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الديوان العمومي للتوثيق بسكيكدة األستاذ:نواري حسني
72نهج ديدوش مراد 


كائن بـ : 36شارع بشير بوقادوم-سكيكدة 

س.ت (0716176.ا.98)
 /04  /11: باملكتبيوم  عقدمحرر  مبوجب 
كبير  ورثة   : املرحوم  أجرورثة  2021،مسجل ، 
علي،  محمد،  الناصر،  عبد  :الزهرة،  كبير   ) بشير 
الشريف،حليم، إبتسام وسفيان)على وجه التصرف 
جتاريا  الدين محال  مسيكر سيف  السيد:  إلى  احلر 
مرخص  اجلمالي  والعالج  احلالقة  في  مستغال 
إلستعماله:جزار، ملدة 5 سنوات (60شهرا) إبتداءا 
قدره  شهري  إيجار  مقابل   2021  /04  /11 من: 
40.000دج، مت اإليداع القانوني لدى املركز الوطني 
بتاريخ:13/  سكيكدة  لوالية  التجاري  للسجل  

10/ 1998 رقم 0716176.ا.98 ، 
لإلعالن املوثق. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة : برج بوعريريج  
القسـم:  شؤون األسرة 


أكرم  أمني  راشــــــــي محمد  وبيــــــــــــن  بن خلضر  الدين  نور  راشــــي     : بيـــــن 

بن نورالدين
    

      حكمت احملكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة  علنيا  ابتدائيا   حضوريا   :    
/  في الشكل : قبول  الدعوى  . 

/ في املوضوع :   افراغ األمر الصادر عن محكمة احلال بتاريخ : 31/ 01/ 2016  حتت 
رقم قضية  : 15/5184 

احملكمة  ضبط  بأمانة  واملودع  جمال  فارس  اخلبير  قبل  املنجزمن  اخلبرة  تقرير  واعتماد 
بتاريخ : 13/ 03/ 2016 حتت رقم :16/ 168 وبالنتيجة توقيع احلجر على املدعى عليه  
راشي محمد امني اكرم  املولود في :03/ 12/ 1995 ببرج بوعريريج ألبيه نور الدين  وأمه  
والقيام  لرعايته  الدين مقدما عليه  نور  راشي  املدعي  والده  وتعيني  بن حمادي فطيمة  

بشؤونه مع مراعاة احكام املادة  : 100 من قانون األسرة 
مع األمر بنشر هذا احلكم بجريدة وطنية صادرة باللغة العربية بسعي من املدعي  

وامر   ضابط احلالة املدنية لبلدية برج بوعريريج  بالتأشير بهذا احلجر على يشهادة ميالد 
احملجور عليه ،وحتميل املدعي املصاريف القضائية          ..

بالتاريخ  احملكمة   مبقر  املنعقدة  العلنية  باجللسة  جهارا   به  اوأفصح  احلكم  صدر  بذا 
املذكور أعاله ولصحته   امضي اصله من طرفنا نحن الرئيس وامني الضبط  

                           الرئــيـــــــس                               امني الضبط

مكتب األستاذ رشيد بوقارة / موثق بقسنطينة نهج بن مليك رقم 02

بيع حصص في شركة
الشركة ذات مسؤولية محدودة ’‘ خطابي حسان لإلستيراد و 

التصدير ’‘ ،
 مقرها  بحي القرية الفالحية بالقطعة األرضية املسماة – طبة 

الوجلة – والتي حتمل رقم 734 من مخطط مسح األراضي لبلدية بني 
والبان والية سكيكدة ، راسمالها 15.000.000.00 دج 

مبوجب عقد  حرر مبكتبنا ، بتاريخ 07 افريل 2021  ، مسجل ، أحال السادة / 
خطابي ميساء و خطابي هيثم و بن ذيب حسينة في حقها و في حق إبنيها 
القاصران خطابي محمد نوفل و خطابي صهيب عن طريق البيع مائة و إثنى 
في   (112/168) الشياع  على  جزءا  ستون  و  ثمانية  و  مائة  من  جزءا  عشرة 
(1.000 دج) والتي  (5.000) حصة إجتماعية قيمة كل واحدة  خمسة آالف 
ميلكونها في الشركة الى السيدان / خطابي سليم  و خطابي رضا مناصفة 
بينهما . بثمن رئيسي قدره : أربعة عشرة مليون و ستمائة و ستة و ستون ألف 

و ستمائة و سبعة و ستون دينار جزائري  14.666.667.00 دج .
سيتم اإليداع لدى املركز الوطني للسجل التجاري ملحقة والية سكيكدة .

من اجل االعالن/ املوثق

رقم اجلدول : 05148/ 15
رقم الفهرس: 01873/ 16
تاريخ احلكم : 10/ 04/ 16
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية أم البواقي

مديرية اإلدارة احمللية
رقم التعريف  اجلبائي: 0974.0401.906.7520

طلب العروض املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  رقم 04/م.إ.م/ 2021 
يعلن السيد والي والية أم البواقي ( مديرية اإلدارة احمللية ) عن طلب العروض املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا قصد:

 C.E.S – دراسة، متابعة، إجناز، وجتهيز قاعة احملاضرات للوالية الشطر الثاني حصة : األشغال الثانوية
هذا الطلب موجه للمتعهدين احلاملني لشهادة التأهيل والتصنيف املهنيني الدرجة الرابعة (04) فما فوق النشاط الرئيسي لبناء أو ثانوي، املتعهدين املعنيني بهذا الطلب بإمكانهم سحب دفتر الشروط ابتداء من أول 

تاريخ نشر هذا اإلعالن من : مديرية اإلدارة احمللية « مكتب الصفقات (الطابق التاسع) تكون العروض مرفقة بالوثائق القانونية التالية ( سارية املفعول عند تاريخ فتح األظرفة) :

 العرض التقني ملف الترشح 

1- التصريح باإلكتتاب  ( النمودج المرفق مملوء باألرقام واألحرف  مختوم و ممضي).1 - تصريح بالترشح ( النموذج المرفق  يحمل كل المعلومات ،مملوء، مختوم ، مؤرخ و ممضي).

*غير مقصي أو ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومية طبقا األحكام المادتين 75 و 89 من هذا المرسوم.
* ليس في حالة تسوية قضائية وأن صحيفة سوابقه القضائية الصادرة منذ أقل من ثالثة /03/ أشهر تحتوي على اإلشارة / الشيء/ 

وفي خالف ذلك ، فإنه يجب أن يرفق العرض بنسخة من الحكم القضائي وصحيفة السوابق القضائية، وتتعلق صحيفة السوابق القضائية 
بالمترشح أو المتعهد عندما يتعلق األمر بشخص طبيعي، والمسير أو المدير العام للمؤسسة عندما يتعلق األمر بشركة.

*استوفى واجباته الجبائية وشبه الجبائية وتجاه الهيئة المكلفة بالعطل المدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن األحوال الجوية لقطاعات 
البناء واألشغال العمومية والري عند األقتضاء بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات األجنبية  التي سبق لها 

العمل في الجزائر.
* مسجل في السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية والحرف فيما يخص الحرفي الفني  أو له البطاقة المهنية للحرفي فيما يخص 

موضوع الصفقة.
*يستوفي اإليداع القانوني لحساب شركته، فيما يخص الشركات الخاضعة للقانون الجزائري.

* حاصل على رقم التعريف الجبائي، بالنسبة للمؤسسات الجزائرية و المؤسسات  األجنبية التي سبق لها العمل في الجزائر.

2- مذكرة تبريرية ( النمودج المرفق  - صفحتين 6، 5 من العرض التقني ممضاة ومختومة).

3- مخطط إنجاز األشغال ممضي و مختوم من طرف المقاولة.2- تصريح بالنزاهة( النموذج المرفق  يحمل كل المعلومات ،مملوء، مختوم ، مؤرخ و ممضي). 

4- دفتر الشروط  يحتوي في آخر صفحته على العبارة التالية « قرىء وقبل « (مكتوبة بخط اليد).3- نسخة من القانون األساسي للشركة أو المؤسسة .

العرض المالي4- نسخة من شهادة اإليداع القانوني لحساب الشركة SCS-SNC-SARL- EURL-SPA  سارية المفعول يوم الفتح لسنة 2019.

1- رسالة العرض  ( النموذج المرفق يحمل كل المعلومات مختوم وممضي و مملوء).5- نسخة من الجداول الجبائية مصفاة على األقل لـ 3 أشهر  أو مرفقة بجدول التسديد وغير مسجل بقائمة الغشاشين (نسخة) صالحة يوم فتح العروض.

2- جدول األسعار الوحدوية ( النموذج المرفق مملوء باألرقام وباألحرف ومختوم وممضي ).6- شهادة السوابق العدلية للمسير (نسخة) صالحة يوم فتح العروض.

7-  الشهادات الجبائية والشبه جبائية صالحة يوم الفتح.
.CNAS شهادة األنتساب وتسديد األشتراكات للصندوق الوطني للضمان األجتماعي  -

    CASNOS  شهادة األنتساب وأداء المستحقات للصندوق الوطني للعطل المدفوعة األجر -
.CACOBATH شهادة األنتساب وتسديد األشتراكات لصندوق الضمان لغير األجراء -

3- التفصيل الكمي والتقديري ( النموذج المرفق مملوء باألرقام واألحرف مختوم وممضي) 

4-التفصيل الفرعي لألسعار بالوحدة لكل البنود (SDPU) معد من طرف المتعهد ممضي ومختوم.8- شهادة النشاط الجبائية للسنة الجارية.

9- مدة ضمان التجهيزات ( تعهد ) ممضي ومختوم. 

10- شهادة التكليف بإمضاء التفويض في حالة  الشركة أو مؤسسة.

11- الوثائق التي تسمح بتقييم مؤهالت العروض.

