
 م(6182هـ)8341أول محرم لسنة  المداومين خاللالخبازين قائمة 
 

 تاريخ المداومة وانـالعن البلدية   االسم اللقب و الرقم
 أول محرم شارع االمير عبد القادر عين الدفلى  قدور مجيد  10
 أول محرم شارع الشهداء عين الدفلى  لعالوي عبد القادر 10
 أول محرم حي مازوني عين الدفلى  بسكري حمزة 10
 أول محرم حي فلسطين عين الدفلى داد أحمد 10
 أول محرم شارع الزنداري عين الدفلى حاج صدوق جمال 10
 أول محرم حي سيدي يحي عين البيضاء عين الدفلى  UNOالمركز التجاري  10
 محرمأول  شارع محمد خميستي  العطاف  ملياني عبد القادر                     10
 أول محرم شارع االستقالل العطاف كبدي بلقاسم 10
 أول محرم شارع محمد خميستي  العطاف لعروسي يوسف 10
 أول محرم شارع محمد بوزار العطاف دربال صليحة  01
 أول محرم شارع محمد خميستي  العطاف غريب اهلل أحمد 00
 أول محرم سيدي بوعبيدة العطاف برادع حمو 00
 أول محرم شارع الشهداء الروينة  نور الدين ازيان 00
 أول محرم حي سيدي حمو الروينة شيشة حسين 00
 أول محرم شارع أول نوفمبر  الروينة شعشو أبو بكر الصديق 00
 أول محرم المركز الجديد زدين  شيخاوي جياللي 00
 أول محرم 00حي سي بوعالم رقم  العبادية ولجة عبد النور 00
 أول محرم شارع عوامر محمد العبادية ميمونةشوط  00
 أول محرم حي سيدي ساعد العبادية خفاف نبيل 00
 أول محرم حي التضامن العبادية قيراط جيهاد 01
 أول محرم 10حي التجزئة رقم  العبادية حاج علي زورة 00
 أول محرم شارع عوامر محمد العبادية عزوز موسى  00
 أول محرم تاشتة مركز تاشتة عقلوش بختة 00
 أول محرم فرقة الطواهرية لسهاو جليدة قوادري ابراهيم  00
 أول محرم بوراشد مركز بوراشد قاضي توفيق 00
 أول محرم كروشة بوراشد بوراشد حي محمد 00
 أول محرم حوش القايد مركز بوراشد برادعي أحمد 00



 أول محرم CNEPحي  العامرة دحمان احمد 00
 أول محرم شارع عيسى محمودي العامرة عبد اهلل زيرق 00
 أول محرم المخاطرية مركز المخاطرية عثماني أحمد 01
 أول محرم حي المهارة عريب عريب يحي أمحمد نور الدين 00
 أول محرم حي العناصر مليانة مليانة أوناصر جمال 00
 أول محرم شارع بن تيفور مليانة تيمطاوسين مصطفى 00
 أول محرم الشارع الرئيسي عين البنيان حمدان عبد الرزاق 00
 أول محرم حي سيدي بوزبوجة عين التركي بن زهرة أحمد 00
 أول محرم الشارع الرئيسي حمام ريغة عبدلي محمد 00
 أول محرم 10التجزئة رقم  بومدفع علي امبارك احمد 00
 أول محرم حي المحطة بومدفع روزي جياللي 00
 أول محرم حي سيد امعمر خميس مليانة فريدلبط  00
 أول محرم حي الدردارة خميس مليانة لطرش بن يوسف 01
 أول محرم شارع جعدان خميس مليانة كراش محمود 00
 أول محرم حي حاليمي محمد خميس مليانة كحيلة اعمر 00
 أول محرم شارع بوقارة امحمد خميس مليانة بلكحل سليم 00
 أول محرم حي عاجة سوفاي خميس مليانة أحمدعلي بورقعة  00
 أول محرم اكتوبر 00حي  خميس مليانة براهيمي محمد 00
 أول محرم شارع غيدة بن يوسف خميس مليانة دوزيدية بوعالم 00
 أول محرم شارع بوعمراني خميس مليانة غواط فريد 00
 أول محرم شارع بلسعدي خميس مليانة فرنيني الياس 00
 أول محرم حي خليف سيدي لخضر موح سيد علي صغير 00
 أول محرم شارع سواعدي سيدي لخضر لبط عادل 01
 أول محرم شارع اول نوفمبر سيدي لخضر جوجة بوزيان 00
 أول محرم شارع احمد غول برج األمير خالد روباش اعمر 00
 أول محرم حي النصر  برج األمير خالد بوجنان سعيد 00
 أول محرم بئر ولد خليفة مركز بئر ولد خليفة اليفي كريم 00
 أول محرم شارع بن باديس بئر ولد خليفة قيرود فواز 00
 أول محرم شارع بن حركات جندل بن شريفة عبد الحكيم 00
 أول محرم حي لكدات  10تجزئة رقم  جندل خالف نوفل 00



