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مكتب التوثيق لألستاذ ادريس عميار
املوثق بقسنطينة 16 نهج بن مليك

حــل شركــة
بوهليط  السيد/  الشركاء  قرر  12/ 09/ 2021، مسجل  بتاريخ  مبوجب عقد محرر مبكتبنا 
املسؤولية  ذات  الشركة  حل  رضا  محمد  الفقون  الشيخ  بن  السيد/  و  الصمد  عبد  محمد 
لتغذية  املوجهة  املنتجات  و  للمواد  باجلملة  جتارة  موضوعها:   ، فارم  أوريس  املسماة  احملدودة 
جتارة   - البدني  التنظيف  و  التجميل  ملواد  باجلملة  جتارة   - للرضع  مختلفة  أدوات  و  األطفال 
باجلملة لألجهزة الطبية اجلراحية - جتارة باجلملة لألجهزة ، التجهيزات املوجهة لكل اإلشغال 
 - للمعوقني  املوجهة  األدوات  و  األجهزة   ، لتجهيزات   ، املعدات  لكل  باجلملة  جتارة   - ابرية 
جتارة   - الصيدالنية  للمواد  باجلملة  جتارة   - البيطرية  و  الصيدالنية  للمنتجات  باجلملة  جتارة 
الطبية  األدوات  و  العتاد   ، الصيدالنية  شبه  للمواد  باجلملة  جتارة   - البيطرية  للمواد  باجلملة 
و  النظارات  صنع  ألدوات  باجلملة  جتارة   - املستهلكات  و  غيارها  قطع  و  لواحقها   ، اجلراحية 
النظارات الطبية - التوزيع باجلملة للمستلزمات الطبية - صنع املنتوجات شبه الصيدالنية 
، معدات ، أجهزة و أدوات طبية جراحية - صناعة كل املعدات ، التجهيزات ، األجهزة و األدوات 
الكيميائية األساسية  املنتجات  صناعة   - الطبية  املستلزمات  صناعة   - للمعوقني  املوجهة 
صناعة   - النباتية  و  احليوانية  املواد  و حتويل  استخراج   - ابرية  الكواشف  صنع   - للصيدلة 
املنتجات الصيدالنية - صناعة مواد التجميل و التنظيف البدني - صنع املنتوجات الصيدالنية 
جتارة   - البدني  التنظيف  أدوات  صناعة   - الغذائية  املكمالت  صناعة   - البيطري  لالستعمال 
بالتجزئة للمواد شبه الصيدالنية ، املعدات  و األدوات الطبية اجلراحية ، لواحقها ، قطع الغيار 
الطبية  لألجهزة  بالتجزئة  جتارة   - الطبية  للمستلزمات  بالتجزئة  التوزيع   - املستهلكات  و 
اجلراحية، مقرها: بحي ميموزة 20 أوت 1955  س07 ، يحمل رقم: 145 قسنطينة ، رأسمالها: 

( 100.000.00دج) قبل أوانها.    
عني السيد/ بوهليط محمد عبد الصمد و السيد/ بن الشيخ الفقون محمد رضا مصفيان 

للشركة.

ستودع نسخة من هذا العقد باملركز احمللي للسجل التجاري .
                لإلعـــالن/ املوثق         

             اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج

دائرة : جعـــــــــــــافرة 
بلدية :  تفــــــــــــــــرق 

مكتـــب  اجلمعيــــــــــات 
الرقم : 05/ 2021 

وصل التصريح بتأسيس جمعية 
محلية ذات طابع ثقافي 

مبقتضى القانون رقم 12/ 06 املؤرخ:في: 18 صفر املوافق   
املادة  الى  واستنادا  باجلمعيات  املتعلق     2012 يناير   12 :

الثامنة من هذا القانون 
مت هذا اليوم : 12/سبتمبر /2021 تسليم وصل التصريح 

بتأسيس اجلمعية احمللية ذات الطابع ثقافي املسماة : 
بلدية  ـــ   ثـــاقمــــــــــــــــــــارت  ـــ   جمعيـــــة 

تفـــــــــــــــرق 
الكائن مقرها ب:  دار الشباب االخوة مدور بلدية تفرق  

اسم الرئيس :  مختـــــار  بو شــيـــبـــــــــــــان 
تفرق في : 12/ سبتمبر 2021 
رئيس الس الشعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج

دائرة : جعـــــــــــــافرة 
بلدية :  تفــــــــــــــــرق 

مكتـــب  اجلمعيــــــــــات 
الرقم : 05/ 2021 

وصل التصريح بتأسيس جمعية 
محلية ذات طابع ثقافي 

مبقتضى القانون رقم 12/ 06 املؤرخ:في: 18 صفر 
باجلمعيات  املتعلق     2012 يناير   12  : املوافق   

