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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج
دائرة : برج بوعريريج

بلدية  :  برج بوعريريج
مديرية التنظيم والشؤون القانونية 

مصلحة التنظيم واملنازعات 
الرقم : 14/ 2021 

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية 
محلية ذات طابع اجتماعي 

مبقتضى   القانون رقم :  12/ 06/املؤرخ في: 18 صفر عام 1433 
املوافق ل: 12 جانفي 2012   

 املتعلق باجلمعيات 
بتأسيس  التصريح  ، تسليم وصل    /2021 أوت    24 اليوم  هذا  مت 

اجلمعية احمللية ذات الطابع االجتماعي املسماة : 
جمعية كنزة سيرين لترقية املرأة والطفل 

الكائن مقرها : ب : حي احلدائق حوزة بودة شارع /ن/ رقم :13  بلدية 
برج بوعريريج 

اسم الرئيسة     :   دبيش  منيرة 
تاريخ ومكان امليالد : 29/ 05/ 1993  بجعافرة  

رئيس الس الشعبي البلدي

             اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج

دائرة : مــــجـــــــــانة 
بلدية  :  ثنية  النصـــــر 

وصل التبيغ بتغيير الهيئة التنفيذية جلمعية محلية 
مبقتضى  القانون رقم :  12/ 06/املؤرخ في: 12 /01/ 2012  

 املتعلق باجلمعيات السيما املادة : 18  
مت هذا اليوم : االثنني 06 سبتمبر 2021 استالم مذكرة التعديالت 

املؤرخة في :07 مارس 2021 
املتعلقة بتغيير الهيئة التنفيذية للجمعية احمللية املسماة : 

جمعية التنمية الريفية لقرية تيزعترين بلدية ثنية النصر 
املسجلة حتت رقم : 06/ 2013  بتاريخ : 12/ 09/ 2013 

قرية  لالجتماعات  اصص  القدمي  البيت   : ب   : مقرها  الكائن 
تيزعترين بلدية ثنية النصر 

عماد   : التجديدية  العامة  اجلمعية  خالل  النتخب  اجلمعية  رئيس 
الدين شمالي ابن العيفة 

: 11/مارس/1989  ثنية النصر الساكن قرية  تاريخ ومكان امليالد 
تيزعترين بلدية ثنية النصر 

ثنية النصر في :06 سبتمبر 2021 
رئيس الس الشعبي البلدي

االئتالف الوطني اجلزائري للمجتمع املدني

تنصيب مكتب والئي
 2012 12جانفي  في  06املؤرخ   /12 رقم  القانون  مبقتضى 
ومبقتضى احكام القانون األساسي لالئتالف الوطني اجلزائري 
وصل  على  وبناء   2017  /12  /21 في  املؤرخ  املدني  اتمع 
التصريح بتأسيس  االئتالف الوطني اجلزائري للمجتمع املدني 
الصادر عن وزارة الداخلية واجلماعات احمللية حتت رقم 84املؤرخ 
الوطني  املكتب  رئيس  من  2020.بإقتراح   /09  /28 في 
السيد  :يعني  املدني  للمجتمع  اجلزائري  الوطني  لالئتالف 
1974بالشريعة   /03  /29 في  املولود  الغاني  عبد  بوطورة 
عمارة  االجتنابي  الطريق  في  ثليجان  طريق  بحي  الساكن 
c6باب رقم 8في منصب رئيس املكتب الوالئي تبسة لألئتالف 
الوطني اجلزائري للمجتمع املدني ويقوم رئيس املكتب الوالئي 
مع  بلديات  هيكلة  وحتضير  تبسة  لوالية  املكتب  بتشكيل 
نشر هذا املقرر في النشرة الداخلية اإلئتالف الوطني اجلزائري 

للمجتمع املدني.
رئيس املكتب الوطني

املكتب العمومي للتوثيق بسكيكدة لألستاذ /
محمد برانية موثق بسكيكدة بحي املمرات 

20اوث55قلعة 09رقم01
عقد هبة محل جتاري (قاعدة جتارية )

(اإلعالن األول)
مبوجب عقد توثيقي استلم مبكتبنا في:06/ 10/ 2021 رقم 
1329. وهبالسيد حسني صادق بن عمارلفائدة ابنه السيد: 
حسني عبد الرحمان محل جتاري (قاعدة جتارية)مستغل في 
جتارة بالتجزئة  لأللبسةو ادوات النساجة واألحدية املمارسة 
النخيل  سوق  (502105)،يوجد  النشاط  رمز  العرض  على 
خانة 33 سكيكدة، بلدية ودائرة ووالية سكيكدة، مستثمر 
97ا  رقم  التسجيل  رقم  التجاري بسكيكدة حتت  بالسجل 
0711231 - 00/ 21 حسب املستخرج من السجل التجاري 
سكيكدة  ملحقة  من  طبيعي-معدل-املستخرج   شخص 
للسجل التجاري في 28/ 01/ 2019،تاريخ بداية النشاط: 
01/ 01/ 1976 وقد مت تقييمهب مئة  وخمسون الف دينارا 

