


 ""




152135

                                                             

14428202026




 www.errayaonline.net 

3

3





















    

    
   










      
   
    
    
    
   
   
    



3

3

24

900





144212

55




     








"24"



" ""
"






 

   
""
"""



"
 
   




224







     

19



 ""
 

  
 
  
 




"
 
    


"


   19
1900 




  
    




22


          
          
  72         
        
           
"        "    

""
 "
"""
   




  1414

2500025000
031031929201013737
031031 9292 0101 5656
2

5 2    2020
033033858567674949
033033858563630909


www.errayaonline.net
errayajournal@gmail.com


 

 











00 300 344 300 106 3000 23


344344
CCP

SARL SEHPSI
00 00 37 8778 clé 33


031031 9393 3030 7272
031031939330308686
031031 9393 3131 4747







SO DI PRESS




    1
021 73 71 28

021737678
021733043

021739559




031 96 77 94
031545396


   7
038 82 66 00







 ""



16


""







 

           
"


"

 ""
""
2025


SpaceX
  "  ""

"
 ""












  
  
  
 
 
 
 " "


""
"
" 



 
 "    
"


    

""
"



"



202026
144209












                       
   
    
    
    
   


                 
   
    
   

    


              
   
   
   
   
  
    
   










   "   
    
   
    
    

    
   
    

"
"
    
   

   
    
    
    



   
    
    

"
               
   
    
   

   
    
  
    
   
    
"
  

   
    

"
                 
   
    
   
    

    
    
    
    
    
    


  
 25   

    
 20202021  

   
    









   
  
   
 12    
  1442 
  




   
   
   
   
  


           
   363 
18   28  
   2020 
   3.329.613
  
223
85     
    



   
    
   
     

    
   
    
   
   


                
   
    
  4815 
   17 
  
    




 
 

202026
1442093 



""

""



 
 

                    
   
    
    
    
    
   
    


              
   1021 
   
494    



488
 ""   
    
760177
 ""    
  

72

380
    
500 380 
     
35





                   

 ""   
    
   
    "

"
        
    
   
   " 

   
    
    
    

"
  ""           
  "  


   
     
    
    
   

"
              
    "
    


     

    
    
    




""
 



     
     
   


     
  " "   
    
    
    
   " 
   
    

"

    
    
  "  
   

"
"    

     
     

"

    
      "

 
    

"
   
   
    
     




    
    
    
     
  
   
 "   1 

"
 
    
   

    
"

      
     
     

"

    
 "   
     

   
    
    

"

"     

     
     

"


202026
144209 4

 

      
    
"
    

"
    
 "    
   
     

"

"
 "   2020  
    

"
      
"     
     
 "  "  
      
    

 "
 ""
     


   
       "
    
   "  
     

   


    
    
"

    

    
 "
     

"

"
     

     










     
    
    
    
     
    


     


    

     
    
    
 "   
    
  "   "

"

"     
    
     
    
  "   "

"
     
     
 "    22

      
     

"
      
     

    2019 












"





    
     
    
    
     
    

  


     

    
     


 2020    
    
"     

     
    
"    

     


     
    
    
   
    

     
  


 "   
   
    
     

     
     
     
   
    
    

"


    
    
    
    
    "" 

"
     
    
     " "
  " 
   
     
     



     
    
    


     


     
    
  
    


     


     
    


     
 

   

     


    
    
    
    97 

    110 
    






" " 



          
    
 
   
    

   
   
   
     
    


     
 – "  80
33  "
     

    
    
   

 


 "2 "          
  
   
   
    
    
    
    
   

  
     

  
   
    
    
    
    

  
    
    
   
    

 
           
"2 "   
    

    
   
    
   
    
    
   


 


    
   
   

    
     
   
   

    
     
   
    

    
    

 
 

        
    " "
   
   

  
   
   
   

    

 
  

  
    


 

202026
1442095 





900   
   
   
    20
   
   
    
    
    
    
  432  
     
    
     

   
   
  
   
   
   
    
  
    



    




            
   
   
   
   
    
   


   
    
    
     
   
 

   



    

    
    
   
  
   
 ""
    
     
     





900
900







7
100


     
     
      

 
            
    


   4   

      
      
      
      
 100     
    

  
             
     
    
3     
  ""   
       
     12 
      

  
         

