
  5201 الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف أيام خالل بائعي اللحوماإلسمية لمناوبة القائمة

  يوم الفاتح جانفي

 الرقم اإلسم و اللقب  العنوان التوقيع 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01  لطروش عبد القادر   04جويلية رقم  05حي  

 02  مداني احمد  08جويلية رقم  05المركز التجاري حي  

  03 عبد السالم يوسف حمو 06رقم  AL26حصة  A1 A2بلوك  29حي صالمندر قطعة  

 04 بوزيان محمد  02و  01السوق المغطاة وسط المدينة رقم  

 05  مجاھري حاج السوق المغطاة وسط المدينة 

 06 عابد حليمة بن  21السوق المغطاة وسط المدينة رقم  

 07 بوعودة مرزاق  صالمندر 04محل  40رقم  02تعاونية البدر  03المنطقة الحضرية رقم  

 08 توفيق عبد الستار مستغانم 02محل  02شارع ھنان خليفة رقم  

 09  بن فريحة مختارية  1حي سعيود العربي رقم  

 10 بودينار عثمان  29السوق المغطاة رقم  

 11  حمو اسماعيل  30رقم  السوق المغطاة 

 12  بن زيتوني لطروش  26/27السوق المغطاة رقم رقم  

  13  حراث طيب  حي شمومة 

  14  بن يعقوب ابراھيم  33رقم  212جويلية عمارة د  05حي  

  15  واضح يمينة  135جويلية عمارة  05حي  

  16  غزالي ميلود  جويلية 05حي  17عمارة د  

  17  بكايرية رشيد  مستغانم 7رقم س  3عمارة أ مسكن شمومة 96حي  

  18  بن عسلة بن ذھيبة  شارع تحاليتي عثمان 

  19  ملوك رفيق  15رقم  -06- شارع تحاليتي عثمان 

  20  لطروش العجال  شارع صالح يوسف عبان رمضان 

  21  توات محمد  شارع سحناوي محمد 08 

  22  غرناط مصطفى كمال  10حي جبلي محمد رقم  

  23  بن صالح ميلود  جبلي محمدحي  

  24  بن كياللي سمير  30حي جبلي محمد أ  

  25  دريوش رياض  شارع أ سيدي العجال حي جبلي محمد 12 

  26  بلھادف محمد  01حي جبلي محمد البناء الذاتي رقم  



  27  بن فريحة عبد الغني  حي جبلي محمد 

  28  بن عومر عسلي  حي جبلي محمد 

  29  بن حمو عبد هللا  نھج حميدة عمارة 80 

  30  جواغد خيرة  31عمارةأو رقم  19صالمندر ب  

  31  لعسل محمد  08حي ديار الھناء رقم  

  32  مكراربش لخضر  تيجديت 473شارع  قريدش عبد القادر  

  33  عدة العربي  تعلونية المرجان ط صالمندر 02 

  34  علواش بن ذھيبة  )مفترق الطرق(تيجديت  

  35  سنوس حمادي  101ب عمارة أو رقم  06 صالمندر 

  36  كريشيش جمال  حي صالمندر 

  37  بن يمينة عائشة  مسكن عمارة أ صالمندر 160حي البرھة حي  

  38  غريب هللا مختارية  شلرع عمار بلمھل زواوي 02 

  39  يوسف حمو نور الدين  74أ عمارة  03يحمل رقم  02خروبة  

  40  شقران بشرفي  حي السالم خروية 

  41  ثابت كريمة  26حي مسكن فلوح رقم  

  42  بن مومن شريف  مسكن صالمندر 56حي  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل بائعي اللحوماإلسمية لمناوبة القائمة

  األولاليوم 

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  

  

 حاســــــــي مــــامــــــــاشبـلــــــــديـــــــة 

 43  بونوة الشارف ماماش.الطريق الرئيسي ح 08 

 44  حميدةقارة  بني صاف شارع العقيد  

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران

 45 بن عابد حبيب حي التلغراف 

 46 مداني عبد القادر الحي الجديد مزغران 

 اـــــــــــــــــــــبـلـــــــــديـــــــة استيدي

 47 بلقرع عبد القادر  02حصة رقم  22محموعة ملكية  28قسم  

 48  برحال مكي  السوق المغطاة 

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

 49  قارة لكحل  

  50  بلعسلة بن ذھيبة  شارع الحديقة عين النويصي 

  هــــــاكـــــــــبـلـــــــــديـــــــة فرن

 51 معروف عبد القادر قدادرة فرناكة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل بائعي اللحوماإلسمية لمناوبة  القائمة

