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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية ميـــــــــــــــلة

دائرة : وادي النجاء
بلدية زغـــــــــــــاية 

مصلحة اإلدارة والوسائل العامة 
رقم التعريف اجلبائي : 098443285113815

رقم 29 / م . ص .ب / 2021 

بناء على أحكام املادة 65   الفقرة الثانية  من املرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 املؤرخ في 2015.09.16  املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام. 
 يعلن رئيس الس الشعبي البلدي  لبلدية زغاية إلى كافة املتعهدين املشاركني في طلب العروض املفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم : 01/ 2021 ، اخلاص مبشروع : 

إجناز شبكة التطهير مع حفر صحية مبشتة القريبصة  أنه بعد تقييم العروض والتي متت وفقا للمعايير واملنهجية املنصوص عليها في دفتر الشروط، جاءت النتائج 
كما يلي:

مالحظات مدة اإلنجاز المبلغ بكل الرسوم العارض المشروع

أقل عرض 100 يوم 11.900.000.00 دج  مؤسسة أشغال الري، البناء واألشغال
 العمومية * عثامنة وليد *

 أحمد راشدي
NIF198743010357425   

إنجاز شبكة التطهير 
مع حفر صحية 
بمشتة القريبصة

فعلى كل املشاركني الراغبني في اإلطالع على النتائج املفصلة لتقييم عروضهم التقنية واملالية، اإلتصال مبكتب البرامج والصفقات بالبلدية 
في أجل أقصاه ثالثة ( 03 ) أيام ابتداء من اليوم األول لنشر إعالن املنح املؤقت، وعلى كل  مساهم معارض لنتائج االختيار السابق، بإمكانه 

الطعن خالل العشرة (10) أيام  التالية وفقا ملا ورد في املادة 82 من املرسوم الرئاسي املذكور أعاله.
21 أفريل 2021
رئيس الس الشعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية : باتنـة دائرة
دائرة : رأس العيون
بلدية: رأس العيون
رقم : 02 / 2021

وصـل تسجيـل التصريح
بتأسيس جمعيـة محليـة

صفر عـام   18 املؤرخ في   06 /  12 رقـم  القانـون  مبقتضى 
1433 املوافـق لـ 12 جانفي سنة 2012 املتعلـق باجلمعيات 
مت هذا اليوم 21/ 04/ 2021 تسليم وصل التصريح بتأسيس 

اجلمعية احمللية املسماة :
جمعية ( الشعلة لنشاطات الشباب ) لبلدية رأس العيون

بشاطة  الشهيد  اجلواري  الرياضي  املركب  مقرها  الكائن 
الطيب بن عبد اهللا بلدية رأس العيون.

رئيس الس الشعبي البلدي

ANEP 212500807   �ER� RAYA:27�04�2021

ANEP 2125001805   �ER� RAYA:27�04�2021

ANEP  2125001787        �ER� RAYA:27�04�2021

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة : رأس الــــوادي 
القسـم:  شؤون األسرة 

رقم اجلدول : 02566/ 20
رقم الفهرس: 00764/ 21
تاريخ احلكم : 04/04/ 21

حكم باحلجر
بيـــــن :  صخراوي  خليصة بنت رشيد  وبيــــــــــــن   منصوري  شهيناز بنت  بوزيدي 

األسرة  علنيا   حضوريا  وفي  شؤون  قضايا  في  فصلها  حال  احملكمة  حكمت        
أول درجة    :    

/  في الشكل : قبول  الدعوى  . 
/ في املوضوع :   احلجر على املدعى عليها    منصوري  شهيناز  املولودة بتاريخ : 08/ 
10/ 2001   ببئر قاصد علي     ، ألبيها   بــوزيــــدي  وأمها .صـخــراوي خليصــة  ، 
وتعيني والدتها  املدعية .صخــــراوي  خــلـيـــصـة   مقدما عليها  من اجل رعايتها 

والقيام بشؤونها القانونية واالدارية ،
وحتميلها  املدعية   من  بسعي  احلكم  هذا  منطوق  من  ملخص   بنشر  األمر  مع   

باملصاريف القضائية 
بالتاريخ املذكور أعاله  العلنية املنعقدة  بذا صدر  احلكم وأفصح به جهارا  باجللسة 

ولصحته أمضينا أصله نحن الرئيس وامني الضبط 
الرئيس                                              أمني الضبط 

إعــــــــالن عن منـــــــــــح مؤقـــــــــت 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة  السكن والعمران واملدينة  

مديرية التعمير والهندسة املعمارية والبناء لوالية سطيف
شارع 17 أكتوبر 1961 سطيف. 
ر.ت.ج : 000219015007451 

