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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا
ةدحتملا تايالولا ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
ةنس رياني81 خيراتب ةمصاعلا رئازجلاب عّقوملا ةيكيرمألا

،)قافتالا(6002

: يتأي ام ىلع اتقفتا دق

ىلوألا ةداملا

ةدمل قافتالا ديدمت متي ،قافتالا نم )1(01 ةداملاب المع
.7102 ةنس تشغ4 نم ارابتعا ،تاونس )01( رشع

2 ةداملا

: يتأي ام ىلع صنيل لّوألا قحلملا ليدعت متي

لّوألا قحلملا

ةيركفلا ةيكلملا

: قافتالا اذهنم )2(7 ةداملاب المع

: ماع مازتلا .1

ةيركفلا ةيكلملل ةلاعفو ةمئالم ةيامح نافرطلا نمضي
ذيفنتلا تابيترتو قافتالا اذه ىضتقمب رفوتت وأ أشنت يتلا
ماكحأل اقفو ةيركفلا ةيكلملا قوقح عيزوت متيو .ةلصلا تاذ
.قحلملا اذه

: قاطنلا .2

يتلا نواعتلا ةطشنأ عيمج ىلع قحلملا اذه قبطني )أ
نم وأ نافرطلا قفتي مل ام ،قافتالا اذه قاطن يف لخدت
.كلذ فالخ ىلع امهنع بوني

“ ةيركفلا ةيكلملا “ ـب دصقي ،قافتالا اذه ضارغأل)ب
ةمظنملا ءاشنإ ةيقافتا نم2 ةداملا يف ةروكذملا عيضاوملا
41 يف مـــلوـــهكوتس يف ةــــــعّقوملا ،ةــــيركفلا ةـــــيكلملل ةــيــملاعلا

قفتي ىرخأ عيضاوم لمشت نأ نكميو ،7691 ةنس ويلوي
.نافرطلا اهيلع

ىلع رخآلا فرطلا لوصح ةيناكمإ فرط لك نمضي)ج
قـحـلملا اذـه ماـكـحأل اـقـفو ةـعزوملا ةــيرــكــفــلا ةــيــكــلملا قوــقــح
،هيكراشم عم ىرخأ ةينوناق لئاسو وأ دوقع لالخ نم كلذو
عيزوت يأب لخي وأ قحلملا اذه ريغي ال .رمألا ىضتقا اذإ
بجومب هديدحت متي يذلاو ،هيكراشمو فرط يأ نيب قوقحلل
.فرطلا كلذ تاسراممو نيناوق

ةـيرـكـفـلا ةـيـكـلملاـب ةـقــلــعــتملا تاــفالخلا ةــيوست مــتــت)د
نيــــب تاــــــشقانملا قــــيرط نـــــــع ،قاــــفتالا اذــــه نـــــع أـــــــــشنت يـــــــتلاو
بوني نم وأ نيفرطلا نيب وأ ،ةكراشملا ةينعملا تاسسؤملا

عازنلا ةلاحإ ،نيفرطلا قافتاب ،متيو .رمألا ىضتقا اذإ ،امهنع

ماع ىلوألا ىدامج٨ يف خّرؤم٣٠-٩1 مقر يسائر موسرم
قيدصتلا نمضتي ،٩1٠٢ ةنس يفناج٥1 قفاوملا0441
لاجم يف نواعتلا قافتا ديدمتو ليدعت قافتا ىلع
ةّيروـــــــــــــــهمجلا ةـــــــــــموـــكح نيـــــب ايــــــجولوــــــنكتلاو موــــــــــــلعلا
تايالولا ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
32 خـــيراتب رـــــئازجلاب عــــّقوملا ،ةــــيكيرمألا ةدــــــــــــحــــــتملا
.8102 ةنس ليربأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

،هنم9-19 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

نواعتلا قافتا ديدمتو ليدعت قافتا ىلع عالطالا دعبو –
ةّيروــــــهمجلا ةـــــموكح نيب اـــــيجولونكتلاو موـــــــلعلا لاـــــــجم يف

ةدحتملا تايالولا ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
،8102 ةنس ليربأ32 خيراتب رئازجلاب عّقوملا ،ةيكيرمألا

: يتأي ام مسري

قافتا ديدمتو ليدعت قافتا ىلع قّدصي : ىلوألا ةداملا
ةـــــــموكح نيب اــــــيجولونـــــكتلاو موـــــــلعلا لاــــــــجم يف نواـــــــــعتلا
ةـــــموكحو ةّيــــــبعّشلا ةّيطارــــــقميّدلا ةــــــــــّـيرئازجلا ةّيروــــــــــــهمجلا
32 خيراتب رئازجلاب عّقوملا ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رشنيو ،8102 ةنس ليربأ
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج8 يف  رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس يفناج٥١