واستنادا الى املادة الثامنة من هذا القانون 
مت هذا اليوم : 12/سبتمبر /2021 تسليم وصل التصريح 

بتأسيس اجلمعية احمللية ذات الطابع ثقافي املسماة : 
بلدية  ـــ   ثـــاقمــــــــــــــــــــارت  ـــ   جمعيـــــة 

تفـــــــــــــــرق 
الكائن مقرها ب:  دار الشباب االخوة مدور بلدية تفرق  

اسم الرئيس :  مختـــــار  بو شــيـــبـــــــــــــان 
تفرق في : 12/ سبتمبر 2021 
رئيس الس الشعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية سكيكدة
دائرة سكيكدة

بلدية سكيكدة
مديرية التنظيم والشؤون القانونية

مصلحة املنازعات والشؤون القانونية
رقم: 606 / م.م.ش.ق / 2021

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة 
التنفيذية

املؤرخ   06  /12 رقم  القانون  من   18 املادة  ألحكام  طبقا 
اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012  /  01  /  12 في 
املؤرخة  التعديالت  مذكرة  استالم  08سبتمبر2021 
الهيئة  تشكيلة  بتغيير  املتعلقة   2020  /12  /21 في 
الرياضي  املسماة:النادي  البلدية  للجمعية  التنفيذية 

الهاوياجليل الواعد.
املسجلة حتت رقم: 89 بتاريخ 25/ 05/ 2003.

يترأسها: السيد/ مراح صابر مخلوف.
الكائن مقرها: دار الشباب محمد ناموس سكيكدة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية سكيكدة
دائرة سكيكدة

بلدية سكيكدة
مديرية التنظيم والشؤون القانونية

مصلحة املنازعات والشؤون القانونية
رقم: 512 / م.م.ش.ق / 2021

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية
طبقا ألحكام املادة 18 من القانون رقم 12/ 06 املؤرخ في 12 
/ 01 / 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 01أوت2021 
 2020  /12  /21 في  املؤرخة  التعديالت  مذكرة  استالم 
للجمعية  التنفيذية  الهيئة  تشكيلة  بتغيير  املتعلقة 

البلدية املسماة:النادي الرياضي الهاويشباب بوعباز.
املسجلة حتت رقم: 14 بتاريخ 15/ 03/ 1997.

يترأسها: السيد/ لشلق محمد
الكائن مقرها: القاعة املتعددة الرياضات hbm سكيكدة

ANEP 2125003815         �ER� RAYA:14�09�2021
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مديرية التعمير و الهندسة املعمارية والبناء

 لوالية باتنة
 رقم التعريف اجلبائي  056 08 47 0571  

إعالن عن منح مؤقت 
طبقا ألحكام املادة 65 من املرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 املؤرخ في 16/ 09/ 2015  واملتضمن قانون الصفقات العمومية، تبعا 
جللسة تقييم العروض املتعلقة باإلعالن عن طلب العروض الوطني املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم : 05/ 2021 املشهرة في 

اجلرائد اليومية : الراية -                    BOMOP  نعلن املنح املؤقت للحصة التالية :
النقطة رقم التعريف اجلبائي احلصةاملوقعالعمليةاملقاولة

التقنية 
املالحظة املبلغ بعدالتصحيحاملبلغ قبل التصحيح اآلجال 

بزعي 
خلدون

التحسني 
احلضري

الطريق الرابط 
بني الطريق 

الوالئي رقم 54 
والبرج- بلدية 

بوزينة

التهيئة 
اخلارجية

18205350027211890 /46.0004
أشهر

أقل عرض 00. 666  972 12 دج00. 666  972 12 دج

كل املقاوالت التي لها اعتراض عن املنح أن تتقدم بطعن إلى اللجنة الوالئية للصفقات العمومية لوالية باتنة خالل عشرة أيام (10) ابتداء من أول 
.  BOMOP  يوم نشر في اجلرائد الوطنية  و

 أما في يخص املتعهدين اآلخرين الراغبني في اإلطالع على النتائج املفصلة لتقييم عروضهم التقنية واملالية االتصال مبديرية التعمير والهندسة 
املعمارية والبناء لوالية باتنة في أجل أقصاه ثالثة (03) ايام ابتداء من اليوم األول لنشر اإلعالن املؤقت للصفقة.
  Numéro téléphone : 033.85.12.22                                fax : 033.85.11.19

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية ميلـــة/دائرة القرارم قوقة/  بلدية القرارم قوقة

رقم التعريف اجلبائي: 125 90000 4317 0898

إعالن عن منح مؤقت  للصفقة
يعلن رئيس الس الشعبي البلدي  لبلدية قرارم قوقة،طبقا ألحكام املادة 65 من املرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 املؤرخ في  02 ذي احلجة عام 1436 

املوافق لـ : 16سبتمبر سنة 2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام. للمنح املؤقت للصفقة املتعلقة مبشروع  : 
*إجناز خزان سعة 500م3 للمياه الصاحلة للشرب ملشتة بودماغ * .

