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 التجديدات أسبوع من الجمعة يون قهداق

ّٗتٓا  بقٗر تنٗعٗن اذ ٗنرل ال اٍذٙ ّٗبِٖؽٌ ُن تّنحّٗ٘ إٌّّ أٍٍ، ُن ؽٍٗٓا اٍُّؾِ أ

ـٍ َٛ اّىػا َٛ ٍٖدت أٌّّ مبُا اٍٖطه، ٗنٖي بُا ّؾُِتٌ أصنٗ ٍَ اًٍٍُ  أن إٌٍٗ أبتَٓ ُتدَرٌ، ال بحا

ِ٘ بّؾُِتٌ تّّدّٗ٘ ٌِ أطرَخ ًٍ ّٞ ٗا امرح٘: ْاتنًا ّحَٖ  .ذالطًّا ُا

 

 التجديدات أسبوع من الجمعة يون سهكسار

 ًَْٗ ٍتحدٗد ّؾِّد اٍتحدٗدات حُؾٛ ْٖ اٍذٙ اٍِٖٗ ْذا م٘

 ذًر أًٗعا ّٖؾَُ اٍُحٗ٘، اٍّٗبٖـ اإلٍٔ أِ سٗدتّا اٍىداسٛ اًٍٍٗٛ

ٍَّٛ اٍػبؿ اٍناٟىٛ اٍؾحاٟب  .اإلٍٔ ٖاٍدٚ ِوبَ ُن اًٍُ

 سٍٖان ُن بداًل طار ود أّٔ ٗنِٓ ّٗبٖؽٌ إٍٜ ّٗؼر ُن ًَ

 .سٍُٗان اسػٖان ٖؽن اٍبًر أٗتٓا أًٗعا اٍُنِّ ؽن ٖؽًٖعا

 الٖن ْذا ألن ُاًٍٗٗش اٍُسُٜ اًٍبٗر الٖن اٌٍٍُ وبَ ُن أوِٗ مىد آًٍَٗ ْذا أُا

 ٗرتى٘ أن مىبَ. ٖاإلصناي اٍترث٘ إٍٜ حاّحًا ًٍٔ ؽزُٔ ًٖان. حدًا ٖٖرـ طالد ذا ًان اٍُذًٖر

ٌٍُُ ًرس٘ إٍٜ  ْذا مٗٔ أّصأ اٍذٙ اًٍُان ُن ساٟر ْٖ مُٗا اٍؾٖاِ حٍُٛ م٘ ُرتب بؾد ْٖٖ اٍ

 .ماوتادٕ اٍػرٗي ؽن عااًل اٍبطر ًُنٖه رحاًل ّْاٌ ٖحد آًٍَٗ

 ؽػصٔ ٗبرد أن ػاٍبًا الٖن إٍٜ متعرـ صدٗد ؽػض اًٍنٗه أٍٓب اًٍُان ُن وربا ٍُٖا

 مٗٔ ُقرٖسًا اًٍُان ْذا ًان اٍٖوت ذٌٍ م٘ ألن ُاٞ ػاٍبًا ّْاٌ حرض إٍٜ مدذَ. ٗسىٗٔ بُاٞ

 ُاٞ ٗحد ٍِ أّٔ ٖبحٗج. اٍرػب اٍؾصب أّٖاـ ًَ ُن ًثٗرٚ ُرٖج ُؿ األطّاه ًَ ُن أصحار

 تّحطر باٌٍ ُا الٖن ٗا: واٟاًل اٍؾالٞ ُن طٖتًا سُؿ راحؿ ْٖ ٖمُٗا. ُقًُُٖا ًٟٗبًا رحؿ ّْاٌ

 اٍطٖت ذٌٍ أٗعًا مطار. ًثٗرًا تؾبًا متؾب اٍُاٞ ػاٍبًا راحؾًا أٗعًا مؾاد. ورٗب ٖاٍُاٞ ُحٖٓدًا

 اٍؾًر اٍُاٞ ُن بٗدٌٗ ٖذذ اٍحٖاّ٘ اٍحرض ْذا إٍٜ أدذَ الٖن اٌٍٍُ أٗٓا ٗا: ٍٔ واٟاًل ثاّٗٛ ُرٚ

