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  �سم هللا الرمحن الرحمي 

  املرسلني ٔ�رشف والسالم �ىللصالة وا

  بتلميت

  بيان ت0ٔييد ومساندة لف,امة رئ)س امجلهورية

كرث من سHنة Gلت �ىل �ٔ فعاليات جممتع مدين يف مقاطعة بتلميت وبعد و  م<تخبني وو;اء ؤ�طرسف8 من �ٔ  نيٕاننا حنن املوقع

  :ا ييلارتياح<ا التام ململقاليد السلطة TسSل   الشHيخ الغزواينخفامة رئ)س امجلهورية السHيد محمد وKاسHتالم 

رئ)س  تi<اه خفامةسHبوق يف بالدf واeي امل cري  aنف`اح السHيايس ملناخ السHيايس الهادئ والنامج عن جوا -
مام �ٔ ن rهتاوى �ٔ دت الثقة يف دميقراطيm<ا اليت اكمعيدا من Gالj  امجلهورية السHيد محمد وK الشHيخ الغزواين

 ٔsاالةاuادية والالمv. 

واملسؤولية وحامية املصاحل  �حلمكة ةواملمتزي ، والسHياسة اخلارجyة اKبلومايسداء اsٔ مسHتوى  �ىلالنتاجئ امللموسة  -
 .التعاطي إالجيايب مع اكفة القضا� إالقلميية واKوليةالوطنية من Gالل 

 وا�سد من Gالل إال�الن العام" تعهدايت"رئ)س امجلهورية  لف,امةaنت,ايب ربfمج الحتقق تنفyذه من ملا ارتياح<ا  -

  1، ٔ�ولو�يتيف جممتعنالطبقات الهشة تعطي اsٔولوية � خلطط aسHتعSالية اليت ا يف واملطبق ،لسHياسة احلكومة

 اeي ال شك سHيعطي دفعا قو�الطموح، و  aق`صادي و�رfمج إالقالع، و�ٓ�رها احئة �وروfالتصدي جل و�رامج

عرصية ¤سودها العدا¢ وإالGاء واملساواة، وحتقق السعادة والرفاه  ،، سعيا ٕاىل بناء دو¢ قويةالق`صادf الوطين

 .لاكفة املواطنني

 .هاودمع فصل السلطات وتفعيل دور ارتياح<ا ملا قمي به يف ٕاطار ماكحفة الفساد -

 . ملكفا بت¯سHيق العمل احلكويمٔ�وال امحمد وK بالل وز¬ر املهندس إالطار الكفء  لتعينيارتياح<ا  -
  
  :غريهلو نSymة لهذا  
ولاكفة ا�هودات  لف,امة رئ)س امجلهورية السHيد محمد وK الشHيخ الغزوايننعلن دمعنا ومساندتنا الالمرشوطني،  - 1

 .بذلها يف سyiل بناء الوطن وٕاسعاد املواطننيي اليت 

وز¬رة الشؤون  سHيد� ب¯ت هارون وK الشHيخ االناه لمدينة السHيدةالبارة �بنة الل خ`يار املوفقa ¶مثنكام  -2

  .يف مسHتوى كفاءهتاا نوثق̀ لها  نادمع مؤكد¬ن aج¹عية واsٔرسة، 

  د، بامجيعا، ملا فyه Gري البالد والع سدد خطامك دا�ني املوىل عز و½ل ٔ�ن ¼ 

  .صدق هللا العظمي" وقل امعلوا فسريى هللا معلمك ورسوj واملؤم<ون"

  

  املوقعون



2 

 

   :وقعونامل

  الهاتف  الوظيفة  aمس الاكمل  الرمق

 42006699  حلزب aحتاد من ٔ�½ل امجلهورية عضو ا�لس الوطين خمتار ٔ�محد سامل وK بون 1
 49636363  ٔ�عامل fئب وطين ور½ل محمد محمود القريش 2
 46460370 ½رنال م`قا�د ٔ�محد وK �كرن 3