التي نشرت بجريدة الراية باللغة العربية في : 28/ 06/ 2021 و جريدة LE QUOTIDIEN  بالفرنسية في 28/ 06/ 2021.

إسم وعنوان تعيني املشروع 
املقاولة

مجموع رقم التعريف اجلبائي
النقاط/100

املبلغ بكل الرسوم/
دج

املالحظاتمدة اإلجناز

إجناز خزان سعة 
500م3 للمياه 

الصاحلة للشرب 
ملشتة بودماغ

ش.ذ.م.م * 
التقدم* ألشغال 
الري، الطرق والبناء

09964317013113676.75 13 .600 .129 ،2006
 أشهر

و 29 يوم

أقل عرض 
مالي

إن املتعهدين اآلخرين الراغبني في اإلطالع على النتائج املفصلة لتقييم عروضهم التقنية واملالية، مدعوون إلى اإلتصال مبصالح 
البلدية في أجل أقصاه 03 أيام ابتداءا من أول يوم لصدور هذا اإلعالن باجلرائد الوطنية، وتطبيقا للمادة 82 من القانون السالف 
الذكر، فإنه مت منح  املقاوالت الراغبة في  تقدمي الطعون  لدى جلنة الصفقات العمومية البلدية لبلدية قرارم قوقة مهلة 10 أيام 

 BOMOP ابتداءا من نشر هذا اإلعالن في الصحف الوطني أو في ن. ر . ص . م . ع
مستخلفا لرئيس الس الشعبي البلدي
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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 
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44     
               
82              
  
  
   
 
  

 

 


  

  

  
 

 
  
   

 
 

 
 


 

 
  



  

  
 


  

  
 
 


    

 

الخراب




الخراب

  
  

الدكتور غاري ملري
Gary
     Miller
   

    
    
  
   


    

 
 

          
  
      
   
 
    
 14
   
 
 
         
     
 


  
 
    
  
    


 
 
 
25  
  
     

201517
143628

202114
144307



17 202114
14436

  
   









 
  



 





 
 
 
 

    




 
 

 

400








10
 










 
 

 
 
 
    





 

 
 

  
 
  
     
     
 
 


         



  
 
      
 



  
  
 

  
     

  

 

        
 
 
 
     
 
 

  
    

    


   
   
 
   
    
 

 





      
   
    
   
    
    


 
   
 
     




 







 
 
  

5 

  
 
   
 5 
22    17 5

  
  

1770 
 


   
 40
 

 


  
 3

  



140
  

 

 


 
10  
60


 


 


  
 


 1870 
  
 
 


 
 
   
 

 
  
 
 
    
 



 



  
 
   
 
  


 
 
 
  
   
 

 
  
 
    

  
 

 


1


 
 

 
2
  
 
  


   
 –
 –
 
  
 
 
  




3

 
 1012
  8

   
  


4



 

 
   

 



 
5





 6

   
  


 

1818


144307202114

نفحات من الطب البديل

  
  




 





 

 
  
  
    
   
  



140014 1212

34200  2030  






  –
    
  





 




 –


 






 


  







 



 – 




  
   
  

  

  
 
 
  
  
 
 

  
   
  
   

 
 
  
  
  
   
  
    
   
 
   
   
   
  
  







30

 30
    





 










 

 
 
 1  
5
 
 


  


10 

 




 






 
  








  

 




 



 

  






 










    

    


  
   
 
 
  
 
    
   
 

  
   
 


  
  
–
  

 

 
الرتبية الراشدة

  
        

    
        
       
 
  
     
  
   
    
     
     
  
     
  
    
     



األصل هو الرفق باليتيم 
         
   
       
      
      
  
      
      

     
    

األلـــــــــــــــــــــــــم


 
 
 
 
  
  
       


 

  
    
 
    
 
  
         
 
   





كالم حزين  عن الفراق
 •

  
  
  
  
  
           
   
  
    
  •
   
    •  
    
    
   
      
    
    
   
   • 
  
   
 
     
•  
   
 
 • 
  
  •
  
   
• 
 
 • 
   
 •
•   
   
  •
   •

    

•
  
  
   
  •
  
    



ال تحـــــزن

 
24
    23
   


























      

    
 








قسيمة ركن لست وحدك

ملن يريد املشاركة يف ركن لست وحدك فعليه ارسال هذه القسيمة مرفقة باملشكل الذي 
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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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