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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج
دائرة : برج بوعريريج

بلدية :  برج بوعريريج  
مديرية التنظيم والشؤون القانونية 

مصلحة التنظيم والمنازعات 
الرقم : 12/ 2021  

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية 
طبقا ألحكام المادة 18 من  القانون رقم 12/06 المؤرخ في12 يناير 
 241  /16: التنفيذي  المرسوم  وكذا  بالجمعيات  المتعلق     2012
التنفيذي  للمرسوم  والمتمم  المعدل  في :21سبتمبر 2016  المؤرخ 
:15/74 المؤرخ في 16 فيفري 2015 الذي يحدد األحكام والقانون 
األساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي .  تم هذا 
اليوم : 02/فيفري/2021  استالم مذكرة التعديالت المؤرخة في 14 
نوفمبر   2020 المتعلقة بتجديد  الهيئة التنفيذية للجمعية المحلية 

المسماة : 
النادي الرياضي للهواة شباب أهلي برج بوعريريج 

المسجلة تحت رقم : 124/ 2000 بتاريخ 31/ 12/ 2000  
الكائن مقرها ب : شارع الحرية رقم :01 برج بوعريريج 

يترأسها السيد : رماش محمد الطاهر  
تاريخ ومكان ميالد : 01/ 02/ 1946 ب برج بوعريريج   

رئيس المجلس الشعبي البلدي

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية:باتنة

مكتب الجمعيات واالنتخابات
رقم:27/ 2020

وصل استالم التبليغ 

بتغيير الهيئة التنفيذية
طبقا ألحكام المادة18 من القانون رقم:12 - 06 المؤرخ في 
صفر 1433 الموافق ل:12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات 
التعديالت  مذكرة  استالم   2020 ديسمبر  اليوم:31  هذا  تم 
تشكيلة  بتغيير  المتعلقة   2020  /08  /24: في  المؤرخة 

الهيئة التنفيذية للجمعية البيئية المسماة:
جمعية:الكوكب األخضر- رأس العيون

المسجلة تحت رقم:14 بتاريخ:20/ 04/ 2015
المقيمة ب:حي الشهيد»موسى بوقبال  بلدية رأس العيون

يترأسها السيد(ة):فيصل بن منصور
ألحكام  وفقا  اإلشهار  بإجراءات  القيام  يجب  وبالتالي 

المادة:18 الفقرة 02 من القانون السالف الذكر.
اإلدارة                                                                                     

مكتب التوثيق  لألستاذ /إدريس عميار  الموثق 
ب 16 نهج بن مليك قسنطينة 

حل الشركة ذات المسؤولية المحدودة و 
ذات الشخص الوحيد 

بموجب عقد محرر بمكتبنا بتاريخ 02/ 02/ 2021، مسجل, 
المسؤولية  ذات  المؤسسة  حل    : الوحيد  الشريك  قرر 
المحدودة و ذات الشخص الوحيد المسماة : اورجينال  تاك 
المرتبطة  والمواد  المعدات  استيراد   : موضوعها   , فون 
واللعب  األلعاب  استيراد   , والمكتبي  اآللي  اإلعالم  بميدان 
المرتبطة  والمواد  المعدات  لكل  بالجملة  تجارة   , التربوية 
بميدان المهاتفة , لواحقها وقطع غيارها , تجارة بالتجزئة 
لكل المعدات والمواد المرتبطة بميدان لمهاتفة لواحقها وقطع 
غيارها , مقرها : بنهج اإلخوة بوفنارة رقم 13 قسنطينة, 
رأسمالها 5000.000,00 دج , قبل أوانها  وعين  السيد/ 

بوخبوز صالح الدين مصفيا للشركة .
ستودع نسخة من هذا العقد بالمركز المحلي للسجل التجاري 