 أول محرم شارع سلواني علي جندل بن زرهودة عبد القادر 00
 أول محرم واد الشرفاء واد الشرفاء شكيرين لخضر 00
 أول محرم عين األشياخ مركز عين األشياخ حريزي صفية زوجة لخضاري 01
 أول محرم شارع اول نوفمبر عين األشياخ العصنوني عباس 00
 أول محرم حي مصطفى فروخي عين األشياخ دراج محمد 00
 أول محرم بلقاسماوالد  عين السلطان علي بورقعة زروق 00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



 م(6182هـ)8341لسنة يوم عاشوراء  المداومين خاللالخبازين قائمة 
 

 تاريخ المداومة وانـالعن البلدية   االسم اللقب و الرقم
 يوم عاشوراء اوت 01شارع  عين الدفلى  بوقريعة بوعالم 10
 يوم عاشوراء شارع الزنداري عين الدفلى  لندار عبد القادر 10
 يوم عاشوراء حي شوال عين الدفلى  براهيمي جياللي 10
 يوم عاشوراء حي عين البيضاء عين الدفلى عليوات موسى 10
 يوم عاشوراء حي مازوني عين الدفلى شهبر عبد القادر 10
 يوم عاشوراء حي فرحات عين الدفلى  عقون الجياللي 10
 يوم عاشوراء خميستي العطافشارع محمد  العطاف  عمراني جمال 10
 يوم عاشوراء مسكن العطاف 00حي  العطاف الماس محمد 10
 يوم عاشوراء شارع الشهداء العطاف العطاف عكوش مريم 10
 يوم عاشوراء شارع سي خالد العطاف قاسم علي 01
 يوم عاشوراء 0000ماي  10حي  العطاف مرهوني نور الدين 00
 يوم عاشوراء بوزار العطافحي  العطاف زيرق مراد 00
 يوم عاشوراء القرية الفالحية العطاف طرشي بلقاسم 00
 يوم عاشوراء شارع أول نوفمبر الروينة  خلودة لقواس علي 00
 يوم عاشوراء حي الجسرين الروينة رمالي رضا 00
 يوم عاشوراء المركز الجديد زدين  شيخاوي جياللي 00
 يوم عاشوراء عوامر محمد شارع العبادية داودي احمد 00
 يوم عاشوراء شارع سي علي العبادية شقاليل بن علي 00
 يوم عاشوراء طريق تاشتة العبادية أوفة الجياللي 00
 يوم عاشوراء شارع عوامر محمد العبادية بن دري أحمد 01
 يوم عاشوراء شارع الجياللي بونعامة العبادية شرفاوي خديجة 00
 يوم عاشوراء شارع األمير عبد القادر العبادية مرزن محمد 00
 يوم عاشوراء تاشتة مركز تاشتة جالوي أحمد 00
 يوم عاشوراء القرية الفالحية جليدة تركية بن ميرة 00
 يوم عاشوراء جليدة مركز جليدة عباس سليم 00
 يوم عاشوراء بوراشد مركز بوراشد قاضي توفيق 00
 يوم عاشوراء القايد مركزحوش  بوراشد برادعي أحمد 00



