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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران واملدينة
مديرية التجهيزات العمومية

لوالية خنشلة
رقم التعريف اجلبائي : 53  / 0013400190045

إعالن عن طلب عرض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم : 14/ 2021
يعلن السيد والي والية خنشلة ممثال من طرف السيد مدير التجهيزات العمومية عن طلب عرض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا اخلاص  : أشغال التهيئة والتوسيع 

للمركب التاريخي  والثقافي للناحية األولى *علي سوايعي *
 

شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين المشروع 

الدرجة الرابعة   (04) فما فوق بناء نشاط رئيسي وتكون على األقل أنجزت مشروع واحد في مجال 
البناء ( مماثل  أو معادل في التهيئة والتوسعة)

ويكون مبرر بشهادة اإلنجاز أو حسن اإلنجاز أو محضر استالم مؤقت بدون تحفظات أو محضر استالم نهائي

الحصة: تهيئة وتوسيع 
الموقع التاريخ المتواجد .

: ميكن للمتعهد املشاركة في احلصتني واحلصول على حصة واحدة فقط األكبر تكلفة.

على املقاوالت أو الشركات املهتمة بهذا العرض املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا التقدم إلى مديرية التجهيزات العمومية لوالية خنشلة الكائنة( بجانب متوسطة حصروري العايش ) 
إلستالم دفتر الشروط واإلطالع على ملف طلب العروض، يجب أن يحتوي ملف طلب العروض على الوثائق السارية املفعول التالية : 


- التصريح بالترشح مملوء، ممضي مختوم ومؤرخة. 
- التصريح بالنزاهة مملوء، ممضي مختوم ومؤرخة. 

- القانون األساسي للمؤسسة ذات الشخص املعنوي. 
- الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة. 

- كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات املرشحني أو املتعهدين.
- قدرات مهنية : شهادة التأهيل والتصنيف املهني. 

- قدرات مالية : وسائل مالية مبررة باحلصائل املالية واملراجع املصرفية. 
- قدرات تقنية : الوسائل البشرية واملادية واملراجع املهنية. 


- تعليمات للعارضني ممضاة، مختومة ومؤرخة.

- التصريح باإلكتتاب مملوء ممضي مختوم ومؤرخ. 
- الوثائق التي تسمح بتقييم العرض التقني. 

- دفتر الشروط ممضي، مختوم ومؤرخ مع عبارة مكتوبة بخط اليد « قرىء وقبل « في نهاية العرض التقني. 
- مخطط اإلجناز.


- رسالة التعهد مملوءة، ممضية، مختومة ومؤرخة. 

- جدول األسعار الوحدوية مملوء، ممضي، مختوم ومؤرخ. 
- الكشف الكمي والكيفي مملوء، وممضي، مختوم ومؤرخ. 

*  يوضع ملف الترشح ، ملف العرض التقني وملف العرض املالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام، حتمل تسمية املؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه وتتضمن عبارات «ملف 
الترشح»، «عرض تقني» و «عرض مالي» حسب احلالة وتوضع جميع االظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام ومغفل ويحمل عبارة : 

14




. (BOMOP) خمسة عشرة (15  ) يوم إبتداء من أول إصدار لإلعالن في اجلرائد اليومية الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات املتعامل العمومي 
.12H00  تودع العروض في آخر يوم ملدة حتضير العروض قبل الساعة -

- إذا صادف اليوم األخير من مدة حتضير العروض يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فإن مدة حتضير العروض متدد إلى غاية يوم العمل املوالي.
- تتم عملية فتح األظرفة التقنية واملالية وملف الترشح  معا مبقر مديرية التجهيزات العمومية لوالية خنشلة – قاعة اإلجتماعات- على الساعة الثانية زواال  14H 00.في آخر يوم من 

مدة حتضير العروض.
- يعتبر هذا اإلعالن مبثابة دعوة عامة للمتعهدين حلضور جلسة فتح األظرفة التقنية واملالية وملف الترشح. 
- يبقى املتعهدون ملزمون بعروضهم ملدة 3 أشهر + مدة حتضير العروض إبتداءا من تاريخ جلسة فتح األظرفة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة : برج بوعريريج  
القسـم:  شؤون األسرة 


بيـــــن :  روابح رشيد  بن محمد  وبيــــــــــن  روابح الزهراء بنت محمد 

    
      حكمت احملكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة  علنيا  

ابتدائيا   حضوريا   :    
01/  في الشكل : قبول  الدعوى  . 

