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ER� RAYA:20�09�2021 ER� RAYA:20�09�2021

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية سكيكدة
دائرة سكيكدة

بلدية سكيكدة
مديرية التنظيم والشؤون القانونية

مصلحة املنازعات والشؤون القانونية
رقم: 03 / م.م.ش.ق / 2020

وصل استالم التبليغ بتعديل القانون األساسي
طبقا ألحكام املادة 18 من القانون رقم 12/ 06 املؤرخ في 12 
01أوث2021  اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 / 01 /
استالم مذكرة التعديالت املؤرخة في 15/ 05/ 2021للجمعية 
البلدية املسماة: النادي الرياضي الهاوي نادي السباحة أصدقاء 
املادة  األساسي  القانون  على  تعديالت  أدخلت  والتي  البحر 
الرياضي  النادي  من  التسمية  التعديلبتغيير  ويتعلق  منه   02
للهواة نادي السباحة أصدقاء البحر الى النادي الرياضي الهاوي 

نادي السباحة أصدقاء البحر.
املسجلة حتت رقم: 07 بتاريخ 27/ 03/ 2002.

يترأسها: السيد/ ميزاب عز الدين.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية جيجل 
دائرةالطاهير

بلديةبوسيف أوالد عسكر
مصلحة التنظيم و الشؤون العامة

رقم : 1434 / 2021/م.ت.ش.ع

وصل إشهاري لتأسيس جمعية محلية

طبقا ألحكام القانون رقم 12/ 06، املؤرخ في 12 /01/ 2012 املتعلق 
باجلمعيات ال سيما املادة رقم 08، مت إنشاء اجلمعية احمللية املسماة :

- جمعية أولياء التالميذ مدرسة مخبي أحمد، الزويتنة . بلدية بوسيف 
أوالد عسكر. بناء على محضر التأسيس املؤرخ في 11/ 03/ 2021.

إسم و لقب الرئيس : بوالفوس فاحت .
- املقر : الزويتنة بلدية بوسيف أوالد عسكر.

  يسلم هذا الوصل للقيام بإجراءات اإلشهار وفقا ألحكام املادة (18) 
تأمني  بإجراءات  القيام  وكذا  الذكر  السالف  القانون  الثانية من  الفقرة 

اجلمعية طبقا للمادة 21 من نفس القانون.
بوسيف أوالد عسكر في:09/ 08/ 2021

رئيس الس الشعبي البلدي  

ANEP 2125003896        �ER� RAYA:20�09�2021

ANEP 2125003885         �ER� RAYA:20�09�2021

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

والية ميلة 
مديرية التربية 

ر.ت.ج 099343019058609 

إعالن عن إلغاء منح مؤقت لصفقة
في  املؤرخ   247  /15 الرئاسي  املرسوم  ألحكام  طبقا 
العمومية  تنظيم الصفقات  املتضمن  16سبتمبر2015 
وتفويضات املرفق العام،تعلن مديرية التربية بأنه مت إلغاء 

املنح املؤقت للصفقة املتضمنة:
«تهيئة وإعادة اإلعتبار للمعهد الوطني لتكوين موظفي 

قطاع التربية  الوطنية عبد احلميد بلدية فرجيوة»
 : مببلغ  ميلة-  العيد  شلغوم  سليمان  راشدي   : للمتعهد 
29.979.402.73 دج الصادر بجريدتي « الراية»  يوم 08/ 
07/ 2021 وجريدة Horizons يوم : 11/ 07/ 2021 بناء 
على قرار اللجنة الوالئية للصفقات العمومية في جلستها 

بتاريخ : 11/ 08/ 2021.
 مدير التربية 
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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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