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 �ER� RAYA:03�03�2021

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة 

دائرة  الحروش
بلديةصالح بوالشعور

مصلحة التنظيم والشؤون اإلجتماعية والثقافية
مكتب الجمعيات 


 /12 رقم  القانون  من   18 المادة  ألحكام  طبقا       
لـ  الموافق   ،1433 عام  صفر   18 في  المؤرخ   06
اليوم  بالجمعيات،تم هذا  المتعلق  يناير 2012   12 :
28 فيفري 2021 إستالم مذكرة التعديالت المؤرخة 
في 12/ 11/ 2020بتجديد المكتب التنفيذي للجمعية 

المحلية المسماة: 
الرياضي  الشباب  للهواة  الرياضي  النادي  جمعية 

صالح بوالشعور
المسجلة  تحت رقم12بتاريخ:20/ 08/ 2001.

الكائن مقرها: دار الشباب بلدية صالح بوالشعور .
يترأسها السيد: بوجعادة نور الدين 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ بودوخة جمال 

محضر قضائي لدى محكمة سريانة ومجلس قضاء باتنة 
19 جوان سريانة « باتنة «

الهاتف النقال : 07.77.19.88.99 

إعــــــالن عــــن بيع عقــــار
بالمـزاد العلنــــي

وبموجب رخصة بالتصرف في أموال قاصر الصادر عن رئيس قسم شؤون األسرة بمحكمة باتنة بتاريخ:19/ 01/ 2017،تحت رقم: 17/ 27/ 2017 
لفائدة : قرابسي إيمان ، الساكنة : 21 شارع اإلخوة عبدلــــــــــــــــــــــــــــــي حي النصر * باتنة 

القائمة في حق والدها السيد المحجور عليه قرابسي اسماعين بموجب حكم شخصي صادر عن محكمة 
باتنــــة بتاريخ : 03/ 07 /2016 ، رقم الجدول :   02941/ 16، رقم الفهرس : 04928/ 16 والممهور بالصيغة التنفيذية .

ونظرا إليداع قائمة شروط البيع المودعة بمحكمة باتنة بتاريخ 29/ 05/ 2017، تحت رقم 24/ 2017 ، فانه سوف يتم بيع الحقوق العقارية اآلتي تعينها، 
يوم 10/ 03/ 2021 بقاعة البيوع العقارية بمحكمة باتنة على الساعة الحادية عشرة صباحا  (11:00)

   وبناء على أمر تحديد جلسة البيع الصادر عن قاضي البيوع العقارية بمحكمة باتنة بتاريخ 11/ 02/ 2021
تحت رقم : 254/ 21.

يعلن األستاذ بودوخة جمال محضر قضائي لدى محكمة سريانة ومجلس قضاء باتنة انه سيتم البيع بالمزاد العلني بقاعة الجلسات بمحكمة باتنة يوم األربعاء 
الموافق لـــ : 10/ 03/ 2021 ، على الساعة الحادية عشرة صباحا            ( 11:00) للعقار المبين أدناه:

العقــــــار :
*قطعة تراب معدة لبناء مسكن عائلي كائنة بباتنة  (بلدية ودائرة ووالية باتنة )بالمكان المسمى تجزئة التعاونية آفاق    مساحتها مائة وعشرون متر 

مربع(120م2 )  تشكل الحصة رقمA90  من مخطط التجزئة،وبالحدود التاليــــــة :
A 78 من الشمال : طريـــــــــــــق .                                         من الجنوب القطعة رقم

   A               91 من الغرب : القطعة رقم                                           A      89 من الشرق : القطعة رقم
     الثمن  األساسي الذي يبدأ به البيع بالمزاد العلني لعقار المحجور عليه بـ:2.220.000.00 دج 

بالحـــروف: (مليونين ومائتين وعشرون ألف دينار  جزائري )
شروط البيع :

     إضافة الى الشروط المذكورة في دفتر الشروط فإن  الراسي عليه المزاد  يدفع حال  انعقاد الجلسة  خمس الثمن والمصاريف والرسوم المستحقة ويدفع 
المبلغ المتبقى في أجل أقصاه  ثمانية (08) أيام بأمانة ضبط المحكمة. 