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاــــــجم يف نواــــــعتلا قاـــــفتا دــــــيدمتو لــــــيدعت قاــــــــفتا
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب ايجولونكتلاو مولعلا
ةدــــــــحـتملا تاـــــــيالولا ةـــــــموكحو ّةيـــــــــبعّشلا ّةيــــــــطارــــــقميّدلا
.ةيـــــكيرمألا

ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكحّ نإ
اميف امهيلإ راشملا ةيكيرمألا ةدـحـتـملا تاـيالوـلا ةـموـكـحو
،“ نيفرطلا“ ـب يتأي

يف نواـــــعتلا قاــــفتا دــــيدمتو لـــــيدعت يف اــــمهنم ةــــبغر –
ةّيروـــــــهمجلا ةــــــموـــــكح نيــــــب اـــــيجولوــــنكتلاو موــــــلعلا لاــــــجم
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ةـــــطشنألا يف اــــــمهيكراشمو نيــــــفرطلل ةـــــيبسنلا تاــــــمهاسملا
ةينوناقلا ةيامحلا ىلع لوصحلا يف مازتلالا ةجردو ةينواعتلا

.ةمئالملا ىرخألا لماوعلاو ةيركفلا ةيكلملا صيخرتو

)أ( )2(و ،)ب(3 تارقفلا يف درو امم مغرلا ىلع)د
نم انّيعم اعورشم نأ نيفرطلا دحأ دقتعا اذإ ،هالعأ )ب(و
اهيمحت ال ةيركف ةيكلم داجيإ ىلإ ىدأ وأ يدؤي نأ حّجرملا

يف روــــــفلا ىلــــــع ناــــفرطلا لـــــــــخدي ،رـــــخآلا فرــــــطلا نيـــــــناوق
متي مل اذإو .ةيركفلا ةيكلملا قوقح عيزوت ديدحتل تاشقانم
ءدب خيرات نم رهشأ )3( ةثالث نوضغ يف قافتا ىلإ لصوتلا
ءانب روكذملا عورشملا يف نواعتلا ءاهنإ متي ،تاشقانملا

ةيكلملا يركتبمل قحي ،كلذ عمو .نيفرطلا نم يأ بلط ىلع
ةيكلملا دـئاوعو تآـــــفاكملاو زـــــئاوجلا ىلع لوـــــصحلا ةـــــيركفلا
.)أ( )2( )ب(3 ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةيركفلا

طاشن يأ لـــظ يف مـــتـــي عارـــتـــخا لـــكـــل ةـــبسنــــلاــــب)ـه
وأ )نيعرتخملا( عرتخملا فظوي يذلا فرطلا موقي ،ينواعت
،عارتخالا ىلع رخآلا فرطلا عالطاب روفلا ىلع )مهاعري( هاعري
اذه نيكمتل ةيرورضلا تامولعملاو قئاثولا عيمج هل ّملسيو
نم يأل نكميو .اهقحتسي دق يتلا قوقحلا ديدحت نم ريخألا
وأ رشنلا ليجأت ايباتك رخآلا فرطلا نم بلطي نأ نيفرطلا
ةيامح فدهب تامولعملا وأ قئاثولا هذه نع ماعلا فشكلا

رهشأ )6( ةتس ةدم ليجأتلا زواجتي نلو .عارتخالا يف هقوقح
متي مل ام ،رخآلا فرطلا عرتخملا فرطلا راعشإ خيرات نم
.ايباتك كلذ فالخ ىلع قافتالا

: ةيراجتلا تامولعملا ةّيرس .4

اذــه بجومب تاــموــلــعــم ثادــحــتسا وأ رــيـــفوـــت ةـــلاـــح يف
موقي ،ةّيرس ةيراجت تامولعم اهنأ ىلع اهديدحت متي قافتالا

نيناوقلل اقفو تامولعملا هذه ةيامحب هوكراشمو فرط لك
راـــبتـــــــعا نكـــــــميو .ةـــــــيراّسلا ةــــــــيرادإلا تاــــــسرامـــــملاو حئاوــــــــــللاو
لوصحلا اهزئاح ناكمإب ناك اذإ“ ةيّرسو ةيراجت“ تامولعملا