    

 
 




            
    
      
      

   
             

     

      
       

 
        
      
       
10   35
      
06     
     
     
 06 36 
 18    
   150  

   
 





 "2"











6202026
144109

2021    
  

 


 

  

 
 
 
 
  
   106 



 


 

 
     

     
      

 
   



 
  
 
       




  


   

 

     
  
 
 

  

 
  

 

  19


  
 25
551

 
 
 2.500 

20202021
551 
  

 
 
  




8009 
 

 

  
 
 

3921 




   
 


  


   
11 
145

 
 
 
 3 

   

 
 

20010810

 
  
400
125

  


 
5836 
 


   


 



 
  
2021 
 
 


    
 19
  
 



  
         
 
 64 

 
 
  
   

  
 


   
 

 


  
 


    


  
   

  



 
95
10 
20 


 320 
148

800

  
 

















9




 






  



202026
1440097


   


     





    





 12 24


3025   









  

   

5



































































  




 



 


 








 



  




5




     
17
  




7 
90
06
190




    
10










  

     


19





















    


   
   








1220 1988
   
     
    
   













    
   


 




100


          



  

 



   

   
  











8202026
144209



 


    

    
  
20
   
    
   
      
     
     


         
    
    
   

    
   

      

 
    
   
   
   

    



      


           
    
    
   
     
    
   

   
   
    



    
   
    
    
    
   
   
   



           

    
    
   



    
  
    
   
  20211  
    
   

19
          
   
    
   
    
   
   
  
  
 

    
     
   

    
    

    

    
  
   

    
    
  
    
















         



    

 1860   

5767   

    



      

    



   

   

    

32    

     35

   1860

 5767  



5

23

528

   

    

    

















    
    
 27  
   
   



          

   
    
   
   

     
    

300     3
02     
 
     40
65
 28    
    
    

    
   
    
     




 ""
    
    
   
    
   
    


          
    
    
   
    
   
   
    
    
     
    
    

     
     
     
    
    
     
    
     
     
   



    
   
    


    
    
    

    
  

     






""


   " "               

         

      25      

       "" 

"

 "



        

  

        

          







99 202026
144209

ANEP  2025003788       - ER- RAYA:26-10-2020

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- والية ميلـــــــــــــــة
- دائرة :  التالغمــــة

- بلدية  :  التالغمة
الرقم الجبائي : 098443065110138

الرقم / 141   /2020

إعـــــــــــالن  عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 
يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية التالغمة،عن  طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا متعلقة بمشروع: إنجاز تنقيب للتزويد بالمياه الصالحة للشرب ببدباغ 

فعلى المؤسسات المؤهلة في ميدان ” الري ”  نشاط رئيسي الدرجة الثالثة  فما فوق (03et plus)   مع وجود بند رقم : 34.303 إجباري سارية المفعول أن تسحب  دفاتر الشروط 
الخاصة بالمشروع من مكتب الصفقات العمومية للبلدية بمجرد أول ظهور لهذا اإلعالن في الجرائد اليومية أو النشرة الرسمية للمتعامل العمومي  للصفقات مقابل دفع مبلغ يقدر بـ 

: (00. 3000 دج)  حقوق السحب .
تكـــون العروض مرفقة  بالوثائق السارية المفعول :

01 - ملف الترشح:
1 - التصريح بالترشح مملوء مؤرخ وممضي ومختوم.

2 - التصريح بالنزاهة مملوء مؤرخ وممضي ومختوم حسب النموذج المرفق.
3 - نسخة من شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين في ميدان ” الري“  نشاط رئيسي الدرجة الثالثة فما فوق (03et plus)   مع وجود بند رقم : 34.303  إجباري سارية المفعول.

4 - القانون األساسي للمؤسسة المتعهدة بالنسبة للشركات والمؤسسات ذات األسهم.
5 - الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة.

6 - الحصيلة المالية للسنوات الثالثة األخيرة مصادق عليها من طرف مصالح الضرائب.
7 - المراجع المهنية وشهادات حسن التنفيذ لمشاريع مماثلة أو لها نفس طبيعة األشغال من حيث مدة اإلنجاز والمبلغ مسلمة من طرف صاحب المشروع حسب بنود دفتر الشروط.

