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ANEP  2125001611      �ER� RAYA:13�04�2021

      �ER� RAYA:13�04�2021

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة : برج بوعريريج  
القسـم:  شؤون األسرة 

حكم باحلجر
بيـــــن :  يحياوي علي بن علي  وبيـــــــــــــن  يحياوي شعيب  بن علي  

    
      حكمت احملكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة  علنيا  في أول درجة  حضوريا   :    

/  في الشكل : قبول  الدعوى  . 
/ في املوضوع :   افراغ األمر الصادر عن محكمة احلال بتاريخ : 14/ 02/ 2021  حتت رقم : 62/ 2020 باملصادقة على تقرير اخلبرة املنجزة من 
طرف اخلبير الطبي بن الشيخ عبد احلليم املودعة لدى أمانة ضبط احملكمة بتاريخ : 11/ مارس 2021 حتت رقم :230/2021  وبالنتيجة لذلك 
القضاء بتوقيع احلجر على املدعى عليه  يحياوي شعيب ابن علي وابن براهيمي جناة   املولود بتاريخ :23/ 12/ 2001 ببلدية برج بوعريريج   ،  مع 
تعيني والده املدعي يحياوي علي  مقدما عليها لرعايته  والقيام بشؤونه   االدارية والقانونية واملالية مع األمر بالتأشير بهذا احلجر على هامش عقد 

ميالد احملجور عليه يحياوي شعيب ابن علي  .
ونشر هذا احلكم في جريدة وطنية يومية لالعالم ، وحتميل املدعي املصاريف القضائية 

بذا صدر هذا احلكم اوأفصح به جهارا  باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله ووقع  أصل احلكم من طرفنا  نحن الرئيس وأمني   الضبط 

         الرئيسة                               أمينة الضبط
ER� RAYA:13�04�2021

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية : خنشلة

دائرة : ششار
بلدية : خيران 

رقم التعريف اجلبائي: 123 9046 4020 0985 

إعالن عن املنح املؤقت 
-عمال بنص املادة 82    من املرسوم الرئاسي رقم :   247/ 15 املؤرخ: في 16/ 09/ 2015 املتضمن  

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام  .
- بناءا على محضر جلنة فتح وتقييم العروض التقنية واملالية في حصة التقييم بتاريخ : 05/ 04/ 

2021 حتت رقم :02.
يعلم رئيس الس الشعبي البلدي  لبلدية خيران كافة املتعهدين  املشاركني في عروض مفتوح 
مع اشتراط قدرات دنيا رقم :  01/ 2021  املعلن عنها بتاريخ :  16/ 03/ 2021 في جريدة الراية  

و 17/ 03 /2021  بجريدة   LES Echos ملدة 15 يوما. اخلاصة مبشروع : 
إجناز الطريق الرابط بني الطريق البلدي رقم 20 – وقرية غافس على مسافة 2.5 كلم

-أنه مت منح العملية مؤقتا حسب التفصيل اآلتي :

املؤسسة

 اتارة

العالمة رقم التعريف اجلبائي
التقنية

معاييرمبلغ العرض املالي
األختيار

مدة
اإلجناز

بوشامي عبد احلق 
مؤسسة األشغال 

العمومية الكبرى والري 
متوسة خنشلة

أقل 14.580.475.00  دج46/ 4560 00043 4012 1977

عرض

06 أشهر

 ( إدارية )

– كل مؤسسة ترغب في اإلطالع على نتائج التقييم التقني واملالي لعروضها يرجى منها األتصال 
مبكتب الصفقات العمومية للبلدية خالل أجل 03 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا  املنح.

بإمكانها تقدمي  طعن لدى اللجنة البلدية للصفقات  املؤقت  املنح  - كل مؤسسة حتتج على هذا 
العمومية خالل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

خيران في :07/ 04/ 2021 
رئيس الس الشعبي البلدي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية بومرداس

مديرية التقنني والشؤون العامة 
مصلحة التنظيم العام 

قرار رقم 21/ 921 املؤرخ في :07 أفريل  2021
يتضمن فتح حتقيق عمومي في  محتوى دراسة  التأثير على البيئة ملشروع اجناز وحدة

صناعة اخليوط اجلراحية ببلدية شعبة العامر املقدم من طرف 
SARL  OASIS  EL  IKHOUA  MOUAS

إن والي والية بومرداس 

باقتراح من السيدة مديرة  التقنني  والشؤون العامة 
يقــــــــــــــــــــرر

 100: : 19 مجموعة ملكية رقم  التأثير على البيئة ملشرع اجناز وحدة صناعة اخليوط اجلراحية مبنطقة التجهيزات امع االداري قسم  : يهدف هذا القرار الى فتح حتقيق عمومي في محتوى دراسة   املادة األولى 
بلدية                  شعبة العامر املقدم من طرف «»

  SARL  OASIS   EL  IKHOUA   MOUASاملمثلة في شخص مسيرها السيد مواس الوناس  
املادة :2  : يعلق هذا القرار في مقر الوالية وبلدية شعبة العامر وفي أماكن موقع املشروع . وينشر أيضا في يوميتينوطنيتني على حساب صاحب املشروع .

املادة :3  : يعني في اطار التحقيق العمومي السيد : درواز رزقي  متصرف اقليمي رئيسي  ببلدية شعبة العامر محافظ محقق وبهذه الصفة يكلف بالسهر على احترام النصوص التنظيمية في مجال تعليق ونشر 
هذا القرار وكذلك مسك سجل جميع اآلراء 

املادة : 4  : يكلف احملافظ احملقق  بفتح سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس دائرة يسر  على مستوى مقر بلدية شعبة العامر  يوضع حتت تصرف كل شخص طبيعي او معنوي مقيم مبنطقة الدراسة إلبداء 
              آرائهم ومالحظاتهم في املشروع املزمع اجنازه واآلثار املتوقعة على البيئة خالل أوقات العمل الرسمية 

املادة :5  :  يكلف احملافظ احملقق أيضا بإجراء كل التحقيقات أو جمع املعلومات التكميلية الرامية إلى توضيح العواقب احملتملة للمشروع على البيئة . 
املادة : 6  :  حتدد فترة التحقيق العمومي بخمسة عشرة (15) يوما يسري مفعولها ابتداء من تاريخ التحقيق .

املادة : 7 : يرسل احملافظ احملقق عند تهاية 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 . مديرة التقنني  والشؤون العامة . مدير البيئة . رئيس دائرة يسر  .. رئيس الس الشعبي لبلدية شعبة العامر  واحملافظ احملقق كل في نطاق اختصاصه بتنفيذ 

              هذا القرار الذي يدرج في مدونة العقود االدارية للوالية 

الوالي

رقم اجلدول : 05015/ 20
رقم الفهرس: 01743/ 21
تاريخ احلكم : 04/ 04/ 21
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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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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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زوجي اليبايل مبشــاعري 

يف العرشينات لكن ترصفاته يف التسعيناتيف العرشينات لكن ترصفاته يف التسعينات

كيف تتعامل األرسة مع طفل يتيم.
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