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الديوان العمومي للبيع بالمزايدة والتقييم
األستاذ بورنان حفصي

حي 60 مسكن رقم : 28 التعاونية العقارية الوئام برج بوعريريج
الهاتف : 06.63.97.40.34

اعالن عن بيع بالمزاد العلني شفويا مع قبول التعهدات المختومة لمنقوالت 
محجوزة خاصة بسلسة انتاج اآلجر األحمر

بناء على محضر تسليم بتاريخ :07/ 09/ 2021 المسلم لنا من طرف األستاذ مباركية عبد هللا عضو الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين لألستاذين  مباركية عبد هللا  وبن زيان 
فيصل لدى مجلس قضاء برج بوعريريج  الموجود مكتبها حي 05 جويلية شارع طيبي أحمد رقم 08 برج بوعريريج المتعلق بالدعوى المنشورة بين :

ــــ  شركة التأمينات للمحروقات كاش رمز 504 وكالة برج بوعريريج ممثلة في شخص مسيرها والكائن مقرها ب :35 نهج هواري بومدين برج بوعريريج 
ـــ الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد النعمة األجر ممثلة في شخص مسيرها الكائن مقرها عين تسرة طريق رأس الوادي برج بوعريريج .

نعلن عن اجراء مزايــــــــــــــدة علنية لبيع منقوالت محجــوزة خاصة بنتاج اآلجر  الستفاء مبلغ  الدين والمصاريف المقدرة : ب : 4.704.932.97 دج يـــــوم االثنين : 08/ 11/ 2021  
على الساعة :10 صباحا بالمكتب المبين أعاله مع االلتزام باجراءات الوقاية الصحية ( التباعد الجسدي  وارتداء الكمامة ) 

التعــــييــــــن :  متكونة من أربعة حصص موجودة بالمصنع الكائن بعين تسرة برج بوعريريج  
 SER   : االطالي   للصانع  اآلالت     IPALAKER.srl Officina  meccanica  sestese S.p.a ـــ  حصــــة: 01:  آلة تغليف وتعليب مع خزائنها الكهربائية من صنع :  

1909  رقم التسلسلي  : 18146  طراز  : 
حالة صيانتها متوسطة 

ـــ  حصة :02 : آلة تحويل اآلجر مع خزائنها الكهربائية :
.Estrusore  combinato « LKV          :  رقم التسلسلي : 0702742  طراز Lkv 650 

السنة :2007  حالة صيانتها  متوسطة .
الرقم   Roller   Mill ـــ  حصـــة : 03  آلة المطحنة األسطوانية مع خزائنها الكهربائية :

حالة صيانتها متوسطة  LM 1210  التسلسلي : 0702737  طراز : 
ـــ  حصة :04 : آلة مع خزائنها الكهربائية موجودة ضمن سلسلة االنتاج رقمها التسلسلي : 0702739 الطراز

  LKM  600  سنة 2007 حالة صيانتها  متوسطة  
شــــروط  البيع :  البيع بدون ضمان ، وعلى الحالة التي توجد عليها المنقوالت المحجوزة يوم البيع ، زيارة المنقوالت المحجوزة تكون في أيام وأوقات العمل برخصة واقتناء دفتر 
الشروط  مقابل : 1000.00 دج مع ضمان المشاركة قدره 200.000.00 دج تودع التعهدات لدى مكتب محافظ البيع حسب النموذج المسلم من مكب محافظ البيع قبل اجراء المزايدة ، ا 

ناي عرض مزايد غير حاضر او غير ممثل قانونا يوم البيع ال يقبل عرضه مهما كانت األحوال ، باقي الشروط األخرى في دفتر الشروط ، لمزيد من المعلومات االتصال بمحافظ البيع 
محافظ البيع

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج
دائرة : جعـــــــــــــافرة 
بلدية :  تفــــــــــــــــرق 
مكتـــب  الجمعيــــــــــات 

الرقم : 04/ 2021 




 18 المؤرخ:في:   06  /12 رقم  القانون  بمقتضى 
   2012 ينايرسنة   12  : الموافق    1433 صفرعام 

