
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر بئان ،ودادمح راتخم ديسلا :ةسائرلا

.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ،ةنيرق نب رداقلا دبع ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.رهظلا دعب ةسماخلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

،هل قفارملا دفولاو ريزولا ديسلاب ةيادبلا يف بحرأ .ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةسلجلا سيئر ديسلا
.ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلاب بحرأ امك

ةحايسلا ةلاكو طاشن مـكحت يتلا دعاوقلل ددحملا نوناقلا صن ىلع ةقداصملا مويلا انتسلج لامعأ لودج يضتقي
هتدعأ يذلا يليمكتلا ريرقتلا ميدقتل ةحايسلاو ةبيبشلاو مالعإلاو ةفاقثلا ةنجل ررقم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،رافسألاو
.اروكشم لضفتيلف ،صنلا اذه لوح ةنجللا

ةداسلاو تاديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .اركش :ةصتخملا ةنجللا سيئر بئان ةديسلا
.ةبيط ةيحتو مكيلع مالسلا ،هل قفارملا دفولاو ،ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلا يلاعم ،نومرتحملا سلجملا ءاضعأ

دعاوقلل ددحملا نوناقلا صن نع يليمكتلا اـهرـيرقت مـكمامأ مـيدقتب ةحايسلاو ةبيبشلاو مالعإلاو ةفاقثلا ةنجل فرشتت
.راـفسألاو ةحايسلا ةلاكو طاشن مكحت يتلا

،1999 سرام 07 خـيراتب ةـماعلا ةـشقانملا يف ةـنجللا هـتمدق يذلا يديهمتلا ريرقتلا نومضم ىلإ ادانتسإ ـ

،سلجملل يلخادلا ماظنلا نم51، 45،46 ،42، 41 ،40، 33، 24 ،23 داوملا ماكحأ ىلع ءانبو ـ

ةفاقثلا ةنجل تدقع ،رافسألاو ةحايسلا ةلاكو طاشن مكحت يتلا دعاوقلل ددحملا نوناقلا صن ةساردل الامكتساو ـ
هتصصخ ،ةنجللا سيئر اخاخ دمحم ديسلا ةسائر تحت 08/03/1999 موي اعامتجا ةحايسلاو ةبيبشلاو مالعإلاو
ريزو ديسلا ةموكحلا لثمم در اذكو سلجملا ءاضعأ تاءارثإو تالخدت ىلع ءانب كلذو يليمكتلا ريرقتلا دادعإل
تالاغشنالا قايس يفو يديهمتلا ريرقتلا نومضمل اديكأت تءاج تالخدتلا نأ ظحول ثيح ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا
لجأ نم صنلا ءاج يتلا فادهألاو سسألا نإ ثيح ةصتخملا ةنجللا ءاضعأ فرط نم اهنع ربعملا تامامتهالاو



رامثتسالا نوناق عم ماجسنالاو قفاوتلا نإ ذإ ،ةدـكؤم ةـقيقحلا يف يه رـيرـقتلا يف اهنع ربعملاو ايناديم اهديسجت
.يجراخلا رامثتسالل لاجملا حتفيس بناجألا نيلماعتملا مامأ بابلا حتفو فارتحالا ميعدتو

نع اديعب رافسألاو ةحايسلا تالاكو نيب ايناديم ةيقيقحلا ةسفانملا ميعدت نم نّكمي يذلا راطإلا ريفوت ىلإ ةفاضإلاب
.ةيقوفلا ةياصولاو ةيرادإلا قئاوعلا لك

تالاغشناك تحرط يتلا تارغثلا لك ةلازإب ةليفك ةيميظنت صوصن هتعبت ذإ صنلا اذه اهدكؤي رصانعلا هذه لك
.ةماعلا ةشقانملا ءانثأ سلجملا ءاضعأ اذكو ةنجللا ءاضعأ فرط نم

ةيقرتب ليفك صنلا اذه ىوتحمل ماعلا نومضملا قفو ماعلا اهطاشن نمض فادهألا ضعبب تالاكولا مازلإ نإ ثيح
كلذ انظحال نأو قبس امك ةيفاقثلاو ةيناسنإلا ةيحانلاب مامتهالا نود ينقتلا بناجلاب صنلا مامتها نإ ذإ ،هليعفتو عاطقلا
ةمراص طباوض بايغ اذكو ، ةمألل يراضحلاو يفاقثلا دعبلاب ةلص اهل يتلا ةيحايسلا فانصألا ضعبل هلامهإ اذكو
ةيقرت ىلإ ةفداهلا تايلآلا ىلع ةحارص صيصنتلا مدعو ،مهريطأتو مهنيوكت ثيح نم نييحايسلا نيدشرملا ءاقتنا يف
.رافسألاو ةحايسلا تالاكول ةمزلم ةطشنأك ةحايسلا

