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ردا على تساؤل كتابي للبرلماني عبد الكريم بن خالف
وزير الطاقة يكشف عن دراسة إنشاء وكالة تجارية تخص ثالث بلديات بقسنطينة

                       كشف وزير الطاقة والمناجم عن دراسة إلنجاز وكالة تجارية تدير بلديات حامة بوزيان ابن زياد ومسعود بوجريو، 
متحديا عن سعي مصالح سونلغاز للقضاء على االنقطاعات الكهربائية وتحسين خدمة التزود للمواطنين، وذلك خالل رده على تساؤل كتابي 
تلقاه من قبل النائب البرلماني بعد الكريم بن خالف خول انشغاالت ساكنة بلدية ابن زياد فيمتا يتعلق باالنقطاعات الكهربائية وغياب الوكالة 

التجارية.
                     وكان النائب البرلماني «عبد الكريم بن خالف» قد وجه تساءال كتابيا تضمن انشغاالت المواطنين ببلدية ابن زياد بوالية 

قسنطينة بشأن االنقطاعات الكهربائية وغياب وكالة تجارية لشركة سونلغاز بذات البلدية، ليرد وزير الطاقة والمناجم مؤكدا شركة سونلغاز 
حققت العديد من المشاريع في قطاع الطاقة، وذلك من أجل تجنب انقطاع التيار الكهربائي ووصوله للسكان في أفضل ظروف الجودة 

واالستمرارية الخدمة، حيث ذكر المسؤول في رده الذي تحصلت «الراية» على نسخة منه أن مصالح سونلغاز خططت إلعادة تأهيل الخط 
الكهربائي لصالح باي، الذي هو في مرحلة اإلعالن عن مناقصة، مع إنشاء حلقة ربط بين الخطوط الكهربائية للمحطة الكهربائية بصالح 
باي وابن زياد، كما باإلضافة إلى ذلك يتم تنفيذ أشغال الصيانة من قبل نفس المصالح بصفة دورية للحفاظ على المنشآت الكهربائية مما 

يسمح بتحسين جودة الخدمة.
                      وقال وزير الطاقة والمناجم أنه وفيما يخص غياب وكالة تجارية تابعة لبلدية ابن زياد فقد ذكر الوزير أن مصالح سونلغاز 

تبذل جهودا لتزويد زبائنها بأفضل خدمة للكهرباء والغاز، وفي هذا السياق تم تنفيذ خريطة الطريق من أجل إنشاء وكالة تجارية لزيغود 
يوسف التي تدير حاليا بلديتي زيغود يوسف وبني حميدان، وذلك لرفع الضغط على الوكالة األم لديدوش مراد والتي كانت تعتمد عليها 6 

بلديات، بينما الزالت مسألة إنشاء وكالة ثانية إلدارة بلديات حامة بوزيان وابن زياد ومسعود بوجريو قيد الدراسة.
                                                                                     و. زاوي

جيجل 
حجز كمية من مادة الفلين كانت معبأة لالستغالل غير الشرعي 

                     تمكنت أعوان مصالح محافظة الغابات التابعة لدائرة الطاهير، من حجز كمية من صفائح مادة الفلين بغابات الدولة بني يدر 
ببلدية الشقفة كانت معبأة وعلى وشك تهريبها من قبل مجموعة من المجرمين الذين يستغلون أشجار الفلين بطريقة غير شرعية، حيث تنقلت 
عناصر مصالح الغابات بناء على شكاوي ومعلومات قدمت لهم من مواطنين بخصوص هذه الجريمة اإليكولوجية، لتتدخل مباشرة عناصر 

المصلحة بمكان الحادثة، أين صادرت وحجزت كميات معتبرة من صفائح الفلين التي تم إستغاللها بطريقة غير شرعية، في حين تم فتح 
تحقيق في القضية من أجل معرفة الفاعلين ومعاقبتهم، خاصة وأن عملية نهب وسرقة الفلين إنتشرت بكثرة في المدة األخيرة على مستوى 

إقليم غابات والية جيجل، وذلك على الرغم من التدخالت الردعية التي تقوم بها مصالح محافظة الغابات على مستوى كافة إقليم الوالية من 
أجل حماية البيئة والمحافظة عليها ومعاقبة المجرمين الذين يعبثون بالطبيعة ومواردها.