 م٘ ّْٓا ساًّٛ أّا أّّ٘ تؾره ساؽتٌ مُن اًٍُنٖمتٗن ؽّٗٗٔ ٖاُسخ األؽُٜ ؽػض بٔ ٖرٖ

 ٗبطر ؽاد مٍٍحاَ اٍطٖت ذٌٍ ٍٔ أٖعخ حسبُا حّٟٗذ مؾَُ. ػَٖٗ زُان ُّذ اًٍُان ْذا

 ٖأحَُ إًراِ بأٖمر اٍّٗبٖـ ؽٍٜ آًٍَٗ ابتّٜ الٖن تٌٍُ ٍُا اإلٍٔ أِ إٗؾاز حسب مؾٍٜ. األؽُٜ

 .اآلن ٍحد ُٗصاْد اٍذٙ زّٗٛ
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 ٖوؿ اٍحٗن ذٌٍ ُن ُعت سّٗن بؾد ألن. ُتٖامرٚ ًثٗرٚ ؽحاٟب مٗٔ تحرٙ ٖود

 ؽٍٗٔ ٖاصتد( اٍبَٖ حطار أٙ) اٍُثاّٛ بُرغ اٍرِٖ ٌٍُُ زُاِ عابػ اٍُؾؼِ ٖٗستّٗٗاّٖش

 ُُا أؽؼِ ٖؽؼُٔ ًٖبرٕ آًٍَٗ ْذا بّاٞ أؽاد ذٌٍ مألحَ. اٍصناٞ حاز اٍّٗبٖـ ْذا مُن حدًا

 أذٗرًا بّإٞ أؽاد ُذتٍنٛ زالزَ ُن أّٓدِ ٍُا ثِ. ٟٔصنا حاٟزٚ اًٍٍُٛ ألِ إًراًُا ًان

 الٖن ٖابّٔ اًٍُدّٖ٘ باسٍٖٗٗش

 ؽحاٟب اٍّٗبٖـ ْذا مطّؿ. اٍحًِٗ

 أُراعًا أصنٜ أّٔ ُّٓا. ًثٗرٚ

 اٍبَٖ حطار ٖداٞ ُدبٗالت ُثَ ًثٗرٚ

 اٍدِ ّٖزه اٍسرػان ٖداٞ اٍسَ ٖداٞ

 ُٖن ًٍُات ُن أّٖاؽٔ اٍُذتٍنٛ

 ُذتٍنٛ حُاٗات ٖأصنٜ. أذر ّساٞ

 ٖحَ. ٖفٗرْا اٍربؿ ًحُٜ ًثٗرٚ

 ٖوسػّػٗن ًثٗرات ّساٞ ؽىرٗٛ

 ابن اٍبرمٗر ؽٍٜ اٍٍُٖٖد اٌٍٍُ

 اٍّٗبٖـ ْذا ْبٛ ْٖ زٖٙ اًٍٍُٛ

 متٖم٘ اٍّٗبٖـ ْذا واطدًا ًان ألّٔ. ثطاٍٗا ُن ُّصإٔ ًٖان ُٗتًا اٍّٗبٖـ ْذا أواِ ٖود. اٍصرٗه

 اٍذٙ آًٍَٗ إٍٜ ٗأذذٖٕ أن اٍّٖتٗٛ أٖطٜ أّناسٔ أذر ؽّد اٍّزاـ م٘ ْٖ مبُّٗا اٍػرٗي م٘

 ٍَُٖ ذٌٍ مطار. ٗدمّٖٕ ثِ ّْاٌ اٍّابؿ اٍُاٞ ُن سػَٖ ثالثٛ ؽٍٗٔ ٗطبٖا ٖأن اٍّٗبٖـ مٗٔ

 .حًٗا ّٓغ اٍُاٞ ُن اٍُاٟت ؽٍٜ سًب

 أن إٍٜ إٗإ ُاسًٛ ٖسّدتٔ اإلٍٔ أِ مؼٓرت. ٗسىػ أن اًٍبٗر آًٍَٗ ْذا ًاد زُان ٖبؾد

 ُىٗدٗن ٖأػٍي ُذتٍنٛ صٗاػٗن ػرد اٍُاٞ ْذا ُٖصرب مٗٔ ُٖحٖدًا ًان اٍذٙ اٍحُؿ ذرج

 ثاٖماّ٘ اُرأٚ ؽن ٖأذُد. اٍُثاّٛ حطاٚ ُن اٍحًِٗ اٌٍٍُ الٖن ٖأصنٜ. اٍسحٖن ُن ًثٗرٗن