طرـش رصتقي ال نأ بجي ثيح اهب ريكذتلا بجوتسي يتلاو صنلا اهلفغأ يتلا اياضقلا ضعب ىلإ ةفاضإلاب اذه
لامهإ نإ ثيح ةلاكولا نوعو ليلدلا لثم اهيف نيلماعلا ضعب لمشي نأ بجي لب طقف ةلاكولا بحاص ىلع ةينهملا

.فرظلل اعضاخ هلعجيو صنلا ةيلاعف نم دحي ةريبكلا ةيحايسلا تاسسؤملا فنص

سفانتلا نم دحيو ةينهملا ىوتسم عفر فده مدـخي ال دـق يذلا"ب" و" أ "ةلاكولا فينصت ءاغلإ ىلإ ةفاضإ
.ةـيحاـيسلا تالاكولا طاشن ةيقرتل ازفاح فينصتلا اذه رابتعا نكمملا نم ناك ثيح

.اندالب اهب رخزت يتلا ةيفاقثلاو ةيخيراتلا ةورثلا ىلع ةظفاحملاب تالاكولا مزلت طباوض بايغ ىلإ ريشن امك

.ثارتلا بيرهتوفالتإو ةقرس عوضوم اذكو ليكولا ةيسنجب ةطبترملا اياضقلا ضعب كلذ ىلإ فض

ريزولا ديسلا در

:يلي اميف اهزجون يتلاو ةحورطملا اياضقلا لوح ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ةموكحلا لثمم ديسلا در ناك

ركاذتلا عيب زايتما ءاطعإ يف طقف هراصتخا نكـمي " ب" و " أ " قباسلا نوناقلا هنمضتي ناك يذلا فينصتلا نإ
وأ ةـيفارتحالا مـعدي رـخآ طرـش يأ ةقيقحلا يف دجوي ال ذإ ةينعملا ةرازولاو لقنلا تاكرشل ةلوكوم ةمهملا هذهو
نأ يرورضلا نم ناكف ،هب اقيثو اطابترا طبترملا يفاقثلا وأ يحاـيسلا لاـجملا لـخاد لـعافلا دوـجولا وأ ةــينهملا
نإف كلذ نم اقالطنإ.ركاذتلا عيبل كيبابش ىلإ " أ " فنص نم تالاكولا لوحت اهلالخ نم ىدافتن تاءارجإ ذختت
اهئافوو اهئافيتسا ىدمو اهيف نوبزلا ةقثو اهتربخو قوسلا يف ةلاكولا عقوم ساسأ ىلع زكتري نأ بجي فينصتلا
طرش صخي اميف .زايتما يأ ىلع لوصحلا يلاتلابو فينصتلا ديدحت نم نّكمي يذلا ديحولا ساسألا وه اذه .اهتادهعتب
كلذ يف هنأش انتدارإ زواجتت يتلا تارابتعالا نم ديدعلا هيلمتو ضورفم هنكلو عورشم هنع ربعملا فوختلاف ةيسنجلا

.اقباس انفوخت تراثأ يتلا اياضقلا نم ديدعلا نأش



وأ قالخألاب سميو ثارتلا بيرهتب موقي امنيحيبنجألا هاـجت ةذـختملا تاءارجإلاب قلعتملا عوضوملا لوحو
ممتملاو لدعملا 1967 ربمسيد 20 يف خرؤملا 67/28 رمألاب تاريشأتلا يف ءدبلا مت هنأ ريزولا دكأ ةماعلا بادآلاب
ةيئازجلا تاءارجإلا نوناقو يندملا نوناقلا كلذك و ةيعيبطلا و ةيخيراتلا راثآلاو ثارـتلا ةيامحو تايرفحلاب قلعتملاو
وأ ةقرسلا وأ بهنلا وأ ةلودلا نمأب ساسملابةقلعتملا بناوجلاب نيناوقلا هذه لـك تلفكت دـقو تابوقعلا نوناق و
.كلذ ىلإ حيرص لكشب ريشي )33( ةداملا نومضمو بيرهتلا

