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مس تغل من كبل اجملوس احملًل جزنور امرشكِة
ومجؼَة ًدهللا مع اجملمؼَة اخلريًة
مس تغةل حامَا مكلر ايل امرشظة امؼسكرًة
حتت س َعرة اجملوس احملًل جزنور
ادلور الريض مس تغل من مرصف صٌلل افرًلِة
ادلور الول مس تغل من كبل جموس احملًل كرص بن
غضري
غري متاكمةل مت اس تغوها من كبل هجات امؼامة
مس تغل من كبل اجملوس احملًل امؼسكري س َد
امساحئ
مس تغل حامَا من كبل ائتالف ص باب 17فرباٍر
اسبِؼة
مس تغل حامَا من كبل اجملوس احملًل سوق امخلُس
وص باب ثوار فرباٍر
مس تغل من كبل اجملوس امؼسكري امؼوثه
ًؼمل حتت س َعرة اجملوس احملًل ػًل جزء من
املركز
ًؼمل حتت س َعرة احتاد ظوت امض باب ػًل جزء
من املركز
ًؼمل حتت س َعرة ٍلوػة اتبع اجملوس احملًل
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زاوًة ادلهٌلين ساحة امفحط امفين
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مت جسوميه ايل جضاركَة امتوغار من وزارة
امثلافة و املكتب ساغي يف اجياد امبدًل مع
اجملوس احملًل س َدي سومي
مس تغل من كبل اجملوس احملًل ابب بن غضري
ابب بن غضري
ابب غكرة
ابوسومي
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ًؼمل
ًؼمل
ًؼمل
ًؼمل
مت اسرتجاغها
ًؼمل حتت س َعرة اجلهات امتضكِل المين وسط
ظرابوس ػىل جزء من املبىن اجملمع امثلايف
ال ًؼمل حتت س َعرة اجلهات اخملتوفة من اجلُش و
ًبدو أن املوكع منذ اوضائه مل ٌسمل ايل وزارة امثلافة
ال ًؼمل ٌسعر ػوَه اجلهات أخرى منذ امؼهد
امسابق
ًؼمل
ًؼمل
ملتحم من كبل موظن برساةل من كبل غبدهللا
امس نويس كبل امثورة بأصهر ػوٌل بأهه ظدر حمك من
احملمكة ابخالئه و مل ًمت امتنفِد
اجملوس احملًل س َدي سومي

مت اسرتجاع
مت اسرتجاع
مت اسرتجاع
مت اسرتجاع
مت اسرتجاع

مت ازاههتا من كبل جلنة امتعوٍر
مت ازاههتا من كبل جلنة امتعوٍر
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ملر دًوان الاماهة
خمازن دًوان الاماهة
ملر حصَفة ظرابوس مالػالن
خمزن املعبوػات امتابع نومكتب
بُت امفين مالغٌلل ادلرامِة
ملر مرسح اجلدًد

سوق ادلؼة
سوق ادلؼة
زاوًة ادلهٌلين
زاوًة ادلهٌلين
زاوًة ادلهٌلين خوف غٌلرة امبدري
امام املستضفى اجلالء
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فركة اجلَل امعاػد

صارع امس َدي

-93

مبىن اداري ملكتب ظرابوس

امهَئة امؼامة الاذاػات سابلا
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مت ازاههتا من كبل جلنة امتعوٍر
مت ازاههتا من كبل جلنة امتعوٍر
جضكِل الامين
جضكِل الامين
مس تغةل من كبل املواظن
مت اكتحامه من كبل اجملوس امؼسكري معر اخملتار و
مت خماظبهتم ابخالء و مل ًمت امتنفِد ػوٌل مت فتح
حمالت ابمواهجة ملر امفركة من كبل اجملوس
امؼسكري
مت اس تغالل واهجة امللر و مت بين ػدد من احملالت
امتجارًة من كبل ٍلوػة مسوحة من املنعلة
اجملوس احملًل زاوًة ادلهٌلين