.(CNAS ) 8 - قائمة الوسائل البشرية – التأطير + العمال مبررة بشهادات العلمية  وشهادات اإلنتساب إلى صندوق التأمينات اإلجتماعية
9 -  قائمة الوسائل المادية مدعمة بالبطاقات الرمادية  وشهادات التأمين سارية المفعول، التأمين أو محضر معد من طرف محضر قضائي في حالة وجود عتاد ال يتوفر على بطاقات 

رمادية قانونيا.

02 العرض التقني:
1 - دفتر الشروط التقني – النموذج األصلي الممنوح -  ممضي ومؤشر عليه  في كل الصفحات يحتوي في آخر صفحة  عبارة ” قرىء وقبل“ مكتوبة بخط اليد. 

2 - التصريح باإلكتتاب مملوء مؤرخ وممضي ومختوم حسب النموذج المرفق.
3 - مذكرة تقنية تبريرية مملوءة مؤرخة وممضاة ومختومة حسب النموذج المرفق.

03 - العرض المالي : 
1 - رسالة التعهد  مملوءة مؤرخة وممضاة و مؤشرة.

2 - جدول األسعار الوحدوية بالحروف واألرقام  مملوء مؤرخ وممضى و مؤشر.
3 - التفصيل الكمي والتقديري مملوء مؤرخ وممضى و مؤشر.

 لكل  معلومات إضافية بخصوص الملف وتوضيح أكثر يمكن للمشاركين الرجوع إلى دفتر الشروط.
 

كل الوثائق المرفقة يجب أن تكون نسخ طبق األصل  وفي طور الصالحية 

حدد تاريخ إيداع العروض  في آخر يوم من مدة تحضير العروض  والمحددة  بـ : ( 21 ) يوم ابتداء من أول ظهور  لإلعالن في الجرائد الوطنية أو النشرة الرسمية للمتعامل العمومي  
من الساعة : (8:00) سا الثامنة  صباحا إلى غاية الساعة العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا (10:45 ) سا بمكتب الصفقات العمومية – بلدية التالغمة شارع حجيرة أحمد 

والية ميلة.
في حالة توافق يوم إيداع العروض وفتحها يوم راحة أو عطلة قانونية تمدد مدة تحضير العروض إلى غاية يوم العمل الموالي.

 يتم فتح األظرفة  التقنية والمالية وملف الترشح في نفس يوم إيداع العروض على الساعة (11:00) سا  الحادية عشر صباحا في جلسة علنية بحضور المتعهدين الراغبين  في ذلك 
بمكتب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية التالغمة – قاعة اإلجتماعات- 

الظرف الخارجي األول يجب أن يكون مغفل بإحكام  ويحمل عبارة:  

  ”  ال يفتح إال من طرف لجنة  فتح األظرفة وتقييم العروض“ طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  رقم 09/ 2020 خاص بـ : 
إنجاز تنقيب للتزويد بالمياه الصالحة للشرب ببدباغ 

هذا الظرف يحمل  بداخله  ثالثة أظرفة  ”ملف الترشح“ ” العرض التقني“  ”العرض المالي“   ويوضع  ملف الترشح والعرض التقني والعرض المالي ،في أظرفة منفصلة ومقفلة 
بإحكام، يبين كل منها تسمية المؤسسة، ومرجع طلب العروض وموضوعه وتتضمن عبارة : (ملف الترشح) أو ( عرض تقني) أو (عرض مالي ) حسب الحالة.

- يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لمدة  تسعون (90) يوما + مدة تحضير العروض.
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بطلب من السيد : شباح فرحات بن عياش الساكن 03 شارع فرحات عمار بالمرادية الجزائر العاصمة في حقه األستاذ : بوبصيل محمد الشريف محضر قضائي كائن مكتبنا 

بحي 80 مسكن عمارة أ4 الطاهير الموقع أدناه.
موطن في مكان التنفيذ مكتب األستاد : بوبصيل محمد الشريف، الكائن مقره بالعنوان المذكور أعاله.