المتعلق بالجمعيات 
أودع اليوم : 27/جوان /2021 ملف تأسيس الجمعية 

المحلية ذات الطابع فالحي المسماة 
جمعية ازوران  لقرية اغيل اورير ـــ بلدية تفرق 

الكائن مقرها ب:  اسفل مسجد باغيل اورير 
اسم الرئيس :  زايــــــد  طــــاهــــر  

تفرق في : 27/ جوان 2021 
رئيس المجلس الشعبي البلدي
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المكتب العمومي للتوثيق لألستاذة/بن أحمد هاجر، 
04،نهج بوجمعة لباردي–سكيكدة-

هبة محل تجاري (قاعدة تجارية)
(اإلعالن الثاني)

بموجب عقد محرر بمكتبنا بتاريخ:22 و 28/ 09/ 2021، مسجل بتاريخ: 29/ 09/ 
.2021

وهب كل من السيدة: العيفة رقية بنت سعيد، والدته السيدة:بالسكة حليمة بنت صالح، 
والسيد: العيفةنذير بن عمار،لفائدة السيد: العيفة فارس بن عمار.

النشاط  رمز  -مغازة-سوبيرات،  في:  المستغلة  التجارية)  (القاعدة  التجاري  المحل 
.(510001)

رقم:  بليزيدية،  قدور  نهج  سكيكدة،  ووالية  ودائرة  ب:بلدية  الرئيسي  مقره  الكائن 
لها  يرمز  التي  المشتركة  الملكية  ذات  العمارة  بالطابق األرضي من  يقع  41 مكرر، 

.(A) بالحرف الالتيني
 /02  /27 بتاريخ:  سكيكدة،  والية  مأمورية  عن  الصادر  التجاري:  بالسجل  والمقيد 

2019 (تعديل)، تحت رقم:  03أ 0729456 - 00 /21.
تاريخ بداية النشاط: 15/ 04/ 2003.

تم تقييم القاعدة التجارية بمبلغ: مليوني (2.000.000) دينار جزائري.
تقدم اإلعتراضات المحتملة لدى مكتب التوثيق خالل اآلجال المحددة قانونا.

لوالية  التجاري  للسجل  الوطني  للمركز  المحلي  بالفرع  العقد  من  نسختان  إيداع  تم 
سكيكدة.

لإلعالن األول/ الموثقة 
بن أحمد هاجر

12



227
4.000.000.00


بموجب عقد محرر بمكتبنا يوم 13 أكتوبر 2021، مسجـل، 
الكريم  عبد  وعجرود  ياسين  لحرش  بن  السيدان/  قرر 
بصفتهما صاحبا الشركة ذات المسؤولية المحدودة «يسرى 
فارم لإلنتاج» رفع رأسمال الشركة من أربعة ماليين دينـــار 
دينار  ماليين  سبعة  إلى  دج)   4.000.000.00) جزائري 
ماليين  ثالثة  قدرها  بزيادة  دج)   7.000.000.00) جزائري 
تمثل  والتي  دج)،   3.000.000.00) أي  جزائري  دينار 

األرباح المنجزة لسنوات ماضية.
باقي المواد بدون تغيير

التجاري  للسجل  الوطني  المركز  لدى  القانوني  اإليداع  سيتم 
لوالية قسنطينة 

لإلعالن الموثق

مكتب  األستاذ نورالدين شروانة ، موثق ، 12، شارع 
زعبان قسنطينة

الشركة ذات المسؤولية المحدودة «يسرى فارم» 
 مقرها: المدينة الجديدة علي منجلي المنطقة الصناعية 

المتعددة الخدمات عين الباي رقم 82 قسنطينة 
رأسمالها 50.000.000.00 دج

رفع رأسمال شركة 
مسجـل،   ،2021 أكتوبر   13 يوم  بمكتبنا  محرر  عقد  بموجب 
بصفتهما  الكريم  عبد  وعجرود  ياسين  لحرش  بن  السيدان/  قرر 
صاحبـــــا الشركة ذات المسؤوليــة المحـــدودة «يسرى فـــــارم» 
جزائري  دينـــــار  ماليين  خمس  من  الشركة  رأسمال  رفــــــع 
جزائري  دينار  ماليين  سبعة  إلى  دج)   50.000.000.00)
(110.000.000.00 دج) بزيادة قدرها ستة ماليين دينار جزائري 
أي (6.000.000.00 دج). والتي تمثل األرباح المنجزة لسنوات 

ماضية.
باقي المواد بدون تغيير.

