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18صفر  في  06املؤرخ   /12 رقم  القانون  مبقتضى 
1433 املوافق ل12جانفي 2012املتعلق باجلمعيات  
مت هذا اليوم 22فيفري 2021  تسليم وصل تسجيل 
 : املسماة  البلدية   اجلمعية  بتأسيس  التصريح 
الدكان   اجلديد  العمراني  حي  الشهاب  جمعية 
20تبسة  17رقم  ع  اجلديد  العمراني  احلي  املقيمة 
بن علي   املولود  اهللا  عبد  اجلمعية سواحي   رئيس 
احلي  ،العنوان  تبسة    1964  /01  /30 بتاريخ  

العمراني اجلديد ع 21رقم 06تبسة  
  مالحظة ال يحتج على الغير  بشكليات االشهار 

لهذا الوصل على نفقة اجلمعية في جريدة يومية
ألحكام  طبقا  وطني  توزيع  وذات  األقل  على  واحدة 
في  املؤرخ   06 القانونرقم12/  18من  املادة 

2012املتعلق باجلمعيات..
                 رئيس الس الشعبي البلدي   

املكتب العمومي للتوثيق بسكيكدة لألستاذ /
محمد برانية موثق بسكيكدة بحي املمرات 

20اوث55قلعة 09رقم01


توثيقي محرر مبكتبنا في: 25/ 01 و  مبوجب عقد 
22/ 02/ 2021. قام السادة/ خنطيط /         ( 
نسيمة- كمال- عبد احلق – بهيجة- وهاب- حمودي) 
مستغلة  التجارية  القاعدة  بهبة  رابح  ابناء 
سكيكدة  بلدية  بسكيكدة،  الكائنة  كمقهى، 
بالسجل  مستثمر   ،65 رقم  مراد  ديدوش  شارع 
 : التسجيل  رقم  حتت  التجاري-معدل-بسكيكدة 
 /01 /29 الصادر في   00/21 07339371- و   05
2015م، وتاريخ بداية النشاط يعود إلى : 09/ 03/ 
1972 لفائدة شقيقهم السيد / خنطيط رياض بن 
رابح،  وقد مت تقييم القاعدة التجارية مبلغ مالي قدره 
خمسمائة الف دينار جزائري        ( 500.000.00دج) 

. (نشرة أولى)
املوثق / لإلعالن

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة   :  رأس الــــوادي   
القسـم:       شؤون األسرة 


بيـــــن :  صخـــارة صالح بن براهيم وبيـــن صخارة عبد 

الوهاب بن براهيم 
      حكمت احملكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة  

علنيا حضوريا وفي أول درجة      :    
 في الشكل : قبــــــول الدعــوى 

عبد  صخارة  عليه  املدعى  على  احلجر    : املوضوع  في   /
الوهاب املولود بتاريخ :16/ 04/ 1989 ببئر قاصد علي ، 
ألبيه براهيم وأمه سخارة زكية ، وتعيني شقيقه صخارة 
بشؤونه  والقيام  رعايته  أجل  من  عليه  مقدما  صالح 
القانونية واالدارية ، مع األمر بنشر ملخص من منطوق هذا 

احلكم بسعي من املدعي وحتميله باملصاريف القضائية .
العلنية  باجللسة  جهارا  به  أفصح   و  احلكم  صدر   بذا  
أصله  أمضينا  ، ولصحته  أعاله  املذكور  بالتاريخ  املنعقدة 

نحن 
 الرئيس وأمني الضبط .

الرئيس                                          امني  الضبط  

املكتب العمومي للتوثيق بسكيكدة لألستاذ /
محمد برانية موثق بسكيكدة بحي املمرات 

20اوث55قلعة 09رقم01


توثيقي محرر مبكتبنا في: 25/ 01 و  مبوجب عقد 
22/ 02/ 2021. قام السادة/ خنطيط /         ( 
نسيمة- كمال- عبد احلق – بهيجة- وهاب- رياض) 
ابناء رابح بهبة القاعدة التجارية مستغلة في جتارة 
الكائنة  واألنسجة،  األحدية   ، لأللبسة  بالتجزئة 
بسكيكدة، بلدية سكيكدة شارع ديدوش مراد رقم 
التجاري-معدل-بسكيكدة  65، مستثمر بالسجل 
حتت رقم التسجيل : 05 و -07339371 00/ 21 
النشاط  بداية  وتاريخ  20/ 04/ 2010م  مؤرخ في 
يعود إلى  10/ 12/ 1987 لفائدة شقيقهم السيد 
القاعدة  تقييم  مت  وقد  رابح،   حمودينب  خنطيط   /
دينار  الف  خمسمائة  قدره  مالي  مبلغ  التجارية 

جزائري   ( 500.000.00دج) . (نشرة أولى)

املوثق / لإلعالن

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية سكيكدة 
دائرة  سكيكدة 
بلدية سكيكدة


طبقا ألحكام املادة 70 من القانون رقم 12/ 06 املؤرخ في 12/ 01/ 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 
22 فيفري 2021 إستالم مذكرة التعديالت املؤرخة في : 16/ 11/ 2020 املتعلقة بتغيير  الهيئة التنفيذية 

للجمعية البلدية املسماة : 
النادي الرياضي للهواة ليدي فيتناس.

املسجلة  حتت رقم:198بتاريخ : 10/ 04/ 2013.
يترأسها : السيد/ الواهم مصابح رزيقة .

الكائن مقرها: حي اإلخوة ساكر عمارة Ah رقم 01 مكتب snapo سكيكدة .

ANEP  2125000824            �ER� RAYA:24�02�2021

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية األشغال العمومية
والية جيجل

إعالن عن تمديد أجال إيداع العروض 
NIF 4080 150000 18098

جميع  إلى  جيجل  لوالية  العمومية  األشغال  مديرية  تعلن 
الثاني  العروض  طلب  عن  باإلعالن  المعنية  المقاوالت 
المؤقت   المنح  إلغاء  بعد  دنيا  قدرات  اشتراط  مع  المفتوح 
الصادر بتاريخ : 08/ 02/ 2021، عن تمديد أجال إيداع 
وفتح العروض الذي كان محددا يوم 28/ 02/ 2021  قد 
مدد إلى غاية 15/ 03/ 2021  على الساعة  14 سا 00 
زواال، كما أن تاريخ فتح األظرفة  سيكون في نفس اليوم 
على الساعة 14 سا 30 زواال في جلسة علنية بمقر مديرية 

األشغال العمومية لوالية جيجل الخاص بالمشروع التالي:


الحصة رقم 06  : إنجازأشغال تسييج حدود الميناء 

مع حائط السند 

رقم اجلدول  : 01788/ 20
رقم الفهرس : 00456/ 21
تاريخ احلكم : 14/ 07/ 21

مديرية  التنظيم والشؤون القانونية 
مصلحة املنازعات والشؤون القانونية 

الرقم: 184/م.م.ش.ق/ 2021

رئيس اجلمعية 
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حديث 

َ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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الدكتور غاري ملري
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قلبي دون قلبِكأحبك 
أحبك و هذا توقيعي
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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

202124
14421219 وحدك
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أشــعر بــأن أمــي تغــار منــي، فكيــف أتعامــل معهــا؟




خطيبي يريدين أن أترك العمل
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