جزائري(150.000.00دج).
املوثق لإلعالن/

مكتب  األستاذ نور الدين شروانة، موثق، 12، 
شارع زعبان قسنطينة

تسييــر حــر 
مبوجب عقد محرر مبكتبنا يوم 11 أكتوبر 2021، مسجل، 
فإن السيدة/ عمامرة سميرة ومن معها، كلهم ساكنون 
بقسنطينة، قد أجروا على وجه التسيير احلر إلى الشركة 
للمحركات»  جربلو  «أبناء  احملدودة  املسؤولية  ذات 
اخلروب   147 رقم   1945 ماي   08 بحي  مقرها  الكائن 
جربلو  السيد/  مسيرها  عنها  نيابة  قسنطينة،  والية 
لغسل  معد  جتارية)  (قاعدة  جتاري  محل  الكرمي،  عبد 
الغيار  لقطع  بالتجزئة  التجارة  السيارات،  وتشحيم 
املطاطية،  لإلطارات  بالتجزئة  جتارة  السيارات،  ولواحق 
جتارة بالتجزئة للبطاريات، جتارة بالتجزئة لزيوت والشحوم 
اخلروب   04 رقم  القادر  عبد  األمير  بنهج  كائن  الصناعية، 
والية قسنطينة، مساحته 150 م2، ملدة عام (01)، ابتداء 
من الفاحت أوت سنة ألفني وواحد وعشرين، وبأجرة شهرية 
قدرها 95.000.00 دج، سيتم اإليداع القانوني لدى املركز 

الوطني للسجل التجاري لوالية قسنطينة.
 لإلعالن املوثق.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة : برج بوعريريج   
القسـم:  شؤون األسرة 

حكم باحلجر
بيـــــن :  سهيلي فتيحة بنت العمري  وبيــــــــــــــــــن  حجاب حنان  بنت موسى 
ابتدائيا    علنيا  األسرة  شؤون  قضايا  في  فصلها  حال  احملكمة  حكمت        

حضوريا      :    
    01/ في الشكل : قبــــــول اعادة السير في  الدعـــــوى 

عن  الصادر  املوضوع  في  فاصل  الغير  احلكم  :افراغ  املوضوع   في   /02
رقم  حتت   2013  /12  /18  : بتاريخ  األسرة  شؤون  قسم  احلال  محكمة 
فهرس : 04913/ 13  واعتماد اخلبرة املنجزة من طرف اخلبير الطبي دقيش 
اسماعيل املودعة لدى امانة ضبط احملكمة بتاريخ : 18/ 03/ 2013  حتت 
رقم : 227/14  وبالنتيجة احلكم باحلجر على املدعى عليها حجاب حنان  
املولودة بتاريخ : 06/ 03/ 1982  ببرج بوعريريج لوالدها موسى  وولدتها 
سهيلي فتيحة وتعيني والدتها  املدعية  مقدما  عليها  لرعايتها وتولي 

شؤونها االدارية  منها واملالية .
واألمر بنشر هذا احلكم في جريدة وطنية لالعالم مع األمر بالتأشير بافتتاح التقدمي 

واحلجر على املدعى عليها حجاب حنان على هامش عقد ميالدها لالشهار 
تسجيل  مصاريف  فيها  مبا  املدعية  تتحملها  القضائية   واملصاريف   /03

الدعوى األولى ودعوى الترجيع بعد اخلبرة املنجزة  ومصاريف اخلبرة والترجمة 
والتاريخ  باملكان  املنعقدة  العلنية  باجللسة  به جهارا  وأفصح  بذا صدر احلكم 

املذكورين اعاله  ولصحته امضى اصله الرئيس وامني الضبط 
الرئيس                                       امني  الضبط 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مجلس قضاء تبسة.                          

محكمة فرع محكمة الونزة .              
   قسم شؤون األسرة .                         

 (حكم باحلجر )  
علنيا  األسرة  شؤون  قضايا  في  فصلها  حال  احملكمة      حكمت 
.في  الدعوى  في  السير  إعادة  قبول  الشكل  :في  حضوريا  إبتدائيا 
 /03 /22 بتاريخ  احلال  الصادر عن محكمة  إفراغ احلكم  املوضوع 
طرف  من  املنجز  اخلبرة  تقرير  21واعتماد   /96 رقم  2021فهرس 
بتاريخ  احملكمة  أمانة ضبط  لدى  املودع  علي  فاضل  الدكتور  اخلبير 
املرجع  على  احلجر  12/ 21وبالنتيجة  رقم  حتت   2021 /05  /05
ألبيه  01/ 03/ 2002بالونزة  بتاريخ  املولود  ضده جعطيط وسيم 
مقدماً  أحمد  جعطيط  املرجع  وتعيني  فطيمة  عمياد  وأمه  أحمد 
في  احلكم  هذا  بنشر  األمر  مع  واملالية  اإلدارية  شؤونه  إلدارة  عليه 
إحدى الصحف الوطنية لإلعالم وحتميل املرجع املصاريف القضائية 
املنعقدة  العلنية  باجللسة  جهاراً  به  وأفصح  احلكم  صدر  ،بهذا 
نحن  أصله  على  أمضينا  ولصحته  أعاله  املذكورين  والزمان  باملكان 

الرئيس وأمني الضبط.