  اليوم األول

 ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)

 

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 52 زوريفي ايمان مسكن بلدية عين تادلس 102حي  

 53 دربور حاج محمد عين تادلس مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة واد الخير

 54 عليمغتات  مركز واد الخير 

 بـلـــــــــديـــــــة الصور

 55  نومية موفق  مركزالصور  

 بـلـــــــــديـــــــة سيدي بلعطار

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن

 56 قبايلي محمد خير الدين مركز 

 57  محي الدين أمير  خير الدين مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 58 جلول محمد صيادة مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة عين بودينار 

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل بائعي اللحوماإلسمية لمناوبة  القائمة

 اليوم األول

 ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 59  بن مھيدي نور الدين شارع محمد خميستي 

 60 سنوسي ابراھيم شارع محمد خميستي 

 61 الشارفسنوسي  بوقيرات 

 62 سنوسي جلول شارع محمد خميستي 

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات

 63 جدي محمد  سيرات مركز 

 64 غزالي أحمد  سيرات مركز 

 65 مخربش ميلود  شارع مصطفى بن بولعيد 

 بـلـــــــــديـــــــة سوافــــــــــــلية

  بلدية الصفصاف   

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى

  66 دحمان عدة الطريق الوطني ماسرى 

  67 دحمان مالك ماسرى مركز 

  68 جدي تواتي الطريق الوطني ماسرى 

 بـلـــــــــديـــــــة الطواھرية

  69 قوعيش المھدي الطواھرية مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة منصورة

 بـلـــديــــة عين سيدي الشريف

  70 بن قريش تواتية عين سيدي شريف مركز 

 

 

 

 



 

  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل بائعي اللحوماإلسمية لمناوبة  القائمة

 اليوم األول

  ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  71 بن ناصر محمد شارع أول نوفمبر 

  72 بن ناصر زروقي حي نعايمية 

  73  كاشو نور الدين  السوق المغطاة 

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

بن جدو محمد أوالد مع هللا مركز  74 

 بــــــلد ية تـــازقـــايـــت  

عبد القادر شاشور  تازقايت مركز  75 

  بلدية سيدي لخضر

  76 شاعة لخضر  شارع سي عبد هللا 

  77 نور مصطفى  شارع سي عبد هللا 

  78 لكحل فاطمة  العيداوي محمد 

 بـلـــــــــديـــــــة حــــــــــــجـــــــاج

  79  نور العيد  شارع ساخي خالد 

  80 بسماك يمينة  شارع طريق البحر 

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  81 مزراوي نصر الدين  شارع برجي عمر 

  82 ديوان حليمة  شارع برجي عمر 

  

 

 

  



 

  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل بائعي اللحوماإلسمية لمناوبة  القائمة

  اليوم األول 

 ( دائرة عشعاشة)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  83 مرزقاني لكحل   

  84 بشير باشا الحاج   

  85  دواجي رمضان   

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  86 مصباح فاطمة   

  87  تھونزة أحمد   

  88  تھونزة مراد   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  89 قليل نور الدين   

  90  العزيزبحري عبد    

 بـلـــــــــديـــــــة نكمارية 

  91 قبايلي بلقاسم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل بائعي اللحوماإلسمية لمناوبة القائمة

  اليوم الثاني

 الرقم اإلسم و اللقب  العنوان التوقيع 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01  لطروش عبد القادر   04جويلية رقم  05حي  