: 20/ 01/ 2021  واعتماد  :   إفراغ األمر الصادر  بتاريخ  02/ في املوضوع 
اخلبرة املنجزة من طرف اخلبير الطبي دقيش إسماعيل املودعة لدى أمانة ضبط 
بتاريخ : 17/ 02/ 2021  حتت رقم : 168/ 2021 . وبالنتيجة احلكم على 
املدعى عليها  :روابح الزهراء  املولودة بتاريخ : 11/ 02/ 1982 ببرج بوعريريج 
لوالدها محمد ووالدتها بلعيفة دلولة وتعيني املدعي  :  روابح رشيد  مقدما 

عليها لرعايتها وتولي شؤونها املالية منها  واإلدارية . 
واألمر بنشر هذا احلكم في جريدة وطنية لإلعالم مع األمر بالتأشير بافتتاح التقدمي  و 

احلجر على املدعى عليها روابح الزهراء على هامش عقد ميالدها  لإلشهار 
03/ واملصاريف القضائية يتحملها املدعي  

بذا صدر احلكم وأفصح به جهارا  باجللسة العلنية املنعقدة باملكان والتاريخ  املذكورين  
أعاله ولصحته   امضي على  أصله  الرئيس    وأمني  الضبط   

الرئــيـــــــس                           امني الضبط          

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية سكيكدة/دائرة سكيكدة/بلدية سكيكدة

مديرية التنظيم والشؤون القانونية
مصلحة املنازعات والشؤون القانونية

الرقم:272/ م.م.ش.ق/2021


في  املؤرخ   06  /12 رقم   القانون  من   70 املادة  ألحكام  طبقا 
11أفريل  اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  2012املتعلق   /01  /12
2021  إستالم مذكرة التعديالت املؤرخة في 24/ 10/ 2020 
املتعلقة بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيدية للجمعية البلدية 
القاعة  داخل  القدم  لكرة  الهاوي  الرياضي  املسماة:النادي 

سكيكدة فوت صال.
املسجلة حتت رقم : 489 بتاريخ 26/ 10/ 2014.

يترأسها: السيد/خلشني رياض.
الكائن مقرها :حي بني مالك عمارة أ رقم 10 سكيكدة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج

مديرية التقنني والشؤون العامة 
مصلحة الشؤون العامة 

مكتب اجلمعيات 
الرقم : 04/ 2021 



 1433 عام  صفر   18: في  املؤرخ   06  /12 رقم  القانون  من    18 املادة  ألحكام  طبقا 
املـــوافـــــــــق : 12 جانفي 2012   املتعلق باجلمعيات : 

مت هـــذا اليـــوم : 04 افريـــل 2021  استالم  مــذكرة  التعديالت املؤرخة 
في : 02/ 01/ 2021 .

املتعلقة بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية للرابطة الوالئية املسماة :
الرابطة الوالئية للكونغ فو ووشو لوالية برج بوعريريج 

املسجلة حتت رقم : 09/ 2009 بتاريخ 27/ 01/ 2009  
الكائن مقرها بـ  : ديوان املركب املتعدد الرياضات 20 اوت برج بوعريريج 

اســـم الرئيـــس : بن عيسى عبد النور 
االمضاء 

ع/ الوالي 
مديرة التقنني والشؤون العامة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية قسنطينة 

مديرية التنظيم ولشؤون العامة
مصلحة الشؤون العامة 

مكتب اجلمعيات 
رقم : 4133/ م ت شع / م ش ع 


صفر   18 في  06املؤرخ:   /12 رقم  القانون  املادة18من  ألحكام  طبقا 
اليوم  باجلمعيات،أودع  املتعلق   ،2012 يناير   12 لـ  املوافق   ،1433 عام 
املسماة إستالم مذكرة  احمللية  ملف جتديد اجلمعية   2020 /09 /20
املكتب  بتجديد  املتعلقة   ،2020  /12  /20 في  املؤرخة  التعديالت 

التنفيذي للجمعية احمللية املسماة :
جمعية أجيال الثقافية

الكائن مقرها بـ : نهج بوعالق سماعني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 
الشعبية

 باب القنطرة - قسنطينة.
اإلمضاء

رئيسة مصلحة الشؤون العامة 

رقم اجلدول : 04671/ 20
رقم الفهرس: 01476/ 21
تاريخ احلكم : 17/ 03/ 21
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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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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
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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

202115
14420319 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.