4 Kي عبد هللا وHالش Kن وÒسل� 0096566689571 وز¬ر سابق خ سHيد
 46415170 حلزب aحتاد من ٔ�½ل امجلهورية عضو ا�لس الوطين احلاج سعد بوه وK. د 5
6 Kيدي محمد محمد سامل وHيخ سHالش Kيخ محمد فال وHق`صادية ��لس اجلهوي رئ)س ا�لجنة الشa رارزةr� 44414006 
7 Kحتاد من ٔ�½ل امجلهورية، مد¬ر معهد بوتلميت لوطينعضو ا�لس ا محمد عبد البايق وa 22000112 حلزب 
 36355535 اطار �)شه ٕاسامعيل وK ٔ�محد 8

9 Kيخ محمد احلسني ٔ�بو املواهب وH44444155 ر½ل ٔ�عامل الش 
10 Kشار وز¬ر محمد سعد محمد احلسن وmلية مسGاK44481018 ا 

 36304067 لر½ل ٔ�عام اخلليفه ٔ�محد ملده وK محمد 11
 f 00966555811610ئب عن داØرة �ٓسHيا زروق محمد سامل ٔ�محد 12
 44484521 اجلهوي يف اrرارزة، رئ)س رابطة املسmشار¬ن اجلهويني املوريتانيني fئب رئ)س ا�لس اKاه وK اKدش 13
 36194017  بتلميت fئب مقاطعة فؤاد وK بون خمتار 14
 22302057  بتلميت fئب مقاطعة  مسكه ٕاحساق وK ٔ�محد. ذ 15
 46480655 بوتلميت معدة مقاطعة �)ىس وK الرا½ل 16
17 Kمني وsٔي محمد اKية  اÝ46974040 النباغية معدة ب 
 46415322 عضو ا�لس الوطين معدة بÝية �ٓجو¬ر، السامل الهادي وK محمدو 18
 22020955 �ٓدرس معدة بÝية �لب زي¯ب م<ت vامد 19
 22008679 معدة بÝية تنغدج ٔ�محدو وK عبد هللا 20
 31020548 معدة بÝية امل)رس محمد سعد وK ٔ�محدو 21
22 Kية لكصيبه  موىس يعقوب وÝ46436514 معدة ب 
 22441608 حلزب aحتاد من امجلهورية، ٔ�مني �ام سابق عضو ا�لس الوطين  محمد وK رافع 23

24 Kو � 22230709 حلزب aحتاد من ٔ�½ل امجلهورية عضو ا�لس الوطين موىس الشHيخ سHيد

 46474762 ا�لس الوطين حلزب aحتاد من ٔ�½ل امجلهورية معدة الر�ض، وعضو ادر¼س عبد هللا وK. د 25

26 Kحتاد من ٔ�½ل امجلهورية عضو ا�لس الوطين ديون �ٓم<ة م<ت محمد وa 26683760  حلزب 
 22304941 حلزب aحتاد من ٔ�½ل امجلهورية رئ)س قسم بتلميت اcهمحمد وK اشف 27

 43092005 حلزب aحتاد من ٔ�½ل امجلهورية رئ)س فرع بتلميت ٔ�محد وK يعقوب 28
 46563636 حلزب aحتاد من ٔ�½ل امجلهورية رئ)س فرع �لب �ٓدرس خمتار م<يار وK بون 29

 48472020 حتاد من ٔ�½ل امجلهوريةحلزب a رئ)س فرع امل)رس سHيدي وK محمد 30

 47707900 حلزب aحتاد من ٔ�½ل امجلهورية رئ)س فرع اجو¬ر العينني محمد وK ماء 31
32 Kتار السامل عبد العز¬ز وâحتاد من ٔ�½ل امجلهورية رئ)س فرع تنغدج اa 22050344 حلزب 
 36301894  اsٔوىل مسmشار �لوزارة  وK سHيد �ايل لربوفسري عبد هللا 33
 49469192  مد¬ر مصäة  وK وديه لربوفسري عبد هللا 34
 46421414  التك<لوجyا �روصو مد¬ر معهد  احلاج ٔ�محد وK. د 35
 ANARPAM 26306961 مد¬ر �ام مسا�د  زروق محمد حيي وK ٔ�محد 36

