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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية بومرداس

مديرية التقنني  والشؤون العامة 
مصلحة التنظيم العام 

قرار رقم 21/ 516 املؤرخ في 17 فيفري 2021

يتضمن فتح حتقيق عمومي في محتوى موجز التأثير على البيئة  ملشروع اجناز وحدة صناعة املثلجات ببلدية 
أوالد موسى املقدم من طرف  : 

SARL  FIRST  ICE GLACE





  املادة األولى : يهدف هذا القرار الى فتح حتقيق عمومي في محتوى موجز التأثير على البيئة ملشروع اجناز وحدة
 صناعة املثلجات باحملل رقم :blk0404الكائنة بأوالد موسى مجموعة ملكية :20 قسم 03 بلدية أوالد موسى   املوجود القطعة األرضية    

     املقدم من طرفSARL  FIRST  ICE GLACE/املمثلة من طرف السيد : بورغدة محمد أمني  
 بصفته مساعد مسير شريك

املادة :2  : يعلق هذا القرار في مقر الوالية وبلدية أوالد موسى وفي أماكن موقع املشروع وينشر ايضا في يوميتني وطنيتني على حساب صاحب املشروع   
املادة :3  : يعني في اطار التحقيق العمومي السيد : غليم عبد الفتاح مهندس دولة في التسيير التقني واحلضري ببلدية اوالد موسى محافظا محققا وبهذه الصفة يكلف بالسهر على 

احترام النصوص التنظيمية في مجال تعليق ونشر هذا القرار وكذلك مسك سجل جمع األراء 
املادة : 4  : يكلف احملافظ احملقق بفتح سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس دائرة خميس اخلشنة على مستوى مقر بلدية اوالد موسى بوضع حتت تصرف كل شخص طبيعي او معنوي 

مقيم مبنطقة الدراسة البداء آرائهم ومالحظاتهم في املشروع املزمع اجنازه واآلثار املتوقعة على البيئة خالل اوقات العمل الرسمية .
املادة :5  :  يكلف احملافظ احملقق أيضا باجراء كل التحقيقات او جمع املعلومات التكميلية الرامية الى توضيح العواقب احملتملة للمشروع على البيئة      

املادة : 6  :  حتدد فترة التحقيق العمومي بخمسة عشر (15)يوما يسرى مفعولها ابتداء من تاريخ التعليق 
املادة :7:  يرسل احملافظ احملقق عند نهاية مهمته نتائج التحقيق العمومي ( السجل الذي يحتوي على مختلف اآلراء احملصل عليها ) مرفقا مبحضر يحتوي على تفاصيل حتقيقاته واملعلومات 

التكميلية التي جمعها واملذكرة اجلوابية لصاحب املشروع عن اآلراء الصادرة الى مصالح الدائرة التي بدورها ترسله الى مصالح الوالية املكلفة بالبيئة 
املادة :8/ يكلف السيدة والسادة ، األمني العام للوالية مدير التقنني والشؤون العامة ، مدير البيئة ،رئيس دائرة خميس اخلشنة ، رئيس الس الشعبي لبلدية أوالد موسى واحملافظ احملقق كل 

في نطاق  اختصاصه بتنفيذ هذا القرار الذي يدرج في  مدونة العقود اإلدارية للوالية 
الوالي

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

تسيير حـــر
مبوجب عقد محرر مبكتبنا بتاريخ 17/ 02/ 2021 ، مسجل، 
الى  احلر  التسيير  وجه  على  أجر  رياضقد  درغوم   / السيد  فان 
كائنة   ( جتارية  قاعدة   ) جتاري  محل  وهيبة،  زيوان   / السيدة 
بقسنطينة نهج بوفنارة رقم 05 ، يتمثل نشاطها في حلويات 
و حلويات تقليدية ،  ملدة عام واحد إبتداءا من يوم 01 جانفي 

2021 ، بأجرة شهرية قدرها 6.000.00 دج 
سيتم اإليداع لدى املركز الوطني للسجل التجاري ملحقة والية قسنطينة .