أ) المؤهالت المهنية:

-نسخة من السجل التجاري اإللكتروني.

-شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين.

ب) المؤهالت المالية: 

- الحصيلة المالية لثالثة سنوات األخيرة مضادق عليها من طرف مصلحة الضرائب + رقم التعريف الجبائي (نسخة) والمراجع البنكية.

ج) المؤهالت التقنية:

-الوسائل  البشرية  المصرح بها لدى CNAS(الشهادة +  شهادات األنتساب بالنسبة لإلطارات ).

- الوسائل المادية الموجهة للمشروع :

أ/ العتاد الثابت مبرر بمحضر قضائي للسنة الجارية.

ب/ العتاد المتنقل مبرر بنسخ من البطاقات الرمادية باسم المتعهد وشهادات التأمين.

- المراجع المهنية في نفس المجال.

تشتمل العروض طبقا لدفتر الشروط على ملف الترشح وعرض تقني وعرض مالي : يوضع ملف الترشح ولعرض التقني والعرض املالي في ألظرفة منفصلة  ومقفلة بإحكام يبني كل منها تسمية املؤسسة  ومرجع طلب 
العروض وموضوعها وتتضمن عبارة « ملف الترشح : أو « عرض تقني « أو « عرض مالي « حسب احلالة  وتوضع هذه األظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام ومغفل يحمل عبارة « ال يفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة 

وتقييم العروض»: -طلب العروض املفتح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 04/ 2021 
(C.E.S ) إجناز وجتهيز قاعة احملاضرات للوالية الشطر الثاني حصة : األشغال الثانوية

.(BOMOP) حتدد مدة حتضير العروض بـ : عشرون يوم  (20 يوم ) إبتداء من اول صدور لهذا اإلعالن في اجلرائد الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات املتعامل العمومي
آخر أجل لتقدمي العروض يكون من الساعة الثامنة صباحا (08.00  سا) إلى غاية الساعة  احلادية عشر صباحا ( 11.00 سا) (من آخر يوم لتحضير العروض وال يقبل أي عرض من طرف املصلحة املتعاقدة جاء بعد هاته 
الساعة.تدعو املصلحة املتعاقدة كل املرشحني أو املتعهدين حلضور جلسة فتح األظرفة املقررة على الساعة احلادية عشرة صباحا (11:00 سا) من نفس يوم ايداع العروض مبقر مديرية اإلدارة احمللية – مكتب الصفقات ( 

الطابق التاسع) يؤجل يوم الفتح إذا توافق مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، فإن مدة حتضير العروض متدد إلى غاية يوم العمل املوالي، ويبقى املتعهدون ملزمون بعروضهم ملدة (90) يوما + مدة حتضير العروض.


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
12 فيفري 2021 

     762
والية أم البواقي

مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء 
المدينة الجديدة  ماكوماداس أم البواقي 

NIF   0999 040 191236 20

اعــــذار رقم 01

” إن مكتب الدراسات BEWIS / سوق أهراس، الكائن مقرها بـ : بحي 26 أفريل العمارة 12 رقم 03 / سوق أهراس ، الحائز على 
الصفقة المؤشر عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية تحت رقم  470/ 2019 بتاريخ : 26/ 12/ 2019  المصادق عليها من طرف 

المراقب المالي تحت رقم : 1407  بتاريخ: 31/ 12/ 2019 والمتعلقة بـ :

 الحصة 44 : دراسة ومتابعة أشغال التحسين الحضري عبر إقليم الوالية.

أ- شارع الطريق الوطني رقم 80 ( المدخل الجنوبي لمدينة عين البيضاء باتجاه خنشلة ) ببلدية عين البيضاء.

ب- حي 603 سكن بلدية عين البيضاء.

ج- حي عمر بن الخطاب بلدية عين البيضاء.

د- حي ابن رشد بلدية عين البيضاء.

 في حالة إعذار رقم 01  لألسباب التالية:

*رفض اإلمضاء والتأشير على  وضعيات األشغال والمالحق الخاصة بالمقاوالت.

*عدم احترام مهمة المتابعة حسب ماهو وارد ضمن الصفقة المبرمة بين مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومكتب الدراسات 
فيما يخص اإلطارات المكلفة  بمهمة المتابعة المتكونة من :

- رئيس مشروع مهندس معماري أو مهندس أو ماستر في الطرقات والشبكات المختلفة أو التهيئة .

- مهندس معماري أو مهندس أو ماستر  في الطرقات والشبكات المختلفة أو التهيئة.

- تقني سامي في الطبوغرافيا.

-   تقني في التمتير

*الغياب والهجر الكلي لجميع الورشات.

 وفي حالة عدم استجابتكم لهذا اإلعذار في غضون 48 ساعة ابتداء من صدور هذا  األعذار  في الجرائد الوطنية و BOMOP  فسيتم 
اتخاذ كل اإلجراءات المعمول بها 
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100.000.00


 ،  2021 /04 /01 بتاريخ  التوثيق  مبوجب عقد حرر مبكتب 

مسجل ، قرر السيد/ حجاز صالح
اضافة  مسير غير شريك للشركة ليصبح كمايلي: 

ملدة  للشركة  شريك  غير  مسيرا  عزيز  فغرور  السيد/  عني 
القانون  من   (15) املادة  عدلت  لذلك  ونتيجة  محدودة  غير 

األساسي .
لوالية  التجاري  للسجل  احمللي  باملركز  نسخة  ستودع 

قسنطينة.
لالعـــالن/ املوثق                   


02


 ‘’

 ‘’
 مقرها  اإلجتماعي ببلدية بني والبان طبة العاليقة طريق أم 

الطوب والية سكيكدة ، راسمالها 150.000.00   دج .
مبوجب عقد  حرر مبكتبنا ، بتاريخ 07 افريل 2021  ، مسجل 
، خمسني  الهبة  خطابي سليم عن طريق   / السيد  احال   ،
(50) حصة إجتماعية قيمة كل واحدة (1.000 دج) الى ابيه 
   50.000.00 قدرها  نقدية  بقيمة  حسان  خطابي  السيد/ 

دج ،  
كما عني السيد / خطابي حسان بدال من السيد / خطابي 

سليم مسيرا للشركة ملدة غير محدودة .
التجاري ملحقة  الوطني للسجل  املركز  سيتم اإليداع لدى 

والية سكيكدة .
لالعالن املوثق


02


مبوجب عقد  حرر مبكتبنا ، بتاريخ 07 افريل 2021  ، مسجل ، و طبقا لشهادة توثيقية 
لنقل ملكية تلقاه املوثق مت نقل ملكية حصص املرحوم  خطابي فاروق التي ميتلكها  في 
- اإلخوة  شركة خطابي حسان لالستيراد و التصدير و الشركة ذات املسؤولية احملدودة 
خطابي مشروبات سيدي إدريس –  الى ورثته و هم : أبوه السيد / خطابي حسان ، أمه 
السيدة / دوادي عقيلة ، زوجته بن ذيب حسينة و ابناؤه : خطابي ميساء و خطابي هيثم 

، خطابي محمد نوفل و خطابي صهيب كما يلي :
األنصبـــاء

ناب لألب السيد: خطابي حسان (28/ 168).
ناب لألم السيدة : دوادي عقيلة (28/ 168).

ناب للزوجة السيدة: بن ذيب حسينة  (21/ 168).
ناب لألبناء الذكور و هم : خطابي هيثم ، محمد نوفل ، صهيب لكل واحد (26/ 168).

ناب للبنت اآلنسة : خطابي ميساء  (13/ 168).
التعيني:

أوال : 50 حصة إجتماعية ، قيمتها النقدية 50.000.00   دج  التي ميلكها في الشركة 
ذات املسؤولية احملدودة - اإلخوة خطابي مشروبات سيدي إدريس – الكائن مقرها ببلدية 
 150.000.00 راسمالها   ، سكيكدة  والية  الطوب  أم  طريق  العاليقة  طبة  والبان  بني 

دج .
ثانيا :  5000 حصة إجتماعية ، قيمتها التقدية 5.000.000.00  دج التي ميلكها 
الكائن  التصدير-  و  إلستراد  حسان  خطابي   – احملدودة  املسؤولية  ذات  الشركة  في 
مقرها بحي القرية الفالحية بالقطعة األرضية املسماة – طبة الوجلة – والتي حتمل 
رقم 734 من مخطط مسح األراضي لبلدية بني والبان والية سكيكدة ، راسمالها 

15.000.000.00 دج .

سيتم اإليداع لدى املركز الوطني للسجل التجاري ملحقة والية سكيكدة .
لالعالن املوثق


02


 ‘’

 ‘’
 – الوجلة  طبة   – املسماة  األرضية  بالقطعة  الفالحية  القرية  مقرها  بحي   
والية  والبان  بني  لبلدية  األراضي  مسح  مخطط  من   734 رقم  حتمل  والتي 

سكيكدة ، راسمالها 15.000.000.00 دج 
مبوجب عقد  حرر مبكتبنا ، بتاريخ 07 افريل 2021  ، مسجل ،  أحالت السيدة 
و  ثمانية  و  مائة  من  و عشرون جزءا  ثمانية  الهبة  دوادي عقيلة عن طريق   /
حصة   (5.000) آالف  خمسة  في    (168  /28) الشياع  على  جزءا  ستون 
و  ثمامنائة   : قدرها  نقدية  وقيمة  دج)   1.000) واحدة  كل  بقيمة  إجتماعية 
   833.333.00) جزائري  دينار  ثالثون  و  ثالثة  و  ثالثمائة  و  ألف  ثالثون  و  ثالثة 
دج  ) التي متلكها في الشركة الى السادة  / زوجها خطابي حسان و إبنيها 

خطابي سليم و خطابي رضا .
حسب النسبة التالية : 

 : قدرها  نقدية  بقيمة  حسان  خطابي   / السيد  زوجها  لصالح  هبة   -
جزائري  دينار  ستون  و  سبعة  و  ستمائة  و  ألف  وستون  ستة  و  سبعمائة 

(766.667,00 دج ) .
مناصفة  رضا  خطابي  و  سليم  خطابي   / السيدان  إبنيها  لصالح  هبة   -
:  ستة وستون ألف و ستمائة و ستة و ستون  بينهما بقيمة نقدية قدرها 

دينار جزائري (66.666.00  دج )
سيتم اإليداع لدى املركز الوطني للسجل التجاري ملحقة والية سكيكدة .