نيذلا كئلوأ ىلع ةيسفانت ةزيم وأ اهنم ةيداصتقا ةدئاف ىلع
وأ ماع لكشب ةفورعم ريغ تامولعملا تناكو ،اهنوزوحي ال
اهتحاتإب اهبحاص مقي ملو ،ىرخأ رداصم نم ةماعلل ةحاتم

ىلع ةظفاحملاب بسانملا تقولا يف مازتلا ضرف نود اقباس
.اهتيّرس

يناثلا قحلملا
ةينمأ تامازتلا

: ةساسحلا ايجولونكتلا ةيامح .1
رفوت ،قافتالا اذه بجومب ،متي ال هنأ ىلع نافرطلا قفتي

نمألا ةحلصمل ةيامحلا بجوتست تازيهجت وأ تامولعم يأ
اهنأ ىلع ةفنصمو ةيجراخلا تاقالعلا وأ عافدلا وأ ينطولا

وأ حــئاوــلــلا وأ نيناوــقــلــل اــقــفو ةـــيّرس تازـــيـــهجتو تاـــموـــلـــعـــم
يف نيفرطلا دحأ مايق ةلاح يفو .ةيراسلا ةينطولا تاميلعتلا
،قاــفتالا اذـــه ىـــضتقمب يرــــجت يـــتلا ةـــينواعتلا ةـــطشنألا راـــطإ
وأ فورــعملا نــم نوــكــي تازــيـــهجت وأ تاـــموـــلـــعـــم دـــيدـــحـــتـــب
روفلا ىلع موقي هّنإف ،ةيامحلا هذه لثم بلطتت اهنأ دقتعملا

دعاوقل اقفو نيفرطلل امزلم اهرارقإ نوكي ميكحت ةئيه ىلإ
.ةيراسلا يلودلا نوناقلا

ممألا ةنجل يف اهب لومعملا ميكحتلا دعاوق قبطتو
قفتي مل ام ،)لارتيسنوألا( يلودلا يراجتلا نوناقلل ةدحتملا
.كلذ فالخ ىلع ايباتك امهنع بوني نم وأ نافرطلا

ىلع هــــتدــــم ءاضقــــنا وأ قاــــفــــتالا اذــــه خسف رــــثؤي ال )ـه
.قحلملا اذه يف ةدراولا تامازتلالا وأ ةبستكملا قوقحلا

: قوقحلا عيزوت .3

يملاع صيخرت ىلع لوصحلا يف قحلا فرط لكل)أ
ةــيــكــلملا دـــئاوـــع نـــم يفـــعـــمو ،هـــيـــف ةـــعـــجر الو ،يرصح رـــيـــغ
رـــــيراقتلاو تالـــــجملا تالاـــــقمو تاــــساردلا ةــــمجرتل ةـــــيركفلا

نواــــــعتلا نـــــع ةرــــشابم ةـــــجتانلا ةـــــينقتلاو ةــــيملعلا بـــــتكلاو
ركذ متيو .ةماعلا ىلع اهعيزوتو اهخسنو قافتالا اذه بجومب
اـنـلــع اــهــعــيزوــت مــتــي يتــلا خسنــلا ةــفاــك ىلع نيفــلؤملا ءاــمسأ
هدادعإ متي يذلاو رشنلاو فيلأتلا قوقحب عتمتي يذلا لمعلل

ركذ ةحارص نيفلؤملا دحأ ضفري مل ام ،قافتالا اذه بجومب
.همسا

ةــــــــيــــــــكــــــــلملا لاــــــــكـشأ لـك يـف قوـقـحـلا عـيزوـت مـتـي)ب
ىلع ،هالعأ )أ(3 ةرقفلا يف ةروكذملا قوقحلا ادع ام ،ةيركفلا
: يتآلا وحنلا

نواعتلا ةطشنأ يف رئازلا ثحابلا ةكراشم لبق.1
بوني نم وأ فيضملا فرطلا نكمي ،قافتالا اذه بجومب
نم وأ هاعري وأ رئازلا ثحابلا فظوي يذلا فرطلاو هنع
ةــيرــكــف ةــيــكــلــم يأل قوــقحلا عــيزوــت ةشقاــنـــم ،هـــنـــع بوـــنـــي
ةلاح يفو .نأشلا اذهب رارق ذاختاو رئازلا ثحابلا اهركتبا