نحن االستاد : بوبصيل محمد الشريف محضر قضائي لدى المجلس القضائي الكائن مكتبنا بحي 80 مسكن عمارة ا4 الطاهير. الموقع أدناه.
بناء على أمر بتصفية المصاريف القضائية الممهورة بالصيغة التنفيذية الصادر عن السيد رئيس الغرفة العقارية المؤرخ في 26/ 03/ 2017 رقم : 149/ 2017._

بناءا على األمر بالحجز العقاري الصادر عن السيد رئيس محكمة الطاهير المؤرخ في 24/ 09/ 2018 تحت رقم :  803/ 18._
بناء على أمر الصادر عن السيد : رئيس قسم البيوع العقارية المؤرخ في : 13/ 10/ 2020.

المتضمن تحديد أمر تأجيل البيع بالمزاد العلني للعقاري لجلسة يوم : 24/ 11/ 2020 على الساعة الواحدة والنصف ظهرا._
العقاري المعني بالبيع بالمزاد العلني : (( في نصيب المحجوز : عيشونة رابح المتمثل فيما قدره : 01/ 02 على الشيوع لقطعة أرض فالحية تقع ببلدية الطاهير بالمكان المسمى 
أقالل تقدر مساحتها : 17 أر 50 سار عليها بناية تنتمي إلى مجموعة الملكية رقم : 162 من القسم 12 نصف العقار يقدر ب 875 م2 حدد السعر االفتتاحي الذي يبدأ به المزاد 

العلني بالنسبة للقطعة األرضية الغير مبنية بمبلغ : 5.142.570.00 دج ويصبح المبلغ بعد إنقاصه العشر بمبلغ: 4.628.313.00 دج._
وحدد السعر االفتتاحي للبناية المنجزة بمبلغ : 4.928.600.00 دج وبعد إنقاص العشر يصبح المبلغ : 4.425.774.00 دج

على المزايد أن يحضر معه 1/ 5 من السعر االفتتاحي أو بواسطة صك مضمون والراسي عليه المزاد تحمل جميع مصاريف القضائية بما فيها مصاريف التسجيل والشهر 
والرسوم المستحقة. 

المحضر القضائي

مكتب التوثيق  لألستاذ /إدريس عميار  الموثق 
ب 16 نهج بن مليك قسنطينة 

حل الشركة 
 /10  /22 بتاريخ  بمكتبنا  محرر  عقد  بموجب 
حل  فريد  مصفار   / السيد  قرر  مسجل,   ،2020
المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية 
المحدودة المسماة :مؤسسة مصفار فريد للتبريد 
, مقرها : حي المحطة بلدية خنشلة والية خنشلة 
, مدتها 99 سنة رأسمالها 100.000,00 دج , 

وعين  السيد / مصفار فريد مصفيا للشركة .
المحلي  بالمركز  العقد  هذا  من  نسخة  ستودع 

للسجل التجاري لوالية خنشلة . 
لإلعالن / الموثق

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

األستاذ: تريدي عبد القادر محضر قضائي
لدى محكمة الطارف

العنوان المهني 08 مــاي 1945 والية الطارف
محضر إثبات  حالة عقد اجتماع عمومي 
المصادقة على التقرير األدبي و المالي 

و تجديد الجمعية الوالئية للمتبرعين بالدم  
التاسعة ونصف  الساعة  على  و عشرين  ألفين  سنة  أكتوبر  من شهر  السادس  بتاريخ 
صباحا،بناءا على طلب السيد : الواعر فاتح عضو منظم من أجل عقد اجتماع عمومي 

بقاعة احمد بتشين ببلدية الطارف مركز 
:56/م.ت.ش.ع/2020  الرقم  عمومي  اجتماع  عن  بالتصريح  خاص  وصل  على  بناء 
و  التقنين  مديرية  السيدة  منه  بتفويض  الوالي  عن  صادرة   2020  /10  /06 بتاريخ 

الشؤون العامة لوالية الـــطارف 
نحن األستاذ تريدي عبد القادر محضر قضائي بدائرة اختصاص مجاس قضاء الطارف .