من اجل االعالن/ املوثق

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية سكيكدة 

دائرة احلروش
بلديةصالح بوالشعور 

مصلحة التنظيم العام والشؤون اإلجتماعية والثقافية 
مكتب اجلمعيات 

***وصل إستالم التبليغ بتغيير 
الهيئة القيادية***

     طبقا ألحكام املادة18من القانون رقم 12/ 06املؤرخ: في 18 صفر 
عام 1433، املوافق لـ : 12 يناير 2012، املتعلق باجلمعيات،مت هذا اليوم 
 /03  /13 في  املؤرخة  التعديالت  مذكرة  إستالم    2021 مارس   22

2021، بتغيير  املكتب التنفيذي للجمعية احمللية املسماة :
صالح  القصب  واد  الشباب  دار  الشباب  مبادرات  ترقية  جمعية 

بوالشعور 
املسجلة  حتت رقم 86  بتاريخ: 02/ 12/ 2006

الكائن مقرها: دار الشباب واد القصب صالح بوالشعور
يترأسها السيد: ناصر العيدي.

مكتب األستاذ رشيد بوقارة / موثق بقسنطينة نهج بن مليك رقم 02


الشركة ذات مسؤولية محدودة ’‘ خطابي حسان لإلستيراد و التصدير ’‘ ،
 مقرها  بحي القرية الفالحية بالقطعة األرضية املسماة – طبة الوجلة – 
والتي حتمل رقم 734 من مخطط مسح األراضي لبلدية بني والبان والية 

سكيكدة ، رأسمالها 15.000.000.00 دج 
مبوجب عقد  حرر مبكتبنا ، بتاريخ 07 افريل 2021  ، مسجل ، مت رفع رأسمال الشركة 
مببلغ ستة و ثالثون مليون و مائة و خمسون ألف دينار جزائري (36.150.000.00   دج) 
ليصبح واحد و خمسون مليون و  مائة و خمسون ألف دينار جزائري ( 51.150.000.00   
 incorpora�on des réserves  et incorpora�on ) دج ) ، ذلك عن طريق إدماج
du report à nouveau ) و هذا إستنادا حملضر اجلمعية العامة االستثنائية للشركاء 
محررة يوم 11 مارس 2021  املتضمن زيادة رأسمال الشركة و كذالك تقرير خاص لزيادة 

رأسمال الشركة املعد من طرف السيد / حطاب عبد العزيز ، محافظ حسابات . 
ونتيجة لذلك قررا الشركاء تعديل املواد 06 ،07 و 15 كما يلي: 

1.000 دج  ذات  (21.945) سهما بقيم اسمية متساوية  1) للسيد/ خطابي سليم 
للحصة الواحدة،  بقيمة 21.945.000,00 دج

دج   1.000 ذات  متساوية  اسمية  بقيم  سهما   (21.945) رضا  خطابي  للسيد/   (2
للحصة الواحدة  ، بقيمة 21.945.000,00 دج

دج   1.000 ذات  متساوية  اسمية  بقيم  سهما   (7.260) حسان  خطابي  للسيد/   (3
للحصة الواحدة، بقيمة(7.260.000,00 دج)

يصبح رأسمال الشركة محددا مببلغ واحد و خمسون مليون و مائة و خمسون ألف دينار 
جزائري ( 51.150.000.00   دج ) مقسم الى 51.150 حصة اجتماعية 

املادة (15) : تسمية املسير:
يبقى السيد / خطابي سليم مسيرا لشركة ملدة غير محدودة كما مت تعيني السيد / 

خطابي رضا نائب مسير ملدة غير محدودة 
الباقي بدون تغيير.

سيتم اإليداع لدى املركز الوطني للسجل التجاري ملحقة والية سكيكدة .
من اجل االعالن/ املوثق

مكتب التوثيق لألستاذ / بومسعد محمد 32 نهج 
عبد اهللا بن غرس اهللا سكيكدة

إيداع عقد إيجار للتسيير احلر 
 /03 /30 بتاريخ  لعقد محرر مبكتبنا  تبعا 
2021 ومسجل ،أودع السيد/حمادة موسى 
احلميد  عبد  نهج  بعزابة  الساكن  عمر  بن 
إيجار  عقد   , سكيكدة   والية  باديس  بن 
للتسيير احلر مبرم بتاريخ 20/ 09/ 2020 
املنتجات  لتسويق  الوطنية  الشركة  مع 
 «– أسهم  ذات  –شركة  «نفطال  البترولية 
ملدة ثالث (03) سنوات مقابل إيجار شهري 
قدره 37.500 دج يسدد قبل اخلامس من كل 
شهر , يحتوي على 25 مادة و 07 ملحقات 
التسجيل  بإجراءات  القيام  اجل  وهدا من   ,
إليه  الرجوع  ويتم  قانونا  عليها  املنصوص 

عند الضرورة .  
املوثق لإلعالن 

مكتب األستاذ رشيد بوقارة / موثق بقسنطينة نهج بن 
مليك رقم 02

تنازل عن حصص عن طريق املبادلة في شركة
الشركة ذات مسؤولية محدودة «اإلخوة 

خطابي مشروبات سيدي إدريس ’‘ ،
 مقرها  اإلجتماعي ببلدية بني والبان طبة العاليقة طريق أم 

الطوب والية سكيكدة ، راسمالها 150.000.00   دج .
مبوجب عقد  حرر مبكتبنا ، بتاريخ 07 افريل 2021  ، مسجل ، طبقا 
لعقد مبادلة تنازل أبناء املرحوم خطابي فاروق و زوجته و هم : خطابي 
و  صهيب   خطابي  و  نوفل  محمد  خطابي  هيثم   خطابي  و  ميساء 
جميع  عن  عقيلة  دوادي  و  حسان  خطابي  لصالح  حسينة   ذيب  بن 
حقوقيهم املقدرة بـ 112 /168 على الشياع في 50 حصة إجتماعية 
50.000.00   دج  التي ميلكونها في الشركة ذات  ، قيمتها النقدية 

املسؤولية احملدودة - اإلخوة خطابي مشروبات سيدي إدريس –.
والية  ملحقة  التجاري  للسجل  الوطني  املركز  لدى  اإليداع  سيتم 

سكيكدة .
لالعالن املوثق
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حديث 

َ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 
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 ™e ¿ƒ``µj …ò``dG ΩGO E’G ≠``Ñ°üdG
 ˆG π©L ,¬``H ≠Ñ°üjh õ``ÑÿG
 ácQÉÑŸG Iôé°ûdG √òg ‘ ≈dÉ©J
 ƒgh ÉægOh ¿ƒ``àjõdG ƒgh ÉeGO EG

.âjõdG
 ¬``LÉe ø``HGh …ò``eÎdG ihQh 
 ≈∏°U ˆG ∫ƒ``°SQ å``jóM ø``e
 " :∫É``b ¬``f CG º``∏°Sh ¬``«∏Y ˆG
 ¬f EÉa ¬``H GƒægOGh â``jõdG Gƒ``∏c
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زيت الزيتون... أسرار 
وإعجاز

ة مــن  حلــل عقــد , و ا ي مــر ، و يســر يل أ ي ر ح يل صــد شــر ب ا ر
ال مــا  للهم ال ســهل إ , ا ح لفتــا هللا ا ، بســم ا يل ا قــو ين يفقهــو لســا

ن مــىت شــئت ســهال حلــز نــت جتعــل ا جعلتــه ســهال و أ
يــا أرحــم الرامحــني.
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 ™e ¿ƒ``µj …ò``dG ΩGO E’G ≠``Ñ°üdG
 ˆG π©L ,¬``H ≠Ñ°üjh õ``ÑÿG
 ácQÉÑŸG Iôé°ûdG √òg ‘ ≈dÉ©J
 ƒgh ÉægOh ¿ƒ``àjõdG ƒgh ÉeGO EG

.âjõdG
 ¬``LÉe ø``HGh …ò``eÎdG ihQh 
 ≈∏°U ˆG ∫ƒ``°SQ å``jóM ø``e
 " :∫É``b ¬``f CG º``∏°Sh ¬``«∏Y ˆG
 ¬f EÉa ¬``H GƒægOGh â``jõdG Gƒ``∏c
 ôªY øYh " ácQÉÑe Iôé°T ø``e
 ∫ƒ°SQ ∫Éb :∫Éb ¬æY ˆG »°VQ
 "  º``∏°Sh ¬``«∏Y ˆG ≈``∏°U ˆG
 ¬H GƒægOGh ,â``jõdÉH Gƒ``eóàFG
 ] " á``cQÉÑe Iô``é°T ø``e ¬``f EÉa
 ádÉLQh á``LÉe ø``HG ¬``LôN CG

 .] ºcÉ◊G ¬ëë°Uh äÉ≤K
 áfƒàjõdG ‘ :¢SÉÑY øHG ∫Ébh
 ƒgh ,â``jõdÉH êô``°ùj ,™``aÉæe
 Oƒ``bhh  ,ÆÉ``HOh  ¿É``gOh  ΩGO EG
 ¢ù«dh ,¬``∏ØJh ¬Ñ£ëH ó``bƒj
 ,á©Øæe ¬``«ah ’ EGh A»``°T ¬«a
 ¬``H  π``°ù¨j  OÉ``eôdG  ≈``àM
 Iôé°T ∫h CG »``gh ..º``«°SôH’G
 Iôé°T ∫h CGh ,É``«fódG ‘ â``àÑf
 â``ÑæJh ¿É``aƒ£dG ó``©H â``àÑf
 ¢``VQ C’Gh  AÉ``«Ñf C’G  ∫RÉ``æe  ‘
 É«Ñf ¿ƒ©Ñ°S É¡d ÉYOh ,á°Só≤ŸG
 ,º``«gGôH EG  º``¡æeh  ;  á``cÈdÉH
 ¬«∏Y ˆG ≈``∏°U óªfi º``¡æeh
 ∑QÉH º¡∏dG ) :∫É``b ¬f EÉa º∏°Sh

 .( ¿ƒàjõdG h âjõdG ‘

زيت الزيتون... أسرار 
وإعجاز

ة مــن  حلــل عقــد , و ا ي مــر ، و يســر يل أ ي ر ح يل صــد شــر ب ا ر
ال مــا  للهم ال ســهل إ , ا ح لفتــا هللا ا ، بســم ا يل ا قــو ين يفقهــو لســا

ن مــىت شــئت ســهال حلــز نــت جتعــل ا جعلتــه ســهال و أ
يــا أرحــم الرامحــني.