                                                  عبدهللا. ب

الطلبة المقصيون من الماستر بجامعة تاسوست بجيجل يحتجون 
                           نظم، طلبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالقطب الجامعي الثاني تاسوست بجيجل، وقفة احتجاجية أمام مقر كليتهم 

احتجاجا على ما أسموه باإلقصاء وعدم السماح لهم بالتسجيل في شهادة الماستر وذلك بسبب عدم سماح معدلهم للترشح للدراسة بحكم أن 
القانون واضح في هذه العملية، لكن الطلبة رفضوا هذا القرار متحججين بالظرف اإلستثنائي الصحي التي تمر به البالد والذي أثر بصفة 

كبيرة على مردودهم الدراسي ولم يسمح لهم بتحصيل نتائج علمية جيدة تسمح لهم بالتسجيل في شهادة الماستر.
                           خاصة وأنهم كانوا يتلقون التعليم والتكوين عن بعد ما أثر عليهم سلبيا وبصفة مباشرة على نتائجهم، حيث رفعوا 

شعارات تطالب بالسماح لهم جميعا بالدخول للماستر وأن الماستر حق للجميع، من جهته عميد الكلية شاقور أكد بأن مصالح كليته لم تقص 
ولم تظلم أحدا وأن القانون واضح في عملية اإلنتقاء للدخول إلى شهادة الماستر، وأن عدد األماكن محدودة، لكنه لم يقفل الباب كليا في وجه 
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مكتب التوثيق/ األستاذ قندوز سفيان 
شارع قدور بومدوس سيلوك عمارة س مدخل 

114(قسنطينة)


عمارة   1955 أوت   20 ميموزة  حي  مقرها: 

C7 الطابق الثالث رقم 172 قسنطينة ،
  200.000,00 رأسمالها:  سنة،   99 مدتها:   

دج 
بتاريخ  بالمكتب  محرر  عقد  بموجب 
المذكورة  الشركة  حل  تم   ،21/10/2021
 ،(21/10/2021) تاريخ  من  ابتداء  أعاله 

وعين السيد / بوعالم نبيل مصفيا.
للسجل  الوطني  المركز  لدى  اإليداع  سيتم 

التجاري ملحقة والية قسنطينة.

مكتب  األستاذ نورالدين شروانة ، موثق ، 12، شارع زعبان 
قسنطينة

الشركة ذات المسؤولية المحدودة ”يسرى فارم“ 
 مقرها: المدينة الجديدة علي منجلي المنطقة الصناعية المتعددة 

الخدمات عين الباي رقم 82 قسنطينة 
رأسمالها 50.000.000.00 دج


مسجـل،   ،2021 أكتوبر   13 يوم  بمكتبنا  محرر  عقد  بموجب 
بصفتهما  الكريم  عبد  و عجرود  ياسين  لحرش  بن  السيدان/  قرر 
صاحبـــــا الشركة ذات المسؤوليــة المحـــدودة «يسرى فـــــارم» 
جزائري  دينـــــار  مليون  خمسين  من  الشركة  رأسمال  رفــــــع 
(50.000.000.00 دج) إلى مائة و عشرة ماليين  دينار جزائري 
دينار  مليون  ستون  قدرها  بزيادة  دج)   110.000.000.00)
جزائري أي (60.000.000.00 دج). والتي تمثل األرباح المنجزة 

لسنوات ماضية.
باقي المواد بدون تغيير.

سيتم اإليداع القانوني لدى المركز الوطني للسجل التجاري لوالية 
قسنطينة 

لإلعالن الموثق.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الديوان الوطني للخدمات اجلامعية

مديرية اخلدمات اجلامعية – سوق اهراس 

اإلعالن عن  عدم جدوى طلب عروض مفتوح مع إشتراط 
قدرات دنيا رقم 01/ 2021 بعد عدم جدوى اإلجراء األول
املتعلق بتموين املطاعم اجلامعية باحلصة رقم 07 اخلبز 

العادي، البريوش، هالليات وحلويات
 لسنة 2022  

رقم التعريف اجلبائي 408020002041083 
2 من املرسوم الرئاسي رقم  بناء ملقتضيات املادة 40 و 65  فقرة 
تنظيم  املتضمن   ،2015 سبتمبر   16 في  املــــؤرخ   247  -  15
مديرية  تعلن   ، العام  املرفق  وتفويضات  العمومية  الصفقات 
اخلدمات اجلامعية- سوق أهراس- عن  عدم جدوى طلب العروض مع 
اشتراط قدرات دنيا رقم 01/ 2021 بعد عدم جدوى اإلجراء األول 
واملتضمن توريد مطاعم اإلقامات اجلامعية باحلصة رقم 07 اخلبز 
العادي،بريــــــوش، هالليات و حلويات خالل السنة املالية 2022، 

املعلن عنها في اجلرائد الوطنية وذلك لعدم مشاركة أي عارض. 