و  مركز  الطارف  الطارف  ببلدية  بتشين  احمد  قاعة  إلي  انتقلنا  أعاله  المذكور  بتاريخ 
بحضور 23 شخص 

بعد افتتاح الجلسة بكلمة الترحيب من طرف السيد: الواعر فاتح بصفته رئيسا للجمعية 
المنهية(العهدة) المحددة قانونا و بعدها قام بشرح على مسامع جميع الحاضرين الهدف 
فاتح  رئيس  الواعر  العملية على مايلي: 01)  اللقاء و االجتماع حيث أسفرت  كم هذا 
للجمعية 02) بولنوار يونس نائب رئيس الجمعية  03) رزق هللا جمال : الكاتب العام  
 (06 العام  الكاتب  نائب  محمد  معطى هللا   (05 المال  أمين  رضاء  محمد  ثابت  بن   (04
برشني نور الدين نائب أمين المال 07) عارف عبيدات عضو 08) جدي محمد الطاهر  
طرف  من  باإلجماع  المكتب  أعضاء  تزكية  ،تمت  عضو  نجيب  خربوقية   (09 عضو  

الحاضرين برفع األيدي 
اثبانا لما سبق ذكره حررنا هذا المحضر و سلمنا نسخة منه لطالب والكل طبقا للقانون 

 المحضر القضائي 

- ER- RAYA:26-10-2020

- ER- RAYA:26-10-2020- ER- RAYA:26-10-2020

مكتب التوثيق  لألستاذ /إدريس عميار  الموثق 
ب 16 نهج بن مليك قسنطينة 

حل الشركة 
 /10  /22 بتاريخ  بمكتبنا  محرر  عقد  بموجب 
حل  فريد  مصفار   / السيد  قرر  مسجل,   ،2020
المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية 
المحدودة المسماة :مؤسسة مصفار فريد للتبريد 
, مقرها : حي المحطة بلدية خنشلة والية خنشلة 
, مدتها 99 سنة رأسمالها 100.000,00 دج , 

وعين  السيد / مصفار فريد مصفيا للشركة .
المحلي  بالمركز  العقد  هذا  من  نسخة  ستودع 

للسجل التجاري لوالية خنشلة . 
لإلعالن / الموثق

النادي الرياضي للهواة األبطال لرياضة الكيك بوكسينغ 
والفول كونتاكت برج بوعريريج   
إلى السيد مدير الشباب والرياضة 


الموضوع  :   إشعار بعقد الجمعية العامة للنشاط سنة 2020 

والتحضير للجمعية   العامة االنتخابية لنهاية العهدة األولمبية
بوكسينغ  الكيك  لرياضة  األبطال  للهواة  الرياضي  النادي  يسر 
لنشاط  العادية  العامة  الجمعية  بعقد  يعلمكم  ان  والفول كونتاكت 
سنة 2020 وتحضيرا للجمعية االنتخابية لنهاية العهدة األولمبية 
وذلك يوم : 31/ 10/ 2020 على الساعة :17 مساء ب المركب 

الرياضي الجواري حي 1008 برج بوعريريج
بوكسينغ  الكيك  لرياضة  االبطال  للهواة  الرياضي  النادي  ويسر 
والفول كونتاكت ان يعلمكم بعقد  الجمعية العامة االنتخابية لنهاية 
 17: الساعة  على   2020 /11 /15 : يوم  وذلك  االولمبية  العهدة 

بالمركب الرياضي الجواري حي 1008 
وفي األخير تقبلو منا فائق التقدير واالحترام 

برج بوعريريج في : 25 /10 /2020 
رئيس النادي

فراحتية عبد الرحمان 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء :باتنـــــــــتة

محكمة: ملحقة رأس العيون
رئيس قسم شؤون االسرة
رقم الترتيب:00271/ 20

أمر باستبدال مقدم
            أمر باستبدال المقدم – بن عبد الغاني عبد هللا بن محمد – المعين 
بموجب الحكم الصادر عن قسم شؤون األسرة بتاريخ:16/ 06/ 2013 
شهاب  الغني  عبد  ”بن  بالمسمى   2013 الفهرس00263/  رقم  تحت 
في:22/ 07/ 1989  المولود  زينب  بربريس  وابن  بن عبد هللا  الدين“ 
برأس العيون الساكن ببلدية رأس العيون مقدما عن عَمه المحجور عليه 
المسمى ”بن عبد الغاني أحمد ”ابن محمد وابن قانة خضرة المولود في 
:01/ 01/ 1953 برأس العيون والساكن ببلدية رأس العيون ،وأن يتولى 
مقام  بذلك  يقوم  أن  على  عليه  المحجور  شؤون  تسيير  الحالي  المقدم 
المقدم الحريص ويستأذن المحكمة في التصرفات القانونية ذات األهمية 

كبيع العقار وإيجاره.. الخ والقول بالرجوع إلينا في حالة اإلشكال 
الوطنية  اليومية  الصحف  بإحدى  األمر  هذا  منطوق  ننشر  األمر    -

الصادرة باللغة العربية.
وتم إمضاء أصل األمر من قبل المقدم والرئيس وأمين الضبط .