20202115
144203



      ""
 " ""  1909""
 " " " "   "

 " "" 1930 192718  
1947 " "16 

 ""  ""

1954 
 
 



 
  
 
  
 
 
 ""  
 1954
 "" " "

 ‘ 
1955
 ""
 " "  
" " 
1964
 "1956
" 

 ""  ""
  ""


""

 

  
  



 

 
" 
 "
5

 "  "78
   " "
  
  

  
 ""
  70
  

 
 
  "
   
""
""
 4 
  
 
 ""
  ""


32 
 
 
 
 
 ""


  ""
 " 
  "
 "
 
 
 
 
   "
  
  


   
 
 ""
5
 




 
  
   
    
 

 

1965610 
"
 " " ""
  " " "
  
  
     
  


 ""

27 """
""1959
 ""
 
 ""

 




""
  " "
 
 "" 
 
3


 " 
"

 
 " "







    
 
   


 
 

 
    
 "
 "
 
 


195929
 ""
 
  
 " " 

 
 

""
  
 
 

 ""



 

202115
14420321 

""" "" "
21

1961��������� 	18� 	17 	

	�����	�	������	����	�����	
	������	����
�� 	�!"	#�	#���	$�%��"	&���	'�	()�	����	�
	*���+	,!%	-���%�.��	/�01*�	�0��0��	'�	()�
(��%�.��	�"�2�	�	3��4��	5��	6�������7	$���
	!����	���"�8	�	/4���	9��:	��;+	�	<������
=����"	����>	?�*�	@A7	- B�	��C���	/D�E�
���F0G� 	� 	���0�����
	#�����	9"	�H	�����E	= �I0�	#��J2��	K���H���
��"��L�	��M�N	&���	':	= ��:	�����	57�56
	#�����1 	-���M�N 	)����%" 	O����P 	(�5����
Q 	?���"�"!�� 	� 	?����� R*� 	S!��HL 	T����

������	3��
	�:�����	U����>	A��	�����V�	��� �5	W��F�4�
	?���X�	�0:	&!��L	(���Y B�	A��	=;��4:	��Z�I��
	!�"�	[L���\	�	�!���0�	����������	$��E��H��
	�]^��	?�3�D%���	,_���	� B�	'�	!� B�L	T��H%���
	Q	������"	����%���	/��4��	)����P	����	���%Z
	WZ��	#�����	�����V�	��� �5	<!���	W���7	!��
	��"	?5���E B�	S� B�	=!��:	?���%���	,_���	`�����L
	!��L	#�����	a��8 B*�	'���	����L R�	5��4V�	,_���
	�	Q	#�2� B*�	b���F0�	�����:	���2�7	�� B�	���]"
	�	c0��	9��:	�	!����	�	���F0G�	�	&A���	5*� B�
	Q?�HL	�	��C���	/��D�E	�	=����"	�	=5�������"
	[L���	���C����"	�������	�!�����	d�1	� B�	!���"

	'�	����"�����	���:�����	���0:	��������	W����4Z
	?��e�1	W:;+	f�>	1961	���������7g���N
	�]�0L	K7	�����	d�E	T0\	��E��4����*�	�!�����
	b�.HL	�Eh�H��	�	���0�2H��	?����e�C��	=;��+���
	i�9	'�	6�;� B�	j	T0\	WZ��	�	9�:���	=!�
	k��0�]��	?��e�1	�� B�	6;�	$�	j	=�e�1	12
Q=5������"	/���!��	 ���C�	'���	�0HL	W��Z��E