 02  مداني احمد  08جويلية رقم  05المركز التجاري حي  

  03 عبد السالم يوسف حمو 06رقم  AL26حصة  A1 A2بلوك  29حي صالمندر قطعة  

 04 بوزيان محمد  02و  01السوق المغطاة وسط المدينة رقم  

 05  مجاھري حاج السوق المغطاة وسط المدينة 

 06 بن عابد حليمة  21السوق المغطاة وسط المدينة رقم  

 04محل  40رقم  02تعاونية البدر  03المنطقة الحضرية رقم  
  صالمندر

 07 بوعودة مرزاق

 08 توفيق عبد الستار مستغانم 02محل  02شارع ھنان خليفة رقم  

 09  بن فريحة مختارية  1حي سعيود العربي رقم  

 10 بودينار عثمان  29السوق المغطاة رقم  

 11  حمو اسماعيل  30السوق المغطاة رقم  

 12  بن زيتوني لطروش  26/27السوق المغطاة رقم رقم  

  13  حراث طيب  حي شمومة 

  14  بن يعقوب ابراھيم  33رقم  212جويلية عمارة د  05حي  

  15  يمينةواضح   135جويلية عمارة  05حي  

  16  غزالي ميلود  جويلية 05حي  17عمارة د  

  17  بكايرية رشيد  مستغانم 7رقم س  3مسكن شمومة عمارة أ 96حي  

  18  بن عسلة بن ذھيبة  شارع تحاليتي عثمان 

  19  ملوك رفيق  15رقم  -06- شارع تحاليتي عثمان 

  20  لطروش العجال  شارع صالح يوسف عبان رمضان 

  21  توات محمد  محمد شارع سحناوي 08 

  22  غرناط مصطفى كمال  10حي جبلي محمد رقم  

  23  بن صالح ميلود  حي جبلي محمد 

  24  بن كياللي سمير  30حي جبلي محمد أ  



  25  دريوش رياض  شارع أ سيدي العجال حي جبلي محمد 12 

  26  بلھادف محمد  01حي جبلي محمد البناء الذاتي رقم  

  27  عبد الغني بن فريحة  حي جبلي محمد 

  28  بن عومر عسلي  حي جبلي محمد 

  29  بن حمو عبد هللا  نھج حميدة عمارة 80 

  30  جواغد خيرة  31عمارةأو رقم  19صالمندر ب  

  31  لعسل محمد  08حي ديار الھناء رقم  

  32  مكراربش لخضر  تيجديت 473شارع  قريدش عبد القادر  

  33  العربي عدة  تعلونية المرجان ط صالمندر 02 

  34  علواش بن ذھيبة  )مفترق الطرق(تيجديت  

  35  سنوس حمادي  101ب عمارة أو رقم  06صالمندر  

  36  كريشيش جمال  حي صالمندر 

  37  بن يمينة عائشة  مسكن عمارة أ صالمندر 160حي البرھة حي  

  38  غريب هللا مختارية  شلرع عمار بلمھل زواوي 02 

  39  يوسف حمو نور الدين  74أ عمارة  03يحمل رقم  02 خروبة 

  40  شقران بشرفي  حي السالم خروية 

  41  ثابت كريمة  26حي مسكن فلوح رقم  

  42  بن مومن شريف  مسكن صالمندر 56حي  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل بائعي اللحوماإلسمية لمناوبة  القائمة

  اليوم الثاني

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  

 بـلـــــــــديـــــــة حاســـــــــــــي مــــامــــــــاش

 43  حرات بشير حاسي ماماش مستغانم 

 44  قارة عبد الرحمان حاسي ماماش 14قطعة رقم  

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران

 45 بن عابد التلغرافحي  

 46  بلمساھل عبد القادر  حي التلغراف 

 بـلـــــــــديـــــــة استيديا

 47 حاج طاھري استدية 11شارع األوراس رقم  

 48 رياح بلغالم شارع الجزائر استدية 

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

 49  دويد بونوة فيصل شارع حمياني لخضر 

  50  بلعسلة بن ذھيبة  شارع الحديقة عين النويصي 

 بـلـــــــــديـــــــة فرناكه

 51 معروف عبد القادر  قدادرة فرناكة 

 بـلـــــــــديـــــــة الحسيان

  

  

  

  

  

  

 

 



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل بائعي اللحوماإلسمية لمناوبة القائمة

  الثانياليوم 

 ( دائرة عين تادلس – دائرة خير الدين)

 

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 52 موفق عبد هللا  شارع خطاب سي الطاھر بلدية عين تادلس 

