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ANEP  2025003881        - ER- RAYA:04-11-2020

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصحة والسكان  وإصالح المستشفيات

مديرية الصحة والسكان  لوالية جيجل  

المؤسسة العمومية للصحة الجوارية زيامة منصورية

المديرية الفرعية للموارد البشرية 

رقم  3461 / م.ع.ص.ج.ز.م/ م.ف.م.ب/ 2020 

إعالن عن  توظيـــــــــف
تعلن إدارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية زيامة منصورية – عن فتح مسابقة للتوظيف في الرتبة المبينة أدناه : 

  

 شروط
أخرى

 مكان

التعيني

 عدد املناصب
املالية املفتوحة

 التخصص
املطلوب

شروط االلتحاق

 منط
التوظيف

الرتبة

11

 املترشحني احلائزين على

 شهادة دكتور في الطب أو
شهادة معترفا مبعادلتها

 مسابقة
 على أساس

الشهادة

 طبيب عام
 في الصحة
العمومية



1 - طلب خطي للمشاركة.
2 - نسخة طبق األصل من بطاقة التعريف الوطنية.

3 - نسخة طبق األصل من الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط المسار الدراسي أو التكويني . 
 www.dgfp.gov.dz   OU  www.concours-fonction- publique.gov.dz   4 - بطاقة معلومات تملىء من طرف المترشح



- نسخة طبق األصل من شهادة اثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية. 
 - شهادة السوابق العدلية ( صحيفة رقم 03 )سارية المفعول.

- شهادة تكوين تثبت التكوين المكمل للشهادة المطلوبة  في نفس التخصص عند اإلقتضاء.
الوظيفة  قطاع  العمل خارج  لشهادة  االجتماعي  للضمان  اإلنتساب  إرفاق شهادة  يجب   ) اإلقتضاء  المهنية عند  الخبرة  تثبت  - شهادة عمل 

العمومية). 
- شهادة اإلقامة.

- ظرفان  من الحجم المتوسط يحمالن إسم  وعنوان المترشح+ طابعان بريديان.
- شهادة الميالد  رقم 13.

- شهادة الجنسية.
02- صور شمسية.

- شهادتان طبيتان ( طب عام + أمراض صدرية) تثبت قدرة المترشح على شغل الرتبة المقصودة.
مالحظة:

تودع الملفات على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية زيامة منصورية في أجل أقصاه 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ أول إشهار 
في الصحافة .

- ال تؤخذ بعين االعتبار،الملفات الناقصة أو تلك الواردة خارج آجال التسجيالت 
زيامة منصورية في 28 أكتوبر 2020 


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
النـادي الرياضـي الهاوي

أمل عين خيار 

إعــــــــــــــــــالن
عقد الجمعية العامة العادية والجمعية االنتخابية

و  التنظيم  هياكل  تجديد  المتضمن  و   2020  /09  /16 في  المؤرخ   399 رقم  الوزاري  المنشور  على  بناءا 
التنشيط الرياضي 

العادية على الساعة 16:00 مساءا  العامة  الجمعية  -يسرنا إعالمكم أن تاريخ 09/ 11/ 2020 قد حدد لعقد 
بدار الشباب احمد بتشين الطارف , كما حدد تاريخ 22/ 11/ 2020 لعقد الجمعية العامة االنتخابية على الساعة 

16:00 مساءا  بنفس القاعة  
مالحظة : هذا اإلعالن يعتبر بمثابة دعوة رسمية لجميع أعضاء الجمعية العامة للنادي 


رئـيس النـــادي

عبد هللا عاتي 

النادي الرياضي الهاوي البيبان المصارعة برج بوعريريج  
إلى السيد مدير الشباب والرياضة 

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

العهدة األولمبية
يسر النادي الرياضي الهاوي البيبان المصارعة برج بوعريريج                 أن يعلمكم  بعقد الجمعية العامة 
العادية لنشاط 2020 وتحضيرا للجمعية العامة االنتخابية لنهاية العهدة األولمبية وذلك يوم : 09/ 11/ 2020 

على الساعة الخامسة  (17) مساء بالمركب الرياضي الجواري 17 اكتوبر   برج بوعريريج  
ويسر النادي الرياضي   الهاوي البيبان المصارعة برج بوعريريج     

  أن يعلمكم بعقد الجمعية العامة االنتخابية لنهاية العهدة األولمبية وذلك يوم : 20/ 11/ 2020 على الساعة 
الرابعة والنصف (16.30)مساء ب المركب الرياضي الجواري 17 اكتوبر برج بوعريريج 

وفي األخير تقبلوا منا فائق التقدير واالحترام.
برج بوعريريج في : 02/ 11/ 2020

رئيس النادي 
هرم عبد الرحمان

             الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج

دائرة : برج الغدير 
بلدية :  تقلعيت 

مصلحة التنظيم العام 
مكتب الجمعيـــــــات  واالنتخابـــــات 

الرقم : 03/ 2020 

وصل تسجيل التصريح بتأسيس 

نادي رياضي هاوي 

بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم : 15/ 74 المؤرخ 
في :16/ 02/ 2015 