ىلع نورئازلا نوثحابلا لصحي ،رارقلا اذه لثم دوجو مدع
اقفو ةيركفلا ةيكلملا دئاوعو تآفاكملاو زئاوجلاو قوقحلا
دصقُي ،قافتالا اذه ضارغألو .ةفيضملا ةسسؤملا تاسايسل
فرطلل ةعبات ةسسؤم روزي يذلا ثحابلا رئازلا ثحابلاب
ةسسؤملا هّدعُت لمع يف كراشيو )ةفيضم ةسسؤم( رخآلا
.اهدحو ةفيضملا

صاخشأ اهركتبي ةيركف ةيكلم يأ ربتعت )أ .2
ريغ نواعت ةطشنأ راطإ يف نيفرطلا دحأ مهاعري وأ مهفظوي
ربتعتو .فرطلا كلذل اكلم )1( )ب(3 ةرقفلا يف ةدراولا كلت
مهاعري وأ مهفظوي صاخشأ اهركتبي يتلا ةيركفلا ةيكلملا
قحلا ركتبم لكل نوكي امك .امهل ةكرتشم ةيكلم نافرطلا

ةيركفلا ةيكلملا دئاوعو تآفاكمو زئاوج ىلع لوصحلا يف
.هاعرت وأ هفظوت يتلا ةسسؤملا تاسايسل اقفو

قوـقـح عــيــمــج هــمــيــلــقإ لــخاد فرــط لــك كلــمــي)ب
يتلا ةيركفلا ةيكلملا لالغتساب ريغلل صيخرتلاو لالغتسا

ىلع قافتالا متي مل ام ،نواعتلا ةطشنأ راطإ يف اهراكتبا متي
.رخآ بيترت وأ يذيفنت بيترت يف كلذ فالخ

قافتالاب هميلقإ جراخ فرطلا قوقح ديدحت متي)ج
،لاـــــــثملا لــــــيبس ىلـــــع ،راـــــبتعالا نيــــــــعب ذـــــــــخألا عـــــم لداــــــبتملا
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،كلذــــــب رـــــخآلا فرـــــطلا ىدـــــــل نييــــنعملا نيــــــلوؤــــسملا غالــــــبإب
يتلا ةمئالملا ةينمألا تاءارجإلا ديدحتل نافرطلا رواشتيو
تامولعملا هذه ىلع قبطتو ايباتك نافرطلا اهيلع قفتي
اذه ليدعتب ،لاحلا ىضتقا اذإ ،نافرطلا موقيو .تازيهجتلاو
.ةينمألا تاءارجإلا هذه لثم نمضتيل قحلملا

: ايجولونكتلا لقن .2
نيب ةـفـنصملا رـيـغ تازـيـهـجـتـلاو تاـموـلــعملا لــقــن مــتــي

يذلا فرطلل ،ةلصلا تاذ حئاوللاو نيناوقلل اقفو نيفرطلا
ىلع ةباـــقرلاب ةــــــصاـــــخلا هنـــــيـــناوق كلذ يف اـــــمب ،لقـــــنلاب موــــــقـــــي
وأ لقنلا عنمب ةصاخ ةلصفم ماكحأ جاردإ متيو ،تارداصلا
تازيهجتلا وأ تامولعملا هذهل هب حرصملا ريغ لقنلا ةداعإ

ّنأ نيفرطلا نم يأ ىأر اذإ ذيفنتلا تابيترت وأ دوقعلا يف
وأ تاـــــــمولـــــــعم يأ نـــــــع نالــــــعإلا مـــــتــــــيو ،كلذل ةرورـــــــض كاــــنـــــــه

ىلع تارداصلا ىلع ةباقرلل عضاخلا ريدصتلل ةدعم تازيهجت
ددحت يتلا ةبسانملا قئاثولاب ةبوحصم نوكتو ،كلذك اهنأ
وأ تامولعملا هذهل قحاللا لقنلا وأ لامعتسالا ىلع دويق يأ
.تازيهجتلا

3 ةداملا
نيفرـطــلا غالــبإ درــجمب ذــيــفــنــتــلا زــّيــح قاــفــتالا اذــه لــخدــي

لاـــــمكتسا نـــــع ةــــيسامولبدلا تاوـــــنقلا ربع ،ضـــــعبلا اــــــمهضعب
رــبتعيو .قاــــفتالا اذــــه ذــــيفنتل ةــــــيرورضلاو ةـــيلخادلا تاءارـــــجإلا

.ذافنلا ّزيح قافتالا اذه لوخد خيرات هسفن وه راعشإ رخآ خيرات
امهل لوخملا ،هاندأ ناعّقوملا ماق ،مدقت امل اتابثإو

.قافتالا اذه ىلع عيقوتلاب ،امهيتموكح نم اينوناق
نيتخسن يف ،8102 ةنس ليربأ32 خيراتب رئازجلا يف رّرح