من اجل االعالن / املوثق

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
والية الــطارف 

دائرة القالة 

إشهار وصل استالم بتغير الهيئة التنفيذية 
طبقا ألحكام املادة 18 من القانون رقم 12/ 06 املؤرخ في 18 صفر املوافق لــ 02 يناير 
2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 19/ 01/ 2021 استالم مذكرة التعديالت املؤرخة 

في 18/ 12/ 2020 املتعلقة بتغير الهيئة التنفيذية للجمعية احمللية املسماة 
اجلمعية : النادي الرياضي الهاوي لبلدية القالة 

املسجلة حتت رقم :36/ 2017 
املقيمة : قاعة الرياضة الرصيف اجلنوبي بلدية القالة 

السعيد  ,خياري  اجلمعية  رئيس  خلضر:  منصري   : اجلمعية   ملكتب  التنفيذية  الهيئة 
الكاتب  : مساعد  لطفي  سلطاني   , العام  الكاتب   : الدين  زين  ,درويش  الرئيس  :نائب 

العام ,فريك عالء :امني املال , حسني فيصل : مساعد أمني مال ,برج الياس عضو  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 والية : سكيكدة

 دائرة : عزابة
 بلدية: عزابة

 مصلحة التنظيم والشؤون العامة
 مكتباإلنتخابات و اجلمعيات
رقم: 843/م ت ش ع/ م إ ج

***وصل إستالم التبليغ بتجديد الهيئة التنفيذية ***
 06  /12 رقم  القانون  من   18 املادة  ألحكام  طبقا 
املؤرخ في 12/ 01/ 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا 
التعديالت  مذكرة  إستالم   2021 فيفري   14 اليوم 
2020 املتعلق بتجديد  املؤرخة بتاريخ: 17 نوفمبر 

الهيئة التنفيذية للجمعية البلدية املسماة : 
 J S A النادي الرياضي للهواة اجليل الصاعد عزابة
*املسجلة  حتت رقم:02بتاريخ : 19 مارس1998.

*الكائن مقرها : حي فيصلي علي عزابة 
بتاريخ:  املولودة  نخول  السيدة:سهيلة  *تترأسها 

01 ديسمبر 1988 بعزابة .

الديوان العمومي للبيع بالمزايدة والتقييم
األستاذ بورنان حفصي محافظ البيع بالنزايدة والتقييم

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




بتاريخ :03/03/ 2021 على الساعة العاشرة صباحا بالمكتب المبين أعاله .
 بناء على محضر يتضمن تسليم ملف تنفيذي بيع اموال منقولة بالمزاد العلني من طرف
الفالحة بنك  لفائدة  بوعريريج  برج  قضاء  قضائي مجلس  امحمد محضر  مكور   األستاذ 
المولودة السيدة حوفاف  المقترض  المدين  الريفية وكالة برج بوعريريج ضد   والتنمية 
 مرزوقي الزهرة بنت لخضر الساكنة بحي 08ماي 45 رقم 177 برج بوعريريج المبينة
 اسفله الستفتاء مبلغ الدين المقدر ب: 6.421.038.00دج اضافة الى مصاريف التنفيذ
برج محكمة  رئيس  عن  الصادر  منقولة  اموال  بيع  امر  بموجب  والجبري   االختياري 

 بوعريريج بتاريخ : 16/ 06/ 2020 رقم الترتيب : 911/ 20
     /شاحنة صغيرة  :1

  2009 سنة   0191830934  : تسجيلها  رقم    KNCSJX71A: للطراز     
KIA2700     

  الرقم التسلسلي في الطراز :   A7392337 معطلة عن السير  
 / بطارية لتربية الدواجن المبيض تسع لي :7600 دجاجة مفككة وقديمة2