رأس العيون:12/ 10/ 2020
القاضي                   المقدم                      أمين الضبط

النادي الرياضي للهواة
سريانة في: 25 أكتوبر 2020      

الشلعلع سريانة                    
إلى السيد/مدير الشباب والرياضة                          

 لوالية باتنة

=الموضوع:طلب عقد جمعية عامة عادية وانتخابية

                     يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم 
جمعية  بعقد  الترخيص  في  والمتمثل  هذا  بطلبي 
بالمركز   2020  /10 ليوم:28/  عادية  عامة 
 (17.00) الخامسة  الساعة  على  سريانة  الثقافي 
االنتخابية يوم: 12/ 11/ 2020  مساء،والجمعية 

بنفس المقر والساعة السالفة الذكر.

تقبلوا منا فائق التقدير واالحترام ،وشكرا
رئيس النادي الرياضي
ن.بن مخـلـوف

النادي الرياضي للهواة لبلدية بئر قاصد علي 
إلى السيد مدير الشباب والرياضة 


للنشاط سنة  العامة  الجمعية  بعقد  إشعار     : الموضوع  
لنهاية  االنتخابية  العامة  للجمعية    والتحضير   2020

العهدة األولمبية
ان  علي   قاصد  بئر  لبلدية  للهواة  الرياضي  النادي  يسر 
 2020 سنة  لنشاط  العادية  العامة  الجمعية  بعقد  يعلمكم 
وتحضيرا للجمعية االنتخابية لنهاية العهدة األولمبية وذلك 
دار  :17 مساء ب  الساعة  : 30/ 10/ 2020 على  يوم 

الشباب حناشي معضادي 
ويسر النادي الرياضي للهواة لبلدية بئر قاصد علي  ان 
العهدة  لنهاية  االنتخابية  العامة  الجمعية  بعقد   يعلمكم 
االولمبية وذلك يوم : 07/ 11/ 2020 على الساعة :17 

بدار الشباب حناشي معضادي  
وفي األخير تقبلو منا فائق التقدير واالحترام 

برج بوعريريج في : 25 /10/ 2020 
رئيس النادي
بلخيري عبد الوهاب 

النادي الرياضي للهواة الوئام لرياضة الكيك بوكسينغ 
والفول كونتاكت برج بوعريريج

إلى السيد مدير الشباب والرياضة 


الموضوع  :   إشعار بعقد الجمعية العامة للنشاط سنة 2020 
والتحضير للجمعية   العامة االنتخابية لنهاية العهدة األولمبية

بوكسينغ  الكيك  لرياضة  الوئام  للهواة  الرياضي  النادي  يسر 
والفول كونتاكت  ان يعلمكم بعقد الجمعية العامة العادية لنشاط 
سنة 2020 وذلك يوم : 03/ 11/ 2020 على الساعة :16.30 

مساء ب دار الشباب أحمد مصدق برج بوعريريج 
كما يسرنا ان نعلمكم عن عقد الجمعية العامة االنتخابية يوم : 
19/ 11/ 2020 على الساعة : 16.30 مساء بدار الشباب أحمد 

مصدق برج بوعريريج 
وفي األخير تقبلو منا فائق التقدير واالحترام 

برج بوعريريج في : 25 /10/ 2020 
رئيس النادي

عوفي عز الدين 

رئيس النادي الرياضي الهاوي
 تنس  أوراس باتنة

مدير من  اجلمعية   تطالب 
باتنة لوالية  الرياضة  و   الشباب 
العامة اجلمعية  اجتماع   بعقد 
اخلميس يوم  في  االنتخابات   و 
اجلمعية و   2020 نوفمبر   5 
12 اخلميس  يوم   االنتخابية 
الساعة على   2020  نوفمبر 
الشباب بدار  مساء   اخلامسة 
سعيدي رشيد وفق موافقتكم.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء :باتنة

