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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 والية أم البواقي 

املؤسسة العمومية اإلستشفائية 
الدكتور  صالح زرداني عني البيضاء 

الرقم اجلبائي للمؤسسة اإلستشفائية : 000704029009451

إعالن عن  املنح املؤقت لطلب العروض املفتوح مع أشتراط قدرات دنيا رقم 01/ 2021  

طبقا ألحكام املادة  65  الفقرة  2 من املرسوم الرئاسي رقم 15/ 247 املؤرخ في16/ 09/ 2015 و املتضمن تنظيم 
الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام.

تعلن املؤسسة العمومية اإلستشفائية الدكتور زرداني صالح عني البيضاء عن نتائج طلب العروض املفتوح مع أشتراط 
قدرات دنيا رقم 01/ 2021   واملتعلق بـ : بتزويد املؤسسة بالغازات الطبية و أخرى خالل سنة 2021.

حيث بعد حتليل وتقييم العروض من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العروض و طبقا للمعايير املنصوص عليها في دفتر 
الشروط مت املنح املؤقت للمؤسسة املذكورة أدناه :

المالحظات  النقطة
 التقنية

على 70

المبلغ اإلجمالي للصفقة بكامل الرسوم

 آجال
 التنفيذ

 المؤسسة التي منحت
الصفقة بصفة مؤقتة

 تعيين موضوع
الصفقة

المبلغ األقصى المبلغ األدنى

 عرض
 وحيد مؤهل

 تقنيا

65 80، 776  142 26 دج 10، 965  252 17 دج سنة 
2021

LINDE GAZ 
ALGERIE

-  ALGER- 

 تزويد المؤسسة
 بالغازات الطبية و

 أخرى

3 ثالثة أيام ابتداء من تاريخ صدور هذا اإلعالن  ميكن للمتعهدين اإلطالع على نتائج تقييم عروضهم في أجل أقصاه 
طبقا  للمادة 82  الفقرة 4 لدى مكتب الصفقات العمومية للمؤسسة العمومية اإلستشفائية الدكتور صالح زرداني 

عني البيضاء .
بإمكان املتعهدين الذين يحتجون على هذا األختيار تقدمي طعن أمام رئيس جلنة الصفقات العمومية ملؤسسات الصحة 
لوالية أم البواقي في أجل أقصاه 10 ايام ابتداء من تاريخ أول صدور اإلعالن طبقا للمادة 82 الفقرة 3 من املرسوم الرئاسي 

رقم  15/ 247 املؤرخ في 16/ 09/ 2015 و املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام. 

عني البيضاء في :..........................
املديـــــــــــــــــــر 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران واملدينة
مديرية السكن لوالية خنشلة

إعذار رقم : 02 
و   «L’EXPRESSION» جريدتي  في  الصادر   01 رقم  لألعذار  تبعا 
: 21/ 02/ 2021 والزيارات امليدانية إلى املشروع،  «األوراس» بتاريخ 
اخلاص بإجناز احلصة رقم : 09: 40/ 450/ 500/ 5000  سكن عمومي 
مقرها  الكائن  فيروز،  بوروبة  اإلجناز  ملقاولة  املمنوح  بخنشلة  ايجاري  
بحي 120 مسكن رقم: 113  خنشلة ، احلاصلة على  الصفقة رقم 
: 16/ 2017 املؤرخة في : 19/ 12/ 2017 ، وتقارير الورشة املقدمة 
من طرف مكتب الدراسات، ال حظنا أن األشغال الزالت في حالة توقف 

( الورشة مهجورة). 
يتعدى  ال  أجل  في  إعذار  خنشلة  لوالية  السكن  مديرية  توجه  لدى 

ثمانية (08) أيام قصد :
مباشرة األشغال املتوقفة فورا.

التسريع في وتيرة تقدم األشغال.
تدعيم الورشة باليد العاملة املؤهلة.

األحكام  ضدكم  تتخذ  األعذار،سوف  لهذا  امتثالكم  عدم  حالة  وفي 
القانونية السارية املفعول.