سيتم اإليداع القانوني لدى المركز الوطني للسجل التجاري لوالية 
قسنطينة 

لإلعالن الموثق.

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

احالة حصص و تغيير موضوع شركة 
شركة ذات المسؤولية المحدودة

«SARL ENTEC » «أنتيك » 
مقرها /  تحصيص عبد الحفيظ بوالصوف رقم 03 الجزء 

الثاني والية قسنطينة .
رأسمالها / ( 600.000.000.00 دج ) .

بموجب عقد  حرر بمكتبنا ، بتاريخ 18 /10/ 2021  ، مسجل، أحال السيد / عيمر 
محمد األمين عن طريق الهبة ثالثون ألف (30.000) حصة إجتماعية قيمة كل واحدة 
(1.000 دج) التي يملكها في الشركة  الى السيد / عيمر مصطفى . كما قرر الشريكان 
حذف الفرع الكائن بشارع بلقاسم الوزري عمارة 04 رقم 01 البليدة.و تغيير موضوع 
الشركة  ليصبح كالتالي :- 448501 إستيراد التجهيزات و المعدات الموجهة لإلختبار 
، البحث العلمي ، الوزن ، القياس و التحليل الفيزيائي و الكميائي بما في ذلك لواحقها 
و قطع غيارها و مستهلكاتها .- 448502 إستيراد اللواحق ، قطع الغيار و مستهلكات 
التجهيزات ، المعدات و العتاد الموجه لإلختبار ، البحث العلمي ، الوزن ، القياس و 
التحليل الفزيائي و الكيميائي .ونتيجة لذلك قرر الشريكان تعديل المواد 02 ، 06 و 

07 المتعلقة بالموضوع  ، التقديمات و رأسمال الشركة.
الباقي بدون تغيير .

سيتم اإليداع لدى المركز الوطني للسجل التجاري ملحقة والية قسنطينة .
من اجل االعالن/ الموثق

مكتب التوثيق االستاذة / بكوش صليحة حي السلم العمارة 
اإلدارية  الطابق الثاني



بتاريخ 15/ 08/ 2021  بمكتبنا  بموجب عقد حرر         
تبسة  التسجيل  بمكتب  مسجل   2021  /613 رقم  تحت 
المقبوض  رقم 02105118  بتاريخ 15/09/ 2021 وصل 
المسماة  الشركة  حل  .تم      ----------- 85.000.00دج 
شركة –تضامن مخبرة جرو وشركائه .                                                       
             تنازلت السيدة / بوخاري شيراز الساكنة بحي 
414 سكن ع 10/ 02 بتبسة عن طريق البيع للسيدة /
عبادة سهام الساكنة بتبسة عن حقها في إيجار محل معد 
لإلستعمال التجاري كائن بحي سكانسكا والية تبسة محل 
وسبعون  مربع  متر  وعشرون  تسعة  مساحته   13 رقم 
دسم  ( 29.70 متر مربع) ثمن البيع مليون وسبعة مائة 
ألف دينار جزائري ( 1.700.000.00                                                                                        
        ستودع نسختان من هذا العقد بالمركز المحلي للسجل 

التجاري لوالية تبسة       
لإلعالن الموثقة

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

تأسيس شركة ذات المسؤولية محدودة 
تم  ، مسجل،  بتاريخ 18/ 10/ 2021   ، بمكتبنا  بموجب عقد  حرر 
تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة من طرف: 1) عيمر مصطفى 