        لمزيد من المعلومات ولالطالع على دفتر الشروط ، االتصال بكتابة الضبط لدى محكمة باتنة أو مكتب المحضر القضائي .
                                                                                                                       المحضر القضائي  

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة : برج بوعريريج   
القسـم:  شؤون األسرة 


بنت  مريم  زيان  بن  وبيــــن   موسى  ابن  سعدي  مقالتي    : بيـــــن 

مخلوف 
      حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة  علنيا ابتدائيا  

حضوريا      :    
 في الشكل : قبــــــول الدعـــــوى 

/ في الموضوع  : باعتماد  تقرير الخبرة المنجز  من طرف   الخبير 
الطبي  بن الشيخ عبد الحليم   المودعة لدى أمانة ضبط محكمة الحال  
القضاء  : 731/ 20  وبالنتيجة  : 08/ 12/ 2020 تحت رقم   بتاريخ 
بتوقيع  الحجر على المدعى عليها بن زيان مريم   المولودة بتاريخ : 
08/ 02/ 1933 ببلدية برج زمورة  ألبيها مخلوف  وأمها بن عباس 

ثلجة  و تعيين  المدعي  
مقالتي سعدي مقدما عليها إلدارة   شؤونها المالية و اإلدارية والقانونية 
مع األمر بنشر هذا الحكم بجريدة وطنية مكتوبة  باللغة العربية بسعي 
من المدعي   وأمر ضابط الحالة المدنية لبلدية برج زمورة  بالتأشير بهذا 

الحجر على شهادة ميالد المحجور عليها
الدعوى  تسجيل  رسم  فيها  بما  القضائية  بالمصاريف  المدعي  تحميل  مع 
المقدر ب:450 دج  أربعمائة وخمسون دينار جزائري ومصاريف الخبرة 
المنوه  عنه  بالتاريخ  المنعقدة  العلنية  بالجلسة  الحكم  بذا  صدر هذا   

أعاله  وأمضينا  أصله نحن الرئيسة وامينة الضبط   
الرئيسة                                                  أمينة  الضبط  

البواقي عن إجراء طلب عرض مفتوح  أم  المائية لوالية  الموارد  تعلن مديرية 
  : العملية  دنيا   مع اشتراط قدرات 



IV

إنجاز القنوات التوزيع لألحياء الفطاع 01، 03، و 04 
1 - حي نوفمبر

2 - حي قواجلية.
3 - حي 435 سلسلة و 435 سلسلة مكرر.

4 - حي 05 جويلية.
5 - حي 350 مسكن.

6 حي الحاج لخضر، 203 سكن، 150 سكن.
7 حي المنظر الجميل ( العلوي والسفلي ).

التأهيل درجة الخامسة(05) فيما فوق نشاط  يمكن للمقاوالت المتحصلة على شهادة 
رئيسي : الري، قامت خالل العشر (10) سنوات األخيرة بإنجاز مشروع ( تجديد شبكة 

المياه االصالحة للشرب و/ أو إعادة اإلعتبار لشبكات المياه االصالحة للشرب )
سحب دفتر الشروط لدى مديرية الموارد المائية الكائن مقرها بساحة األستقالل ، أم 

البواقي مرفقة بالوثائق التالية:

  11

1 - تصريح بالترشح مملوء، موقع ومختوم.
2 - تصريح بالنزاهة مملوء، موقع ومختوم.

3 - السجل التجاري األلكتروني.
4 - شهادة السوابق العدلية للمتعهد سارية المفعول.

5 - نسخة من القانون األساسي للشركات.
يخص  فيما  األخيرة  للسنة  األجتماعية  للحسابات  القانوني  األيداع  من  نسخة   -  6

الشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والخاضعة للقانون الجزائري.
7 - مستخرج من الجدول الضريبي ( صاف أو مجدول ) ال يتعدى ثالثة (03) اشهر 

الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة.
 CNAS،  CASNOS ، CACOBATH )08 - شهادة الجبائية والشبه الجبائية

سارية المفعول).
9 - قدرات مهنية (شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين).

10 -  قدرات مالية ( الحصائل المالية للسنوات (2017 -2018- 2019 ) + الحصائل 
البنكية.