 املدير 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية جيجل

مديرية التعمير  والهندسة المعمارية والبناء
الرقم الضريبي : 6628 700 1801 0975 

إعالن  ثاني عن طلب عروض مفتوح  مع اشتراط
 قدرات دنيا رقم 19/ 2021 

تعلن مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لوالية جيجل عن إعالن ثاني لطلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا إلنجاز :

التخصصالتأهيلالجزءالحصةالمشروعرقم

اشغال التحسين 02
الحضري

الحصة 02: حي منقوش – 
بوقعود العربي- بلدية الميلية

جزء : الطرق واألرصفة 
التطهير، المياه الصالحة للشرب

نشاط رئيسي ري أو اشغال III  فما فوق
عمومية

الحصة 16: تجزئة 118 حصة 16
المقاسب بلدية جيجل

الطرق واألرصفة، التطهير، 
المياه الصالحة للشرب

نشاط رئيسي ري أو اشغال III  فما فوق
عمومية

بإمكان المؤسسات المصنفة حسب الجدول أعاله  والراغبة في المشاركة، سحب دفتر الشروط من مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء بالحي اإلداري الجديد – جيجل –
 يجب أن ترفق العروض بالوثائق سارية المفعول عند تاريخ ايداع العروض والمذكورة أدناه :


   01

01 - التصريح بالترشح مملوء ممضي ومختوم من طرف الشخص المؤهل أللتزام المقاولة أو الشركة  حسب النموذج المرفق.
02 - التصريح بالمناولة مملوء ممضي ومختوم من طرف الشخص المؤهل أللتزام المقاولة أو الشركة  حسب النموذج المرفق.

03 -  شهادة التصنيف والتأهيل المهني : درجة III فما فوق نشاط رئيسي ري أو أشغال عمومية (سارية المفعول).
04 - تصريح بالنزاهة مملوء وممضي ومختوم من طرف الشخص المؤهل أللتزام المقاولة أو الشركة  حسب النموذج المرفق.

05 - الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة.
06 -  قائمة العتاد مرفقة بالوثائق التبريرية ( نسخ بطاقات رمادية، نسخ تأمين، نسخ ايداع وفواتير).

07 - الحالة الخاصة بالوسائل البشرية المرفقة بالوثائق التبريرية شهادات + ديبلوم ( التصريح لدى هيئة الضمان اإلجتماعي).
08 - المراجع المهنية وشهادات حسن التنفيذ(صادرة من قبل أصحاب المشاريع).

09 - الحصيلة المالية للثالث سنوات األخيرة مؤشرة من طرف محافظ الحسابات أو من طرف مصلحة الضرائب حسب الحالة  وتكون ايجابية لسنوات 2017، 2018، و 2019 .
10 - مخطط اإلنجاز ومدة اإلنجاز.

11 - القانون األساسي للشركات حسب الحالة.
12 -  نسخة من صحيفة السوابق العدلية صادرة منذ أقل من 03 اشهر تتضمن عبارة الشيء، وخالفا لذلك يجب إرفاق العرض بنسخة من الحكم وصحيفة السوابق العدلية.

02
01 -  التصريح باألكتاب مملوء ،ممضي ، مؤرخ و مختوم حسب النموذج المرفق.

02 -  كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني مذكرة تقنية تبريرية.
03 - دفتر الشروط  يحتوي في آخر صفحته  على العبارة  ” قرىء وقبل ” مكتوبة بخط اليد.

    03
01 - عرض مالي مملوء ،ممضي ،مختوم  ومؤشر على كل الصفحات .

02 -  رسالة التعهد  ممضية، مؤرخة و مختومة حسب النموذج المرفق.
03 -  جدول األسعار الوحدوية بالحروف واألرقام (مملوء، مؤشر، وممضي).