�]2�	�:�2��	#]E	W0������	#���	$"�2H��	l��Z B�
	=��4�0�	-���	S�^]��	 B�!"	=;+���	b�.H��	!�"
	!�"	* m�	 �2��	K]�0:	��H0C	*	��!��^��	���E
	���Y�H��	�";D��	K��]�0:	&)2��	K]2�	K]"�k��
	�� !	*	A�:�	�n�;N	9H0C�	 �"5 B*�	�����E
	K]L5��	K]�Y��L	j	/N��N���	K��]�L B�	' B�	'�
	�	S!H���	�0:	K� ��� m*	?������]��	�	a������"
QS����	&��1	�_��	������	?������	�	S���^]��
'!��^�0�	����2��"	o�I��	S����	j	
	������	pe��Z
	!����^��	K��]2�"	'���	����%��	�	(�!��]�+07	
!��q	- B�	;��� B*�	j	���H	r�	6���H��	����:

����!����� 	�!���0� 	������2��" 	�������� 	p��e��Z
	$���	300	U��%"	 !��HE	�!���	�0��	5!:	���� B�
	'3��	��: 	�	���:)E	������	,_�	W7!> B�	!��H�
	�0:	K��� B�	���s	K]L5��	�	�!�����	t���F�N	j
	=)�����	$�%��"	6���X	��M�Y	?���	(�H" m�
	 B�^0	[L5���	�	���]�+ B�	�0�1	������	������	j

�u)]��	!�"	&): B*�	`��4��	'�	S�H�Z*�	i�

	3�F���	9"	����)��	j	= ���I��	W:�"	!H�
	'����)��� 	#��H��C��� 	$������ 	� 	-���J2��
	6�V�	?��0C��	���"�^����	�	W����0�	�%" 
	��0C��	��1�H�	?���E�	!�	�	Q���07����A��
	�	����Z�F��	/��� �!��"	K���0��0�	9���e�)G�
	��N�E	��%���	/��4��	t�F�."	K��]��%���
	�3��	5�!: B�	5�����:*	= �I��	=5���H�	������h
	?��.�.M���	b��0�v	j	9" !��	K��]2�
	Q1956	�2��	'�	(�!�"�	K]2��L	!�"	�����H��
	d�%���	!���"	�5!��:	w0����	�_���	 �CL	K��7
	6�x��	�	/�Z�L	�	���Z�F"	'���]��	6���4��
	'�	' �F��	�	'1���	$��n�5	'�	9�5�H��	�
	W2�P	w�_"	�	#����Z�F��	/��4�G�	t�F�N
	�0�����	?�!��>���	31 B�L	'���	= �I��	=5���
	?�*���"	S������ B*�	�	#>��2��	�	T��1�2��"
	����"�x��	�	�����;4��	5�!��V�"	�	$��n�!��"
	/N��.�n�	K�:!L	'�	W2�P	�	y?�(���F���"
	�	= ��+ m*�	gA��	�	9�����������	9JE�%��
	5�!� m*�	�	�%�.��	c���.�	�	?��A����*�
	= �I0�	'�����	?������� z��	�	'�������	�
	!:��H��"	K]2��L	!���"		(�F� B*�	9��" !��"

Q�H!�.��	�	�H�H�4��	&�!��"	�	��F0{�
= �I0�	��������	=!�H���	����D�

	�F��0E	$��4	= ���I��	=!�H:	<����|	���
	��E�;4����	���������	���0:	)�L�L	���0���+

	?��Z��� m*�	 !��HL	�	t�!��� B*�	5!\	������E
	y �������"	�]F:��DL	�	�����E�L	�	���F0�M��
	=;+���	3x��	6�V�	;N�2:	W��2��DL	���

Q#��^]��	�"�C��	?�h
= �I0�	��������	=!�H���	 5��.�

	= ���I0� 	���������� 	=!���H��� 	?!�������
	'F��	��)��v	'�	���]Z���D�	�	���]�F��0E
	t�1	'���	T���C��	-���e�)G�	-���������
	� 	6����V� 	&A��n 	5�!��� B*� 	� 	tA���� B*�
	@AIE	Q=�)x��	!�Y	����Y�n	#���	?� �I��
	!�Y	?� �7	�	6����>	�e�)G�	} �L	l�" B�
	$�V�"	�n�)��	y9����J��	�	=�)x��	�	90�%��
	6��V�	��� �s	':	�X�2��	6 �^���	'���	�
	} �L	'���	����.0M�����	&����H��	����2E	�
	 ��.���	�:	��21���	?� ���I��	�	6��V�
	�:	����k��	�������H��	=�{�	'�	w���_�	�
	����Z�F��	6����V�	'�	��������	�	5���H���
	90L�H��	�����e�)G�	���]�E	~ ����+	#�����
	8	��5!:	�	#����Z�F��	/��4�G�	t���F�N	j
	6�>	y1853�1856	S���H��	6�>	
	6��>
	6�> 	y1861�1867 	6�> 	y1859�1860
	6�V�	y1870�1871	6�>	y1883�1885
	�������	6���V�	y14�1918	i� B*�	���������
	��2��.��	!2]��	6�>	y1939�1945	��Z�I��

