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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مجلس قضاء تبسة.            محكمة : تبسة                             

       قسم شؤون االسرة  .

         حكم باحلجر .
في  درجة  أول  في  حضوريا  علينا   األسرة  شؤون  قضايا  في  فصلها  حال  احملكمة  حكمت 
الشكل :قبول إعادة السير في  الدعوى بعد إجناز  اخلبرة  .                                        في 
 /12  /24 األسرة   بتاريخ  شؤون  قسم  احلال  محكمة  عن  الصادر  احلكم  إفراغ  املوضوع 

2020حتت رقم الفهرس
 3402/ 20واعتماد اخلبرة املنجزة من طرف الطبيب اخلبير الوافي صالح املودعة  لدى أمانة 
وافتتاح  احلجر   توقيع  126/ 21وبحسبها  رقم  حتت   28/03/ 21 بتاريخ  احملكمة   ضبط 

التقدمي على املرجع ضده شوكال شمس الدين ألبيه محمد الصالح وألمه شوكال رمي 
املولودة  بتاريخ 04/ 04/ 1990 بتبسة  وبالنتيجة احلجر عليها  وتعيني املدعي عبد احلميد  
مع تعيني املرجع شوكال محمد الصالح مقدما عليه لرعايته وادارة شؤونه اإلدارية واملالية 

منها  طبقا للقانون 
مع األمر بنشر مضمون هذا احلكم في احدى اجلرائد الوطنية الصادرة بالعربية لالعالم .واألمر 

بالتأشير على افتتاح التقدمي واحلجر على هامش شهادة ميالد املدعي عليها لالشهار .
حتميل املدعي املصاريف القضائية مبا فيها مصاريف الرسم القضائي املتعلق بدعوى الرجوع 
العلنية  اجللسة  في  به  وأفصح  احلكم  صدر  900دج   بهذا  ب  واملقدرة  األصلية   والدعوى 

املنعقدةباليوم والشهر  والسنة مبقر  املذكورين  أعاله وأمضى أصله كل من الرئيس
وأمني الضبط

مكتب األستاذ رشيد بوقارة / موثق بقسنطينة نهج بن 
مليك رقم 02

نقل ملكية 
مبوجب عقد  حرر مبكتبنا ، بتاريخ 28 سبتمبر 2021  ، مسجل ، و 
طبقا لشهادة توثيقية لنقل ملكية تلقاه املوثق مت نقل ملكية محل 
 : ورثتها  الى  الزهرة  بوالقدرة  املرحومة/  من    ( جتارية  قاعدة  جتاري( 
 (09) التسعة  : أبناءها  ثانيا   ، : زوجها السيد/ بلعمري محمد  أوال 
وهم/ 1) السيد/ بلعمري حسان  - 2) السيدة/ بلعمري مليكة - 3) 
السيد/ بلعمري عز الدين  - 4) السيد/ بلعمري نبيل  - 5) السيدة/ 
بلعمري  السيد/   (7 - بلعمري هشام  السيد/   (6  - بلعمري منيرة 
عادل -  8) السيد/ بلعمري سامي - 9) السيدة/ بلعمري حنان،  كائن 

بشارع بلوزداد رقم 29 الطابق األرضي قسنطينة.

والية  ملحقة  التجاري  للسجل  الوطني  املركز  لدى  اإليداع  سيتم 
قسنطينة .

لالعالن املوثق
   �ER� RAYA:04�10�2021    �ER� RAYA:04�10�2021ANEP 2125004131        �ER� RAYA:04�10�2021
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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 
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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
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يف العرشينات لكن ترصفاته يف التسعيناتيف العرشينات لكن ترصفاته يف التسعينات

كيف تتعامل األرسة مع طفل يتيم.
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