطع طريقين غير معبدين فالرجاء برمجة ذلك في اقرب فرصة

تعبيد طرقات

القصر الشرقي

محمد علي فرح

11/2/2020 22:44:14

تعبيد طرقات1.
التنوير العمومي2.

تعبيد طرقات

القصر الشرقي

حمزة المحمودي

11/3/2020 0:27:13

تصريف مياه األمطار تعبيد الطرقات التنوير

تصريف مياه األمطار

باب الصور

ليلي البكري

11/3/2020 0:34:25

تعبيد طريق الزاوية اولوية بحكم حساسية المنطقة
اسراع المقاول القائم علی منتزه جردة الزاوية عدم استهانة بالعقول في الوقت واالمكنيات
واالشخاص الذي يوفرهم في انجاز المشروع
حملة علی استغالل الرصيف النه اصبح امر خطير صغار والكبار يتركون الرصيف كرها للمشي
في طريق وماسينجر عنه من حوادث۔۔

التنوير العمومي

القصر الشرقي

فادي زعالني

11/3/2020 5:42:44

الطريق المحاذي لمركز االمن
الطريق رابط بين الراقوبة و المحاذي لمركز االمن بجانب الصنطرة
الطريق الرابطة بين الراقوبة و الطريق الرئيسية بجانب حانوت ابراهيم مصباح القديم الى حدود
البراكة امام حانوت كمال المليجي

تعبيد طرقات

القصر الشرقي

سيف الحق مليتي

11/3/2020 7:10:25

الرجاء مراقبة بعض الطرقات التي وقع تعبيدها بطريقة ال تلتزم بالمواصفات القانونية وهي اليوم
في وضعية مزرية يعني البلدية تنفق المليارات و المواطن يعاني من طرقات محفرة بعد أقل َمن
عام على انجازها

مقترحات أخرى

حي العجامة

محمدعلي بنأحمد

11/3/2020 8:00:00

تصريف مياه االمطار

تصريف مياه األمطار

القصر الشرقي

فرح عمار فرح

11/3/2020 9:38:21

تهيئة مكان يجلس فيه الشيوخ للترفيه بدل جلوسهم على االرض

تهيئة المناطق الخضراء

حي العجامة

fatteh saoussem

11/3/2020 10:11:45

التنوير في حي عمر بن سليمان

التنوير العمومي

باب الصور

Saber arari

11/3/2020 10:29:41

الصرف الصحي و تعبيد الطرقات و التنوير

تعبيد طرقات

القصر الشرقي

Saber arari

11/3/2020 10:41:38

الصرف الصحي و التنوير

تصريف مياه األمطار

القصر الشرقي

Saber arari

11/3/2020 10:44:12

تصريف مياه االمطار و تعبيد الطرقات و التنوير العمومي

تصريف مياه األمطار

القصر الشرقي

خالد سدايرية

11/3/2020 12:35:16

تعبيد الطروقات

تعبيد طرقات

المروج

Yousri Henchiri

11/3/2020 14:19:52

تعبيد شارع اإلمام مالك دون نسيان شارع سيدي عمر

تعبيد طرقات

القصر الشرقي

Tabassi Taoufik

11/3/2020 14:26:52

تنوير حي عمر بن سليمان  ،الكالب السائبة في الشوارع في الحي العمالي و حي المحطة ،إعادة
تهيئة الممرات للمترجلين على الطريق الرئيسية طريق ڨابس ،رفع التربة في الكياسات...،

التنوير العمومي

القصر الشرقي

Atef sdiri

11/3/2020 14:33:41

تنوير عمومي

تصريف مياه األمطار

حي عمر بن سليمان

Mondher knissi

11/3/2020 15:55:01

تعبيد الطرقات

تعبيد طرقات

المروج

روضة عميد

11/3/2020 23:34:01

تعبيد طرقات بحي المروج

تعبيد طرقات

المروج

حبيب الزواري

11/4/2020 8:41:57

الصرف الصحي
التنوير العمومي
تعبيد الطرقات
حي عمر بن سليمان

التنوير العمومي

حي عمر بن سليمان

ابراهيم يحياوي

11/4/2020 20:40:01

إحداث مناطق خضراء  -الرفع اليومي للفضالت المنزلية خاصة في الصيف للحد من تكاثر
الحشرات والروائح الكريهة

تهيئة المناطق الخضراء

حي العجامة

محمد عبدالحميد ساعي

11/5/2020 9:30:47

الولجة بجانب جبانة الغربة أمام دار صالح الحامدي

تعبيد طرقات

باب الصور

محمد بالنور

11/5/2020 14:45:32

Tenmiyaa fi kol majaeeel

تعبيد طرقات

المروج

Mouhamed Abidi ali

11/6/2020 6:57:15

مد قنوات تصريف المياه بحي السوداني وتعبيد الطريق الرابطة بين مقبرة اوالد شريط ووادي
بياش وتحويل ساقية الري الفالحي إلى قنوات

تصريف مياه األمطار

باب الصور

محسن زهو

11/6/2020 19:29:18

التنوير العموميتعبيد الطرقات والشوارعتهيئة منطقة خضراء

تهيئة المناطق الخضراء

المروج

سميحة عميد

11/6/2020 23:04:03

نعم

التنوير العمومي

القصر الشرقي

كريمة تليجاني

11/7/2020 19:45:54

تعبيد الطرقات

تعبيد طرقات

المروج

شيراز خليفة

11/9/2020 7:21:32