04 -تفصيل الكمي والتقديري (مملوء، مؤشر و ممضي) .
 ال تطلب الوثائق التي تبرر المعلومات التي يحتويها التصريح بالترشح إال من الحائز على الصفقة العمومية.    04

-01 نسخة من صحيفة السوابق العدلية صادرة منذ أقل من 03 اشهر تتضمن عبارة الشيء، وخالفا لذلك يجب إرفاق العرض بنسخة من الحكم وصحيفة السوابق العدلية.
02 - نسخة من مستخرج جدول الضرائب مصفى ( Extrait de rôle apure ) أقل من 03 اشهر أو مرفق بجدول التسديد.

03 - نسخ من شهادات أداء المستحقات  CACOBATPH- CASNOS- CNAS  - سارية المفعول.
04 -  نسخة من السجل التجاري للمتعهد.

05 - شهادة اإليداع القانوني لحسابات الشركة، فيما يخص الشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والخاضعة للقانون الجزائري لسنة 2019.
06 - نسخة من بطاقة القيد الجبائي مدون عليها رقم التعريف الجبائي.

 تقدم العروض طبقا للمادة 12 من دفتر الشروط.
تودع العروض لدى مديرية التعمير والهندسة المعمارية و البناء لوالية جيجل  الحي اإلداري ( مصلحة الصفقات العمومية )  في 03 أظرفة منفصلة  يحمل احدهما ملف الترشح  
والثاني العرض التقني و الثالث العرض المالي  تحمل اسم وعنوان المتعهد ، وتوضع في ظرف خارجي مبهم ال يحمل إال عبارة  إلى السيدة / مديرة التعمير والهندسة المعمارية 
و البناء لوالية جيجل،الحي اإلداري – جيجل – إعالن ثاني عن  طلب عرض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 19/ 2021 انجاز أشغال التحسين الحضري ، الحصة رقم 

............ جزء  :  ........- ال يفتح - 
.BOMOP حددت مدة تحضير العروض بـ ( 21) يوم ابتداءا من تاريخ أول صدور بالجرائد أو نشرة المتعامل العمومي

تاريخ ايداع العروض حدد باليوم األخير من مدة تحضير العروض قبل الساعة الثانية عشر (12H) وهذا ابتداءا من تاريخ اول صدور لإلعالن.
المقاوالت العارضة مدعوة لحضور الجلسة العلنية لفتح األظرفة التقنية والمالية التي ستعقد بمقر مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لوالية جيجل  في اليوم الموافق 

آلخر يوم من أجل تحضير العروض على الساعة الثانية زواال 14:00 سا.
وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي.

يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم مدة تساوي مدة تحضير العروض + 03 أشهر ابتداءا من تاريخ إيداعها  و تمديد  شهر واحد للحائز على الصفقة.

جيجل في :  
المديرة

24 OCT 2021

�ة 08رق�  1956ما�  19م��� ال��ث�� / األس�اذ ز��ان أسا�ع نهج ��� ق!
 ( قاع�ة ت%ار�ة )  ةه#ــ

  العق#ة خال�   ال!ـــ�� ل�ل�هق� وه�   العق#ة ال�اه+ال!ـــ��  فإن ،  م�ــــ�ل  14/10/2021�	�ج� عق� م�ر �ال	��� ب�ار�خ 
ال��8ئة لل	��ه�ات و ت�ارة �في &�ــــــــ�غل  .  37رق1   1965ج�ان   19هج ن،  �ق�ــــــــ'+*'ة  &قع    ت�ار$ (قاع�ة ت�ار�ة)  مل

   .ال�اعات

 .دج 5.000.000,00دي'ار ج8ائ�$ مالي*>   خ	�ة: ـب القاع�ة ال��ار�ة ال	�ه�9ةت1 تق��1 

 

 س*�1 اإلي�اع ل�D ال	�8C ال�B'ي لل��ل ال��ار$ ملقة وال&ة ق�'+*'ة . 
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حديث 
قديسقديس

َوَما أَْنُتْم َلُه ِبَخاِزِنني 





    
   
   



   
    
   
          "
             
"          
     " 

 

   
 

  

"
 "
  "

 "  "
 


 




 " 
 
 "

 " 

 " 
 




    

 
   
 
 

     

    

 



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

$

031933106031933072

baridassabte@yahoofr
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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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