Q1945�1954

= B��42���	!����
	~�����	 ��!"	1927	����	14	j	�#����	 5�H��	!�:	$):�	!�]�4��	!��
	#"�L	c���N	W2"	`2O	$):	[���	����:	'"	!�|B�	$):	'"�	���"	=�e�5
	���� !��	'��	�0"	��	���	�C���"	[�>AE	=;� B�	���D> B�	j	!�]�4���	!��^��
	#]�2	��	���	y� R��H��	���F%�	K0����	��H��	`�L���	U m�	,�" B�	[0�� B�	����>
	!��+�	� m�	���	���)2���	����>AF��	[Z� z��+	�E��	j	,�"�	!��:���	���� !��	'���
	�������	6�V�	?����2��	(�27 m��	���!2���"	/.2H��	������	[��F2�	_ML�	,5���:
	U m�	[�0e�:	W0H�Z�	������V��	l�G�	= ���	���2���+	�]�An	d�h	#���	����Z�I��
	,_�	�H���L	!�L	r�	y=!��!:	6���� B*	�����>	������	�*�� ‘‘	���Z��� ‘‘	�����
	��!{�	5 z�	r	!�]�4��	� B�	����������	?�C0��0�	c���DL�	��>	~�2�	���0e����
	[�0H2E	1945	/��� ��	08	@�!> B�	(�27 B�	9��0H����	9"	���	[��Z B*	����������
	j	!2�	f�>	�2�C2��H"	����������	�2�I��	U m�	��� ������*�	?���C0����
	[�0e�:	W�� 	!�2^���	'���	g;�	���	1949	��8	U m�	- ������*�	/��4�G�

��0�N B*�	�]���	U m�
= �I��"	[��%���

	�HE 	'!��^��	[Z��n�"	��e�]Z	T%���	�CF��	!�:	j�	1955	-��	$��e�� B�	j
	&��.L*�	[�	���	f�>	= ��_��	�HC2��	U m�	�L����	9:	'�	�?�>�E	?�>�E�
	,!>��	�!e��	9:	f�>	�`����1�"�	$�G�	U m�	[Z��n m�	��	$H�Z�	��	f����	��	K��7
	i� B*�	�HC2��	'���	��"����	��>�2��	j	- B�	~���2�	#H"�	��%���	/��4��	'���
	$e�� B�	U�	�]"	#H"	#���	�I��I��	���*���"	T%���	f�>	1956	�2��	���n���	U�
	/�0"��C"	!H�Z�	-_��	= �I��	=5���	/���0q	l�����	U�	#:!����	f�>	�2��

	a��J��	'�	,3��8�	�/+�3�:�	!���H���	��%�N	���E����	1959	b����N	j
	���;4��	5�!V�	U�	&��N���	l���C�����	#21���	��%���	/4�G	9���������

= �I0�	#21���	/�0^��	&�x�+�	j	�� ��4���
[���: B�	/D�"