 12 الوسائل البشرية المادية والمراجع المهنية.
- قائمة مفصلة للوسائل البشرية مع ذكر الشهادة + التصريح لدى  CNAS،سارية 

المفعول.   
- قائمة العتاد  المقترح ( نسخ من البطاقات الرمادية+ وثائق التأمين سارية المفعول 
بالنسبة للعتاد المتحرك ومحضر قضائي أو خبير معتمد للسنة الجارية بالنسبة للعتاد 

الثابت.
- المراجع المهنية ( شهادات حسن األنجاز مماثلة للمشاريع ممضية من طرف صاحب 

المشروع ). 

2

 - تصريح باالكتتاب مملوء، موقع ومختوم. 
 - خطة العمل ومذكرة تقنية تبريرية.

-  يكون دفتر الشروط ممضي ومختوم على كل الصفحات مع عبارة * قرىء وقبل* 
من طرف المتعهد مكتوبة بخط اليد في آخر صفحته.

3

1 - رسالة التعهد مملوءة، موقعة ومختومة وفقا لنمودج دفتر الشروط.
2 - جدول األسعار بالوحدة مملوء، موقع ومختوم. 

3 - الكشف الكمي والتقديري مملوء، موقع ومختوم.
كل متعهد حائز على الصفقة يجب أن يقدم نسخة من الملف األصلي قبل اإلعالن عن 

المنح المؤقت.

سا   8.00 الساعة  بين  العروض  تحضير  ألجل  يوم  آخر  في  يكون  العروض  ايداع   
الموارد  مديرية  بمقر  الثاني  الطابق  العمومية  الصفقات  بمكتب  صباحا   11.00 و 
المالي " في  التقني " والعرض  العرض  الترشح " و"  المائية يجب وضع ملف " 
أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام يبين كل منها تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض 
أو " عرض   " تقني  أو" عرض  الترشح "   " ملف  عبارة   وتتضمن  وموضوعه  
مالي " حسب الحالة و توضع  هذه األظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام  و مجهول  

ويحمل عبارة :

( ال يفتح  إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض - 
إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا .

 ألى السيد / مدير الموارد المائية لوالية أم البواقي 
ساحة األستقالل أم البواقي 

إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا .
رقم : 02 /2021

العملية : تجديد شبكة التوزيع واأليصال لمدينة عين مليلة
IV

إنجاز القنوات التوزيع لألحياء الفطاع 01، 03، و 04
1 - حي نوفمبر

2 - حي قواجلية.
3 - حي 435 سلسلة و 435 سلسلة مكرر.

4 - حي 05 جويلية.
5 - حي 350 مسكن.

6 حي الحاج لخضر، 203 سكن، 150 سكن.
7 حي المنظر الجميل ( العلوي والسفلي ).

ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض.

 16 في  المؤرخ   247  /15 رقم  الرئاسي  المرسوم  من   62 للمادة  طبقا   
سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام تجدون 
قائمة ملف العرض مفصلة في أحكام دفتر الشروط " العرض التقني " ( البند رقم 03 

: تعليمات إلى العارضين )

-  إن أجل تحضير العروض هو:  15 يوما  ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا اإلعالن، 
.BOMOP في الجرائد الوطنية  أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي

- تتم عملية فتح األظرفة ملف "الترشح" و "عرض تقني " و" عرض مالي " في 
مرحلة واحدة  وفي جلسة علنية في آخر يوم ألجال تحضير العروض و على الساعة 

الحادية عشر ( 11.00 سا) بمقر مديرية الموارد المائية لوالية ام البواقي.
- يبقى المتعهدون ملزمون بتعهداتهم  مدة ثالثة أشهر + مدة تحضيرالعروض ابتداء 

من تاريخ إيداع العروض .



 يعتبر هذا األعالن بمثابة دعوة للمتعهدين الراغبين في الحضور لفتح األظرفة. 

 مكلف بمهام نيابة مديرية الموارد المائية

ANEP  2125000922             �ER� RAYA:03�03�2021

ANEP  2125000940      �ER� RAYA:03�03�2021

رقم اجلدول  : 03278/ 20
رقم الفهرس : 05108/ 20
تاريخ احلكم : 30/ 12/ 20

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات 

املركز األستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي – باتنة – 
الترقيم اجلبائي : 098605019000142 