لوالية قسنطينة
لإلعالن / الموثق

         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج
دائرة : برج بوعريريج

بلدية :  برج بوعريريج  
مديرية التنظيم والشؤون القانونية 

مصلحة التنظيم والمنازعات 
الرقم : 01/ 2021  

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية 
يناير  في12  المؤرخ   06  /12 رقم   القانون  من    18 المادة  ألحكام  طبقا 
2012   المتعلق بالجمعيات وكذا المرسوم التنفيذي :16/ 241 المؤرخ في 
:21سبتمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي :15/ 74 المؤرخ في 
16 فيفري 2015 الذي يحدد األحكام والقانون األساسي النموذجي المطبق 
على النادي الرياضي الهاوي .  تم هذا اليوم : 02/فيفري/2021  استالم 
مذكرة التعديالت المؤرخة في 30 أكتوبر   2020 المتعلقة بتجديد  الهيئة 

التنفيذية للجمعية المحلية المسماة : 
النادي الرياضي للهواة برج المقراني للمالكمة 

المسجلة تحت رقم : 02/ 2015 بتاريخ 25/ 01/ 2015  
الجواري االخوة مجدوب مصطفى والربيع  الرياضي  المركب  المقيمة ب: 

بلدية برج بوعريريج 
يترأسها السيد : سماتي السعيد 

تاريخ ومكان ميالد : 03/ 01/ 1966 ب برج بوعريريج   

رئيس المجلس الشعبي البلدي 

حكم بالحجر
في  فصلها  حال  الطاهير  محكمة  حكمت 
 /01  /26 بتاريخ  األسرة  شؤون  قضايا 
21 تحت رقم الجدول: 02120/ 20 رقم 
الحكم  بالنتيجة   00190/21 الفهرس: 
بالحجر على المدعى عليها معيزي جهيدة 
 1976  /02  /17   : بتاريخ  المولودة 
بالشقفة ابنة محمد و خالصي نوارة وتعيين 
المدعي معيزي محمد مقدما عن المحجور 
عليها  لرعايتها والقيام بشؤونها و تسيير 
القيام  و  المالية  و  اإلدارية  مصالحها 
بذلك  التأشير  مع  للقانون   وفقا  مقامها 

على هامش عقد ميالد المدعى عليها.

مكتب التوثيق األستاذ / رشيد بوقارة  
نهج بن مليك عبد الرحمان رقم 02 قسنطينة

حل شركة
بتاريخ 24 و 26 و  بالمكتب  بموجب عقد محرر 
في  الشركاء  قرر   ، مسجل    ،2021 جانفي   27
الشركة ذات المسؤولية المحدودة « سوبي فارم» 
، مقرها المنطقة المتعددة الخدمات عين الباي رقم 
88 بلدية الخروب والية قسنطينة ، مدتها 99 سنة 
قبل  ،حلها  دج  رأسمالها100.000.000.00     ،
 2018 ديسمبر  تاريخ شهر31  من  ابتداء  أوانها 
مصفيا  الوهاب   عبد  العمراني   / السيد  .وعين 

للشركة.
سيتم اإليداع لدى المركز الوطني للسجل التجاري 

ملحقة والية قسنطينة .