الهاتف : 036.53.34.83 

إعالن عن منح مؤقت 
الصفقات  تنظيم  املتضمن    2015 /09 /16 : في  املؤرخ   247 -  15 رقم  الرئاسي  للمرسوم  طبقا 
العمومية، و تفويضات املرفق العام. تعلم  مديرية التعمير والهندسة املعمارية والبناء لوالية سطيف 
كافة املشاركني في طلب العروض املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا اخلاص مبشروع: إجناز أشغال الطرق 
والشبكات اتلفة األولية والثانوية ملوقع 500 + 320 مسكن ترقوي عمومي  قاوة بلدية سطيف – 
املصب النهائي لشبكة التطهير. الصادر  بجريدة : « ER-RAYA»  بتاريخ : 10/ 02/ 2021   وجريدة 

: LE QUOTIDIEN DE CONSTANTINE    بتاريخ  : 10/ 02/ 2021   .
بعد تقييم وحتليل العروض التقنية واملالية مينح املشروع مؤقتا كمايلي :

النقطة المقاولةالمشروع
التقنية

كيفية مدة اإلنجازمبلغ العرض المالي دج
األنتقاء

إنجاز أشغال الطرق والشبكات 
المختلفة األولية والثانوية لموقع 

500 + 320 مسكن ترقوي 
عمومي  قاوة بلدية سطيف 

* المصب النهائي لشبكة التطهير

مؤسسة األشغال العمومية الكبرى الري 
والبناء في مختلف مراحله 

محنون الخير 

: NIF

 162191400072473

اأقل عرض06 أشهر00، 75.604.035 دج52/ 60

مالي 

بإمكان املشاركني اإلطالع على نتيجة تقييم عروضهم التقرب من مصالح املديرية خالل (03) الثالثة 
أيام املوالية لتاريخ صدور هذا اإلعالن طبقا للمادة 82 من املرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 املؤرخ في 

16/ 09/ 2015  املتضمن تنظيم الصفقات العمومية، و تفويضات املرفق العام .
بإمكان املشاركني تقدمي طعونهم في النتائج املعلن عنها لدى جلنة الصفقات العمومية لوالية سطيف 
خالل (10)  العشرة أيام املوالية لتاريخ صدور هذا اإلعالن طبقا للمادة 82 من املرسوم الرئاسي رقم 15 

- 247 املؤرخ في 16/ 09/ 2015  املتضمن تنظيم الصفقات العمومية، و تفويضات املرفق العام.  
مدير التعمير والهندسة
 املعمارية والبناء بالنيابة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات

مديرية الصحة والسكان لوالية باتنة
املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية نقاوس 

الرقم اجلبائي: 45 90116 0509 007 0

إعالن عن املنح املؤقت 
املتضمن  املفتوح  العروض  الذين شاركوا في طلب  املتعهدين  نقاوس كافة  اجلوارية  للصحة  العمومية  املؤسسة  تعلن 
التموين باملواد الصيدالنية و املستلزمات الطبية ونفقات النشاطات النوعية للوقاية لسنة 2021  ، أنه بعد عملية تقييم 

العروض مت املنح املؤقت لطلب العروض املفتوح كما هو مبني في اجلدول اآلتي : 

املالحظةالمبلغ بكل الرسوم بعد التصحيحإسم المؤسسة العارضةالحصة
الحصة رقم 01 : مفاعالت ومواد 

المخابر
عدم جدوى العملية بسبب عدم توفر  الغالف المالي

الحصة رقم 02 :  أفالم و مواد 
التصوير الطبي والكشف

DOUHA MEKKI MEROUANA الحد األدنى : 00. 000  050 1 دج
الحد األقصى:00. 000  100  2 دج 

أقل عرض

الحد األدنى : 00. 194  014 2 دج SOCOTHYD BOUMERDESالحصة رقم 03 : ضمادات
الحد األقصى: 00. 388  028 4 دج 

أقل عرض

 LIND GAZ ALGERIE SPA SITEالحصة رقم 04 : غازات طبية
CONSTANTINE

الحد األدنى : 50. 425   275 دج 
الحد األقصى: 00. 411 621 دج 

العرض 
الوحيد

الحصة رقم 05 : مستهلكات غير 
منسوجة

SARL MM DIAGNOSTIC BATNA الحد األدنى : 48. 345  949 2 دج

الحد األقصى: 96. 690  898 5 دج 

أقل عرض

الحصة رقم 06 : مواد ومستهلكات 
خاصة بطب األسنان

MENZER NAIMA MEROUANA الحد األدنى : 00. 200  162 2 دج
الحد األقصى: 00.  400  320 4 دج 