شروط البيع:
 البيع بدون ضمان ، وفي الحالة التي توجد عليها المنقوالت يوم البيع ، زيارة
 المنقوالت برخصة مقابل 1000دج ، الشاحنة موجودة بتعاونية بلعياضي برج
 بوعريريج فقط ، باقي الشروط األخرى في دفتر الشروط ، لمزيد من المعلومات

االتصال بمحافظ البيع .
 برج بوعريريج :في 15/ 02/ 2021
محافظ البيع بالمزايدة والتقييم 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
جمعية أأسعى للخير الوطنية

محضر تنصيب
الوالئي  التنفيذي  املكتب  رئيسة  شافية  مكي   : السيدة 

برج بوعريريج جلعية اسعى للخير الوطنية 
هـ   1433 صفر   18: املؤرخ   06/  12: القانون  على  بناءا 
باجلمعيات ال سيما  املتعلق   2012 املوافق ل: 12 جانفي 

املادة12 منه  .
بناءا على القانون األساسي املؤرخ في : 06 جويلية 2017 

والنظام الداخلي املؤرخ في :08/جوان 2019 
بناءا على اقتراح املكتب التنفيذي الوالئي جلمعية أسعى 
الوالئي  التنفيذي  املكتب  اجتماع  وبعد  الوطنية  للخير 

للجمعية
تقـــــــــــــــــــــــــــرر 

اليشير  بلدية  ملكتب  رئيس  عيدة  مشتة   : السيد  تعيني 
بتاريخ التنصيب :28/ 01/ 2021 
صالدي اتار  أمني املال للمكتب    

اجلزائر في :28/ 01/ 2021
رئيس اجلمعية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 والية : سكيكدة

 دائرة : عزابة
 بلدية: عزابة

 مصلحة التنظيم والشؤون العامة
 مكتباإلنتخابات و اجلمعيات
رقم: 846/م ت ش ع/ م إ ج

***وصل إستالم التبليغ بتجديد الهيئة التنفيذية ***
املؤرخ   06  /12 رقم  القانون  من   18 املادة  ألحكام  طبقا 
 15 اليوم  12/ 01/ 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا  في 
بتاريخ:  املؤرخة  التعديالت  مذكرة  إستالم   2021 فيفري 
التنفيذية  الهيئة  بتجديد  املتعلق   2020 نوفمبر   19

للجمعية البلدية املسماة : 
النادي الرياضي للهواة اإلحتاد الرياضي عزابة 

*املسجلة  حتت رقم:05أوث 1999.
*الكائن مقرها : نهج األمير عبد القادر عزابة 

بتاريخ:   املولود  خالد  اهللا  عبد  السيد:هبهوب  *يترأسها 
10أفريل 1970عزابة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية سكيكدة 
دائرة سكيكدة 
بلدية سكيكدة

مديرية التنظيم والشؤون القانونية 
مصلحة املنازعات والشؤون القانونية 

رقم: 164/ م.م.ش.ق/2021
 

وصل إستالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية
 06  /12 رقم  القانون  من   70 املادة  ألحكام  طبقا       
هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012  /01  /12 في  املؤرخ 
املؤرخة  التعديالت  مذكرة  إستالم   2021 14فيفري  اليوم 
الهيئة  تشكيلة   بتغيير  املتعلقة   2020  /11  /12 في 
الرياضي  النادي   : املسماة   البلدية  للجمعية  التنفيذية 

الهاوي الشبيبة الرياضية ملدينة سكيكدة .
املسجلةحتت رقم: 624 بتاريخ 26/ 10/ 1987.

يترأسها السيد/عمروس عبد احلق .
الكائن مقرها: 05 شارع ديدوش مراد سكيكدة . 

ANEP  2125000742           �ER� RAYA:21�02�2021

15 فيفري 2021 

رئيس الس الشعبي البلدي 
15 فيفري 2021 

رقم :02/م ج/2021 
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حديث 
قديسقديس

َ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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الرتبية الراشدة
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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
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14420919 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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