.ةيجحلا يف ناصنلا ىواستيو ،ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٨ يف خّرؤم٤٠-٩1 مقر يسائر موسرم
نمضتي ،٩1٠٢ ةنس يــــــفناج٥1 قــــــفاوملا0441 ماــــــع
ةّيروـــهمجلا ةــــموكح نيـــــب قاـــــفتالا ىلــــع قــــــيدصتلا
ةــــــــموـكـحو ةـّيـبــــــــــعّشلا ةـّيــــــــطارـقـمـيّدـلا ةــّيرــــــــئازجلا

لدابتملا ءافعإلا لوح ةّيبعّشلا نيصلا ةيروهمج
ةيسامولبد رـفس تازاوــــج يلــــماحل ةرــــيشأتلا نـــم
ةنس ويلوي11 خيراتب نيجيبب عّقوملا ،ةمهملو
8102.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

،هنم9-19 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نع
ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

راجح رهاط

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

تايالولا ةموكح نع
ةيكيرمألا ةدحتملا

رشوريد .ب .نوج

تايالولا ريفس
ةيكيرمألا ةدحتملا

رئازجلاب

ةــّيروــهــمجلا ةــموـــكـــح نيب قاـــفـــتالا ىلع عالـــطالا دـــعـــبو –
نيصلا ةيروهمج ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
تازاوج يلماحل ةريشأتلا نم لدابتملا ءافعإلا لوح ّةيبعّشلا

ويلوي11 خيراتب نيجيبب عّقوملا ،ةمهملو ةيسامولبد رفس
،8102 ةنس

: يتأي ام مسري

ةّيروهمجلا ةموكح نيب قافتالا ىلع قدصي : ىلوألا ةداملا
نيـــصلا ةـــــيروهمج ةــــموكحو ّةيبـــــعّشلا ّةيــــــطارقميّدلا ةّيرــــــئازجلا
تازاوج يلماحل ةريشأتلا نم لدابتملا ءافعإلا لوح ّةيبعّشلا

ويلوي11 خيراتب نيجيبب عّقوملا ،ةمهملو ةيسامولبد رفس
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو ،8102 ةنس

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

ةيمسرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــــمج8 يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.٩١٠2 ةنس يفناج٥١

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب قافتا
لوح ةّيبعّشلا نيصلا ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا
تازاوج يلماحل ةرـــيشأتلا نـــــم لداــــبتملا ءاــــــفعإلا

.ةمهملو ةيسامولبد رفس

ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكحّ نإ
اـــميف اــــمهيلإ راــــشملا ،ّةيـــبعّشـلا نـــــيصلا ةـــــيروـهـمـج ةـــــموـكـحو
،“ نيدقاعتملا نيفرطلا“ ـب يتأي

نيب ةـقادصلا تاـقالــع زــيزــعــت ةداــيزــل اــمــهــنــم اــيــعس –
،اهينطاوم نيب تارايزلا لدابت ليهستو امهيدلب

ءافعإلا لوح اهايرجأ يتلا ةّيدولا تارواشملل اعبتو –
ةيسامولبد رفس تازاوج يلماحل ةريشأتلا نم لدابتملا

،لثملاب ةلماعملاو ةاواسملا ساسأ ىلع ،ةمهملو

: يتأي ام ىلع اتقفتا دق

ىلوألا ةداملا

نيلــماحلا نــيدــقاــعــتملا نيفرــطــلا نــم يأ اــياــعرــل زوــجـــي
نيدمتعملا ريغ ،ةحلاص ،ةمهمل وأ ةيسامولبد رفس تازاوجل
هروبعو رخآلا فرطلا ميلقإ ىلإ لوخدلا ،نيدلبلا دحأ ميلقإ يف

زواجتت ال ةدم لالخ ،ةريشأت نود ،هترداغمو هيف ةماقإلاو
يف كلذو ،مــــــهلوصو خــــيرات نـــــم اراـــــبتعا ،اــــموي )09( نيــــــعست
 .اموي )081( نينامثو ةئامب ردقت ةرتف نوضغ

2 ةداملا

،نيدقاعتملا نيفرطلا دحأل ةصتخملا تاطلسلل زوجي
ةلود اياعر ةماقإ ةرتف ديدمت ،امهتاميظنتو امهنيناوقل اقبط

ةيسامولبد رفس تازاوجل نيلماحلا رخآلا دقاعتملا فرطلا
 .اموي )09( نيعست زواجتت ةدمل ةمهملو
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