السؤال: يستفسر الكثير 
من الناس عن كيفية 

الرقية الشرعية ؟؟؟
G

 á«bôdG ƒ``g á«YöûdG á``«bôdG : ÜGƒ``÷
 √ò``g  ,á``Ñ«£dG  äGƒ``YódGh  äÉ``j B’ÉH
 h CG ,¿ BGô``≤dÉH á«bôdG ,á``«YöûdG á``«bôdG
 áj BÉH á–ÉØdÉH »bôj .áÑ«£dG äGƒ``YódÉH
 ƒg πb äÉ``j B’G øe É``gÒ¨H »``°SôµdG
 »g √òg É``gÒ¨H ÚJPƒ©ŸÉH ,ó``M CG ¬∏dG
 :¬d ,GƒYój AÉYódÉH h CG ,á«YöûdG á«bôdG
 âf CG ¬Ø°TGh ¢SÉædG ÜQ ¢``S CÉÑdG ÖgP CG)
 ’ AÉØ°T ∑ DhÉ``Ø°T ’ EG AÉØ°T ’ ‘É``°ûdG
 πc øe ∂«bQ CG ¬∏dG º°ùH) ,(Éª≤°S QOÉ¨j
 ÚY h CG ¢ùØf πc öT øe ,∂jP Dƒj A»°T
 ,(∂«bQ CG ¬∏dG º°ùH ∂«Ø°ûj ¬∏dG ,ó``°SÉM
 ∫õf CG º``¡∏dG ,¬aÉYh ¬``Ø°TG º``¡∏dG) :h CG
 ,¬°Vôe øe √ DhôH CG º``¡∏dG ,AÉØ°ûdG ¬«∏Y

.áÑ«£dG äGƒ``YódG ∂``dP ¬``Ñ°T CG É``eh
 ¿ CG ƒLôf ,áªMQh ¢SÉæ∏d AÉØ°T ¬«a ¿ BGô≤dG
 ≈∏Y É¡JAGôb ´öûj »àdG äÉj B’G GhôcòJ
 - åØædG á«Ø«ch ,äGôŸG OóYh ,¢†jôŸG
 ¢üî°T ÉfóæY ¿ C’ ;- kGÒN ¬∏dG º``cGõL
?¬«∏Y CGô``≤f ¿ CG ójôfh ¢``VôÃ ÜÉ°üe

 AÉØ°T ¿ BGô``≤dG πc ,AÉ``Ø°T ¿ BGô``≤dG πc
 á–ÉØdG CGô``b GP EGh ,√ô``N CG ≈d EG ¬``dh CG øe
 ÉgQôc , ¿ BGô≤dG ‘ IQƒ``°S º¶Y CG »¡a
 sôe ÉŸ ≠jó∏dG ≈∏Y áHÉë°üdG Ég CGôb É``ªc
 ¬«∏Y CGôb ,Üô©dG AÉ«M CG ¢†©H ‘ ¬«∏Y
 ÉgQôch á–ÉØdG IQƒ°S áHÉë°üdG ¢†©H
 CGôbh á–ÉØdG IQƒ°S CGôb GP EÉa ,¬∏dG √ÉØ°ûa
 äÉj B’G ¢†©H h CG , »``°SôµdG áj BG É¡©e
 ƒg πb : CGô``b GP EGh ,Ö«W ¬``∏c ,iôN C’G

 πbh ,≥∏ØdG ÜôH Pƒ``Y CG πbh ,óM CG ¬∏dG
 ¿Éc ,äGôe çÓ``K ,¢SÉædG ÜôH Pƒ``Y CG
 πch ,AÉØ°ûdG ÜÉÑ°S CG øe , kÉ°†j CG Éæ°ùM
 ¬∏dG öùj Ée ¬æe CGô``b GP EG ,AÉØ°T ¿ BGô``≤dG
 ,AÉ°ùædG øe ¿Gô``ªY ∫ BG øe Iô≤ÑdG ø``e
 ,AÉØ°T ¬∏c ¿ BGô``≤dG á«≤H øe IóFÉŸG øe
 Gƒ oæ ne BG nøj pò s∏ pd nƒ og rπ ob :ÓYh πL ∫Éb Éªc
 .]â∏°üa IQƒ``°S (44)] AÉ nØ p°T nh i kó`` og
 nƒ og É ne p¿ BG rô o≤ rdG nø pe o∫ uõ næ of nh :¬fÉëÑ°S ∫Ébh
 IQƒ°S (82)] nÚ pæ pe rDƒ oª r∏ ud lá`` nª rM nQ nh AÉ nØ p°T
 iô– GP EÉa ,AÉØ°T ¬∏c »``æ©j .]AGöS E’G
 øµdh ,Ö«W ¬∏c Ég CGôbh äÉj B’G ¢†©H
 »°SôµdG áj BGh , á–ÉØdG CGô≤j Ée ºg CG øe
 ,ÚJPƒ©ŸG IQƒ°Sh ,óM CG ¬∏dG ƒg π``bh ,

 ¢†jôŸG ≈∏Y CGô≤j Ée ºg CG øe √òg πc

 

 πg C’G πª°T äÉà°T ≈∏Y ΩÉæŸG ‘ ∫ój
 ≈∏Y ∫ój áæjóŸG ÜGôNh ,º¡Jƒeh

 äƒe ¿ CG Éªc ,¬ª∏X h CG É¡µ∏e äƒe
.áæjóŸG ÜGôN ≈∏Y ∫ój ∂∏ŸG

 øe âHôN áæjóe ¿ CG :i CGQ øeh
 ≈∏Y ºµëj ¬f EÉa ÉgÒZ h CG ∫R’õdG

.πà≤dÉH óM CG
 ,âHôN IôeÉY ájôb :i CGQ øeh

 h CG ádÓ°V ¿ EÉa ,â∏£©J É¡YQGõeh
 Ég BGQ ¿ EGh ,É¡HÉë°U C’ ™≤J áÑ«°üe

.É¡∏g CG øjO ìÓ°U ƒ¡a IôeÉY
 ´QGõŸG øe âHôN É«fódG :i CGQ øeh

 ™e ,ÜGôN ‘ ¬°ùØf i CGQh ,øcÉ°ùŸGh
 ¬f EÉa ÖcôŸGh ¢SÉÑ∏dG øe áÄ«g ø°ùM

.ádÓ°V ‘ É¡Ñ«°üj É«fO
 øe âHôN QGódG ¿É£«M :i CGQ øeh

.¬J CGôeG äƒe ƒ¡a π«°S
 ¿Éch ,¬«∏Y §≤°S ¬à«H ¿ CG :i CGQ øeh

 ¿Éc ÉÃQh .áÑ°üM ƒ¡a QÉÑZ ∑Éæg
.áÑµf ¬«∏Y ∞≤°ùdG •ƒ≤°S

 ÉfGôªY OÉY kÉHGôN :i CGQ øeh
 øjO ‘ ìÓ°U ∂dP ¿ EÉa , kÉë«ë°U

 ≈d EG ádÓ°†dG øe ¬YƒLQh ,¬ÑMÉ°U
.ió¡dG

 h CG √QGO øe A»°T •ƒ≤°S :i CGQ øeh
 ¬d ¿Éch ,πNGódG ≈d EG ¬à«H h CG √ô°üb
 íjôdG âeóg ¿ EGh ,¬«∏Y Ωób ,ÖFÉZ

 ój ≈∏Y ¿ÉµŸG ∂dP ‘ äƒe ƒ¡a kGQGO
.ôFÉL ¿É£∏°S

 ÉfÉ«æH h CG kGQGO Ωó¡j ¬f CG :i CGQ øeh
.ô°Th ºg ¬Ñ«°ü«a kÉ≤«àY

اخلراب
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الدكتور غاري ملير
 Gary Ò``∏e …QÉ``Z Qƒ``àcódG ƒ``g
 á``Ä«g  AÉ``°†Y CG  ó``M CG  ,Miller
 ∂``∏ŸG  á``©eÉL  ‘  ¢``ùjQóàdG
 º``°ùb ‘ ¿OÉ``©ŸGh ∫hÎ``Ñ∏d ó``¡a
 ø``jô q p°ûÑŸG  ø``e  ¿Éc.äÉ``«°VÉjôdG
 Iƒ``YódG  ‘  G qkó``L  Ú``£°ûædG
 øjòdG øe ƒg É`` k°†j CGh ,á``«fGô°üædG
 ÜÉ``àµdÉH  ô``jõZ  º``∏Y  º``¡jód
 äÉ«°VÉjôdG Ö``ëj ¿Éch ,¢``Só≤ŸG
 Ö``ëj ¿Éc ∂``dòd ;Ò``Ñc πµ``°ûH
 »``≤£æŸG  π``°ù∏°ùàdG  h CG  ≥``£æŸG