محكمة: ملحقة رأس العيون
رئيس قسم شؤون االسرة
رقم الترتيب:00285/ 20

أمر باستبدال مقدم
الحكم  بموجب  حمو-المعينة  بنت  عقيلة  بومخيلة   - المقدم  باستبدال  أمر 
رقم  تحت   2010  /02 بتاريخ:21/  األسرة  شؤون  قسم  عن  الصادر 
بالمسماة  ليلى“  أسباع  ”بن  ابنتها  عن  مقدما   2010 الفهرس00063/ 
في:01/  المولودة  عقيلة  بومخيلة  و  حفناوي  ابنة  خالصة“  اسباع  ”بن 
06/ 1986 بالقيقبة الساكنة  ببلدية رأس العيون  وبالنتيجة تعيينها مقدما 
و  حفناوي  ابنة   ” ليلى  اسباع  المسماة:“بن  عليها  المحجور  أختها  عن 
بومخيلة عقيلة المولودة مفترض 1979 حكم  في :01/ 01/ 1989 برأس 
العيون  الساكنة ببلدية رأس العيون وأن تتولى المقدم الحالي تسيير شؤون 
المحجور عليه على أن تقوم بذلك مقام المقدم الحريص وتستأذن المحكمة 
والقول  الخ  وإيجاره..  العقار  كبيع  األهمية  ذات  القانونية  التصرفات  في 

بالرجوع إلينا في حالة اإلشكال 
-  األمر ننشر منطوق هذا األمر بإحدى الصحف اليومية الوطنية الصادرة 

باللغة العربية.
وتم إمضاء أصل األمر من قبل المقدم والرئيس وأمين الضبط.

رأس العيون:19/ 10/ 2020
القاضي                    المقدم               أمين الضبط

- ER- RAYA:26-10-2020

- ER- RAYA:26-10-2020

- ER- RAYA:26-10-2020

- ER- RAYA:26-10-2020- ER- RAYA:26-10-2020 - ER- RAYA:26-10-2020

- ER- RAYA:26-10-2020- ER- RAYA:26-10-2020






   

    

   
    


   

   
     






 
 
    
 
 
3.9%



 






   
   






   


20205%4%
4.5%
    5.5%


   
   


    

20205%4%
 

   
5.5%4.5%





   4%  3% 


    
2020
2%20233.5%2.5%

3%
   


4.2%3.9%





    






3.55%


      




7.720209.6%








4.4





      
    






 


      













4.5




99%

19.915.2

2018



2026





2021







    












30




expert






expert   
















    

11
 12.9   
    


1.5




 


 





   








  


15
    














enerzine







      
   

     


650


















    







 







 

10202026
144009



   
  
   
  
   20 
   
    
    

    "
    
   
   
  

"   
  " 
   
  
   
   

"
 " 
   
   
   
  
"  


   

    
   
    
   " "
  " 
   

   

    


"






 
 ""


144209202026








  



920
  




191130
 31



20172020








      




   


  




   








7
11





2019


19



18
17
16
   16
    15
1415




 151  
  
   


26



  
2015




"19"
  
21
   




61  61




15
 2022

   "
    

 "
   
  

 " " 



2022
   
  
"








"
   " 




"
   
 "


"


   

  



"







"
19


    2021
525
2022

   

2021

13
13
 """
124
3117






1972""

5212

  
  
  
   


 "  " 



   

 26  

 26



21

18


   










  
  

 

   



  

 
   







   
20
  
   20  
 

   




   "





"

  " 


  


"  
  " 
   
 



"
"
 




"

-12-121313 - -




   
21
""







76


54


31 ""


""
8








"
" 


24
 




2016

20192020


""


""

    

 ""




    
21



""
""""

""
"""
"
"""

"





 ""









144209202026144209202026









  2021 2020




   ""  




   


    

75
    





20
3301
10
12

















  

  
  

   





  
 
 19  
  
  
" 
  



"  
 "



  
21  
  
5

  
  
  





                                                            
   



   
   
 
   



    
  




 

  

















   




   

  
  
 



  
  







    

   












  
   
 ”  
  “ 
    

    ”



“  

“”




 


      






 


 
 










  



      











    
















   


  




   
   


























    




   














   



 

 















   







      












     









     






"


"
    
 ""
"

"

 
 35  

 






    

35    


   













35









35




35
     


     
     