37 Kيخ ر�ه رب وHيب هللا الشuمئة رئ)س رابطة  حsٔ22036657  ا 

38  ٔsمحمد اK49222222 رشكة يوروب اكر ر½ل ٔ�عامل، مد¬ر عبد الرمحن مني و 

 46414171 رئ)س حزب سHيايس عقyد جامرك م`قا�د، �ب وK ٔ�محد سامل 39
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40 Kمحدي و Kيدي وHيايس ابنو معر سHه سy41721438 وج 

 f  46432550ئب سابق  الف`وح قاري وK ٔ�بو 41
42 Kيدي محمد وHشوط الغربية مد¬رمعدة سابق،  ٔ�بو�كر سîة �نواy27384710 ;وي �لشؤون إالسالم 

 44489214  املالية مفmش بوزارة  سHيد� الشHيخ وK محمد 43
 47783490  مسSد ٔ�سHتاذ م`قا�د وٕامام  احلاج محمد مولود 44
 26177307  بوزارة التجهزي ðندس رئ)س مصلäة سامل وK مصطايف ٔ�محد �ب وK محمد 45
 22219070  ر½ل ٔ�عامل  ٔ�ربيه Kمحمد و 46
47 Kيوسف و � 46711998  ر½ل ٔ�عامل  سHيد

48 Kن الرا½ل وñ46540480  واملظامل الف`وى  ع 
 46411119 ر½ل اعامل محمدي وv Kامد 49
50 Kارك وuمحمد سعد محمد ام Kق`صاد مراقب مايل وزارة  ٕا�راهمي وa  36653663 

51 Kيد عبد الرمحن وHعامل يف  اتسsٔ� 44498585  ٕا¬ران القامئ 

 36302447  ر½ل ٔ�عامل وK املصطفى حيي وK سHيد ٔ�محد 52

53 K26663353  ر½ل ٔ�عامل  عبدويل محمد احلافظ و 

54 K22701930  ر½ل ٔ�عامل اهلي8 عبد هللا و 

 22425271  دريك م`قا�د  وK امحيد امحيد وK عبد هللا 55

56 K47152585  دريك م`قا�د احو¬ريه ٔ�محد سامل و 

57 Kٔ�معر و K36327639  لسو�وجمي مد¬ر �ام سابق احو¬ريه محمد و 

 22029973  ٔ�طار مد¬ر مسا�د مسmشفى  اsٔمني وK ٔ�مغر ملرابط وK محمد. د 58

 44700138 ا�معة طب)ب رى)يس العيادة امuارك محمد بون وK,د 59

60 Kه  ليلعبد اجل  محمد احلافظ وy46509083  وج 

61 Kيدي وH22738589  اخلاص مد¬ر التعلمي  احو¬ريه س 

62 Kمحمد و Kسان مفوضية حقوق  احو¬ريه القطب وT22465027  إال 

 36213131  النقل مسmشار وز¬ر  اKاه حيي وK �ه 63

 44008099  سHيايس وجyه وfشط  �)ىس Gاجyل وK ٔ�محد 64

 46878747  ر½ل ٔ�عامل  ½دو داâتار وK محم 65

 49905867  ر½ل ٔ�عامل  محمد وK شداد 66

 36302629 الكفاالت بوزارة اûهتذيب ٔ�سHتاذ، ٕادارة  ٔ�محد حيي وK �ب 67

�ه عبد هللا وK محمد 68Kا K46532882 ضابط جامرك م`قا�د و 

69 Kيد ٔ�محد وH22271787  الوطنية �لامء ٕاطار يف الرشكة  امحلد س 

 41245005 اûهتذيب الوطين ٕاطار بوزارة العيدي سHيدي محمد وK محمد 70

 46523300 مفmش تعلمي "م<يه" محمد وK سHيدي محمد 71

 44063456  شعاØر مد¬ر رشكة  نور¬ن عبد الرمحن وK ذ 72

 44489317  املزيانية ٕادارة  �ب وK احلامك محمد �د وK محمد 73

74 Kتاذ  تيكا عبد الرمحن وH22003539  ٔ�س 
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 ð  44489043ندس  وK عبد هللا امود وK ٔ�محد. د 75