2) السيد / عيمر محمد األمين ، تحمل المواصفات التالية : 
أندوستري   أنتيك   – المحدودة  المسؤولية  ذات  الشركة   / التسمية 
بني  بلدية   17 رقم  محل  مراد  بني  النشاطات  منطقة  مقرها   ،   -
مراد والية البليدة. ،  موضوعها: - 431101  إستيراد التجهيزات 
البطريات  إستيراد    431102  - الصناعي  لإلستعمال  المعدات  و 
التربينات  و  المحركات  إستيراد   431103 - الصناعي  لإلستعمال 
حدد  لواحقها.  و  غيارها  قطع  ذلك  في  بما   ، أخرى  أو  الصناعية 
و   ، سنة   99 لمدة    ، دج   10.000.000.00 بـ  الشركة  رأسمال 
عين: السيد/ عيمر مصطفى بصفته المسير و السيد /عيمر محمد 
عند  المسير  بجميع صالحيات  يتمتع  المسير  نائب  بصفته  األمين 

غيابه .
ملحقة والية  التجاري  للسجل  الوطني  المركز  لدى  اإليداع   سيتم 

البليدة .
من اجل االعالن/ الموثق







رقم  تحت   2021  /09  /22 بتاريخ  بمكتبنا  تلقيناه   عقد  بموجب 
613/ 2021 مسجل بمفتشية التسجيل والطابع  بتبسة  وهب ورثة 
الميراثية  مناباتهم  بولحبال محمد على  السيد  إلى  بولحبال صالح 
الحقوق  .تعيين  أدناه  المعين  التجاري  المحل  إيجار  في  الحق  في 
الموهوب نسبة 96/ 112جزء في نصف ( 1/ 2 )الحق  في إيجار 
محل معد لإلستعمال التجاري كائن بشارع بن بولعيد بوالية تبسة 
يحمل رقم 214/ 20   مساحته سبعة أمتار مربعة وواحد وعشرين 
ديسمترا مربعا ( 07. 21 متر مربع) والذي تعود ملكيته لديوان 
الترقية والتسيير العقاري بتبسة . التقويم  خمسمائة مائة  دينار 
جزائري ( 500.000.00)  دينار جزائري  -بدل االتجار /  تسعمائة 
مائة  دينار جزائري    ستودع نسخة من هذا اإلعالن في جريدة 

يومية . 
  لإلعالن الموثق

مجلس قضاء :تبسة.  محكمة :تبسة .                                               
قسم :شؤون األسرة .                                                                                                          


                                                                                                        

حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة حكما علنيا 
.في  الدعوى  في  السير  إعادة  قبول  الشكل  :في  إبتدائيا حضوريا 
 /18 بتاريخ  الحال  محكمة  عن  الصادر  الحكم  إفراغ  الموضوع 
الخبرة  تقرير  21/ 01468واعتماد  رقم  فهرس  04/ 2021تحت 
المنجز من طرف الخبير    وبالنتيجة الحكم ب :الحجر على المدعي 
عليه ناصري علي  المولود بتاريخ 13/ 04/ 1975 ببلدبة عنابة 
عليه   مقدماً  ناصري محمد   المدعي  تعيين   : -ثانيا  والية عنابة  
في  المحكمة  باستئذان  يلتزم  أن  على  وتسيير  شؤونه   لرعايته 
حالة قيامه بأخذ التصرفات الواردة في نص المادة 88 من قانون 
األسرة .  -ثالثا: األمر بنشر هذا الحكم  لإلعالم  بسعي من المدعي              
على  بذلك  بالتأشير  المختص  المدنية  الحالة  أمر ضابط   : –رابعا 
الترجيع  في  المدعي  تحميل   ، عليها  المحجور  ميالد  عقد  هامش 
القضائية  المصاريف  و  الحالية  للدعوى  القضائية   المصاريف 
للدعوة السابقة التي انتهت بصدور الحكم بتاريخ 18/ 04/ 2021 
ب900دينار  الرسمين  مبلغ  فيهما  21بما   /1468 رقم    فهرس 
جزائري ومصاريف الخبرة المحددة ،بهذا صدر الحكم وأفصح به 
جهاراً بالجلسة العلنية المنعقدة بالمكان والزمان المذكورين أعاله 