 يوم عاشوراء تعاونية عقارية 00حي  العامرة جلولي علي 00
 يوم عاشوراء جوان 00شارع  العامرة شعشوعة خيرة 00
 يوم عاشوراء مسكن 01حي  العامرة محمودي لخضر 01
 يوم عاشوراء المخاطرية مركز المخاطرية عثماني أحمد 00
 يوم عاشوراء ماحين عريبحي علي  عريب مصراوي احمد 00
 يوم عاشوراء حي الحمامة مليانة مليانة سرير الحرتسي محمد 00
 يوم عاشوراء شارع االمير عبد القادر مليانة مليانة وعدية زهير 00
 يوم عاشوراء مليانة ياربوشارع بو  مليانة زيرق عمار 00
 يوم عاشوراء حي الحرية عين البنيان خثير عبد القادر 00
 يوم عاشوراء عين التركي مركز عين التركي يعقوب يمينة 00
 يوم عاشوراء حمام ريغة مركز حمام ريغة حاجي توفيق 00
 يوم عاشوراء شارع احمد ملحة بومدفع مقيدش علي 00
 يوم عاشوراء شارع األمير عبد القادر بومدفع بن مالك فواد 01
 يوم عاشوراء حي الدردارة خميس مليانة سالمي عبد اهلل 00
 يوم عاشوراء شارع بلسعدي خميس مليانة نورة حكيم 00
 يوم عاشوراء شارع غيدة بن يوسف خميس مليانة طهرات عبد الرزاق 00
 يوم عاشوراء شارع اول نوفمبر خميس مليانة بوعداين رضا 00
 يوم عاشوراء شارع بوعمراني خميس مليانة مدقوشة الغالي 00
 يوم عاشوراء شارع بوعمراني خميس مليانة حمداني مصطفى 00
 يوم عاشوراء شارع بلسعدي خميس مليانة االخوة كبير 00
 يوم عاشوراء شارع جعدان خميس مليانة بن دحمان موسى 00
 يوم عاشوراء شارع اول نوفمبر سيدي لخضر بلونة عبد القادر 00
 يوم عاشوراء 10التجزئة رقم  سيدي لخضر بن عدة محمد 01
 يوم عاشوراء شارع احمد غول برج األمير خالد روباش اعمر 00
 يوم عاشوراء حي النصر  برج األمير خالد بوجنان سعيد 00
 يوم عاشوراء بئر ولد خليفة مركز بئر ولد خليفة اليفي كريم 00
 يوم عاشوراء شارع بن باديس بئر ولد خليفة قيرود فواز 00
 يوم عاشوراء حركاتشارع بن  جندل خيال بن ميرة 00
 يوم عاشوراء شارع حاج عابد جندل حاجي منور 00
 يوم عاشوراء واد الشرفاء واد الشرفاء شكيرين لخضر 00



 يوم عاشوراء عين األشياخ مركز عين األشياخ حريزي صفية زوجة لخضاري 00
 يوم عاشوراء شارع اول نوفمبر عين األشياخ العصنوني عباس 00
 يوم عاشوراء حي مصطفى فروخي عين األشياخ دراج محمد 01
 يوم عاشوراء اوالد بلقاسم عين السلطان علي بورقعة زروق 00
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 عريبملبنــــــــة   هدلي بن عبد اهلل  18

ـــــــة
نـــــــــ

ملب
 

ـب
ـــــــــــ

عـريــ
 

  

 عريبملبنــــــــة   حرشوني مونير 16
 عريبملبنــــــــة   شوط فتحي  14
 عريبملبنــــــــة   بدراني محمد 13
 عريبملبنــــــــة   ايماتيت عبد القادر 10
 عريبملبنــــــــة   مغراوي أحمد 12
 عريبملبنــــــــة   بشارف عبد الرحمان 10
 عريبملبنــــــــة   بن مبارك رشيد 11
 عريبملبنــــــــة   محمودي اسماعيل 10
 عريبملبنــــــــة   اورل زريقي جيالمين 81
 عريبملبنــــــــة   بريك بريك 88
 عريبملبنــــــــة   سعداوي جمال 86
 عريبملبنــــــــة   لكحب مختار 84
 عريبملبنــــــــة   لعروبي عبد الناصر 83
 عريبملبنــــــــة   هني أحمد 80
 عريبملبنــــــــة   هامل بوزيان 82
 عريبملبنــــــــة   بن كورة حمزة  80
 عريبملبنــــــــة   تخريست عبد القادر 81
 عريبملبنــــــــة   كلوش محمد 80
 عريبملبنــــــــة   زرارقة عبد الرحمان 61
 عريبملبنــــــــة   خبازي أمين 68
 عريبملبنــــــــة   بن عمر قويدر 66
 عريبملبنــــــــة   زوار عبد الرحمان 64
 عريبملبنــــــــة   عمران محفوظ 63
 عريبملبنــــــــة   بن عمر احمد 60
 عريبملبنــــــــة   بن عزيزة طيب 62



 عريبملبنــــــــة   ناظور بلقاسم 60
 عريبملبنــــــــة   محمد بوزيان بن ميرة 61
 عريبملبنــــــــة   القادردريوش عبد  60
 عريبملبنــــــــة   الطيب محمد 41
 عريبملبنــــــــة   دوحة عبد اهلل 48
 عريبملبنــــــــة   دحمان رضوان 46
 عريبملبنــــــــة   خليفي عبد القادر 44
 عريبملبنــــــــة   خلج جياللي 43
 عريبملبنــــــــة   شنونة ليلى  40
 عريبملبنــــــــة   الفرقوقي حسين 42
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