.Qƒe CÓd
Ò∏e …QÉZ QƒàcódG ΩÓ°S EG á°üb

 CGô``≤j  ¿ CG  OGQ CG  ΩÉ``j C’G  ó``M CG  ‘
 ¢†©H ¬«a óéj ¿ CG ó``°ü≤H ¿ BGô≤dG
 ¬``Øbƒe  R q põ``©J  »``àdG  AÉ``£N C’G
 ø``jó∏d  Ú``ª∏°ùŸG  ¬``JƒYO  ó``æY
 ó``éj ¿ CG ™``bƒàj ¿Éc ,ÊGô``°üædG
 òæe É kHƒàµe É`` kÁób É`` kHÉàc ¿ BGô``≤dG
 Éeh AGôë°üdG øY º∏µàj É`` kfôb 14
 √óLh É``Ÿ ¢û pg oO ¬``æµd ,∂``dP ≈``d EG
 ÜÉ``àµdG Gò``g ¿ CG ∞``°ûàcGh ,¬``«a
 ‘ óLƒJ ’ AÉ``«°T CG ≈``∏Y …ƒ``àëj
.⁄É``©dG  Gò``g  ‘  ô``N BG  ÜÉ``àc  q p… CG
 ¢``†©H  ó``éj  ¿ CG  ™``bƒàj  ¿Éc
 ≈∏Y äôe »àdG á«Ñ°ü©dG çGóM C’G
 πãe ;º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈``∏°U »ÑædG
 ˆG »°VQ á``éjóN ¬``LhR IÉ``ah
 ¬æµd ,√O’h CGh ¬JÉæH IÉah h CG ,É¡æY
 …òdG πH ,∂``dP øe É`` kÄ«°T ó``éj ⁄
 óLh ¬f CG √ôe CG øe I rÒ nM ‘ ¬∏©L
 ¿ BGô≤dG ‘ á``∏eÉc IQƒ``°S ∑Éæg ¿ CG
 É``¡«ah  ,(Ëô``e  IQƒ``°S)  ≈`` qnª°ùJ
 ’ ΩÓ``°ùdG É``¡«∏Y Ëô``Ÿ ∞``jô°ûJ
 ,iQÉ°üædG Öàc ‘ π«ãe ¬d óLƒj
 IQƒ°S óéj ⁄h !º``¡∏«LÉf CG ‘ ’h
 ˆG »°VQ áªWÉa h CG á°ûFÉY º°SÉH
 ≈``°ù«Y ¿ CG ó``Lh ∂``dòch .É``¡æY
 25 º°S’ÉH ô`` pc oP -ΩÓ``°ùdG ¬``«∏Y-
 »ÑædG ¿ CG Ú``M ‘ ,¿ BGô≤dG ‘ Iô``e
 º``∏°Sh  ¬``«∏Y  ˆG  ≈``∏°U  G kó``ªfi

Ω 2015   …Ée 17 óMC’G
`g1436  ÖLQ 28 `d  ≥aGƒŸG

 ∫ÉÑ≤à°SG ºµM Ée :∫GDƒ°ùdG-
 AÉ°†b ∫ÉM ÉgQÉHóà°SG hCG ,á∏Ñ≤dG

?áLÉ◊G

 √òg ‘ º``∏©dG πgCG ∞``∏àNG :ÜGƒ``÷G-
 πgCG ¢†©H Ögòa:∫GƒbCG ≈``∏Y ádCÉ°ùŸG
 á∏Ñ≤dG ∫É``Ñ≤à°SG Ωôëj ¬``fCG ≈dEG º``∏©dG
 Gƒdóà°SGh ,¿É«æÑdG ÒZ ‘ ÉgQÉHóà°SGh
 ¬∏dG »°VQ– ÜƒjCG ≈HCG å``jóëH ∂dòd
 ,º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U »ÑædG ¿CG -¬æY
 ’h §FÉ¨H á∏Ñ≤dG Gƒ``∏Ñ≤à°ùJ ’)) :∫É``b
 GƒböT ø``µdh ,É``ghôHóà°ùJ ’h ∫ƒ``H
 Éæeó≤a :Üƒ``jCG ƒ``HCG ∫É``b . ((Gƒ``HôZ hCG
 πÑb â«æH ób ¢†«MGôe ÉfóLƒa ΩÉ``°ûdG
 ,¬∏dG ôØ¨à°ùfh É¡æY ±ôëææa ,áÑ©µdG
 ‘ ÉeCG ¿É«æÑdG Ò``Z ≈∏Y ∂dP Gƒ∏ªMh
 ,QÉHóà°S’Gh ∫ÉÑ≤à°S’G Rƒé«a :¿É«æÑdG
 -Éª¡æY ¬∏dG »°VQ– ô``ªY øHG åjó◊
 ,á°üØM â«H ≈``∏Y kÉeƒj â«bQ)) :∫É``b
 º∏°Sh ¬«∏Y ¬``∏dG ≈∏°U »ÑædG â``jCGôa
 ôHóà°ùe ΩÉ°ûdG πÑ≤à°ùe ¬àLÉM »°†≤j
 ’ ¬fEG :AÉª∏©dG ¢``†©H ∫Ébh. ((á``Ñ©µdG
 ÉgQÉHóà°SG ’h á``∏Ñ≤dG ∫ÉÑ≤à°SG Rƒéj
 ,√ÒZ hCG ¿É``«æÑdG ‘ AGƒ°S ,∫ÉM πµ``H
 ,Ωó≤àŸG ÜƒjCG »``HCG åjóëH Gƒ``dóà°SGh
 »°VQ– ôªY øHG å``jóM øY GƒHÉLCGh
 ¿CG : k’hCG:É``¡æe á``HƒLCÉH -É``ª¡æY ¬``∏dG

 πÑb Ée ≈``∏Y πªëj ô``ªY øHG å``jóM
 . »¡ædG

 πbÉf »¡ædG ¿C’ ,íLôj »¡ædG ¿CG :kÉ«fÉK
 øY πbÉædGh ,RGƒ÷G ƒgh ,π°UC’G øY

. ≈dhCG π°UC’G
 , l∫ƒ``b Üƒ``jCG »``HCG å``jóM ¿EG :kÉ``ãdÉK
 ’ π©ØdGh , lπ``©a ô``ªY ø``HG å``jóMh
 π©ØdG ¿C’ ,∫ƒ``≤dG ¢``VQÉ©j ¿CG ø``µÁ
 ,¿É«°ùædG πªàëjh á«°Uƒ°üÿG πªàëj
 íLGôdG ∫ƒ``≤dGh . ôNBG kGQò``Y πªàëjh

:ádCÉ°ùŸG √òg ‘ …óæY
 QÉ``Hóà°S’Gh ∫É``Ñ≤à°S’G  Ωô``ëj ¬``fCG
 ‘ QÉ``Hóà°S’G Rƒ``éjh AÉ``°†ØdG ‘
 »``¡ædG ¿C’ ,∫É``Ñ≤à°S’G ¿hO ¿É``«æÑdG
 ¬«a ¢``ù«d ®ƒ``Øfi ∫É``Ñ≤à°S’G ø``Y
 QÉHóà°S’G ø``Y »``¡ædGh ,¢``ü«°üîJ
 QÉHóà°S’G kÉ°†jCGh ,π©ØdÉH ¢Uƒ°üfl
 ¬∏dGh– Gò``¡dh ∫É``Ñ≤à°S’G øe ¿ƒ``gCG
 ¿Éc GPEG Éª«a ¬``«a ∞«ØîàdG AÉL -º``∏YCG
 ’ ¿CG π°†aC’Gh ,¿É``«æÑdG ‘ ¿É``°ùfE’G

 . øµeCG ¿EG ÉgôHóà°ùj

 ∫Éª©à°SG ócCÉàj ≈àe :∫GDƒ°ùdG-
 ∑Gƒ°ùdG ºµM Éeh ?∑Gƒ°ùdG

?áÑ£ÿG ∫ÉM IÓ°üdG ô¶àæŸ
 ΩÉ«≤dG ó``æY ∑Gƒ°ùdG ó``cCÉàj :ÜGƒ``÷G-
 óæYh ,â«ÑdG πNój Ée ∫hCGh ,ΩƒædG øe
 ΩÉ``b  GPEGh  ,á``°†ª°†ŸG  ‘  Aƒ``°VƒdG
 ,IÓ°üdG ô¶àæŸ ¬``H ¢SCÉH ’h. IÓ°ü∏d
 ¬fC’ ,∑ƒ°ùàj ’ á``Ñ£ÿG ∫ÉM ‘ øµd
 ¢``SÉ©f ¬``©e ¿ƒ``µj ¿CG  ’EG  ,¬``∏¨°ûj