ANEP  2125001226          �ER� RAYA:21�03�2021

ANEP  2125001218          �ER� RAYA:21�03�2021      �ER� RAYA:21�03�2021

     �ER� RAYA:21�03�2021

     �ER� RAYA:21�03�2021

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة : برج بوعريريج   
القسـم:  شؤون األسرة

رقم اجلدول  : 05101/ 20
رقم الفهرس : 01343/ 21
تاريخ احلكم : 10/ 03/ 21

حكم باحلجر
بيـــــن :  لهروش الطيب بن أكلي وبيــــن  لهروش فضيلة بنت أكلي

علنيا  في  األسرة  شؤون  قضايا  في  فصلها  حال  احملكمة        حكمت 
ابتدائيا   حضوريا      :   

01/ في الشكل : قبــــــول الدعـــــوى
02/ في املوضوع  : إفراغ األمر الصادر بتاريخ :27/ 01/ 2021  واعتماد 
اخلبرة املنجزة من طرف اخلبير الطبي بن الشيخ عبد احلليم املودعة لدى 
أمانة ضبط احملكمة بتاريخ : 16/ 02/ 2021 حتت رقم : 164/ 2021 
املولودة  فضيلة  لهروش  عليها  املدعى  على  باحلجر  احلكم  وبالنتيجة 
مقدمي  ووالدتها  أكلي  لوالدها  بجعافرة   1970  /09  /05  : بتاريخ 
وتولي  لرعايتها  عليها  مقدما  الطيب  لهروش  املدعي  وتعيني  حليمة 

شؤونها املالية منها واإلدارية .   
بالتأشير  األمر  مع  لإلعالم  وطنية  جريدة  في  احلكم  هذا  بنشر  واألمر 
بافتتاح التقدمي واحلجر على املدعي عليها لهروش فضيلة على هامش 

عقد ميالدها لإلشهار  
03/ واملصاريف القضائية يتحملها املدعي

املنعقدة  العلنية  باجللسة  وأفصح   به  جهارا  احلكم  بذا  صدر 
أصله  على  امضي  ولصحته  املذكورين  أعاله  والتاريخ  باملكان 

الرئيس  وأمني  الضبط   
الرئيس                                                      امني  الضبط 

جمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية : خنشلة

دائرة : ششار
بلدية : ششار

رقم : 2021/01

وصل استالم ملف تغير هيئة قيادية
جلمعية ذات صيغة محلية

بناء على املادة 18 من القانون رقم : 12/ 06 املؤرخ في : 18 
صفر 1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات .

اودع اليوم : 17 مارس 2021 ملف تغير هيئة قيادية جلمعية 
ذات صيغة محلية .

وعمل  رياضة  الهاوي  الرياضي  النادي   : اجلمعية  تسمية 
ششار.

تاريخ اإلعتماد : 03/ 2016 بتاريخ :  07/ 12/ 2016 .
بلدية   – علي  بوغرارة  الشهيد  حي   : اإلجتماعي  املقر 

ششار.
 01  /04  /1984   : في  املولود  ياسني  فندالي   : املودع 

بـ  جالل
الوظيفة في اجلمعية : رئيس اجلمعية 

موضوع التعديل : جتديد اعضاء املكتب التنفيذي للجمعية.
التسمية اجلديد : /

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
والية الــطارف 

الرابطة الوالئية لــكرة القدم –الطارف –
إعـــــــــــــــــــــالن 

08 أفريل  يوم  و ذلك  االنتخابية االستثنائية  العامة  بالطارف عن عقد اجلمعية  القدم  الوالئية لكرة  الرابطة  تعلن 
2021 على الساعة العاشرة (10:00) صباحا و ذلك بدار الشباب أحمد بتشني بالطار ف مركز 

مالحظة : هذا االعالن يعتبر استدعاء للجمعية العامة للرابطة 
رئيس الرابطة بالنيابة 

خليل الفجري 

إلى مقاولة اإلجناز:
بوروبة فيروز

حي 120 مسكن رقم 113
خنشلة
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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

202121
14420819 وحدك
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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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Ripley Entertainment












 

 أقوى أفالم سنة 2021 التي
ينتظرها الجميع
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تايالند..

 فيل بري يتعرف على بيطري عالجه قبل 12 عاما
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