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� ا���ر����� ������� �����دث 	����ور 	����وع ������� ا������ر 	���� ط����ف �����         ����# �"��� ���!���  ا�����$ %

0 ����� *��/ءو-���ن +!��( و*����(  )��� ذ���&��"�86��7( 5��1  اً -�"��� اً 	��� ��3"� ا�1 )����2!�	��� *!���ه و���� ا�
�"���  و3<���� )����7ة  � ا�����ج إ����( 	�����ع �@�"���? ا��������8ت1@�"���? 3<���= ا��������8ت إ: ا$�����أ����Dم ا�

��ل ��� ر�= ا�@<5 ا��  .	� ا��
��ل ؟ �= ا�2!� ا��� ا�2!� 	� ا�KL7 $�86 ورُ ���ذا +ُ ــ  1    ��  
�!"  ر�= ا�@<5 ؟ 2    ( ��  !O�� ــ 	� ھ� ا��DPL ا�
  ؟ ا��28!  �� ھ0ه ا���S )"  �ا:�3�2  ا���	� $�ع ــ  3    
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 �����م ا���زھ����� �����ن �����زء �������ر �����ن ا��������ا�و�������
 ا����������               
   .ا�د��ق

   .�دون ر%م)  5، 4، 1،3(أ��ب ا������ت ا��ر��
 ــ  1   
  .�و���
 اذه �* �ً ���%� �ً )' &�وا�ــ  2   

 ����ل ����ن ا��1و����وز وا/.�����ض ا/������
 .���دد طر����ق ����رورـ���ـ  3   
    .و ا���ء وا�3�������ت

  . أذ�ر ا�طر�ق ا����� �' �.د�د ا��1ذ��ت ا��� ��ر 5�4ــ  4
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إ 0 �#��C�D وا���#ــــ� E� $F#���F G ا��#دةح ــ أ!�ــــ#ذ 2\1ــ
 ا�+@%ـــــ   

 



 ا��ـــــــــــــ�ء ا�<ـــــــــــ#ن$
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������ ا%�������*� ا��%������ر ا�3ر�%���� ����ن أ����ل ا������8ر �������ر ��ط����
 ر�����ن إ.���دى ا�������طق ا          
5ر�%����    أ.���د <���*ود ا�������ن أن���ر����4 ا��وو����
 أ������ء %�����4 ��.=���ول &����> ا�%���;ح ا�����ووي و�����ول 


 ا����رب &�> ا��<ر وا��د��ر �ن أ�ل ا����ء �����ط�
   ��ر%ت%��%  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
       W	 )!( ًدا���� ��� وا)	 ً�+P@$1��8& إ:  

�  ؟ـــا^	�اض ا��را\"و ا$�7ر ا��8? �� ظ��ر ا�Zح  ــ  1  @��    �� ھ0ه ا�
  ا^	�اض ا��را\"  ؟و إ_�3  ا���اة	� ا�<P+  3"� ــ  2   
��W ا��S 	� ظ��ر ھ0ه ا^	�اض ا�� 3   D `"- �7رھ� ؟ــ  را\"  و ا$

 
Nإن��ـــــــــــــ �وا���ــــ C�D��#� 0E� $F#���F Gح ــ أ!�ــــ#ذ ا��#دة# 2\2
 ا�+@%ـــــــ   

 

... 
ور=د ��.�ون ���رون �@��ر ��ك ا����رب ا��وو�


 �5 ا�=.راء ا��زاAر�A�ن وا���%�Bا 
.= <�& .

�5د ذ�ر ا�د��ور ��ظم ا���ودي �ن ��*د ا���وم 

 وھران ����� 
�5 ) <��ل Dر�� ا��زاAر(ا�ط����

 
ا����رب ا��وو�
 ا�3ر�%�
 و��8طر «&�وا�*� درا%

 �5 ا��دى A�وا�� 
ا���وث اB<��&� &�> ا�=.