 . ¢SÉ©ædG Oô£d ∑ƒ°ùà«a

 ¿É°ùfE’G øe êôN GPEG :∫GDƒ°ùdG-
?AÉéæà°S’G ¬«∏Y Öéj π¡a ,íjQ

 ¢†bÉf ôHódG øe íjôdG êhôN :ÜGƒ÷G-
 ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U »ÑædG ∫ƒ``≤d Aƒ°Vƒ∏d
 ™``ª°ùj ≈``àM ±ö``üæj ’)) :º``∏°Sh
 ’ ¬æµd 331((kÉ``ëjQ ó``éj hCG kÉ``Jƒ°U
 π°ùZ ÖLƒj ’ …CG ,AÉéæà°S’G ÖLƒj
 Ωõ∏à°ùj A»``°T êôîj ⁄ ¬``fC’ êô``ØdG
 íjôdG âLôN GPEÉ``a Gòg ≈∏Yh ,π°ù¨dG
 ¿É``°ùfE’G ≈``Øch ,Aƒ``°VƒdG ¢``†≤àfG
 ™e ¬``¡Lh π``°ù¨j ¿CG …CG ,CÉ``°Vƒàj ¿CG
 ≈dEG ¬jójh ,¥É``°ûæà°S’Gh á``°†ª°†ŸG
 ,¬«fPCG í°ùÁh ,¬``°SCGQ í°ùÁh ,Ú≤aôŸG
 Éægh. Ú``Ñ©µdG ≈``dEG ¬«eób π``°ù¨jh
 øe Òãc ≈∏Y ≈ØîJ ádCÉ°ùe ≈∏Y ¬``ÑfCG
 hCG ∫ƒÑj ¢SÉædG ¢†©H ¿CG :»``gh ¢SÉædG
 ,IÓ°üdG â``bh Qƒ°†M π``Ñb •ƒ¨àj
 ,IÓ°üdG âbh AÉ``L GPEÉa ,»éæà°ùj º``K
 ø¶j ¢SÉædG ¢†©H ¿EÉa ,Aƒ°VƒdG OGQCGh
 π°ùZh AÉéæà°S’G IOÉ``YEG øe óH ’ ¬fCG
 ,ÜGƒ°üH ¢ù«d Gògh ,á«fÉK Iô``e êôØdG
 êhôN ó©H ¬Lôa π°ùZ GPEG ¿É°ùfE’G ¿EÉa
 GPEGh ,π``ëŸG ô¡W ó≤a ,¬``æe êôîj É``e
 ¿C’ ,¬∏°ùZ IOÉ``YEG ≈dEG áLÉM Óa ô``¡W
 QÉªéà°S’G hCG AÉéæà°S’G øe Oƒ°ü≤ŸG
 Oƒ°ü≤ŸG ,áahô©ŸG ¬WhöûH »``YöûdG
 Oƒ©j ø∏a ô``¡W GPEÉa ,πëŸG Ò¡£J ¬``H
 Iôe êQÉÿG Oó``Œ GPEG ’EG á°SÉéædG ≈``dEG

 . á«fÉK

IÉ`«◊Gh ø``jódG

 AÉL{ :∫Éb ¬æY ˆG »°VQ  ̀¢ùf CG øY
 º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈``∏°U »ÑædGh π``LQ
 kGóªM ˆ ó``ª◊G :∫É≤a IÓ``°üdG ‘
 ≈°†b Éª∏a ¬``«a kÉcQÉÑe kÉÑ«W kGÒ``ãc
 IÓ°üdG º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈``∏°U »ÑædG
 :∫Éb z?Gòch Gòc πFÉ≤dG ºµj CG{ :∫Éb
 çÓ``K É``gOÉY CÉa :∫É``b Ωƒ``≤dG ΩQ CÉ``a
 äOQ CG Éeh É¡à∏b Éf CG :πLQ ∫É≤a äGôe
 ≈∏°U »ÑædG ∫É≤a :∫Éb ÒÿG ’ EG É¡H
 ÉæKG ÉgQóàHG ó≤d{ :º``∏°Sh ¬«∏Y ˆG
 É¡fƒÑàµj ∞``«c GhQO Éªa kÉµ``∏e ô°ûY
 :∫Éb π``Lh õ``Y º¡HQ Gƒ``d CÉ°S ≈``àM

.z…óÑY ∫Éb Éªc ÉgƒÑàcG

AÉL{ :∫Éb ¬æY ˆG »°VQ  ̀¢ùf CG øY
º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈``∏°U »ÑædGh π``LQ

»

óªM ˆ ó``ª◊G :∫É≤a IÓ``°üdG ‘
º »Ñ L

حديث قدسي

باليني اجلراثيم على سطح اجللد 




 ±hôX πª– ≈∏Y IQób πªé∏d
 πà≤H á∏«Øc á``«°SÉb á``jhGôë°U
 ,iô``N C’G  äÉ``fGƒ«◊G  º``¶©e
 Ú``eÉæ°S  h CG  ΩÉ``æ°S  π``ªé∏dh
 å``«M ¿ƒ``gó∏d kÉ``YOƒà°ùe ó``©J
 á``fõîŸG ¿ƒ``gódG á``«ªc π``°üJ
 º``éc 36 ≈``d EG ó``MGƒdG ΩÉ``æ°ùdÉH
 √òg ¢†j CG º``àj á``LÉ◊G Ú``Mh
 AÉŸGh á``bÉ£dG è``àæàa ¿ƒ``gódG
 πª÷G »``≤Ñj Gò``µgh Ú``eRÓdG
 Ò°ùdG øe á∏jƒW äÉ``aÉ°ùŸ kGó∏L
 !AÉ``e Üô``°T ¿hO º``c 161 ≠``∏ÑJ
 ≈``∏Y  IQó``≤dG  π``ªé∏d  ¿ CG  É``ªc
 √ó°ùL IQGô``M á``LQO ∞``««µJ
 IQGô``M áLQO ™``e kGQÉ``¡fh Ó``«d
 ∂``dòH  ƒ``¡a ,»LQÉÿG  §``«ëŸG
 ¬``∏©éj É``e Gò``gh ¥ô``©àdG QOÉ``f
 AÉ``ŸÉH  ®É``ØàM’G  ≈``∏Y  kGQOÉ``b
 äÉ``LQóH  ≈``àM  √ó``°ùL  ‘
 49 áLQóc á``©ØJôŸG AGô``ë°üdG
 kÉ°†j CG πª÷G ∞f CG.ájƒÄe á``LQO
 ≈``∏Y  π``ª©J  á``≤jô£H  º``ª°üe
 OƒLƒŸG AÉ``ŸG QÉîÑH ®É``ØàM’G
 ¬YÉLQ EG ºK øeh ,Ò``aõdG AGƒ¡H
 π``≤«a  º``°ù÷G  π``FGƒ°S  ≈``d EG
 ≈``∏µdG  ,AÉ``ŸG  ó``≤a  ∂``dòH
 IAÉØµH ¿Ó``ª©J kÉ°†j CG AÉ``©e C’Gh
 ,AÉ``ŸÉH  ®É``ØàMÓd  á``«dÉY
 π``ª©j ∂``«ª°S AÉ``£Z π``ªé∏dh
 ¢``ùª°ûdG  á``©°T CG  ¢``SÉµ©fG  ≈``∏Y
 ¬àjÉªM ≈∏Y π``ª©j Éªc IQÉ◊G
 ∫ÉeQ ø``e áã©ÑæŸG IQGô``◊G ø``e
 ¬ªFGƒb πª©Jh IQÉ◊G AGôë°üdG
 øY √ó°ùL OÉ``©H EG ≈∏Y á``∏jƒ£dG
 ¢û£Y óà°TG GP EG ,IQÉ``◊G ∫ÉeôdG
 Üô°T ≈∏Y IQó≤dG ¬d ¿ EÉa πª÷G
 á≤«bO 13  ‘   AÉŸG  øe Îd 135
 äÉj BG ∂``dP πc ‘ ¢ù«d CG .!§``≤a
 ∑QÉÑJ ≥``dÉÿG º``«¶©H ≥``£æJ
 √òg ¿ EG ?¬``©æ°U ™jóHh ≈``dÉ©Jh
 ¬dƒb ‘ ôµØà∏d É``fƒYóJ äGõ«ŸG
 pπ pH pE r’G ≈ nd pEG n¿h oô o¶æ nj nÓ na nCG) :≈dÉ©J
 AÉ`` nª s°ùdG  ≈`` nd pEG nh  *  râ`` n≤ p∏ oN  n∞`` r« nc
 n∞ r« nc p∫É nÑ p r÷G ≈ nd pEG nh * râ n© pa oQ n∞ r« nc
 n∞`` r« nc  p¢``V rQ nC r’G  ≈`` nd pEG nh  *  râ`` nÑ p°ü of
 ( lô uc nò oe nâf nCG É n s‰ pEG rô uc nò na * râ në p£ o°S
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أفال ينظرون إىل اإلبل

 ’ ¬fEG :A
 ÉgQÉHóà
 ,√ÒZ h
 ,Ωó≤àŸG
»°VQ–

 ¿CG : k’h
 » Q»

«اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كرب سين، 
وانقطاع عمري»

 

 ≈∏Y §∏°ùàj ¬f EÉa ¬Jƒ°U ™aôj ¬f CG i CGQ øeh-
 ôµæe ‘ ∂dP ¿ƒµjh äƒ°üdG á©aQ Qó≤H Ωƒb

 ∫Éæj ¬f EÉa ¿É°ùf EG äƒ°U ™ª°S ¬f CG i CGQ ¿ EÉa
 ¬JôéæM Ö«Wh ¬Jƒ°U AÉØ°U Qó≤H áj’h

 ¬©ª°S GP EG ¿É°ùf E’G äƒ°Uh ¬ª°ùL áë°Uh
 IÒãc ™aÉæe ≈∏Y ∫ój ¿Gƒ«◊G ¢†©H øe

 ¬ª∏µj ¿ CG ¿É°ùf E’G i CGQ GP EG kÉ°Uƒ°üN áª«¶Y
 ∫É≤j …òdG ¿ CG iôjh √ò∏à°ùjh ¬Ñëj A»°ûH

 ¥ƒa ¬Jƒ°U ™aQ ¿ EÉa ¬H ¥ó°üjh ≥M ¬d
 äƒ°üdGh á«°ü©e ÖµJôj ¬f EÉa ⁄ÉY äƒ°U
 øjO äƒ°üdG ¢†Zh ±ƒNh πLh ∞«©°†dG