تاضوافم نومضم تقولا تاذ يف ادكؤم تاقورحملا عاطق يف رئازجلا ةبرجت ىلإ ريزولا ديسلا راشأ امك
نـم ةيسنجلا طرـش ءاـغلإ اهيلإ ماـمضنالل يساسأ طرشك تضرف يتلا ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم عم ةيرئازجلا ةموكحلا
ةلاكو يأ دامتعا لجأ نم ادج ةيساق طورش عضو ةرورض ىلع ديكأتلا عم اذه رافسألاو ةحايسلا تالاكو نوناق
نولبقم نحنو ةصاخ ،ةنورـملا تارابتعال نوناقلا قيرط نع سيلو ميظنتلا لالخ نم نكل ،يبنجألا لماعتملل ةيحايس
.ةيلودو ةيميلقإو ةيوهج تاعمجت عم ةفلتخم ةكارش تاقافتا ىلع

روتسدلاكصنلا اذه ةفسلفل ساسأك ةدمتعملا تارايخلاب ةطبترملا اياضقلا ضعب هدر يف ريزولا ديسلا لوانت امك
...خلا رامثتسالا نوناقوةصصوخلا نوناقو

ءاطعإ لجأ نم عاطقلاب ةقالع اهل يتلا تاهجلا لك فرط نم دوهجلا ىصقأ لذب ةرورض ىلع ريخألا يف ادكؤم
.اهب قيلت يتلا ةناكملا رئازجلا يف ةحايسلا

ةنجللا تايصوت

دعاوقلل ددحملا صنلا لوح ةماعلا ةينلعلا ةسلجلا ءانثأ نولخدتملاو ةنجللا ءاضعأ اهراثأ يتلا اياضقلا لمجم نإ
لفكتلا نكمي وأ صـنلا يف هـب لفكتم اهنم ءزج ،تامامتهالا نم ةلمج زربت رافسألاو ةحايسلا ةلاكو طاشن مكحت يتلا
رخآلا ءزجلا امأ ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ةموكحلا لثمم ديسلا ةباجإ يف درو امك اقحال ميظنتلا لالخ نم هب
بجاولا خانملاو ةماع ةفصب ةحايسلا عاطق سمي هنأل تايصوتك هدامتعا لالخ نم هب لفكتلا ةيناكمإ ىرن ال اننإف
:يلي اـمك تاـيصوـتلا هذـه زـجونو ةبرجتلا هذهل انمييقت نم اقالطنا عاطقلل ةيرورضلا ةيعونلا ةلقنلا ءاطعإلو هرفوت

ةصتخم دهاعم ءاشنإ ةرورضبيصوت ةنجللا نإف نويحايسلا نودشرملا هبعلي يذلا يروحملا رودلل ارابتعإـ 1
.ةيقيقحلا ةسفانملا دعاوق باعيتسا يلاتلابو ةيفارتحالا عباط ميعدت دصق ىوتسملا عيفر رـيطأت ىلع رفوتت

دامتعاو ينبتةرورضب يصوت ةنجللا نإف اذهل عاطقلا اذه ةيمنت يف ةيوازلا رجح ربتعي يحايسلا مالعإلا نإ ـ 2
. جراخلاب ةصاخ بتاكم حتف عيجشتب كلذو هثارتو هعونت زاربإو يرئازجلا يحايسلا جوتنملا جيورتل لئاسولا ثدحأ

تايلآلا عضو عوضوم يف اذكو يبنجألا رمثتسملا عوضومل هلوانت دنع صنلا اهب زيمت يتلا ةنورملل ارظن ـ 3
ميظنتلا لالخ نم كلذ كرادت ةرورضب يصوت ةنجللا نإف ةيحايسلا راثآلا ةقرسو فالتإ رهاوظ ةحفاكمب ةليفكلا
.لاجملا اذه يف ةمارص رثكأ طباوض ءاسرإب ةليفك تايلآ عضوب

ةـصالخلا



نم ةلمج رفوي وهف ،هنع تلجس يتلا تاظحالملا مغر هنأ دكؤت صنلا اذه اهب رم يتلا لحارملا لالخ نمو ةنجللا نإ
.رافسألاو ةحايسلا تالاكو صخألابو اهنم يناعي ةحايسلا عاطق ناك يتلا تالاغشنالا نم ديدعلل تاباجإلا

.عاطقلل ةريسملا ةينوناقلا ةموظنملا لامكتسا ةرورض ىلإ ةجاحلا هيف دكأتت فرظ يف صنلا اذه ءاج دقو

