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د3ىتيتهرىانعفرعأ-

ا(نيرخلاىلعفهتأ~

ىثلمزعمنواعتأ~
.. 2

ىثلمزعمبعلأ-
 ،21٥

6 قيبطت-

نامزلاون~ا~

8 ........ودظنأ-

2٥قيبطت~

اهيلعةظاعملاوةيبلا

ىنةايعلالعفرعت<-
ددةيدملا

ده.....~سلاينرمكاطشىلعفرعتأ-

(ء.........،..قيبطه

تايياولاو•و•حلا~

ىفدهثجأ-
ووىتاودأمظنأوى»ورد

38........،ئيبطت-

ةينطولادايعلاوزومرلا

ه•ينطولاملعلاىلعفرعتأ-

ه«.........،،،......ينطولاديشنمااىلعفرعتأ-

٥٥ةينيدلادايعلابلفتحأ-

هه.ةينطولادايكلاىلعفرعتأ~

ه•..........،........،........قيبطت-



:ىلعاردا•نوكتلاجملااههةياهنىف

وكذ~
ات

.كدليمناكموخيو

ك
رعم

انكةف
.كسفنميد•تلكتيؤهرم

~
ملعت

لاعملئاعتلاولاصتلا
.نيوخ



ىتيوهقثاثوىلعفؤعتأ

ام-
ىي

ارىاعلا
ىيل

دحبرنثرعاءزغإ؟ة•يث•لكىفر~

لئنطنل~

مهلةلسم

تلل

ل،ملازلل(رل7•اللل

اعلارثفللانملحفى
ىلث

اغلارتفلا.
قلبئ

.

ةيبعشلاةيطار•ميدلاةيرثازجلاةيروهمجلا
٥،٥E٥ا>٥ا،٥،ء،ء<،د«،ه،دهءنعء>هال،،،دهUTSRQ.-)MLKIHGFEDCBAE<~٥ه<ء،

ةيمومعلاةحصلاةرارو
،<«->ءءءهءهده-HاE٥اه<،

ةتيمأ:مللا

ةو~:ب•للا

خيرات
995 •رفيلU :دليملا

الف)ل(ال

رئازجلاةيليوجدىح:ذاوع
Iلهااأءا.

٥هالدا<

ةيلرلملاةلاطلا

قح•لارت•فلا



ألورخلاواثأ

.ا•جارغيثاذاكتبة•ييقلاطبرا-

ةيبشاتهاي•يدلاةييثازجلاةيررممجلا
_•.«،،V<_،.V،>•~وءهءهءه•«VUTSRQ.-NMLKIHGFEDCBA~ده~ء

بفنلا
9IوفبفVUTSRQ.-MLKIHGFEDCBALU~«،ء....ءمبملاخبرات •وE•دV•أ5

و•.••••.....رث.إ.نلا.ةيبيرببلنج.نازم

أيدب

ةلاطب

ةيقردم

ةنيمأ:مقلا

ةرافك:ب•نلا

خبرات
L9U5•رفينلLU:دنيمل)