 بػرٗرٌ ٖٗحّا سُؿ ٖأبرأ. اٍدي حُٜ ُن اٍبػرٗرٌ استٗناّٖش أذا ٖاؽتي. حدًا ثىٍٗٛ حُٜ

 أُٔ ُؿ اٍبػرٗي ػاراسٖٗش بٓا ًان اٍت٘ اٍصدٗدٚ اٍحُٜ ٖؽامٜ. اٍزاٟك أٖرصٍِٗ

 ُن سذٗزّٗا اسُٓا اُرأٚ ٖأّىذ. اٍبَٖ حطار ُن ستٍٗٗاّٖش ابن ٖصنٜ. ُاحٗسػرٗسٗش

 أٗعًا ُسًٔ ُٖن اٍبػن إسٓاَ ُن الًابٗش ُن اٍذٙ رُٖاّٖش اٌٍٍُ ٖصنٜ. األُؾاٞ ورٖد

 ذٌٍ ُٖثَ. ٖتٍُٗذٕ اٍراْب بٗبٗرش دؽٖتٓا بٖاسػٛ اإلٍٔ أِ أصنت ذاٍذٗا ٖم٘. اُرأتٔ ًٖذٌٍ

 اسػّبَٖ -ًّٗسٛ سٗدٚ اٍّٗبٖـ اٍُحٗ٘ 
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 ٖربٖات ؽاٍٗٛ ُراتب ٖذٖٙ ًثٗرٗن ٖبػاروٛ. اٌٍٍُ إٍٜ دؽٖا ؽّدُا ُٖالتٖٗش اٍراْب ُتٜ

 ؽرغ اٍذٙ اٍٖرٌ ٖحؿ حدٖج أٗعًا ٖأصنٜ. ؽددِْ ًُٗٛ ٗطه أن ٗىدر ُن فٗرِْ

 .اٍبذٖر حاَُ الستٗناّٖش

 ٗنؾَ اآلن ٖإٍٜ اٍؾحاٟب ُن اٍُاٞ ْذا مؾَ ُا بًَ ٖٗذٗؿ ٗذبر أن ٗستػٗؿ ٍسان ٖأٙ

 ّّؼرْا ّٖحن اٍت٘ اٍؾحاٟب اٍصحر ٖري ًُٗٛ ٖؽدد اٍّحِٖ ًٖثرٚ اٍُػر وػر ُن أًثر أٗعًا

 ٖحذاِ ٖبرظ ٖحُرات ُُٗتات ٖحراوٗات ٖاٍدُاَُ ٖاٍساؽٗٛ اآلًالت ٗصن٘ ألّٔ. زُاّّا م٘

 ٖآالُٓا اٍّنش أُراغ ٗصن٘ ًان ٖباألًثر ًثٗرات ّساٞ ٖاّتناخ اٍػبؿ تنٖي بحاٍٛ أبرأ ود اٍت٘

 االستسىاٞ ُرغ ُن ماراًّٖ ٖٗحّا أٗعًا ٖأصنٜ. ٖاٍبٗاغ ٍٍؾّٗٗن اٍؾارغ اٍدُؾٛ ٖسٗالن

 اٍحطبٛ ّىػٛ ُن اٍراْب ُروظ ّٖىٜ. ذبٗثٛ ورحٛ ُن أذر ماراًّٖ ٖأصنٜ. برٕٞ اٍؾسر

 .اٍُعاعٛ

 ذُش ُن ؽٍٗٔ اٍُستحٖذٚ اٍحد اٍزاٟدٚ اٍّنش عٗىٛ ُن اٍراْب ًُارٖٗش ٖصنٜ

 مؾٍٓا ود باٍىَٖ ُتحطٜ أن ًُٗن ال ًثٗرٚ أذرٝ ٖأصنٗٛ. اٍُثاّٛ حطاٚ ُن ٖأٗعًا سّٛ ؽصرٚ

 .ًٗه ٖال داًُٟا اٍنؾَ ُن ٗٓدأ ٖال ٖٗنؾٍٓا اٍُاٞ ْذا

ُّ مبصناؽٛ  .آُٗن ارحُّا إٍّٓا اٍُسٗخ أٗٓا اٍػاْرٚ ٌأ

 