76 Kندس   الهرمي محمد سامل وð  22032130 

 48567660 ٔ�سHتاذ اâتار السامل املصطفى وK محمدي 77

 41014679  ر½ل ٔ�عامل محمد وK �اكه 78

 48740404 ر½ل ٔ�عامل املصطفى النابغه ٔ�محد وK محمد 79

 22243771 �نواîشوط الشاملية مد¬ر ;وي �لصäة محمد حيظيه محمد سعيد وK. د 80

 46722700 مد¬ر بنك وK بون خمتار محمد وK امحد سامل 81

82 K27777772 ر½ل ٔ�عامل مسي ٔ�محد و 

83 Kمحمدن و Kه ومعدة  ٔ�محدو فال حيي وy44313182   سابق وج 

 ð 22306484ندس، ر½ل ٔ�عامل "تلبا" سHيدي محمد وK عبدو 84

 26263030 ر½ل ٔ�عامل هللا سHيدي محمد وK حفظ 85

86 Kة محمد العيدي عبد ا�لطيف وäوىل رئ)س مصلsٔ46598362 �لوزارة ا 

87 Kمن  ثو�ن عبد هللا وsٔ46435335  الغذايئ ٕاطار مبفوضية ا 

 22663262  ر½ل ٔ�عامل  القادر شHيخنا وK عبد 88

 22466085 وجyه سHيايس وK العيد د وK محمد ساملٔ�مح 89

90 Kمني وsٔتار السامل محمد اâ41241826 ر½ل ٔ�عامل ا 

 44343034  النفط ٕاطار بوزارة  ٔ�محد ٔ�محد سامل وK �ب 91

 41988165 بتلميت 2 مد¬ر مدرسة اجلديدة املصطفى وK ¬ر�يت ٔ�محد وK محمد 92

 46880341 ر½ل ٔ�عامل ضابط رشطة م`قا�د، نابغةمحمد ال  الشاعر وK سHيدي 93

94 Kا�ن معر محمد عبد هللا و K46421717 ر½ل ٔ�عامل محدي و 

95 Kتار السامل الفا�يل وâشار اmي ر½ل ٔ�عامل، مسÝ22460583 ب 

96 Kتاذ، ر½ل ٔ�عامل ٕافكو محمد عبد هللا وH36108174 ٔ�س 

97 Kوس محمد سامل وuتاذ بثانوية احH46753546 وتلميتب ٔ�س 

98 Kٔ�محدو و K22604962 ر½ل ٔ�عامل محمودي �يل و 

99 Kول  محمد محمود محمد محمود وsٔيايس النائب اH48564471 �لعمدة، فا�ل س 

 f 44404142ئب معدة النباغية  الشHيخ سHيدي نورة ٕا�راهمي. د 100

 36313810 فا�ل سHيايس السامل حuيب وK اâتار 101

 22407140 سHيايس حصفي سابق وفا�ل  وK اâتارماموين 102

 20936229 الثقايف املوريتاين يف cامuيا سابقا، فا�ل سHيايس مد¬ر دروس التجمع  وK عبد هللا عبد هللا السامل 103

104 Kيايس، ورئ)س املصطفى محمد فال وHه سy22032621 م<ظمة جممتع مدين وج 

 37363986 وجyه سHيايس سHيدي محمد وK الشHيخ 105
106 Kيايس املد¬ر املسا�د محمد حيي محمد عبد هللا وH41856004 �لسجون، فا�ل س 

 46773389 دروس و رئ)س مجمعات مدارس يف مقاطعات توجونني وتيارت وعرفات فا�ل سHيايس، مد¬ر سامل محمدن وK محمد 107
 22803991 فا�ل سHيايس هللا حuيب هللا وK عبد 108
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109 Kيايس  �ب محمد محمود وH42096200 فا�ل س 