ىح:ناننك
رئازجلاةينينج5

~
ودكت

دل
اآىيىنييجشتةتىت

ر
ا•دنكة،ةيدنتلا

.ةقردملاىفتنجمتاننق~تغنت



؟VUTSRQPONMLKIHGFEDCBAI~،ل،،ء~•ا•رلالثمتاذامه

OكرفلاةىؤهرىانمركذفP

ة•اطى

OككنىىحىراتركةفP
لا

ننمف:ممم

ههامم:بثنلا

خىرات
I•رنىنX~VUTSRQPOMLKJIHGFEDCBALU،ء:كنىملا اف5

:ذانك
ىح

رئازجلاةىنىنج5

~
~
ننل:ةافزلاةذامئنى

كل

ننف
زنانلا

زف
قط

،ه>



ذورخلاوانأ

ة•اطي

.:مسلا

:ه•للا

.<:ناونعلا

:صخشلاتامولعمةيؤهلاقئاثوىف

اتءب•للا،مشلا
.ناونعلا،دليملاخيو



لاىلتفزغنأ
نبرخ

روصلاىفمهارتنيذلاصاخشلام»-
.عبرلا

ةسنلاوةديشلاوليشلاتاملكلمعتئناذامل-
؟نيوخلاةادانمىف

؟مهنمدحاولكبكت•لعىهام-

تلعمWVUTSRQ.-NMLKIHGFEDCBAEلاوحةديتلا

زابم!ىقافرلليشلا

بيبط:للعنديشلا



.ىبردملاط»ولانمسيل•ذلادرفلاتعتلةملععفآه

نوؤخلا
ةديشلاوريدئلاديسلاك:نوؤيثك

.بيبطلاديشلاوةملعملا



نولمعينيألالارللاألكمكه
؟م»ولكىف

؟اذاتل؟الييمن~ىتم.ايعامجوأايدؤفلت•لامتيه



نورحلاواثأ

.(،(،ا•ا•رلابروملابترأه

.ةروملكىفلافطلا•اشننعربعأه



.اهنجنأنعلركذأ-

.ا•دباو•ركذأه



ألورخلاواثأ

دعاو••ا•زلام~رأ-

ثةضيمغلاةبعل

رؤيلاهيلغإ•ينفرايتخا

أانأ
ىنلمزإمبعللادعاو•)رخ

.



.سانملااهناكمبهملكلاطبراه

ألاوثعلا

دلمثا

ة•اطي

يفهث................

انيالث
ىن
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:ىلعاردا•نوكتلاجملااذهةياهنىف

)ايأةفرعم
ميظنتوعوئبثلا

قمؤيلاكطاشن
.



ىف•رتاذم-
؟تاموئمؤلا

.راهنلاتا•ؤأبسحكطاشنركذأ-

حابصلا•وطفل•انثأ

ىفسرأأ
حاب•لا

عيا•أ
ىيورل

ءاسعلالوامأ

ءانغلاذعب•انأ



ذاكنلانذافزلا

.بيانملات•تلاوة•اتعلاتيتمهسيطبرا-

ءادغلال•اتتأ

بغلأ

مش•لاىلإلخأأ

•انأ

أغانلا

اخابفأغبانلا

ةماتلا

احامةماتلا

ةعانلا

لاوزةشعةينانلا

ةنانلا

ليلةفباتلا



ىفناكملاأد•أ- 
ا

ميمصتل
:ن~ام

اتتكمنؤلأ-
ملغثل

وضخلاب
.

اىفى»ولجناكمنؤلأ-
مش•ل

ومحلاب
.

رفصلابةنازغلاناكمنؤلأ-
.

امأ•ذلا•ؤيلاؤكذأ-ل
.ةضايرلاهيفسر

~~
نامزلاوناكمل،



:ىلع~رعتلاىلعاردالن~لاجملاالهةياهنىف

ىفقفارتلاضعب~
~ةنيل•لا

ىفسانلاةطشنأضعب~
.نلملاواو»أ



ةايحلاىلم~رعتأ
ىف

ةنيدملا

ىف•قتذام-
رق•لا

؟

ام-
قه

اقفاقملا
؟اهترزىتل

ةنيدنلاعإادث

؟ا•يفكبج•ياذا•-

رثارعلاةيدم

راعملا

ءاتيملا



اهبلعأظفاعئلاوأئببلا

.اهلةب»انئلاةروصلامة•اطبلكطبراه

ءانبم

فراطف

ال



انلا•اشنوهام؟روصلالثمتاذامه
ىفس

؟•وشلا

اضعبركذأ-
علمتل

ا
ىفعاتىتل

•ةومئثلا

؟كت•طنمىفىالوبئلاةومئثلا•ؤيوهام-

آاشلا



اهيلعةظفاحثلاوةيبلا

اعؤنثتكأ-
زابغلا:ب»انثلاناكملاىفرجتمل

رازجلا-
راضخلا-

•

ىفعابت
لا

وم
اWVUTSRQP-NMLKIHGFEDCBAIا

وفل
وؤضخلاوفكا

•وحللا

•ةكؤنتم•ةرييكللموكامملاو



تاملكلابغارفلالماء
~

:رازجلا،تلفاحلاوتاراستلا،ة•»اوءعل»