ولصحته أمضينا على أصله نحن الرئيس وأمين الضبط.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مديرية التجهيزات العمومية 
لواليــــة خنشلــــة(40000)

الرقم اجلبائي :   53/ 0013400190045
إعــــــــــالن عن عدم جدوى اإلعالن عن طلب عرض مفتوح 

مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 14/ 2021 
تطبيقا ألحكام املادة :  40 ، من املرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 املؤرخ 2 ذي احلجة  
العمومية  2015 يتضمن تنظيم الصفقات  16 سبتمبر سنة  لـ   1436 املوافق  عام 

وتفويضات املرفق العام  .
املتعهدين املشاركني،  عن  لوالية خنشلة كافة  العمومية  التجهيزات  تعلم مديرية   
14/ 2021، الصادر  عدم جدوى، الطلب العرض املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  رقم 
وجريدة     ،2021  /04  /15   : بتاريخ  الراية»   » بجريدة   بجريدة  الوطنية  باليوميات 

L’EST بتاريخ : 15/ 04/ 2021، 
واخلاص بأشغال التهيئة والتوسيع للمركب التاريخي والثقافي  

للناحية األولى علي سوايعي
احلصة: تهيئة وتوسيع املوقع التاريخي املتواجد.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مديرية التجهيزات العمومية

لوالية خنشلة 
الرقم اجلبائي:  53 / 0013400190045 

20210221202104
تطبيقا ألحكام املادة 74 من املرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 املؤرخ في 2 ذي احلجة عام 1436 املوافق 

16 سبتمبر سنة 2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام.
تعلم مديرية التجهيزات العمومية لوالية خنشلة كافة املتعهدين املشاركني، عن إلغـــاء املنح املؤقت 
رقم 05/ 2021  املؤرخ في 26/ 03/ 2021 اخلاص باإلستشارة رقم 04/ 2021 املؤرخة في 21/ 02/ 

2021   للعملية التالية : دراسة، متابعة وإعادة تأهيل للمنشآت الصحية عبر الوالية :

المالحظةمدة اإلنجاز المبلغ بكل الرسوم (د.ج)المقاولةالحصصالرقم

المشروع: إعادة 01
تأهيل مستشفى

أحمد بن بلة بخنشلة
الحصة: إعادة تأهيل 

لغرف العمليات

بن خيرة 
نورالدين

ثالثة00، 260. 845. 11 
(03 أشهر)

التقيد بأحكام المادة 52و65 من 
المرسوم الرئاسي 15/ 247

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية باتنة 
دائرة بريكة

بلدية بيطام 
إعالن عن منح مؤقت للصفقة 

 2015 /09 /16 14/ 247 املؤرخ في  الرئاسي رقم  02 من  املرسوم  65  الفقرة  طبقا املادة 
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

يعلن رئيس الس الشعبي البلدي بيطام كافة املتعهدين املشاركني في طلب العروض املفتوح 
مع اشتراط قدرات دنيا رقم 02/ 2021 الصادر في اجلرائد الوطنية  « الراية» يوم : 25/ 08/ 
2021، و  ( Le courrier d’Algérie  ) يوم : 25/ 08/ 2021، وبعد إجراء تقييم العروض مت 

املنح املؤقت للصفقة طبقات ألحكام دفتر الشروط  كما هو مبني في اجلدول أدناه :

مالحظات  مدة
اإلنجاز

مبلغ العرض بكل الرسوم التنقيط المتعهد العملية  رقم

تجديد شبكات التطهير

150 أقل عرض
يوم

00، 700. 123. 18. دج  41،50 مؤسسة األشغال
 العمومية الكبرى

 والري دليح الطاهر
ر ت ج 1968

 0542 01270 41

 حصة 01: تجديد شبكة
 التطهير بحي يعقوب

 رابح بيطام

01

أقل عرض 04
أشهر

00، 350. 908. 5 دج  48،5 مؤسسة األشغال
العمومية الكبرى 
والري أوراق نبيل 
ر ت ج : 1992

0514 00057 38

 حصة 02: تجديد شبكة
التطهير بقرية أوالد

  جحيش بيطام

03

أقل عرض 06 
أشهر

00، 610. 258. 5 دج 48،33  مؤسسة األشغال
العمومية الكبرى

 والري نجاعي محمد 
 ر ت ج : 1954

 0515 03354 40

 حصة 03: تجديد شبكة
 التطهير بقرية أوالد

عيش بيطام

02

16/ 09/ 2015 املتضمن  14/ 247 املؤرخ في  الرئاسي رقم  82  من  املرسوم  طبقا للمادة 
تنظيم الصفقات العمومية.