 46347306  النفط اطار بوزارة احلسن وK ايب 110

111 K36325366  وزارة املالية ٕاطار م`قا�د من  عامرو ٔ�بو�كر و 

112 Kيخ ٔ�محد وHهتذيب م`قا�د من وزارة  محني الشû36292651  ا 

 36112113  مبوريتل ðند ٕاطار  cالم محمدن وK محمد 113

 22017647  احلرة ٕاطار �ملنطقة  احلسن محمد وK محمد 114

 22308927  الرضائب ٕاطار ٕ�دارة ا�ل عبد هللا وK عبد 115

 22330336 ٔ�سHتاذ  احلافظ اKاف وK محمد 116

 22802824  طب)ب  ٔ�محد وK احلافظ ٔ�محد سامل وK. د 117

118 Kبد و Kمحمد و � 22117043  الصيد بوزارةٕاطار   الشHيخ سHيد

 27125213  ٕاطار  سHيدامني محمد سامل وK. د 119

120 Kيد محمد وH22000411  ر½ل ٔ�عامل  التلمودي س 

 22042257 مفmش ٕادارة الشغل  هللا محمد وK عبد 121

 46417580  املركزي ٕاطار �لبنك  وK بده عبد هللا وK يعقوب 122

123 Kيخ وHالش Kش تعلمي ومعدة  ديهدي ٔ�محد وm22738724  سابق مف 

124 Kيد¬ن ملرابط وHندس  سð  46584645 

125 Kندس �رشكة  اليدايل محود وð احS44233466  الن 

 36680778  ٔ�سHتاذ ½امعي  هللا اâتار محمد محمود عبد. د 126

 31425715  مقا�د ٕاطار بنيك  محمد املبارك 127

 22321201  ٕاطار �اكبك  اكريال محمد سامل وK. د 128

 49544414  ٕاطار �اكمك  حمفوظ سHيد محمد ٔ�محدو 129

 36603264  اKاGلية ٕاطار بوزارة  مولود احلاج محمد عبد هللا محمد 130

131 Kيد محمد وHيد سHش تعلمي  السm20242228 مف 

 20959216  املالية ٕاطار بوزارة  اجليالين ٔ�محدو ٕا�راهمي 132
 22530450  الmشغيل ٕاطار بوزارة  احلافظ اsٔمني وK محمد 133
 22309121  اكبك مد¬ر ب ا�رو  اجلليل عبد هللا وK عبد 134

 36112999  مفmشHية اKو¢  حييظه ٕا�راهمي وK محمد 135
136 Kتار وâ44224443  ٕاطار مبوريتل  محود ا 

 42224567  لالmشغي ٕاطار بوزارة  اجلليل محمد احلسن وK عبد 137

 33849335  النفط ٕاطار بوزارة  فاضل عبد هللا وK محمد 138
 20442559  ٕاطار  اواه سHيد اâتار 139

 36113637  دكتور  محمد عامرو 140

141 Kيخ سعد بوه وHش ٕادارة  البدوي الشm22425958  الرضائب مف 

142 K22427771  ٕاطار  ٔ�مغر الر�س و 



6 

 