، أن اB<��ع �ؤ�ر &�> ا��%م »ا��ر�ب وا����د
وأو)L أن اB<��ع . �طر����ن؛ ���<رة وD�ر ���<رة

 
��%�ب أوM �5 ��%�ر ا�روا�ط ��ن ا�ذرات ا���و�
ن �ز��Aت ��ز��Aت �واد ا/&)�ء وا�8;�� و��و�

5����*�  �واة ا��8�
Dر��
، �م �=ل �@��ر اB<��ع إ�> 
���%م �<�ل %ر�' وD�ر �.�وم وھذا �� ��رف �����و 

وأ)�ف أن اB<��ع �ؤ�ر &�> ا�����ت . ا�%رط���

�5 �ر���*�  راً ���� �%�ب �1�)ا�=�1��ت(ا�ورا��


أ�� ا��@��ر D�ر . و������� .دوث �<وھ�ت �5 ا/��
%ب ا���ودي، 5���O &ن �.�ل ا���ء ا����<ر، .

 
�A����� OA��� ��ع ��ط��>Bوا��%م ��3ل ا ��8;���

 �ؤ�ر &�> ا��8�
 و�د ���د �@��رھ� إ�> ا�8;�� ��%
ا����ورة، وا/8طر �5 ھذه ا��@��رات �� ��ر�4 �ن 

) ا�=�1��ت(�<وھ�ت ��8�
 وإ=���ت ���رو�وزو��ت 
  . ر.�ما/��
 �5 ا/8=و=� �دى ا/ط�3ل و

 ا��8ر 

وإ)�5
 إ�> ذ�ك، �رزت �5 اPو�
 ا/8�رة ظ�ھرة ...
 ا/�راض ا��ز��
 وا�=در�
 وا���%3�
 وا��%��ك

 &�د ا/ط�3ل، .%��� ���*%Bوا/�راض ا 
ا��و��
�<�ر ا�د��ور او%�دھم �=ط3>، ا�ذي �<�1ل 

و��ول ا�د��ور . %�
 ��20%�<3> ر��ن ��ذ 

 ا��������ت و�ط�' ا��%����ت «: او%�دھم��*� �5

<8ص �Bراء  300إ�>  ��100ت أ%���ل �� ��ن 
ا�3.و=�ت، أ�� �5 ا�%�وات ا/8�رة ���5دد =�ر 

و�ن ��ن ا�.�Mت ا��ر)�
 . »<8ص 3500����وز 
ا��� و���3 &��*� �5 ر��ن أ�)� �رض ا���ون ا�ذي 

، .�ث ا/�راض ا�ورا��
ا��<ر ���رة، وھو أ.د 

 «أو)L ��� أ.د ا���ر5�ن ����ل ا�طب أ�4 �A�& و�د�

�@���*� أ=�ب أ5رادھ� �@�راض &���
 /ن ا�وا�د ��ن 
���ون ��د أ��م �5ط �ن ���ل ��و�' ا���3�ر وأ=�ب ��

��3�ر ا�����
 ا��وو�
 وأ=�ب ����رض �ن ھول �� 
&ن ا��<وھ�ت ا���د�
 وا���ھ�ت وا�<�ل  رآه 5);ً 

ا��ز�A و��ض ا�.�Mت ا��ر)�
 ا��� &�ز ا/ط��ء 
  ا�<رق ا/و%ط       .                    &ن �<8�=*�

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ��' أ8ط��ر و��@��رات اB<���ع  ...��%�Aا�ر 
وا��<��

ا����ووي أ�*��� ������ل ��Y����ل ا�;.���
 �%���ب ا����@��رات 
ا�ورا��
 وM ����ن ا�%��وت &�ن ��� 4��3�8 ا���3��رات 

����را%����ت،   13 وا���3�����رات ا�����ـ �ن����Zا/ر������
 �ر
��ون &��> أن ��5<*ود وا�).��� ا�ذ�ن ا������� �*�م ���

���@��رات اB<����ع  �.��ت���@درار M ���زال  �ن����Zط���
 ر
 . ا��ووي


