
َماي01َبمناسبةَعيدَالعمالَالمصادفَلـَةَـئ َـن َـهَ ـت َ

 

ل أَ الفُْضلَيَات وَ  ةالَسي ِّدات والَسادَ   يةعِّ امِّ رة الجَ اء األسْ ضَ عْ األفَاضِّ

 :ستغانممُ  -اديسبَ  نِّ بْ  ميدِّ د الحَ ة عبْ امعَ جَ لِّ  

 

ْن  لْلفَاتحالُمَصادِّف ل غْ ي للشُ مِّ الَ وم العَ اء اليَ يَ حْ بة إِّ اسَ منَبِّ                         نْ ي أَ نِّ فُ ر ِّ شَ ــاي، يُ مَ مِّ

يعًا إِّلَْيُكم  مَ د  قَ تَ أَ  َ نيين بِّ قْ تِّ وَ  ،يينَ دارِّ إِّ  ظفينَ وَ مُ وَ  ةً ذَ اتِّ سَ أَ  َجمِّ  مْ كُ ا لَ يً نِّ مَ تَ مُ  ،يانِّ مَ األَ  بِّ ـيَ طْ أَ ي وَ انِّ هــَ التَ  ر ِّ حَ أ

 نا،تِّ امعَ جَ قي بِّ الرُ  لِّ جْ أَ  نمِّ  ولةذُ بْ ات المَ ذهوجْ ل  المَ كُ  مْ كُ ا لَ رً اكِّ م، شَ كُ لِّ امَ عْ ي أَ اح فِّ جَ النَ

 اتِّ يد  حَ ل التَ َل خِّ  نْ م مِّ ركُ آزُ تَ وَ  ،مكُ نِّ امُ ضَ تَ  وحِّ رُ  نْ عَ  ةِّ يرَ األخِّ  ةِّ نَوِّ ي اآلفِّ  مْ تُ نْ بَ أَ  دْ قَ وَ                    

، فَُكْنتُم "19-وفيدونا "كُ ورُ اء كُ وبَ ة حَ ائِّ د ي لجَ صَ تَ ا للْ وهَ مُ تُ ذلْ ي بَ التِّ  ياتِّ حِّ ضْ التَ ا وَ وهَ مُ تُ عْ فَ ي رَ التِّ 

، َعاَشتِّ الَجَزائُِّر،  ، دُْمتُْم ذُْخًرا َوفَْخًرا لَهذَا الَوَطنِّ َحنِّ َحنِّ َواإلِّ  نَُموذًَجا يُْحتَذَى بِّه فيِّ المِّ

 .ر  يْ خَ بِّ  مْ تُ نْ أَ  وَ  ام  عَ  ل  كُ   

 

 الْبروفِّيُسور: ةعَ امِّ دير الجَ د مُ ي  السَ 

 ُمْصَطفَى بَْلَحاَكم. 
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