 53 قالل بن ذھيبة طريق غليزان بلدية عين تادلس 

 بـلـــــــــديـــــــة واد الخير

 54 حنيفيبلحول  مركز واد الخير 

 بـلـــــــــديـــــــة الصور

 55  عزيرية الحاج  الصور مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة سيدي بلعطار

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن

 56 محي الدين بن عمور خير الدين مركز 

 57  بلعربي مخلوف  خير الدين مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 58 كوشة فيصل صيادة مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة عين بودينار 

 59 رمھدي عم عين بودينار مركز 

  

  

  

  

  

  

  

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل بائعي اللحوماإلسمية لمناوبة القائمة

 الثانياليوم 

 ( دائرة بوقيرات – دائرة ماسرى)

 

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 60 بن مھيدي نور الدين شارع محمد خميستي بوقيرات 

 61 سنوسي ابراھيم شارع محمد خميستي بوقيرات 

 62 سنوسي الشارف بوقيرات 

 63 بداني المداني شارع محمد خميستي بوقيرات 

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات

 64 جدي محمد  سيرات مركز 

 65 غزالي أحمد  سيرات مركز 

 66 مخربش ميلود  شارع مصطفى بن بولعيد 

 بـلـــــــــديـــــــة سوافــــــــــــلية

     بلدية الصفصاف

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى

  67 دحمان عدة الطريق الوطني ماسرى 

  68 دحمان مالك مركز ماسرى 

  69 جدي تواتي الطريق الوطني ماسرى 

 بـلـــــــــديـــــــة منصورة

 بـلـــــــــديـــــــة طواھرية

  70 قوعيش المھدي الطواھرية مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة عين سيدي الشريف

  71 بن قريش تواتية عين سيدي شريف مركز 

 

  

 



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل بائعي اللحوملمناوبة  اإلسميةالقائمة

 الثانياليوم 

  ( دائرة سيدي علي – دائرة سيدي لخضر )

 بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  72 كاشو مدني سيدي علي مركز 

  73 بحيح حاج مركز تجاري 

  74 بوسعيد بوبكر 1954نوفمبر  01 

 بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا  

بن جدو محمد أوالد مع هللا مركز  75 

 بــــــلد ية تـــازقـــايـــت  

عبد القادر شاشور  تازقايت مركز  76 

  بلدية سيدي لخضر

  77 شاعة عبد القادر  شارع سي عبد هللا 

  78  نور امحمد  شارع الشھداء 

  79  فرحي علي  شارع الشھداء 

 بـلـــــــــديـــــــة حــــــــــــجـــــــاج

  80 نور الجياللي  شارع ساخي خالد 

  81  بزخامي عفيف  شارع طريق البريد 

 بـلـــــــــديـــــــة بن عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان

  82 دواني حليمة  الشارع الرئيسي 

  83 موسى كريمة  الشارع الرئيسي 

 

 

 

 

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل بائعي اللحوماإلسمية لمناوبة القائمة

 اليوم الثاني 

  ( دائرة عشعاشة)

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــــشــــعــاشــــة

  84 شريف أحمد   

  85 عدة حليمة   

  86  خوجة نور الدين   

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  87 مصباح فاطمة   

  88 تھونزة مراد   

  89  تاھونزة احمد   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم 

  90 بحري عبد العزيز   

  91  قليل نور الدين   

 بـلـــــــــديـــــــة نكمارية 

  92 قبايلي بلقاسم   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل اللحومبائعي اإلسمية لمناوبة القائمة

  يوم المولد النبوي الشريف

 الرقم اإلسم و اللقب  العنوان التوقيع 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــستـــــــغـــــانـــــــــم

