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اجلصا٥س يف ْٛ 10 :فُرب 4102

تصسٜح صرف ٞزقِ 4102 /36 :

عٓدَا ٜصبح ذل ايرتق ١ٝبني اي ٚ ِٖٛاملطتر! !!ٌٝ
ٖا قد ذدث َا نٓا قد ذرزْا َٓ٘ قبٌ تٛقٝع ايكاْ ٕٛاألضاض 305/18 ٞخبطٛزَ ٠ا ضٝتطُٓ٘ ايكاْ ٕٛاألضاضٞ
ملطتخدَ ٞايرتب ١ٝايٛطٓ َٔ ١ٝذٛاجص يػًل آفام ايرتق ١ٝيف ايستب املطتردث ١جلُٝع األضالى  ،فٗا ُٖا ايكسازإ زقُا ٚ 54 :
 53املؤزخإ يف  7أنتٛبس  4102ايًرإ ٜتطُٓإ فتح اَتراْات َٗٓ ١ٝيًرتق ١ٝإىل زتبيت أضتاذ َهٚ ٕٛأضتاذ زٝ٥ط ٞيف
ايتعً ِٝايجاْ ٟٛعً ٢ايتٛاي ٞأضفست عٔ عدد َٓاصب َاي ١ٝض ١ًٝ٦تعد عً ٢زؤٚع األصابع تسٖٔ ذل ايرتق ١ٝيألضاتر٠
ٚجتعً٘ بني ايٚ ِٖٛاملطترٚ ،ٌٝنُجاٍ ْكدّ عٓٝات َٔ ايٛالٜات عً ٢عدد املٓاصب املفتٛذ ١يستب ١أضتاذ زٝ٥ط ٞيف ايتعًِٝ
ايجاْٚ ٟٛيف مجٝع املٛاد  :ايػًف  ، 13بطهس ، 12٠ايبٜٛس ، 12 ٠تٝصٚ ٟش 13 ٚاجلًف ، 10 ١ضطٝف ٚ ، 15زقً ، 14 ١ضٛم
اٖساع ْٚ ... ، 10فظ ايػ ٤ٞبايٓطب ١يستب ١أضتاذ َه. ٕٛ
ٖٓٚا ْطحٌ املٓاصب ايصٖٝد ٠يًرتق ١ٝيف ايتعً ِٝايجآَْ 287- ٟٛصب أضتاذ زٝ٥طَٓ 853 ٚ ٞصبا يًُهٜ - ٕٛتٓافظ عًٗٝا
عػسات اآلالف َٔ األضاتر ٠؟  ٚإقصا ٤نًّ ٞيطٛز ٟاالبتداٚ ٞ٥املتٛضط َٔ ايرتق ١ٝهلر ٙايستب خالٍ االَتراْات املٗٓ ١ٝاملكبً١
 ،فبُح ٤ٞاملسض ّٛايتٓفٝر 305-18 ٟمت فتح بعض آفام ايرتق ١ٝيألضاتر ٠غري أْٗا ٚمبسٚز  2ضٓٛات َٔ صدٚز ٙبكٝت ذربا
عًٚ ٢زم ٚمل ٜطتفد َٓٗا َٛظفٚ ٞعُاٍ ايكطاع مما أجخ ايٛضع ٚمت ايدخ ٍٛيف ضًطً َٔ ١االضسابات فتح عً ٢إثسٖا
ايكاْ ٕٛاخلاص ٚعدٍ باملسض ّٛايتٓفٝرٚ421-04 ٟمحٌ َع٘ زتب ١مل تهٔ ممٓٛذ ١بايكدز ايهايف يألضاتر َٔ ٠قبٌ ٖٞٚ
زتب ١أضتاذ َه ٕٛيف طٛز ٟاالبتداٚ ٞ٥املتٛضط ٚ،مت إ قصا ٤غسحيٚ ١اضعْ ١عسا ملا تطُٓ٘ ٖرا ايكاْ َٔ ٕٛاختالالت ٚاضر١
مل ٜتٓب٘ هلا َفاٚضٚ ٛشاز ٠ايرتب ١ٝزغِ حترٜساتٓا َٔ َػب ١ايٛقٛع فٗٝا  ،خاصَ ١ا تعًل بعدّ إدزاد ايرتق ١ٝاآلي ١ٝيًُطتٛفني
يًػسٚط ٚاملتعًك ١أضاضا باألضاتر ٠اجلدد ذ ٟٚخرب ٠أقٌ َٔ  01ضٓٛات اير ٜٔمل ٜطعفِٗ احلغ يف االدَادٚ ،نرا اير ٜٔهلِ
خرب ١َٝٓٗ ٠غري أِْٗ مل ٜطتٛفٛا  41ضٓٚ ١ي ٛبٚ ّٛٝاذد .
ٖرا ايٛاقع األي ِٝصدّ مجٝع األضاتر ٠يف خمتًف األطٛاز  ،بٌ نٌ أضالى ايرتب ١ٝحلسَاِْٗ َٔ ايرتق ١ٝتجُٓٝا خلربتِٗ
املٗٓ ١ٝمما ضٝػهٌ عصٚفا نبريا يد ٣األضاتر َٔ ٠املػازن ١يف ٖر ٙاالَتراْات املٗٓ ١ٝبعد تكد ِٜطًب خطَٛ ٞقع ثِ
تهًَ ٜٔٛف اداز ٟفرطٛز َٚػازن ١يف االَترإ ٚ ،يف األخري ٜكاٍ ي٘ أْو مل ترتم ألْو غري َؤٌٖ يًرتق ١ٝ؟ ٚبٗرا تصبح
ايرتق ١ٝيف ايكطاع ُٖٚا َطتر ٌٝاملٓاٍ .
ختاَا ٜ :بك ٢االحتاد ايٛطين يعُاٍ ايرتبٚ ١ٝايتهَ ٜٔٛتُطها بايرتق ١ٝاآليٚ ١ٝايتر ٌٜٛاآلي ٞملٓاصب ايٓاجرني بػض
ايٓعس عٔ عد د املٓاصب املفتٛذ ١اييت طايبٓا بٗا يف مجٝع َفاٚضاتٓا َع ٚشاز ٠ايرتبٚ ١ٝاملدٜس ١ٜايعاَ ١يًٛظٝف ١ايعُٖٛٚ ،١َٝٛ
ْفظ املطًب اير ٟذككٓا ٙيف َفاٚضاتٓا بايٓطب ١يًستب اآل ١ًٜيًصٚاٍ ٚاير ٟضٝتِ جتطٝد ٙيف األٜاّ املكبً َٔ ١خالٍ
االَتراْات املٗٓ ١ٝبايسغِ َٔ اضتُساز اإلجراف ايهبري اير ٟطاٍ ف ١٦اآلًٜني يًصٚاٍ .