 GP EG áWô°ûdG ÜÉë°U CGh I’ƒdGh ™°VGƒJh
 º¡àj’h øY ¿ƒdõ©j ∞©°Vh º¡Jƒ°U »ØN

 áæàa ºgGQódG äƒ°Uh ¿ƒdòjh ¿ƒØ©°†jh
 óYh RÉ‚ EG É¡YÉª°Sh ∑ƒ∏ŸG øe É¡«HQÉ°V ÚH

 áMôØe QÉÑN CG ÒfÉfódG ´Éª°Sh áMGQ Üôbh
 äGƒ°U CG π«bh Ióµf QÉÑN CG ¢Sƒ∏ØdG ´Éª°Sh

 ø°ù◊G ΩÓµdG ≈∏Y ∫óJ ÒfÉfódGh ºgGQódG
 ∫óJ É¡«∏Y ¢û≤f ’ »àdG ºgGQódG äƒ°Uh

 OÉ«÷G ºgGQódG äƒ°Uh ´Qh ¬«a ΩÓc ≈∏Y
 ™°Vƒe øe ¬©ª°ùj ø°ùM ΩÓc ÒfÉfódGh

 âfÉc ¿ EGh ábGó°U ‘ ¿Éc ¿ EG ¬JOGõà°SG Öëj
 ójôj ’h IhGóY ‘ áYRÉæªa áLô¡Ã

 ó«YGƒe QƒÑfõdG äƒ°Uh ΩÓµdG ∂dP ™£b
 ¿hO ¬æe ¢ü∏îàJ ’ AÊO ¿É©W πLQ øe

 ‘ IÉ°ûdG äƒ°Uh ≥°SÉa πLôH Ú©à°ùJ ¿ CG
 Ëôc πLQ øe ôH h CG ¬à∏«∏M øe áaÉ£d ΩÉæŸG

 Qhô°S ¢ûÑµdGh πª◊Gh …ó÷G äƒ°Uh
 ájóg π«f ¢SôØdG π«¡°Uh ÒNh Ö°üNh

 ≥«¡fh ´Éé°T …óæL h CG ∞jô°T πLQ øe
 π¨ÑdG äƒ°Uh ¬«Ø°S hóY øe á©æ°T QÉª◊G

 QGƒNh Ö©°U πLQ øe ÉgGôj áHƒ©°U
 áæàa ‘ ´ƒbh Iô≤ÑdGh QƒãdGh πé©dG

 OÉ¡÷Gh è◊Éc π«∏L ôØ°S πª÷G äƒ°Uh
áëHGQ IQÉŒh

صوت

فتاوى الطهارة 
ابن العثيمينابن العثيمين

صوت

  
  

كاتب وصحفي 
سويسري ، اعتنق 
اإلسالم مع زوجته 

الهولندية  
 (ô°ü©dG …ó–) ¬Ñàc º``g CG øe
 ¬«a ∫ƒ≤j , (ΩÓ°S E’G QÉ¡X EG)h
 ¬d EG ’ ¿ CG “ IOÉ``¡°T »``°†à≤J”  :
 …Qhô``°†dG ∫É``ãàe’G “ ˆG ’ EG

 .πLh õY ¬``àÄ«°ûŸ º``«∏°ùàdGh
 “ á``«fÉãdG Iƒ``£ÿG »``J CÉJ º``K
 ¬f CG Q qô≤ oàa “ ˆG ∫ƒ°SQ ó``ªfi
 º``«∏°ùàdGh ∫É``ãàe’G ≥``«≤ëàd

 π``°†a CG π``FÉ°Sh ó``LƒJ ’ , ˆ
 IÓ°üdG ¬«∏Y ¬dƒ°SQ ´É``ÑJG øe
 ∫ƒ°SôdG ¢``TÉY ó≤a . ΩÓ°ùdGh
 πeÉµdG QÉÑàY’ÉH ¬àª¡e õ‚ CGh
 ≈``£Y CGh  ,  Iô``N B’Gh  É``«fó∏d

 á``«fÉµe EG  ‘  ≈``∏Y C’G  π``ãŸG

 á``«fÉ°ùf E’G  á``dÉ◊G  ≥``«≤–
 – ∫ÉØZ EG ¿hó``H ¢``VQ C’G ≈``∏Y
 »MhôdG ó``©ÑdG – á``¶ë∏d ƒdh
 …òdG ™``FGôdG ¿Gõ``J’G ΩÉ``b CGh ,

 ¬d íª°ùj …ò``dGh º∏°ùŸG õ``«Á
 ¿hO , É«fódG IÉ``«◊ÉH ™àªàdÉH
 ≈d EG ¿ƒ©LGQ Éæ∏c Éæf CG ≈°ùæj ¿ CG

 ¬eÉe CG ¿ƒ``∏KÉeh πLh õ``Y ˆG

 ≈∏Y AôŸG ΩÓ°S E’G ó``YÉ°ùjh ..
 ¬°ùØf ó≤Øj ¿ CG ¿hó``H ¢``û«©dG

 ™e ìhôdG áæ«f CÉªW ™``ªéj P EG ,
 ájô°ûÑdG äÉbÓ©dG ‘ ≥aGƒàdG

 »àdG ≈ª¶©dG ájÉ¨dG ≥«≤– ™e
“É¡d ˆG Éæ≤∏N
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∫Éª÷Gh 18
∫Éª÷Gh

 Ú¨dÉÑdG Üö``†j ¢Vôe A…ô``ŸG ¿ÉWöS
 ™e ∞YÉ°†àJ ¬``KhóM ä’É``ªàM EG ¿ CG É``ªc
 ƒgh ¥ƒa É``eh 50 ôªY ø``e øeõdG Qhô``e
 á«°SÉ°S C’G ´Gƒf C’G ¿ EG.∫ÉLôdG iód Ìc CG ™FÉ°T
 øe áfƒµŸG »g ¿ÉWöùdG øe ´ƒædG Gòg øe
 ájóZ IRôØŸG É``jÓN øeh á«Ø°Tô◊G É``jÓÿG
 ájó¨dG áfÉWöùdÉH áHÉ°U E’G áÑ°ùf ¿ EG.á«Ñ«æY
 øe πØ°S C’G å``∏ãdÉH Ìc CG ™FÉ°ûdG á``«Ñ«æ©dG
 iód IÒN C’G Oƒ``≤©dG ‘ ∞YÉ°†àJ A…ô``ŸG
 ÜÉÑ°S CGh.±hô©e Ò``Z Ö``Ñ°ùdG h Qƒ``còdG
 É«KGQh Ó``∏N ÉfÉ«M CG ¿ƒ``µJ A…ôŸG ¿É``WöS
 ÉjÓÿG ¿ÉWöS ô¡¶jp53 ≈ª°ùŸG Ú÷G ‘

 áfÉWöùdG ô¡¶Jh.A…ôª∏d Újƒ∏©dG Úã∏ãdG ‘ IOÉY á«Ø°Tô◊G
 ‘ Ò¨J ¢SÉ°S CG ≈∏Y πØ°S C’G å∏ãdG ‘ ÉÑdÉZ á``«Ñ«æ©dG ájó¨dG
 ‘ ô¡¶j.A…ôŸG ≈d EG Ió©ŸG ¢``VÉªM CG Oƒ©°U ôK EG A…ôŸG É``jÓN

 Qƒ£J ≈∏Y áeÓY ƒ``gh ÉjÓÿG πµ°ûH »é°ùæJ π``∏N á``jGóÑdG
 äGƒæ°S ∫ÓN ä’É◊G øe 25%Ü  á``«Ñ«æ©dG ájó¨dG áfÉWöS

.IOhó©e

 á©HÉàŸG »g ä’É◊G √òg πãe ‘ á«LÓ©dG πFGóÑdG ¿ EG
.Aƒ°†dÉH …ƒ``≤ŸG êÓ``©dG h CG á``MGô÷Gh Iô``ªà°ùŸG
 øµd áMGô÷G ƒ``g ¿ B’G ≈``àM π``°†ØŸG êÓ``©dGh

 á∏«∏b áÑ°ùf ¿ EÉa ¬``∏c ΩQƒdG ádGR EG â“ ¿ EG ≈``àMh
 á÷É©ŸG èeO ¿ EG.»FÉ¡f πµ°ûH ≈Ø°ûJ ¬æe §≤a
 π°†a CG »``FÉ«ª«µdG êÓ``©dG ™e á``«YÉ©°T E’G

 øµdh ÉgóMƒd á«YÉ©°T E’G á÷É©ŸG øe π«∏≤H
 iôN C’G äÉLÓ©dG ™e áMGô÷G èeO ∫GR ’

 ≈àM ¢SQój É``góMƒd áMGô÷ÉH á``fQÉ≤e
 á«FÉ«ª«µdG ájhO C’G èjõe ¿ CG É``ªc.Ωƒ«dG

 ÚHÉ°üŸG ≈°Vôª∏d ’É``ª©à°S EG Ìc C’G
 π«°SGQƒjhQƒ∏a ƒg A…ôŸG ¿ÉWöùH

 Ö``jöùàH √ DhÉ``£Y EG º``àj …ò``dG 5
 ó≤dh.Ωƒ«æ«JÓÑ°ù«°S  ™e ôªà°ùe

 ±É``°ûàc EG Ò``N C’G ó``≤©dG ‘ ”
 á¡LGƒe ‘ ádÉ©a iôN CG ájhO CG

 á``jhO C’G π``ãe äÉ``fÉWöùdG
 h äÉfÉ°ùµàdG á∏FÉ©d á©HÉàdG

 ´É‚ øµd Ú``°ù«JƒæjQ C’G
 ’ êÓ©dG ≈``d EG Éª¡ª°V

.åëÑdG ó«b ∫GõJ

πjóÑdG Ö£dG øe äÉëØf

 ójõj ’ Ò``¨°U äÉ``Ñf »``g á``fÉ«eódG
 ¥GQh CG ¬``d ôª©e ø``jÎe ø``Y ¬``YÉØJQ EG
 ±GƒMh ´É``æ©ædG ¥GQh CG ¬``Ñ°ûJ AGö†N
 QÉ``gR CG  äÉ``Ñæ∏dh  á``jQÉ°ûæe  ¥GQh C’G
 ¿É°üZ CG ‘ ´RƒàJ ájOÉM CG á∏«ªL AGôØ°U
 ájƒ≤ªc áfÉ«eódG ¥GQh CG πª©à°ùJ.äÉÑædG
 å«M »Ñ°ü©dG RÉ¡é∏d áæ°ùfih É«ª°ùL
 ∫ƒª«ãdG Ö``côe ≈``d EG É``¡dƒ©Øe Oƒ``©j
 IOÉ°†ªc πª©à°ùJ Éªc.…ƒ≤ŸGh ô``¡£ŸG
 º°ù÷G ¬«ÑæJ ≈∏Y πª©J »¡a ÜÉ``Äàc EÓd