 01  لطروش عبد القادر   04جويلية رقم  05حي  

 02  مداني احمد  08رقم  جويلية 05المركز التجاري حي  

  03 عبد السالم يوسف حمو 06رقم  AL26حصة  A1 A2بلوك  29حي صالمندر قطعة  

 04 بوزيان محمد  02و  01السوق المغطاة وسط المدينة رقم  

 05  مجاھري حاج السوق المغطاة وسط المدينة 

 06 بن عابد حليمة  21السوق المغطاة وسط المدينة رقم  

 07 بوعودة مرزاق صالمندر 04محل  40رقم  02تعاونية البدر  03المنطقة الحضرية رقم  

 08 توفيق عبد الستار مستغانم 02محل  02شارع ھنان خليفة رقم  

 09  بن فريحة مختارية  1حي سعيود العربي رقم  

 10 بودينار عثمان  29السوق المغطاة رقم  

 11  حمو اسماعيل  30السوق المغطاة رقم  

 12  بن زيتوني لطروش  26/27السوق المغطاة رقم رقم  

  13  حراث طيب  حي شمومة 

  14  بن يعقوب ابراھيم  33رقم  212جويلية عمارة د  05حي  

  15  واضح يمينة  135جويلية عمارة  05حي  

  16  غزالي ميلود  جويلية 05حي  17عمارة د  

  17  بكايرية رشيد  مستغانم 7رقم س  3مسكن شمومة عمارة أ 96حي  

  18  بن عسلة بن ذھيبة  شارع تحاليتي عثمان 

  19  ملوك رفيق  15رقم  -06- شارع تحاليتي عثمان 

  20  لطروش العجال  شارع صالح يوسف عبان رمضان 

  21  توات محمد  شارع سحناوي محمد 08 

  22  غرناط مصطفى كمال  10حي جبلي محمد رقم  

  23  بن صالح ميلود  حي جبلي محمد 

  24  بن كياللي سمير  30حي جبلي محمد أ  



  25  دريوش رياض  شارع أ سيدي العجال حي جبلي محمد 12 

  26  بلھادف محمد  01حي جبلي محمد البناء الذاتي رقم  

  27  بن فريحة عبد الغني  حي جبلي محمد 

  28  بن عومر عسلي  حي جبلي محمد 

  29  بن حمو عبد هللا  نھج حميدة عمارة 80 

  30  جواغد خيرة  31عمارةأو رقم  19ب  صالمندر 

  31  لعسل محمد  08حي ديار الھناء رقم  

  32  مكراربش لخضر  تيجديت 473شارع  قريدش عبد القادر  

  33  عدة العربي  تعلونية المرجان ط صالمندر 02 

  34  علواش بن ذھيبة  )مفترق الطرق(تيجديت  

  35  سنوس حمادي  101ب عمارة أو رقم  06صالمندر  

  36  كريشيش جمال  حي صالمندر 

  37  بن يمينة عائشة  مسكن عمارة أ صالمندر 160حي البرھة حي  

  38  غريب هللا مختارية  شلرع عمار بلمھل زواوي 02 

  39  يوسف حمو نور الدين  74أ عمارة  03يحمل رقم  02خروبة  

  40  شقران بشرفي  حي السالم خروية 

  41  ثابت كريمة  26حي مسكن فلوح رقم  

  42  بن مومن شريف  مسكن صالمندر 56حي  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل بائعي اللحوماإلسمية لمناوبة القائمة

  اليوم الثالث

  )دائرة عين النويصي  –دائرة حاسي  ماماش (  

 بـلــــــــديـــــــة حاســــــــي مــــامــــــــاش

 43 بونوة الشارف الطريق الرئيسي حاسي ماماش 08 

 44 قارة حميدة شارع العقيد بن صافي حاسي ماماش 

 بـلـــــــــديـــــــة مـــــــــــزغــــــــــران

 45 مداني عبد القادر الحي الجديد مزغران 

 46 مساھل عبد القادر طريق التلغراف 

 اـــــــــــــــــــــبـلـــــــــديـــــــة استيدي

 47 برحال مكي السوق المغطاة  

 48  عبدلي ابراھيم  استدية 89حي البناء الذاتي الملكية  

 بـلـــــــــديـــــــة عــــــين النــــــويصـــــــي

 49  قارة لكحل   

 50  دويد بونوة فيصل   

 هــــــاكـــــــــبـلـــــــــديـــــــة فرن

 51 دوبي بونوة محمد شارع األمير عبد القادر فرناكة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل بائعي اللحوماإلسمية لمناوبة  القائمة

  اليوم الثالث

  )دائرة خير الدين –دائرة عين تادلس ( 

 

 بـلـــــــــديـــــــة عـــــين تــــــادلــــــس

 52 بلغول محمد خطاب سي الطاھر بلدية عين تادلس 

 53 موالي عبد القادر طريق السوق بلدية عين تادلس 

 بـلـــــــــديـــــــة واد الخير

 54 لزرق نذير واد الخير مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة الصور