لإلعالن الموثق

02


بموجب عقد  حرر بمكتبنا ، بتاريخ 28/ 01/ 2021 ، مسجل، تم تأسيس مؤسسة 
ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة من طرف السيد / جري جابر تحمل 
منطقة  بقسنطينة  مقرها    - كونساي  ريفولوشن    - التسمية    : التالية  المواصفات 
 111307 09.موضوعها:  رقم  محل  ب  مدخل   01 عمارة  تلمسان  حي  الباي  عين 
 111313 -. الورق  التعبئة من  مواد  أنواع  كل  .111311- صناعة  مطبعة صناعية 
مؤسسة السيريغرافيا .- 111316 طباعة أخرى .- 202803 مؤسسة حرفية لصنع 
مختلف األدوات من الورق .- 605001 وكالة اإلشهار .- 605002 وكالة التصوير 
.- 605006 نشر و توزيع المنتجات السمعية البصرية .- 605021 وكالة االتصاالت 
.- 605029 وكالة بيع التذاكر .- 605042 تجارب األداء و االنتقاء في مجال الفنون 
المعارض  تنظيم   605046 -. المتخصصة  التصميم  .- 605045 خدمات  المسرحية 
العامة بيع أو مبادلة األشياء المستعملة - 607001 مكتب الدراسات و االستشارة في 
اإلعالم اآللي (كونسولتينج).- 607006 مكتب الدراسات في التنظيم ، دراسة األسواق 
و استقصاءات .- 607017 مكتب استشارة ، دراسات و مساعدة في مجال االستثمار 
.- 607018 مؤسسة تنظيم التظاهرات الثقافية ، االقتصادية و العلمية .- 607030 
تقديم   ، استشارة   607032 -. التكوين  برامج  إعداد  تقييم و   ، ، مساعدة  استشارة 
خدمات ذات طابع فني .- 607035 مؤسسة التصميم و التشكيل – ديزاين .- 607070 
تنظيم الحفالت و المراسيم .- 607078 مكتب االستشارات و الدراسات في المجاالت 
التجارية . حدد رأسمال الشركة بـ 100.000.00 دج  ، لمدة 99 سنة ، و عين السيد/ 

جري جابر مسير للمؤسسة لمدة غير محدودة.
  سيتم اإليداع لدى المركز الوطني للسجل التجاري ملحقة والية قسنطينة .

من اجل االعالن/ الموثق

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية : باتنة

مديرية التكوين والتعليم  المهنيين 
ر. ت . ج  :  9820 911 0501 0990 

إعالن عن المنح المؤقت 
طبقا ألحكام  المادة 65 من المرسوم الرئاسي رقم : 15/ 247 المؤرخ في 16/ 09/ 
العام، تعلم مديرية   2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق 
التكوين والتعليم  المهنيين لوالية باتنة كافة المتعهدين المشاركين في طلب عروض 

مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 03/ 2020
 والخاصة بـ  :

وحظيرة  مشتركة  خدمات  المدرسي،  بالتأثيث  وتجهيز  توسعة  دراسة،   : العملية 
السيارات لملحقة التكوين المهني عين ياقوت لتحويلها لمركز التكوين المهني. 

المشروع : إنجاز جناح بيداغوجي + جناح ( المطعم + المطبخ )+ جناح 03 سكنات 
إلزامية

و  الراية  بجريدتي   ،  2020 ديسمبر   30  : بتاريخ  عنها  والمعلن   
«Le Courrier D’ALGERIE»أنه بعد عملية التقييم التقني 
والمالي للعروض الخاصة بالمشروع أسفرت على النتائج التالية : 
 مقياس
األختيار

 آجال
التنفيذ

 مبلغ العرض بعد التصحيح
باحتساب جميع الرسوم

 مبلغ العرض قبل
 التصحيح باحتساب

جميع الرسوم

 مجموع
 النقاط

 المتحصل
عليها /60

رقم التعريف الجبائي المقاولة المشروع

 أقل
 عرض
 مالي

 28
شهرا 

10، 69.086.152 دج 10، 69.086.152 دج 49.43 001305022468922 ش ذ م م
 تواتي
تراف

المشروع : إنجاز جناح 
بيداغوجي + جناح

 ( المطعم + المطبخ )+ 
جناح 03 سكنات إلزامية

العمومية  الصفقات  لجنة  لدى  طعون  تقديم  والمعارضين  المشاركين  للمتعهدين  يمكن 
المختصة في آجال عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ صدور هذا اإلعالن عن المنح 
المؤقت في الجرائد الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، طبقا للمادة 
في 16/ 09/ 2015  المؤرخ   247 /15 : رقم  الرئاسي  المرسوم  من  الفقرة 03   82

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام. 
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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

$

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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