العرض 
الوحيد

الحصة رقم 07 : مواد أخرى 
موجهة للطب اإلنساني

SOCOTHYD BOUMERDES الحد األدنى : 75.  705  319 دج
الحد األقصى: 50. 411  639 دج 

أقل عرض

الحصة رقم 08 : المفاعالت و 
أوساط مغذية

DOUHA MEKKI MEROUANA الحد األدنى : 00. 000  574 دج
الحد األقصى: 00. 000  148 1 دج 

العرض 
الوحيد

الحد األدنى : 00. 525  254 1 دج SOCOTHYD BOUMERDESالحصة رقم 09 : مواد الوقاية
الحد األقصى: 00. 050  509  2 دج 

أقل عرض

: مدير املؤسسة العمومية  الذين لذيهم اعتراض على هذا املنح املؤقت رفع طعن للسيد  ميكن للمتعهدين املشاركني 
املرسوم  من   82 للمادة  وفقا  اإلعالن  لهذا  نشر  أول  تاريخ  من  ابتداء  أيام    (10) مدة عشرة  في  نقاوس  اجلوارية  للصحة 
الرئاسي رقم : 15/ 247 املؤرخ في :16/ 09/ 2015 ، كما ميكنهم األتصال باملصلحة املتعاقدة لإلطالع على النتائج 

املفصلة لتقييم عروضهم  التقنية واملالية في أجل أقصاه ثالثة (03)  أيام ابتداء من اليوم األول لنشرهذا اإلعالن.
ال تؤخذ بعني اإلعتبار الطعون الواردة بعد انقضاء املدة احملددة .

نقاوس في 25 افريل 2021 
املدير 
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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 ؟؟؟



    
  
 
 
 
 
   
  
 
  
 
  
  

 
  
 

  
  
  
     
  
  
  

   
   
   

  
 
   
   
 
 
           
44     
               
82              
  
  
   
 
  

 

 


  

  

  
 

 
  
   

 
 

 
 


 

 
  



  

  
 


  

  
 
 


    

 

الخراب




الخراب

  
  

الدكتور غاري ملري
Gary
     Miller
   

    
    
  
   


    

 
 

          
  
      
   
 
    
 14
   
 
 
         
     
 


  
 
    
  
    


 
 
 
25  
  
     

201517
143628

202127
144215



17 202127
144415

819 174  
 12924
    1200



   
120.736
  174
84.167    
3.198     
22
 
 21  
9 19
  8
 10
    

 


 
    

 


  
 
  

 

      

   
 
 


 

        

 
  
 
    




 

  

 
  



 


    



15  

120 
 
   
120
  

 

  
                
     
" 
 
 
120
2

"
 

" 
  
   

"
 " 
  

"
   "  

"  




24 13
535 
2.1 

20
 
      "
    


      
 

 122021   24  13
535
2.139.884
"178.32345
  
20  
 
1
58
 
321.924
161.648

139.364   150.696
118.680
108.200115.152



 
 
2017
 14    6.832.777
16 7.179.399 
5.800.8442018

201913


  
 


"                
     
 

  
" 
"


" 


 




  535









 


 
  
 


 


 
 



 
 
 

 
   
  
 
 

 
 



 
 ""


"  
 "

""
  
 

 "
"

 
  "" 
  


 

  5874
2021  7747670

   
 
 
 5874 2021

2021  7747670 
  
14.21  ""
09.8311.90

2020 


2021 
 7747670



  
 
   
 
  


 
 
 
  
   
 

 
  
 
    

  
 

 


1


 
 

 
2
  
 
  


   
 –
 –
 
  
 
 
  




3

 
 1012
  8

   
  


4



 

 
   

 



 
5





 6

   
  


 

1818


144215202127

نفحات من الطب البديل

  
  




 





 

 
  
  
    
   
  



140014 1212

34200  2030  






  –
    
  





 




 –


 






 


  







 



 – 




  
   
  

  

  
 
 
  
  
 
 

  
   
  
   

 
 
  
  
  
   
  
    
   
 
   
   
   
  
  







30

 30
    





 










 

 
 
 1  
5
 
 


  


10 

 




 






 
  








  

 




 



 

  






 










    

    


  
   
 
 
  
 
    
   
 

  
   
 


  
  
–
  

 

 
الرتبية الراشدة

  
        

    
        
       
 
  
     
  
   
    
     
     
  
     
  
    
     



األصل هو الرفق باليتيم 
         
   
       
      
      
  
      
      

     
    

األلـــــــــــــــــــــــــم


 
 
 
 
  
  
       


 

  
    
 
    
 
  
         
 
   





كالم حزين  عن الفراق
 •

  
  
  
  
  
           
   
  
    
  •
   
    •  
    
    
   
      
    
    
   
   • 
  
   
 
     
•  
   
 
 • 
  
  •
  
   
• 
 
 • 
   
 •
•   
   
  •
   •

    

•
  
  
   
  •
  
    



ال تحـــــزن

 
24
    23
   


























      

    
 








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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