ىف~
.عراوشةيدملا

.ةطباببساتلالثنتي~

.ذبمغنل1عاببل



:ىلعاردا•نوكتلاجملااذهةياهنىف

~
رعم

اىفك•و•حةف
مئد•ل

~اهت»رامموة»ردملاو

-ةغاطلا~اوركتابجاوةيدأت~
ةفاظنلا~او

-
.)داهتجلا~او



ىف•زتاذافه
بوصلا

؟عبرلا

؟ةروملكربغتمنه

•ك•و•حن•عبقكذأ-

.ربوغتاأل

~
ىيقحلا

.........< ~VUTSRQ.-NMLKIHGFEDCBA»»V..

رب
نبقتتا

.

~~~~~~.~~~~.~~~...~~.~~~•وعتQري



تانجاولاور•و•لا

•اهلةب»انثلاة•اطبلابةروهلكطبراه

ىفقخلا
ةخاتلا

ةيجثلاةياغيلاىفقغلا

•قآللا:اهي•ةرييكر•ومح
ا

ميلآلل
نلقآللا-

•قآللا-آحاتا
••.•آغملا

ميبآلتلاىفقخلا



خيشةص•نعثلثلاروصلارتعت-
.اهكحا.لفطف

اعملفطلاكولئ•رتفيك-
خيشل

.كريغ•رتعتفيكنيب؟

لفطلاركشيفسلجيخيشلاخيشللهناكفكرتيلفل



لابجافاوفوفلا

أ-ل
اةووصلاتحتمعنةملكعض

ىتل
لدت

•ارتحلاف•ؤمىلع
•

.~...ولأ

:ىلبافإلبكأ-.

ني
أآارتا

...،......•ت

ىل
ا

ئح•
أ

VUTSRQ.-NMLKIHGFEDCBA~•رح
»»»»»»»»»»،V<V»»-



؟ناتروصلاؤنعتثعه

وتحيةنيمأوىفطله
؟ةي»ردملاامهجئاتننوكتفيك.ت•ولانام

؟اذامل؟ريمبةي»ردملاجئاتنلانوكتفيك-

•رتحتفيكنيبه
>ت•ولا

نلصيةنيمأوىفطل
ىف

ت•ولا



تانجاةلاف•و•لا

مش•بلاىلإلوخلا
احابضأغ»انلا

ات
مت•ل

ةتاتتيثلا

ذانفأنباخلا

ذانفأفبانلا
احاب•هقنا•لا

،بت••ىلعظفا•أ،يل••بفر•تنل

.ل•لالإ)ؤيلال•عل•ؤألو



ىف•رتاذامه
؟ةزئاجلاليملتلاملت»ااذامل؟ةروصلا

؟ةزئاجلالينللعفتاذامه



تانجافافةو•لا

أ-
ةراكإفةحيجصلاتارانلا•امأNMLKJIHGFEDCBAA-ةراشإعض

كةئطاخلاتارابنلا•افأ-

~
كمت•لاإلخاألرخآىلإناكمنمإل•تأ

هحجنليمىرأيفإلوتمآلبأ



ىف•رتاذامه
؟اذامل؟لضفتةرومئأ؟نيتروصلا

•كتفؤنن~نأتحتفيكيتته

...ةفرغ
~



.اعمؤمب،ئثلاهبرأه

تانجانلاو•و•لا

•امياآتياوآأثترأمظتمذييلتانأ



ىفبتر-
املودجلا

ىلي

أل-ةحازلانمديفتشأ
عيض

ت•ولا

أ
ةحصلابعتمت

ىمث•ىلعظفاحأ-

أ
وك

اغيظنن
ىفملعتأ

•ة»ردملا

~~

هتمايياولاور•و•حلا



:ىلعاردا•نوكتلاجملااذهةياهنىف

ا
.ةينطولاوةينيدلادايعلانيبزييئتل

اظمىلعهفرعتلا
ره

.دايعلابلافتحلا

.ملعلاةيعتلئنطولاديشثلانمعط•مراهظتئا