أن يقدموا طعون لدى جلنة الصفقات العمومية اتصة خالل أجل اقصاه   ميكن للمتعهدين 
.BOMOP (10) أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن في اجلرائد الوطنية

التقنية  لتقييم عروضهم  املفصلة  النتائج  اإلطالع على  الراغبني في  للمتعهدين  كما ميكن 
واملالية بإمكانهم التقرب من مصالح البلدية في آجل اقصاه (03) أيام إبتداء من اليوم األول 

لنشر إعالن املنح املؤقت.
رئيس الس الشعبي البلدي 



10202124
144317



    
  










 11



  
 
  



 
Edison 
 Motors
  
  
 
KCGI








19


15%

48229
56846


  




51%
2004
  2009   

  70%  
523
 74.65%


 









4700
    



2023



9.4%140







30.5%
4





930925 13.3% 

89700313.1%

Spider



V121134









350
330


85





2.820202016















25
 





775.8







6.8518.5
5.6

13


2021



45










  



    








 245

   66.4

41.3
34.2


    
3.74

24.6






902021


  



7.9


8.1
18.3



1.3


0.61.2


    


 8.3  

 7.8

8.8


      12.6
    12.1 

15.4

 




 
    









500
  133
533

75


23.5
2.521

2020
   16.8 
20



    
    
    





 




 









 

102021 02
144323










   
  
    



    


 144317202124















1918







         
45
         
16179215







20132012 
11%

12%



   
 





   2022 2021    



18


























 "






        


      
       



      
      
     
     " ""
       

"

     " 
       

"
""
    10  3  


      
       
      


 
       
        








   





   


 " " 


   
  

2022





   

















     







   






   


   





    







   













 ""












01
 








 

  "" 
 ""



  "" 
   ""

  




13



 
  ""












   



   




  

   
  




  
  
  



   
  

13
  
   
   
  


  
   

  

   

2014



  


  
  
   



   



-12-121313 - -





 
 
  
   
 

  
 

 ""
  



750
520

20212022


05111031

4406126



"



"

50111
1210131171


"




"
"


"

"



"

"





"
"


"
90

"

"
"




"

144317202124144317202124








  " "












""










"2022"
 
     
21







    

"2022"































  


   


    




   






  5  
2001
  2006  
11
9



4 
4
33





20152016   
2018

  20182019 


11     

9




36

19

13








    
    
    
    
"





"
     

    

  







""

 













   
2021  21  
    






10


    
350







500




   
   


  




    

2014



  
   


   

   
8


   


 
















    




 
3


 
30



 

  





  



 
     


 
    



6
 
     



 
27
  

  
         
  


      
   
    

 

 
         








 
3


30 




 

  



  



 

 

     



      6  
 



 
  27

    

 
 
 


    






















    














  



      














    












 
     























      














 










 

 

 

  

 

 

14202124
144317





 

    
 " "  





    

     


17














     

    









 ""

""
  

 


1.5
   
   





   
 




    




   










    









    







  
  









   

   

 


    

    
   







    
   


 


    













    






2016



450430








""


    
 ""


2016












  ""

2016



  

 





 

 

 


   

    






    
 ""






 ""

""



     
    



  ""

 ""

 ""
"   
""

"

     



  

    
76








    
   
    





  ""


20184



  

  
  
    







    
  
   
     




    
  
  

   






  










    



  




15 202124
144317



16

 
 

 
 
 
  



 
 




 

  



حديث 
قديسقديس
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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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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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031933106031933072

baridassabte@yahoofr

202124
14431719 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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