	'�P	f�>	Qb�C��	�*�"	&�O B�	9:	�2!�	6��	#0:	5*� B�	$�^"	9���� –
	�2!�	#0:	S�^�	2�	�!���	?��� R�	3�!L�	;.2��	O�k>�	'�	��%���	/4��
	S�^]��	�_�	j	�	!��	���]"	��������	����V�	t!]����	1955	S���:	���"
	'_��	9���Z�F��	5�2G�	'�	5!:	$��	���	Q'!������	'�����	l �)�	d���>
	9��	S�� B�	f�>	1956	b��N	j	A���	9��	3�	Ql �)��	,_�	=!^2�	��(����
	�7�	�0:	���"	U m�	b�C��	'�	�]^��	WZ��	#���	��������	���0E�H��	#0:
	=;+5	9��	�	4	Q&A��H���*�	��8	U m�	T�C��	WH08 B�	c����2��	9����	�_���
	#��Z�F��	�!���	�������:	#0:	(��DH��	�	f�>	����:���"	=�e�5�	����V�	5*� B�
	����C���	&��: BA�	�0�1	��e��	'�	���2�:	,_�	K]>A��	K28�	[L��� R�	d���>�
	���	#��Z�F��	 ��������*�	'�	�e�)G�	��\	$��	'���	!�]�4��	�]"	S��	#�����
	j	g�^2"	��5��	#���	~ ����	����_	 5���H��	!�:	$):	!�]�4��	d���E 	&�O
	�I��I��	�*���"	���L	5*� B��	`����1�"	&���	�2�DV�	&�]��	Qi� B*�	���*���
���;4��	5�!V�	� B�	(��%�.��	j	� B�	QS����.��	-5��	Q���2���	Q �"����	&���

,5�]�4����
	��	w���+�	��>	y/� ��	�n	[��	��Z��	'_��	'!��^���	��	O����	� B�	����
	#>��Z	i m�	&� B*�	�{�	'�	? B�!�"�	y~ ����	'�	�0��0��	j	����Z�F��	?��H��

1959	����5	07	j	'!��^��	'�	[��	'��	!]�4����E	y/�����	d���

	W��Z�� 	= ����DV� 	�����Z�E
	9���e�)G�	S���J:	d;���L
	K%F��	K����2�	i m�	���]0H2��

		��0�����
	���Z�E	���e�JE	����h	���0:
	[Z�	i m�	3���4Z	y	���e�)G�	j
	#��� 	���4��� 	&����: B*� 	'�
	j 	9�����Z�F�� 	���]" 	S����
	 ���	/4�Z	&A���>*�	��!"
	S�J: 	���M���* 	9�0����
	y���Z�E	i m�	�]���� m��	�L���

	'��_�� 	'��;N���� 	'����
	��!�>	l����Y���	�������2L
	["���	j	y	���n	���I:	'"
	[����+	j	����D B��	y= B����
	?���C0��0� 	���]�!� 	#�����
	���n	5 � B� 	!��	y����Z�F��
	�]2� 	w�h 	!��� z�L 	?�5�]�+
	#��Z�F��	`����C��	=5���]�+
	���� �> 	#�����  “���H���  “
	!��>�	j	����0�����	���2!�
	&�H�	1833 	/��� ��	S� B�

	�����	`����C��	�Z B�”	
���]�E
	�H�H\	-!�	� B�	!]�+�	y,���Z5 B�
	* “	����Z�F��	���2�F����	� B�
	�:��Y���  “9FO�� 	��"
	*�F�" “	��"���	=���� m�	W\
	!�	�e�)G�	'�	���]"	S5�H�� “
	'�	����" 	�Z�%�4�	WZ��
	�;4"	S�J:	�]2�	y	S�J���
	K������ 	���]2��Y 	'���� 	y
	h���ME B� 	S���J:� 	l�������
	$���� 	�_��� 	!��� z��  “Q…

 “	o�� B*�	�����>���	����Z!��
	 �O	-_�� “	�8�E	/��� ��
	y&A�>*�	��!"	j	���e�)G�
	Wx0" 	9���Z�F�� 	� m� 	&�����
	S���8 m� 	!��> 	i m� 	K��]L(�Z5
	c�E	�0:	9�e�)G�	/��D�"
	�	y'!��	j	K]Z��n m�	 �����
	WZ��	9�e�)G�	S���J:	� B�
	K%F��	$������	i m�	[�����L
	��	K0:�	[0���	����0�����	j
�����Z�F��	�]"	�2�.	���

����������� !"��#$�%&'(�)*+ ,-+����������� !"��#$�%&'(�)*+ ,-+

1961������������������������������������ !