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ةييفنادايعلاذزملا

انغلاىلعبطشأ-ل
رى

•ةليخلا

.ريفةمتتفةأةإلبكأ.(

ؤضفلا:ىهىنطوملعناولأ
ؤمحلا-

ىلكشوضيئلا-

•ىملع•وتحأوبحأ.ةمجنوإللهىطشوتيإليطتئئ
٥



•رئازجلاقنطولاديشتلاىلمهفقعتأ~

؟قنطولاديشنلاناونع~ه

؟ىيطولاديشنلادشننىتم-

ةيتؤفةغوثجف~.

انلامامص•
تارهاطلاتاكازلاءامدلاو~تا•حاملاهتملز

ىف~تا•فاخلاتاعمللادونبلاو
تا•هاشلاتاخماثلالابجلا

ؤئازجلاايحتنأ•زعلاان~و~تامموأةايحفانرثنحن

ثثاودهشافثثاودهشافثثاود•شاف

نجلل•زكرملافعملادادعإ

ا~
يرئازجلاىطولاديشتلاةيحتلدعتئئيفايؤلاقيرفل



ةينطنلادللافزىهلا

هاكرثا~اىيطفلاايشنلاظفثأ-

انلاباضن•
ثارهاطلاتاكاتلاءافدلاورتامجاملاتلز

ىف~تا•فاخلاتا•مللادونبلا•
تا•فاشلاهتاخماشلالاتجلا

ؤثازبتلااتعتنأ•زتاظ~•~تات•وأةايتفاتوثنعن

ثثاوشافثثاودمشفثثاوشأ

ىنتيجلل•زكرملافحتملاداإلالإ



ىفىتتال•ه
روصلا

؟

WVUTSRQPONMLKIHGFEDCBAفؤت•تأعه
Iمكىعمكبمفتمئتفىك؟ؤوقلا

Wىف
ابلؤفلا

ا•وبنل
فىرشل



ةثييلادايعلاذزوئرلا

أ-
ىليةملكلكعض

:ب»انملااهناكم

سبلملا
~دجئملا~

ةوايز
شبكلا-

ىحضلا~
ديعلا-

ةذيببل....._

1~ذيايك-~رل
رب

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..~~~..ةل•،ادل~~~.~~~.~~.~~~.~~~~.~..~.~~.~~~~~~~~ىلإ

اتلالإهعوجردثعو
.حبذير

.~رةلا...................................._أملازأ،املا•ن

~

اعلك
•

ىهوةينيالالايكلاملفتهأ
اليم:

رطفل
ىحضلاليمء ´

•هفيرشلا•وبنلاللؤملاو .•
ه

~~



ةينطولادايملاىلعهفتعتأ~

ىف•رتاذام-
؟نيتروصلا

مع-
.

لة•وىلكؤب•ت

••رخأادايكأركذا-
•اهلوعت

لل•تآللاإليع،ةيليوح5~



دايعلاوزو•ثا

ىيلفتحأ
اييبربآلفون•

ىي•ة•ؤلا
أل

لل•يشلاإلييبةيلييج

.ةإليجملااتترؤ•ءاإلهشياإليلخت
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eا•ياشلاeاtياشلاWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWPWWWWWWWWWىي

eاففوأvWPPPPPPPPPPPPPثنن

ROى•»أ
Pىنطولاملعلالاكشأوناولأ
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