 /10  /20  : اليوم  هذا  تم  بالجمعيات  المتعلق      
النادي  بتأسيس  التصريح  وصل  تسليم    2020

الرياضي الهاوي المسمى   
بلدية  حناش  اوالد  قدماء  الرياضي  النادي  جمعية 

تقلعيت 
الكائنة مقرها : قرية ذراع الزيتون بلدية تقلعيت 

اسم الرئيس : سعيدات عبد القادر 
تقلعيت في : 20/ 10/ 2020 

رئيس المجلس الشعبي البلدي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج
محكمة : برج بوعريريج    

القسـم:  شؤون األسرة 
رقم الجدول  : 05680/ 18
رقم الفهرس : 01269/ 19
تاريخ الحكم : 10/ 03/ 19

حكم بالحجر
بيـــــن :   طباخي حكيم  ابن السعدي وبيــــــــــــــن  طباخي فتحي ابن حكيم 

ابتدائيا        حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة  علنيا    
حضوريا 

01 في الشكل : قبول اعادة السير في الدعوى .
02/ في الموضوع :  افراغ  لألمر الصادر  بتاريخ :04/ 02/ 2019   واعتمادا 
امانة  لدى  المودعة  اسماعيل  دقيش  الطبي  الخبير  طرف  من  المنجزة  الخبرة 
ضبط المحكمة بتاريخ :14/ 02/ 2019 تحت رقم : 148 ،   وبالنتيجة الحكم 
بالحجر على المدعى عليه طباخي فتحي المولود بتاريخ : 29/ 04/ 1999 ببرج 
بوعريريج ابن حكيم وبن دراجي سعاد  وتعيين المدعي طباخي حكيم مقدما عليه 

لرعايته وتولي شؤونه المالية منها واالدارية .
و األمر بنشر هذا الحكم في جريدة وطنية  لالعالم  مع األمر بالتأشير بفتتاح التقديم 

والحجر على المدعى عليه  طباخي فتحي على هامش عقد ميالده لالشهار .
03/ والمصاريف القضائية يتحملها المدعي .

و  بالمكان  المنعقدة   العلنية  بالجلسة  جهارا  به  أفصح   و  الحكم  صدر   بذا  
التاريخ المذكورين    اعاله  وأمضينا اصله  ولصحته امضى على اصله الرئيس 

وامين الضبط 
الرئيس                            مين  الضبط 

 النادي الرياضي للهواة شنقتاي كراتي دو برج بوعريريج
إلى السيد مدير الشباب والرياضة 

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

العهدة األولمبية
يسر النادي الرياضي  للهواة شنقتاي كراتي دو برج بوعريريج

أن يعلمكم  بعقد الجمعية العامة العادية لنشاط 2020 وتحضيرا للجمعية العامة االنتخابية لنهاية العهدة األولمبية 
النادي بملعب الشهيد بوزيدي مسعود  الرابعة  (16) مساء بمقر  وذلك يوم : 05/ 11/ 2020 على الساعة 

برج بوعريريج   
ويسر النادي الرياضي   للهواة شنقتاي كراتي دو برج بوعريريج

  أن يعلمكم بعقد الجمعية العامة االنتخابية لنهاية العهدة األولمبية وذلك يوم : 18/ 11/ 2020 على الساعة 
الرابعة والنصف (16.30)مساء ب بمقر النادي بملعب الشهيد بوزيدي مسعود برج بوعريريج 

وفي األخير تقبلوا منا فائق التقدير واالحترام.
برج بوعريريج في : 02/ 11/ 2020

رئيس النادي 
بلعمري مسعود 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
النـادي الرياضـي الهاوي

أتليتيك القالة أللعاب القوى 

إعــــــــــــــــــالن
عقد الجمعية العامة العادية والجمعية االنتخابية

بناءا على المنشور الوزاري رقم 399 المؤرخ في 16/ 09/ 2020 و المتضمن تجديد هياكل 
التنظيم و التنشيط الرياضي 

الساعة  العادية على  العامة  الجمعية  لعقد  قد حدد  تاريخ06/ 11/ 2020  أن  إعالمكم  -يسرنا 
10:00 صباحا   بالمركب الرياضي الجواري بالقالة (المجاهد خلدون بلهاني)  , كما حدد تاريخ 

14/ 11/ 2020 لعقد الجمعية العامة االنتخابية على الساعة 10:00 زوال  بنفس القاعة  
مالحظة : هذا اإلعالن يعتبر بمثابة دعوة رسمية لجميع أعضاء الجمعية العامة للنادي 

                                     حضوركم ضروري وأكيد.  
رئـيس النـــادي
مسا عدية حفناوي 

ER- RAYA:04-11-2020
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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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األصل هو الرفق باليتيم 
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كالم حزين  عن الفراق
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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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زوجي اليبايل مبشــاعري 

يف العرشينات لكن ترصفاته يف التسعيناتيف العرشينات لكن ترصفاته يف التسعينات

كيف تتعامل األرسة مع طفل يتيم.
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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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