143 Kرييك عبد الرمحن وuام K22615826  ٕاطار  بالل و 

 46434099 ٕاطار  فال ٔ�محد وK مصب. د 144

145 Kن وÒري دويل  مولود سلu36613951  خ 

146 Kاليل ٔ�محد سامل وyشوط ا�لس اجلهوي  الفî36354144  �نوا 

147 Kمني وsٔ48882203  �لصفقات ا�لجنة الوطنية  ٔ�محد سامل محمد ا 

 22283824  طب)ب  ٔ�معر د وKٔ�مح. د 148

 46292985  ٔ�سHتاذ ½امعي  ٔ�محدو وK سHيد� ٔ�محد محمود وK. د 149

 49959519  سابقا مد¬ر �ام لصوfد¬ر  وK الباه ٔ�محد وK عبد هللا 150

 46412554  عقyد م`قا�د  وK ا�ه ٕاسامعيل وK ٔ�محد 151

 46876561  ٕاطار م`قا�د  ٔ�معر سHيد محمد وK سHيد 152

153 K31312626  معمل  او¬ك)س ا�ه و 

 31188758  �لرضائب مفmش رئ)يس  هللا وK بوGري سHيد محمد وK عبد 154

 22509010  وجyه  ابده وK �باد 155

156 Kممادي عبد هللا و Kشار بوزارة  ٕا�راهمي وmج¹عية مسa 43439002  الشؤون 

157 Kعبد الرمحن و  � 49126504  مد¬ر مصäة (اKمان(سHيد

 36395941  ٔ�سHتاذ ½امعي  محمد سHيد� عبد الرمحن وK. د 158

159 Kد م`قا�د  بومه عبد هللا وy49933836  عق 

160 K22082208  ر½ل ٔ�عامل  انداري ٔ�محد و 

161 K46462497  ٕاطار  ابوه ٕا�راهمي و 

162 Kن وñ46448583  ر½ل ٔ�عامل  امحيد ع 

 22223176  ٔ�سHتاذ  الهيبه الرمحن وKعبد  163

 37328974  ٕاطار بت0ٓزر ٕاسمل وK اGليفه 164

165 Kيب وuح K36217950  ٕاطار  عبد الف`اح موىس و 

 22097035   ٕاطار �كنام  ٔ�معر وK �كرن 166

167 Kٕاسمل و � 46458887  طب)ب بيطري  سHيد

 46797034  وجyه  محمد وK ٔ�بك 168

 22484311  ٕاطار  اميانه ا وKسHيدين 169

 46412354  �جر عبدو وK اصن)ب 170

 44480971  ٕاطار مايل  سامل وK بومه 171

 32905590  اق`صادي  هللا سHيد محمد وK عبد 172

173 � 20954809  ر½ل ٔ�عامل  ممادي موىس ز�ر

 ð 42828227ندس �س¯مي هارون وK عبود 174

 y 22058629هوج  حيىي وK محدي 175
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 26954032 اطا ر �ملالية وK عبدهللا عبدهللا وK حيىي 176
 36171262 موظف ب ابرتوfس سHيدمحمد وK لبات 177
 36212218 اطار �رشكة محمد بون وK م<يار 178
179 K22133581 اطار �رشكة خمتار ام امحد سامل و 
 46775596 و�بل بنك �رك امuارك وK محمد 180

 27765417 فا�ل سHيايس حيظيه اâتار وK محمد 181

 46413900  فا�ل سHيايس  �ب وK احلسن 182

 37335266  فا�ل سHيايس  محمود محمد عبد هللا محمد 183

184 Kيايس  ٔ�محد ٔ�محد ¼سمل وH22632225  فا�ل س 

185 Kيخ ٔ�محد وHيايس  ٔ�ملني الشH34507528  فا�ل س 

186 Kن عبد هللا وñه  عy22091470  وج 

 46918792  ر½ل ٔ�عامل  Gريي موىس وK محمد 187

188 K46429770  �جر  حمفوظ محمد ¼سمل و 

189 Kد وy46442827  �جر  اخلرايش املف 

190 Kتار وâيد اH22401823  �جر  الرا½ل س 

191 Kتار وâه  ٔ�محد اy46455475  وج 

192 Kيخ وH41414293  ر½ل ٔ�عامل  �يه الش 

 22425626  السابق معدة امل)رس سعد ٕا�راهمي وK محمد 193

194 Kناء  الطالب محمد وyشوط ٕاطار يف مî43001105  انوا 

 36242434  العامة ٕاطار يف اخلزينة  فال محمد وK محمد 195

 42328724  اsٔمن الغذايئ ٕاطار يف مفوضية محمد وK دvدح 196

 22088988  اsٔمن الغذايئ ٕاطار يف مفوضية  سعيد وK الطالب سHيد محمد وK محمد 197

 33335353  اsٔمن الغذايئ ٕاطار يف مفوضية  احلسن K ممدو 198

199 Kيد ٔ�محد وHرئ)س قطاع  مسته س UPR 32061153 انت)شط يف 

200 Kمني وsٔب8 محمد اyشار سلطة  حm46500094  التنظمي مس 

201 Kيخ وHٕاسامعيل الش   Hحتادشa 42454597  من ٔ�½ل امجلهورية باب حزب 

 27674931  طب)ب ٔ�سHنان  ٕا�راهمي الشHيخ وK. د 202

 46401267  �جر محمود وK افان 203
204 K22611711  �جر  اك�ر الرتاد و 

 22249079  موظف بصوم�  محمود محمد وK ٔ�محد 205

206 Kئب معدة �لب  املبارك ٔ�محدو فال وf  46576582  س�ٓدر 

207 K46533080 سابقا معدة �لب �ٓدرس  ٔ�محدو حيي ٔ�محد �بو و 

 22949452  ٔ�سHتاذ  سHيدي الشHيخ وK محمد 208

 36458945  طب)ب  ٔ�بنو يوسف وK. د 209
210 Kيخ وHندس  ٔ�محد الشð  46465066 
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211 Kندس  ٔ�بنو محمد حيي وð  44355102 