طبقا للمادة 65 من املرسوم الرئاسي رقم 15/ 247 املؤرخ في 16 سبتمبر 2015  املتضمن 
قانون الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام،يعلم املركز األستشفائي اجلامعي بن 
فليس التهامي   املتعهدين املشاركني في طلب العروض الوطني املفتوح مع إشتراط قدرات 
 : »   L’Echos d’Algérie  » دنيا  رقم 17/م ع / م ص / 2020 واملنشورة في يوميتي 
بتاريخ : 20/ 12/ 2020 و « الراية   « بتاريخ : 20/ 12/ 2020 املتعلقة بالتزود مبواد غير 
بن  اجلامعي  األستشفائي  املركز  لصالح  الوقاية  ومواد  الوحيد  األستعمال  ذات  نسيجية 
فليس التهامي باتنة  بعنوان سنة 2021 ، أن إجراءات تقييم العروض أسفرت  عن النتائج 

اآلتية :–  
رقم 

الحصة
عنوان 
الحصة 

المتعهد الممنوح 
مؤقتا

الرقم الجبائي للمتعهد 
الممنوح مؤقتا

النقطة 
التقنية  
الممنوحة

النقطة 
المالية  
الممنوحة

النقطة 
اإلجمالية  
الممنوحة

المبلغ األدنى 
المقترح دج بكل 
TTC( الرسوم

المبلغ األدنى بعد 
تصحيح أخطاء 

الحساب ( دج بكل 
(TTC  الرسوم

المبلغ األقصى 
المقترح( دج بكل 
(TTC الرسوم

املبلغ األقصى بعد 
تصحيح أخطاء 

احلساب ( دج بكل 
(TTC  الرسوم

معيار 
اإلختيار

المواد 01
غير 

نسيجية 
ذات 

استعمال 
واحد 

SPA 

HYGIMED

العرض 00، 100 744 58 00، 100 744 0058،  830 355 0044، 830 355 000616097375008703010044 
املؤهل 
تقنيا 

واألحسن 
عرضا

اقنعة 02
واقية 

للتنفس 

إلغاء الحصة : األسعار المقترحة مبالغ فيها

بدلة 03
واقية 

SARL 

MEDICATECH

العرض 00، 580 120 002، 580 120 2 150،00 767 001، 150 767 1 0000160012813086527.2792.27
املؤهل 
تقنيا 

واألحسن 
عرضا 

أما فيما يخص  املتعهدين  املهتمني مبعرفة نتائج تقييم عروضهم ، فبإمكانهم التقدم إلى 
مكتب الصفقات العمومية للمؤسسة لإلطالع على النتائج املفصلة لتقييم عروضهم  
التقنية واملالية، وذلك خالل  ثالثة (03) ايام، ابتداء من أول ظهور لهذا اإلعالن باليوميات 

الوطنية او النشرة الرسمية للمتعامل العمومي .
، تقدمي طعونهم لدى اللجنة القطاعية  التقييم املبينة في اإلعالن  الراضني  عن نتائج  غير  وللمتعهدين   
أو  تساوي  التي  للحصص  بالنسبة  املستشفيات  وإصالح  والسكان  الصحة  بوزارة  العمومية  للصفقات 
تقل من  التي  بالنسبة للحصص  باتنة  اجلامعي  األستشفائي  املركز  ولدى  دج   12 000 000  ،00 أكثر من 
000 000 12 دج في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ ظهور أول إعالن في اليوميات الوطنية أو النشرة   ،00

العمومية للمتعامل العمومي  .

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الموارد المائية 

مديرية الموارد المائية لوالية أم البواقي
رقم  التعريف الجبائي : 410006000004004 

إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 
رقم 02/ 2021
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حديث 
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َوَما أَْنُتْم َلُه ِبَخاِزِنني 
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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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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

202103
14421919 وحدك

 
 

  
  15

  
   
 
  
 
    
    13
  
 
   
    
   
 
   
  
 
  
  

10
   5 
  
  
  20 

 
 
   
  
 
  
 

   

 




   

 
  
  
 
  

 
 

 

 
 


 

زوجي اليبايل مبشــاعري 

يف العرشينات لكن ترصفاته يف التسعيناتيف العرشينات لكن ترصفاته يف التسعينات

كيف تتعامل األرسة مع طفل يتيم.
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   "Once Upon A Time In Hollywood" 
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Ford v Ferrari
Once Upon a Time in Hollywood
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الحرية دون تعليم 
يف خطر دائم، أما 
التعليم دون حرية 

فيذهب سدى.
جون كنيدي
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