.صنلا اذه ءارثإو ةشقانم يف ةميقلا هتاظحالمو هتالخدتب مهاس نم لك ىلإ ركشلاب ةنجللا هجوتت ماتخلا يفو

نوناقلا اذه صن لوح يليمكتلا انريرقت نومرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس مكلذ
.اركشو .ةقداصملل مكيلع هضرعن يذلا

ددع نأ ىلإ ريشأو ةقداصملا ةيلمع يف نآلا عرشنو ةصتخملا ةنجللا سيئر بئان ةديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
ينوـناقلا باصنلا نإف هـيلعو ،119 وه عومجملاف ،اليكوت 30 وه تاليكوتلا ددعو اوضع 89 وه نيرضاحلا
.ىلوألا ةداملا ةوالتل ةصتخملا ةنجللا سيئر بئان ةديسلا ىلإ ةرشابم ةملكلا ليحأو ،)107( رفوـتم

كلذ انلعف نأو ثدح امك لوصفلاب ةقداصملا ةقيرط حرتقأ ،ةسلجلا سيئر يديس :)ماظن ةطقن( يعدارب يندم ديسلا
.يلاعلا ميلعتلا نوناق صن ىلع انتقداصم دنع سمأ

.ةيلمعلا هذهب مايقلل ةصتخملا ةنجللا سيئر ةراشتسا تبجو :ةسلجلا سيئر ديسلا

ةقداصملا مويلا اننكمي اذل ،يعدارب يندم ديسلا هحرتقا يذلا بولسألا اندمتعا نأ قبس :ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا
.ةسلجلا سيئر ديسلا ركشأو نوقفاوم نحنف ،ةمهملا لهسن ىتح اباب اباب

ةيفيك ديدحتل بتكملا عامتجا مدعل ارظنو ،سلجملل يلخادلا ماظنلا نم 63 ةداملل اقبط :ةسلجلا سيئر ديسلا
اذه صن ىلع ةقداصملا اهب متت يتلا ةقيرطلا يف رظنلل سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلل ةملكلا نإف ،تيوصتلا
ةملكلا ليحأ نذإ ،باوبألاب ةقداصملا ةقيرط دامتعا ىلع نوقفاوي ءاضعألا نإف ةعاقلا يف هظحالأ ام بسحو ،نوناقلا
.ةروكشم لضفتتلف ،لوألا بابلا ةوالتل ةصتخملا ةنجللا سيئر بئان ةديسلا ىلإ

.ةماع ماكحأ :لوألا بابلا :ةصتخملا ةنجللا سيئر بئان ةديسلا

.3 ةداملا ىلإ ىلوألا ةداملا نم

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش………مهيديأ اوعفري نأ معنب نـيتوصملا نـم ءاـجرلا

اركش………مهيديأ اوعفري نأ الب نـيتوصملا نـم ءاـجرلا

.اركش………مهيديأ اوعفري نأ نـيـعنتمملا نــم ءاــجرلا

: تاليكوتلا



اركش………مهيديأ اوعفري نأ معنب نـيتوصملا نـم ءاـجرلا

اركش………مهيديأ اوعفري نأ الب نـيتوصملا نـم ءاـجرلا

.اركش………مهيديأ اوعفري نأ نـيـعنتمملا نــم ءاــجرلا

: ةـجيتنلا

اـتوص 113: معن

ءيش ال:ال

.ءيش ال: نوعنتمملا

.يناثلا بابلا ىلإ لقتننو ،لوألا بابلا ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.اهتسرامم طورشو رافسألاو ةحايسلا ةلاكو تاطاشن :يناثلا بابلا :ةصتخملا ةنجللا سيئر بئان ةديسلا

.13 ةداملا ىلإ 4 ةداملا نم

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: تالـيكوتلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: ةـجيتنلا

اتوص 116: معن

ءيش ال:ال

.ءيش ال: نوعنتمملا



.ثلاثلا بابلا ىلإ لقتننو يناثلا بابلا ىلع قداص دق ةمألا سـلجم نأ رـبتعأ

.رافسألاو ةحايسلا دقع :ثلاثلا بابلا :ةصتخملا ةنجللا سيئر بئان ةديسلا

.17 ةداملا ىلإ 14 ةداملا نم

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: تالـيكوتلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: ةـجيتنلا

اتوص 114: معن

دحاو توص:ال

.ءيش ال: نوعنتمملا

.عبارلا بابلا ىلإ لقتننو ثلاثلا بابلا ىلع قداص دق ةمألا سـلجم نأ رـبتعأ

.تابوقعلاو تافلاخملا نع ثحبلاو تابجاولا :عبارلا بابلا :ةصتخملا ةنجللا سيئر بئان ةديسلا