 Èà©J.»Ñ°ü©dG Ö©àdGh §°SƒàŸG ≈d EG ∫óà©ŸG ÜÉÄàc E’G øe ¿ƒ``fÉ©j øŸ ≈£©Jh π≤©dGh
 ∂dPh AGƒ°S óM ≈∏Y AÉ°ùædGh ∫ÉLô∏d Ió``«Øe »¡a ¿hÒà°Sƒà°ùàdG IOÉŸ áéàæe á``fÉ«eódG

.Ú°ùæ÷G iód »∏°SÉæàdG RÉ¡é∏d ájƒ≤e ÉgQÉÑàY EÉH

 á∏«c+áæjôa äÓ«c3:ôjOÉ≤ŸG
 IÒªN ¢ù«c ∞°üf+øª°S

 ≥YÓe+2É«∏«fÉa IÒ¨°U á≤©∏e+á«FÉ«ª«c
.ôgR AÉe Üƒc ∞°üf+ôµ°S IÒÑc

 Æ+100»Môe Rƒd á∏«c:ƒ°ûë∏d
 IÒÑc ≥YÓe+2IóHR IÒÑc á≤©∏e+ôµ°S

.É«∏«fÉa IÒ¨°U á≤©∏e+ôgR AÉe
.á°üªfi á«fÓé∏L+AÉ°ûf+π°ùY:Újõà∏d

 áæjôØdG »£∏N EG1-:Ò°†ëàdG á≤jôW

 »©ªL EG ºK øª°ùdGh ôµ°ùdGh IÒªÿGh
2-.ìÉJôJ É¡«côJ CGh ôgõdG AÉÃ áæ«é©dG

 AÉÃ É¡«©ªL EGh ƒ°û◊G ôjOÉ≤e πc »£∏N EG
 É¡«©£b ºK áæ«é©dG »ë£°S3- .ôgõdG
 á≤©∏e IóMGh πc ¥ƒa »©°Vh ôFGhO

 πµ°T ≈∏Y »∏°üëàd É¡«Ødh ƒ°û◊G øe
 ‘ É¡«©°V ºK ¿ôØdG ‘ É¡«¡W EG4-.∫Óg

.á«fÓé∏÷ÉH É¡«æjRh π°ù©dG

 

∂àë°üd∂àë°üd           مفيد

 â``bO  GP EG  ¬``bGQh CGh  √Qò``H  ™``Øæj1-
 ™Øæjh á∏c BÉàŸG ìhô``≤dG ≈∏Y â``∏©Lh

.øeõŸG ∫É©°ùdG ä’ÉM ‘
 Ò°üY øe É``«eƒj Ú°S CÉc ∫hÉ``æJ2-
 Aƒ°Sh á``«Ñ°ü©dG ø``e »``Ø°ûj Qõ``÷G
 ΩƒædG ÖMh áj DhôdG äÉHGô£°V EGh ≥∏ÿG

.AÉ«Y E’G áYöSh
 ø``e  ¬``àLÉM  Ωó``dG  »``£©j3-

.Ωƒ«°SÉJƒÑdG
 ¢VGôe CÓd º°ù÷G áehÉ≤e øe ójõj4-
 ΩódG ô``≤a ä’ÉM ‘ ó``«Øjh á``jó©ŸG

.ΩÉ©dG ∞©°†dGh
 Çó¡jh á«bQódG Ió¨dG π©a ∫ó©j5-

.ÜÉ°üY C’Gh Ö∏≤dG äÉHGô£°V EG
 ìhô``≤dG  êÓ``Y  ‘  π``ª©à°ùj6-

.ájó∏÷G äÉî∏°ùàdGh
 º«KGô÷Gh ¿GójódG øe º°ù÷G ô¡£j7-

.ÉÄ«f πc CG GP EG
 ô``¡£j Å``«ædG Ò``°ü©dG ¿ CG É``ªc8-
 Éböûe É``fƒd ¬LƒdG »``£©jh ≈``∏µdG
 óÑµdG ßØëjh AÉ``©e C’G π``ªY º¶æjh

.¿ƒ«©dGh
 á«FGò¨dG ±É«d C’G ≈∏Y Qõ÷G …ƒàëj9-
‘h äÉæ«JhÈdGh ¿ƒgódGhz CGzÚeÉà«ah
Ú``eÉà«ahz6Üzhz2Üzhz1ÜzÚeÉJ
 Ωƒjõæ¨ŸGh  ó``jó◊Gh  Ωƒ«°ùdÉµdGhzêz
 Ωƒ«°SÉJƒÑdGh  ΩƒjOƒ°üdGh  QƒØ°ùØdGh
  ≈∏Y Qõ÷G øe ΩGôZ 100 πc …ƒàëjh

.…QGôM ô©°S 41

سرطان املريء

ójó÷G

عمل سلة من قشرة الربتقال
 á«Ø«c ∫hÉ``æàæ°S ´ƒ°VƒŸG Gò``g ‘
 ö``ûb ø``e á``Yƒæ°üe á``∏°S π``ªY
1-:á«dÉàdG äGƒ£ÿÉH CGó``Ñfh ∫É≤JÈdG
 GóL IOÉ``M Úµ°S ΩGó``îà°S EG  Ö``éj
 IQhÉ``æŸG É``¡æµÁ å``«ëH IÒ``¨°Uh
 á≤jô£H ádÉ≤JÈdG Ò°û≤àH ’h CG Ωƒ≤fh

.§£fl πµ°ûH … CG ôN B’G ó©H §N
 ádÉ≤JÈ∏d É«∏©dG Iöû≤dG ™£≤H Ωƒ≤f2-
 â«ÑãàH Ωƒ≤fh á∏°ù∏d IóYÉ≤c É¡∏ª©d
 Ωóîà°ùJ »àdG á«Ñ°ûÿG OGƒY C’G RôZh

.¿Éæ°S C’G ∞«¶æJ ‘
 Éæªb »àdG Iö``û≤dG áWöT CG ò``N CÉf3-
 ô¨°U C’G øe É¡ªéM Ö°ùM ÉgÒ°û≤àH
 ∫É≤JÈdG Iöûb ôjôªàH Ωƒ≤fh Èc CÓd
 ΩÉe CG ø``e IóMGh Ö°ûÿG OGƒ``Y CG Ú``H

.á«dOÉÑJ á≤jô£H Oƒ©dG ∞∏N á«fÉãdGh Oƒ©dG
 ¬cGƒØdG ¢``†©H ™°VƒH á``∏°ùdG ÚjõJ ø``µÁ4-

.Öæ©dG äÉÑM πãe É¡∏NGO

 ÜöT øe QÉãc E’G1-
 Ωƒª°ùdG π°ù¨j …òdG AÉŸG

 ¿ CG ≈∏Y º°ù÷G ‘ áªcGÎŸG
 øjÎd øY AÉŸG á«ªc π≤J ’

.É«eƒj
 äGhGö†ÿG ∫hÉæJ2-
 »eƒj πµ°ûH ¬cGƒØdGh
 GQó°üe Éª¡fƒµd Gô¶f
 ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d É«°SÉ°S CG

.äÉæ«eÉà«ØdG
 áª©W C’G øY OÉ©àH E’G3-

 á«æ¨dGh á«∏≤ŸGh áª°SódG
 »àdG äƒjõdGh ¿ƒgódÉH
 ‘ ÒÑc óM ≈d EG ºgÉ°ùJ
 ÜƒÑ◊Gh QƒãÑdG Qƒ¡X

.IöûÑdG ≈∏Y
 πHGƒàdG ÖæŒ4-

 É¡d »àdG ájƒ≤dG äGQÉ¡ÑdGh
.IöûÑdG è«¡J ‘ ÒÑc QhO

π«ª÷G

±ÉaõdG πØM πÑb ¢Shô©dG ájò¨àd íFÉ°üf




 »àdG êhQó``dG á``fGõN »``eôJ ¿ CG »``JQôb GP EG1-
 êhQódG »``eôJ Ó``a Ωƒ``ædG á``aôZ ‘ ™``°VƒJ
 ÉgôL π¡°ù«d É¡∏Ø°S CG øe ∂«à°SÓH ™£b »©°V
 É¡jôL ºK iôN CG É°VGôZ CGh É°TÉªb É¡∏NGO »©°Vh

.ôjöùdG â–
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ال أطيق زوجتي!
 


  

  
      
     

   
       

     
         

 
   


        

    
            

 
             

    
        

   
        
  
        


         

       
 

    
     





قلبي دون قلبِكأحبك 
أحبك و هذا توقيعي
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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

202114
14420219 وحدك
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أشــعر بــأن أمــي تغــار منــي، فكيــف أتعامــل معهــا؟




خطيبي يريدين أن أترك العمل
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