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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

مجلس قضاء برج بوعريريج
محكمة : برج بوعريريج   

القسـم:  شؤون األسرة 


بيـــــن :  صالحـــــي مسعــــــودة  وبيــــــــــــــن  بن عبد هللا  مباركـــــــــــــة 

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

في الشكــــــــــــــــل  :  قبـــول الدعــــــــــــــــوى 
الخبير  قبل  من  المنجزة  الخبرة  تقرير  على  المصادقة   : الموضــــــــــــوع  في 
«» فارس جمال «» المودع لدى أمانة ضبط المحكمة بتاريخ : 28/ 05/ 2021  
تحت رقم فهرس : 575/ 21 .  وبالنتيجة الحجر على المدعى عليها «» بن عبد 
هللا مباركة «» المولودة بتاريخ : 26/ 11/ 1935  بمجانة ألبيها  العربي وألمها 
سقني تركية  ، وتعيين المدعية «» صالحـــي مسعــــودة «» مقدما عليها لرعاية 
المحجور عليها وادارة شؤونها المالية واالدارية والقانونية ، مع أمر المدعية 
الحالة  ضابط  وأمر    ، العربية  باللغة  صادرة  وطنية  بجريدة  الحكم   هذا  بنشر 
المحجور  ميالد  هامش شهادة  الحجر على  بهذا  بالتأشير  مجانة  لبلدية  المدنية 
الدعوى  فيها رسم تسجيل  بما  القضائية  بالمصاريف  المدعية  ، وتحميل  عليها 

المقدر بأربعمائة وخمسين دينار جزائري (450 دج) ومصاريف الخبرة 
بذا صدر  الحكم ونطق  به في التاريخ المذكور أعاله  وأمضي أصله من طرف 

الرئيسة وأمينة الضبط كالتالي 

الرئيسة                                            أمينة  الضبط 

مكتب التوثيق / األستاذ زيدان أسابع نهج 19 
ماي 1956 رقم 08 قسنطينة

تسييـــر حـــر
 /07  /14 بتاريخ  بالمكتب  محرر  عقد  بموجب 
2021 ، مسجل فإن السيد بوقعود عبد هللا قد أعطى 
على سبيل التسيير الحر للسيد دني حسين ، محل 
تجاري ( قاعدة تجارية ) يقع بقسنطينة ، نهج 19 
جوان 1965 رقم : 03 «ب» . يستغــل في تجارة 
بالتجزئة لألدوات و أألواني المنزلية . لمدة سنتين 
ابتداء من 01/ 01/ 2021 بأجرة شهرية قدرها : 

خمسة آالف دينار جزائري 5.000.00 دج .

للسجل  الوطني  المركز  لدى  اإليداع  سيتم 
التجاري ملحقة والية قسنطينة .

لإلعالن الموثق 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان العمومي للمحضر القضائي/ األستاذ: مــراد نور الدين/  محضر قضائي لدى 

محكمة الطارف 
الكائن مقره المجمع السكني رقم 01 محالت بليلي يوسف 

محضر إثبات حالة انعقاد جمعية عامة انتخابية 
المادة 12/5 من القانون 06 - 03 المنظم لمهنة المحضر القضائي بتاريخ  الثامن عشر من 
شهر جويلية سنة ألفين وواحد , نحن األستاذ/ مراد نور الدين محضر قضائي لدى محكمة 
الطارف اختصاص مجلس قضاء الطارف الكائن مكتبنا بــ: المجمع السكني رقم 01 محالت 

بليلي يوسف الطابق الثالث بجانب دائرة الطارف الموقع أدناه 
- بناء على طلب السيد / خميسي عز الدين رئيس الجمعية الدنية لمسجد الهداية , حي سيدي 
بلقاسم , بلدية الطارف  الذي طلب منا حضور فعاليات تجديد الجمعية الدنية لمسجد الهداية 

الكائن بحي سيدي بلقاسم , بلدية الطارف .
-وبناء على المادة :12 الفقرة 4 من القانون رقم : 06 - 03 المؤرخ في 20 فبراير 2006 
الساعة  على  أعاله  المذكور  بالتاريخ  انتقلنا   , القضائي  المحضر  مهنة  تنظيم  المتضمن 
(19س:30د) إلى مسجد الهداية بحي سيدي بلقاسم , بلدية الطارف للحضور لفعاليات انعقاد 
سيدي  بحي  الهداية  لمسجد  الدنية  للجمعية  التنفيذي  المكتب  لتجديد  الدنية  العامة  الجمعية 

بالقاسم بليدة الطارف , رفقة اإلمام المعتمد السيد/زايدي جمال عبد الناصر .
األعضاء الحاضرون : 23 شخصا بحسب القائمة المقدمة من طرف المنظمين 

ترشح لرئاسة الجمعية السيد: خميسي عزالدين  لرئاسة المكتب و الذي تم انتخابها بجميع 
أصوات الحاضرين 

اثبانا لذلك و تحت سائر التحفظات  , حررنا هذا المحضر و سلمنا نسخة منه لطالب والكل 
طبقا للقانون 

 المحضر القضائي 
مراد نور الدين 

التعاونية العقارية العربي عجابي

 إعالن ضياع ختم التعاونية 
الشهيد  المسماة  للمجاهدين  العقارية  التعاونية  تعلن 
العربي عجابي عن ضياع الختم الخاص بها والذي يحمل 
أول  في  نجمتين  بين  قسنطينة  والية  و  التعاونية  اسم 
الختم وفي وسطه يحمل نفس االسم وهو الشهيد العربي 
عجابي، بالوسط وأربعة حروف متفرقة ج ب م خ وذلك 

يوم السبت الموافق 10/ 07/ 2021، 
إلغاء  المتعاونين عن  لجميع  تعلن  التعاونية  فان  وعليه 
هذا الختم اعتبارا من هذا التاريخ، وهي إذا تلفت انتباه 
كافة المتعاونين إلى ذلك فإنها تخلي مسؤوليتها أمام أي 
متعاون عن أية وثيقة تسلم ألي شخص استنادا إلى هذا 
الختم وتحذر كل من سول له نفسه استغالل هذا الوضع 

بإجراءات قضائية. 
رئيس التعاونية

ANEP 2125003049    �ER� RAYA:19�07�2021

رقم الجدول : 01983/ 21
رقم الفهرس: 03393/ 21
تاريخ الحكم : 07/07/ 21
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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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قلبي دون قلبِكأحبك 
أحبك و هذا توقيعي
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قسيمة ركن لست وحدك
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