املكتب العمومي للتوثيق لألستاذة/بن أحمد 
هاجر، 04،نهج بوجمعة لباردي–سكيكدة-

هبة محل جتاري (قاعدة جتارية)
(اإلعالن األول)

28/ 09/ 2021، مسجل بتاريخ:  مبوجب عقد محرر مبكتبنا بتاريخ:22 و 
.2021 /09 /29

السيدة:بالسكة  والدته  سعيد،  بنت  رقية  العيفة  السيدة:  من  كل  وهب 
العيفة  السيد:  عمار،لفائدة  بن  العيفةنذير  والسيد:  صالح،  بنت  حليمة 

فارس بن عمار.
-مغازة-سوبيرات،رمز  في:  املستغلة  التجارية)  التجاري(القاعدة  احملل 

النشاط (510001).
الكائن مقره الرئيسي ب:بلدية ودائرة ووالية سكيكدة، نهج قدور بليزيدية، 
رقم: 41 مكرر، يقع بالطابق األرضي من العمارة ذات امللكية املشتركة التي 

.(A) يرمز لها باحلرف الالتيني
بتاريخ:  سكيكدة،  والية  مأمورية  عن  الصادر  التجاري:  بالسجل  واملقيد 

27/ 02/ 2019 (تعديل)، حتت رقم:  03أ0729456 -  00/ 21.
تاريخ بداية النشاط: 15/ 04/ 2003.

مت تقييم القاعدة التجارية مببلغ: مليوني (2.000.000) دينار جزائري.
تقدم اإلعتراضات احملتملة لدى مكتب التوثيق خالل اآلجال احملددة قانونا.

مت إيداع نسختان من العقد بالفرع احمللي للمركز الوطني للسجل التجاري 
لوالية سكيكدة.

لإلعالن األول/ املوثقة

ANEP 2125004309    �ER� RAYA:14�10�2021

ANEP 2125004308    �ER� RAYA:14�10�2021

مكتب  :   التنظيـــــــــــم 
الرقم : 002/ 2021 

رقم اجلدول  : 01521/ 14
رقم الفهرس : 02374/ 14
تاريخ احلكم : 28/ 05/ 14







شارع بحري اخلير سطيف، رقم الهاتف  : 67. 96. 74 . 036 
رقم التعريف اجلبائي : 099019019001041

تنهي مديرية التربية لوالية سطيف  إلى علم  جميع املتعهدين 
املشاركني في مشروع : جتديد التجهيز املدرسي لفائدة الطور 
الثانوي – برنامج 2021 – املعلن عنه في إطار طلب العروض 
الوطني املفتوح رقم : 04/ 2021 ، أنه مت إلغاء اإلجراء واملنح 
املؤقت الصادر  بجريدة : الراية بتاريخ : 25 -04- 2021 ، في  

احلصة رقم 01 : جتديد األثاث املدرسي واملكتبي.

  وذلك ألعتبارات مبررة ( تنازل املمنوح)، ميكن للمعنني اإلطالع 
عليها لدى مصاحلنا في أجل ثالثة (03) أيام ابتداء من أول نشر 

 .BOMOP لهذا اإلعالن في اجلرائد الوطنية  و







شارع بحري اخلير سطيف، رقم الهاتف  : 67. 96. 74. 036 
رقم التعريف اجلبائي : 099019019001041

املتعهدين  جميع  علم  إلى  سطيف  لوالية  التربية  مديرية  تنهي 
املشاركني في مشروع :

وجبة    200  /7 قاعدة  ملتوسطة  التجهيزات  اقتناء   
لتعويض متوسطة عيدي عبد الرزاق ( بلدية قصر األبطال 
املفتوح  الوطني  العروض  طلب  إطار  في  عنه  )،املعلن 
املؤقت  واملنح  اإلجراء  إلــغاء  مت  أنه   ،  2021 /05 : رقم 
الصادر  بجريــدة : الرايــــة بتاريخ : 25 -04- 2021، في  

احلصة رقم 01 : اقتناء التجهيزات املدرسية.

اإلطالع  للمعنني  ميكن  املمنوح)،  تنازل   ) مبررة  ألعتبارات  وذلك    
أول نشر  ابتداء من  أيام   (03) ثالثة  أجل  لدى مصاحلنا في  عليها 

 .BOMOP لهذا اإلعالن في اجلرائد الوطنية  و

إعــالن عن إلغاء اإلجراء
  واملنح املؤقت

إعــالن عن إلغاء اإلجراء
  واملنح املؤقت
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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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الدكتور غاري ملري
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نفحات من الطب البديل
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الرتبية الراشدة

  
        

    
        
       
 
  
     
  
   
    
     
     
  
     
  
    
     



األصل هو الرفق باليتيم 
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كالم حزين  عن الفراق
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ال تحـــــزن

 
24
    23
   


























      

    
 








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
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14430719 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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