 46413292  الكهر�ء ٕاطار �رشكة  العز¬ز اâتار وK عبد 212

 41477514  ومعدة سابق لبÝية �ٓجو¬ر ٕاطار بوزارة النفط  اجلليل محمد وK عبد 213

214 Kتار محمدو وâ41671400  موريتانيا ٕاطار ٕ�ذا�ة  ا 

215 Kيب وuاز  محمدن حc44043261  ٕاطار �سوما 

 22012921  فطالن ٕاطار بوزارة  السامل الر�ين وK محمدو 216

 48849093  اجلامع يف �ٓجو¬ر وجyه وٕامام املسSد  املايم ٔ�محد وK محمد 217

 42611624  وجyه  �ٓم محمد ¼سمل وK محمد 218

219 Kي,اين وHه  محمدن شy42251625  وج 

 47273973  �جر  الودود ٕا�راهمي وK عبد 220

221 Kه  اعبيد ٔ�محد وy49768888  وج 
 44662400  احملروقات ٕاطار �رشكة  الشHيخ وK ٔ�محدشHيخنا  222

 43303043  �جر  �زيد داليه وK ٔ�محد 223
 22166560  إالTسان مفوضية حقوق  �ب وK شداد 224
225 Kي,اين وHشغيل ٕاطار بوزارة  محمود شm41120908  ال 
226 Kه ا�ل وGخوu46942429  ٕادارة امجلارك  ام 
 36300233  صوم� ٕاطار يف رشكة  ملايما محمد وK محمد 227

 20803670  ٕاطار �لرضائب ٔ�محد سامل وî Kهكه 228

229 Kتار ٔ�م ٔ�معر سامل وâ22446770  احملروقات رشكة  ا 

 32340954  ½امعي  ٔ�محد وK محمد 230

 42661515  مرشوع ٔ�مل  فال جامل وK عبد هللا 231

232 Kحيي و K22227770  ل ٔ�عاملر½ املصطفى محمد و 

    �جر  القادر وK ٔ�محد ٔ�محد وK عبد 233

234 Kيد محمد وHر½ل ٔ�عامل  �ب س    

235 Kتار وâر½ل ٔ�عامل  ٔ�محد محمد ا    

    ر½ل ٔ�عامل  احلافظ محمد وK محمد 236

237 Kاجلديدة رئ)س قرية  حفظو ٕا�راهمي و    

   (1) ولرئ)س قرية الزب   محمد وK مهدت 238

239 K(2) رئ)س قرية الزبول  ¬ر�يت املولود و   

    رئ)س قرية سHمي  معط وK معط 240

    امuنيك رئ)س قرية  عبد هللا انص 241

    لكص)ب رئ)س قرية  ٔ�محد وK رافع 242

   الرمحة رئ)س قyة �زول  محمد وK دارا 243

 36536860  طب)ب  هارون هارون وK محمد. د 244
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245 Kه  ٔ�محد هارون وy36301394  وج 

 36303269  وز¬رة سابقة  �)شه مرمي ب¯ت ٔ�محد 246

 33413525  الصحفyات العربيات رئ)سة جتمع  مرمي ب¯ت امود 247

248 Kيدي وHنة �امة ملقاطعة  عبدي مايل ب¯ت سy36312286  تيارت ٔ�م 

 22399887  الوطنية حصفyة يف إالذا�ة  حلب)ب مرمي ب¯ت 249

 22007296  سHيدة ٔ�عامل  وK �هيين مميونة ب¯ت محمد 250

 31505072  طب)uة   ٕا�راهمي وK الشHيخ سHيد� فاطمة ب¯ت. د 251

 ð  41511806ندسة  اصن)ب ٔ�م لكثوم ب¯ت 252

 44605990  الوطنية موظفة �لتلفزة  محمد زي¯ب ب¯ت سHيد 253

 20621037  معدة سابقة  اsٔمني وK مuار�و مرمي ب¯ت محمد 254

 43439038  مدية مسا�دة  زي¯ب ب¯ت موىس 255

 22316084  مد¬رة �اكبك  تتو ب¯ت ٔ�محد 256
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