"��#���$%&�'()�� ���*��)���

bcdefbgheibjklmnopbqorstbgouvewxgbcdefbgheibjklmnopbqorstbgouvewxg
ybez{edg|}b~bve��{ybez{edg|}b~bve��{

����������	


	��e�!�"*�	���0>���	/� 5	/��D����"	S1924	!�������	'�
	��Z�I���	�S1934�1940�	/��D����	���2!�	�5�!: m*��
	�e�)G�	6�5 R*�	����0�"	��0����	�S1941�1944�	�������"
	j	/���Z�����	���0:	���]�E	$���.\�	�S1948�1954�
	=5�]�+	�0:	$�N�>	y#"����	65 B*�	j	<�n B��	���F��0F��
	,� ���5	y�S1956�	����" �����	'�	�H����	?������ !��
	��� !��"	���2��	/��."�L	Q�S1974�	���F��0F��	j	�����5
	��� !�	$�:	y�S1956�1957�	/� ��"	=_L��� BA�	��0���
	�S1945�1956�	�e�)G��	w�� �E�"	y�Z��0�	y/D����	
�"
	K�0��0�	��4�F��	�S1957�1959�	�����	��Z�I"	�h���� B��
	��!��	�S1959�1962�	a����8 B*��	��������	��x����
	= �O�	���!"	�H%0��	�S1962�1963�	b0�4��"	��"k0�
	��21���	���2^0�	���:	���2�� B��	�S1963�1965�	����"k��
	�"�HZ	5�\*	���:	���2�� B��	�S1963�1964�	�������Z��0�
	����^"	���F��0F0�	�h������ B��	�S1965�1975�	9���0���
	�E�HI0�	����21�	� ����4�����	y�S1965�1991�	���e�)G�

	�S1991�	&��.L*��	���E�HI0�	����O��	�S1990�1991�
	�S1995�1996�	9���e�)G�	6�������	5���\*	������e �
	 5�H��	!�:	3��� B*�	����� z��	#�0���	/���0^�0�	����e �
	����e �	�S1991�2002�	�]���e��	��e�Z�	�S1991�1999�
Q�S2001	-����	31	_2��	�0: B*�	#���A�� m*�	/���0^�0�
	=)e��	�0:	$�N�>�	��Z���Z m*�	��V�	�0��4�	
[L�F� z��	'�
	y�S1978�	!�+ 	'"�	y�S1981	/� ��"	���0���	��u5�� B*�
	/� ��"	-5 �8	/�����	�0���+	=�JZ	#�A�� m*�	����F��
	K^��	y�S1989�	/� ��"	��F��0F��	�:������	y�S1984�
	�E��4���	y�S1995	#��:���	$���:�	���" �x��	3�����4�
	y�9�x0��"	S1999	#��:���	$�:�	��e�)G�	�����A�� m*�
	�e�)G�	y�S2001�	o���Z m*��	S����H��	y 5�H��	!�:	3� B*�
	h���� B*�	����	#:���	$�:�	/N��.2��	���:	=����������
	`���	�!��HL	y�E�HI���	}�� ����	j	�����D�	y�#��0^��
	�e�)G�	j	���F0�v	?Aq	j	?*���H�	;4Z	y=!��!:

Q� �{��

. �����/�. 0� 1 +2�3*45 6�. �����/�. 0� 1 +2�3*45 6�
7.��&$7.��&$� 4 6��89:;� 4 6��89:;

��+���,-.���/.�,�0�1�� ��������	�

���������
<�=>>?:@AB�<�=>>?:@AB�




 



195313 

 



1962
 
  
 


1971
 


 1970

 
 



 
  
1973

      
 

 



 
  



    1976  


 

 1982

    




1993



12


100

    
























22202115
144203


 

 





     

 
   
 
   

    
  



 
     
 



 


   
  
  
  


 
     
 
 
       
   
   
 


 



3


 500

 




�e
Middle East Crisis Factory

2021






8














1806



L’Obs







1972
     






 

100

 

 



 
  
195629191015

1911
1935
1938
1946


  
50
194625
1948
1949
27








202115
14420323


9
 


    
    

     



 

 


 
 

  


  
 
 100   
      

     

 1300


  
    
 






    


   
 
 





 






4







2015

  


2011





 



     







 
    













 



2008






 




Vintage




20212020









Angeline Jolie

 
 

 
2021


"
"


    








   







   
   

 " " "
 "

     

  

  
 

  


 
 

 
 



 



 

 

1948










      






 










 21


   








   
8
   
   




4
  


 
7










قــــــوال أ
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