.45 ةداملا ىلإ 18 ةداملا نم

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا



: تالـيكوتلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: ةـجيتنلا

اتوص 115: معن

ءيش ال:ال

.دحاو توص: نوعنتمملا

.ريخألاو سماخلا بابلا ىلإ لقتننو عبارلا بابلا ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ :سماخلا بابلا :ةصتخملا ةنجللا سيئر بئان ةديسلا

.48 ةداملا ىلإ 46 ةداملا نم

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: تالـيكوتلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: ةـجيتنلا

اتوص 115: معن

ءيش ال:ال

.ءيش ال: نوعنتمملا

.هلماكب نوناقلا صن ىلع ةقداصملا ىلإ نآلا رمنو سماخلا بابلا ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ



اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: تالـيكوتلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: ةـجيتنلا

اتوص 116: معن

ءيش ال:ال

.ءيش ال: نوعنتمملا

.نوناقلا اذه صن ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.اروكشم لضفتيلف ،كلذ ديري ناك اذإ ،ةملكلا ذخأل ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلا وعدأ ةبسانملا هذهبو

.ةسلجلا سيئر يديس اركش :ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ،ةموكحلا لثمم ديسلا

ةبيطلا ةصرفلا هذه منتغأ نأ يندعسي ،سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب
يتلا ةقثلا ىلع نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلاو ةسلجلا سيئر ديسلا ىلإ ليزجلا ركشلاب هجوتأل
.رافسألاو ةحايسلا تالاكو طاشنل ددحملا نوناقلا عورشم ىلع مكتقداصمب اهايإ ينومتحنم

ةبيبشلاو مالعإلاو ةفاقثلاب ةفلكملا ةنجللا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلاو هبتكم ءاضعأو ةسلجلا سيئر ديسلا ركشلاب صخأو
اهكرادتنس يتلاو اهب هورثأ يتلا ةميقلا تاظحالملا نعو عورشملا ةسارد يف اهولذب يتلا تادوهجملا ىلع ةحايسلاو
.اقحال ةيميظنتلا صوصنلا عضو يف

ةيفارتحالل رثكأ معد قيرط نع اديدج اعفد هئاطعإو رافسألا عاطق ريوطتب كش نودب حمسيس نوناقلا اذه نإ
.جراخلا يف ةصاخو رئازجلا هجو فرشت ال يتلا ةيليفطلا تالاكولا ةبراحمو



ةحايسلا تالاكو طاشن ةبقارمو ةسراممو حتفل ةمزاللا ةينوناقلا طباوضلا عضو يف ىلجتت نوناقلا اذه ةدئاف نإ
.نوبزلاو ةحايسلا ليكو نم الك طبرت يتلا تاقالعلا -ةقيقد ةفصب- ديدحت اذكو رافسألاو

ىلع تقولا سفن يف ددشيو دامتعالا ةصخر ىلع لوصحلا تاءارجإ طسبيل ءاج يعيرشتلا صنلا اذه نإ ،اريخأ
.ةيلودلا ةحايسلا تابلطتم ىوتسم يف نوكي ىتح عاطقلا ةنرصعل ةمزاللا ةينهملا تاربخلاو تالهؤملا

،يل نينيعملا ةوخإلاو تاوخألا ،تاراطإلا لك نعو ةيديلقتلا ةعانصلل ةلودلا بتاك يخأ نع ةباينو يسفن نع ةلاصأ
ةصاخو ،ةماع ةفصب ةحايسلا عاطقل هومتيطعأ يذلا مامتهالا لك ىلعو نوناقلا اذه ىلع مكتقداصم ىلع مكركشأ

.مكيلع مالسلاو ةريخألا ةرتفلا هذه لالخ

ديسلا ركشأ امك ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ديسلا ،ةموكحلا لثمم ديسلا ريخألا يفركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
ىلع ءاثالثلا ادغ ةماعلا هتاسلج انسلجم فنأتسيس .ةمألا سلجم ءاضعأ اضيأ ركشأو ةيديلقتلا تاعانصلل ةلودلا بتاك
مالسلاو ةعوفرم ةسلجلاو ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا صن ىلع ةقداصملل لاوزلا دعب ةيناثلا ةعاسلا

.هللا ةمحرو مكيلع

.ءاسم نيثالثلاو ةعباسلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