 55  بن جليجل العجال  الصور مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة سيدي بلعطار

 بـلـــــــــديـــــــة خــيــــر الديـــــــــن

 56 بن عابد حليمة خير الدين مركز 

 57 بن عياد صديق خير الدين) أوالد البشير(دوار البالعدة  

 بـلـــــــــديـــــــة صيادة 

 58 بارودة طاھر سيدي عثمان 

 بـلـــــــــديـــــــة عين بودينار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل بائعي اللحوماإلسمية لمناوبة القائمة

 اليوم الثالث

 )دائرة سيدي لخضر  –دائرة سيدي علي (  

  بـلـــــــــديـــــــة ســــــــيـــــدي عـــــلـــــي

  59 بحيح مدني حي أول نوفمبر 

  60 بن ناصر شاعة حي مكي حليمة 

  61 بحيح محمد مسكن 192حي  

   بــــلديـــــــة  أوالد مــع هللا

محمدابن جدو  أوالد مع هللا مركز  62 

   بــــــلد ية تـــازقـــايـــت

عبد القادر شاشور تازقايت مركز  63 

  بلدية سيدي لخضر

  64 بن شاعة امحمد  شارع العالجاني 

  65  نور زروقي  شارع الشھداء 

  66  بلخير اسحاق  07مسكن ر  196حي  01محل  

 بـلـــــــــديـــــــة حــــــــــــجـــــــاج

  67 دربال حبيب  شارع ساخي خالد 

  68 ترخي حبيب  شارع ساخي خالد 

 عــــــبــــد المــــالـــك رمــــــضان بن بـلـــــــــديـــــــة

  69 مزراوي نصر الدين  شارع برجي عمر 

  70 موسى كريم  13رقم  09شارع  

  

  

  

  

  



  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل بائعي اللحوماإلسمية لمناوبة القائمة

 اليوم الثالث 

 )دائرة عشعاشة( 

  عـــــــشــــعــاشــــة بـلـــــــــديـــــــة

  71 مرزقاني محمد   

  72 دواجي رمضان   

  73 عدة عليمة   

 بـلـــــــــديـــــــة خـــــــــضـــــرة

  74 مصباح فاطمة   

  75 تاھونزة أحمد   

  76  تاھونزة مراد   

 بـلـــــــــديـــــــة  اوالد بوغالم

  77 قليل نور الدين   

  78  بحري عبد العزيز   

 بـلـــــــــديـــــــة نكمارية

  79 قبايلي بلقاسم   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  2015الفاتح جانفي و المولد النبوي الشريف  أيام خالل بائعي اللحوماإلسمية لمناوبة  القائمة

 اليوم الثالث

  )دائرة ماسرى –دائرة بوقيرات ( 

 

 بـلـــــــــديـــــــة بـــــــــوقـــــــيـــــــرات

 80 بصغير عبد هللا شارع محمد خميستي بوقيرات 

 شارع محمد خميستي بوقيرات   81  سنوسي جلول

 شارع محمد خميستي بوقيرات   82  جرورو محمد

 شارع محمد خميستي بوقيرات   83  بلخديم ميلود

 بـلـــــــــديـــــــة ســـــــــيـــــرات

 84 غزالي الشارف  شارع العربي بن مھيدي 

  85  مخربش الميلود  شارع مصطفى بن بولعيد 

 بـلـــــــــديـــــــة سوافــــــــــــلية

 بـلـــــــــديـــــــة مــــــاســــــرى

  86 جدي الشيخ الطريق الوطني ماسرى مركز 

 87 دحمان حميد ماسرى مركز 

 88 مغالط محمد عبد العزيز  

 89 دحمان مالك ماسرى مركز 

 بـلـــــــــديـــــــة منصورة

 بـلـــــــــديـــــــة طواھرية

  90 قوعيش المھدي الطواھرية مركز 

  91 فغلول نور الدين الطواھرية مركز 

 عين سيدي الشريفبـلـــــــــديـــــــة 

  92  بن قريش تواتية  عين سيدي شريف 

  بلدية الصفصاف   

  

 