  





 







   

14202026
144009







  

   










   


   
  
   


   


    
  





  
  



   
   
   











   


   
  
   


   





   





    
   

    










   


 






   


    

    









   





    


250










   




    





S400









S400
16



S300






S400

 
S400





S400
 


S400




   


F35
S400









 

  

 

 





 







1023



25


 





27


 












    
   










    


      

    







    







     5

   


  19

3
     




    
   





   

    









   222


     
19







     












15 202026
144109



202026
144209162020 2
14421442  0909

 
 

 
 
 
  



 
 





حديث 

َوَما أَْنُتْم َلُه ِبَخاِزِنني 





    
   
   



   
    
   
          "
             
"          
     " 

 

   
 

  

"
 "
  "

 "  "
 


 




 " 
 
 "

 " 

 " 
 




    

 
   
 
 

     

    

 



زيت الزيتون... أرسار 
وإعجاز

رب ارشح يل صدري، و يــرس يل أمري, و احلل عقــدة مــن 
لســاين يفقهوا قويل، بســم الله الفتاح, اللهم ال ســهل إال ما 

جعلته ســهال و أنت تجعل الحزن متى شــئت ســهال
يــا أرحــم الراحمــني.

السؤال: يستفرس الكثري 
من الناس عن كيفية 

الرقية الرشعية ؟؟؟
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ال أطيق زوجتي!
 


  

  
      
     

   
       

     
         

 
   


        

    
            

 
             

    
        

   
        
  
        


         

       
 

    
     





قلبي دون قلبِكأحبك 
أحبك و هذا توقيعي
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قسيمة ركن لست وحدك

ملن يريد املشاركة يف ركن لست وحدك فعليه ارسال هذه القسيمة مرفقة باملشكل الذي 
يريد طرحه إىل عنوان الجريدة

$

031933106031933072

baridassabte@yahoofr
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أشــعر بــأن أمــي تغــار منــي، فكيــف أتعامــل معهــا؟




خطيبي يريدين أن أترك العمل
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

حمو بيكا يثير قلق اجلمهور بصورة من املستشفى

أثار املطرب الشعبي املصري  حمو بيكا  قلق اجلمهور بعد أن نشر عبر صفحته اخلاصة على أحد مواقع التواصل اإلجتماعي صورة له ظهر فيها وهو مستلقياً على سرير 
املستشفى، دون أن يكشف عن طبيعة مرضه.

وتفاعل املتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ تساءلوا عن حالته الصحية، فيما مازحه البعض اآلخر إن كان يعاني من فيروس كورونا.
وتأتي هذه الصورة بعد أيام على إعالن حمو بيكا إحتفاله بخطوبته من دون أن يكشف عن هوية خطيبته.

وزف اخلبر السار حملبيه، ناشرا صورة للشبكة وخامتي اخلطوبة فقط، وعلق عليها كاتبا: «محدش هيقولي ألف مبروك بيكا بيفرح».
فبارك له املتابعون على هذه اخلطوة السعيدة، متمنني له السعادة واحلب.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
محمد حماقي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

شارك حماقي محبيه مبقطع مصور عبر خاصية «الستوريز» على حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل االجتماعي اليوم االثنني، لينفي من خالله كل ما تردد حول 
إصابته بفيروس «كورونا»، مؤكدا أنه اآلن في منزله، وبصحة جيدة.

وأشار في رسالته املصورة، أنه وردته الكثير من الرسائل بشأن ما تردد حول إجرائه لتحليل فيروس «كورونا» وإيجابية النتيجة، األمر الذي اضطره للظهور في هذا املقطع 
املصور لنفي األمر.

وتابع حماقي أنه متواجد حاليا في منزلة، وبصحة جيدة، وشكر جمهوره على اهتمامهم به، ناصحا إياهم بعدم مغادرة املنزل إال للضرورة، وأن يحاولوا االلتزام باإلجراءات 
الوقائية على قدر املستطاع.

وكانت ترددت أنباء خالل الساعات القليلة املاضية، بشأن إصابة الفنان املصري،  محمد حماقي ، بفيروس «كورونا» املستجد، األمر الذي أثار قلق جمهوره.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ما يجب وضعه في االعتبار هو ثقل التجارب ال 
عددها. 

إسحاق نيوتن 
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