الجيهررية الهونسية
وز ررة الشونة اجمحسيةوة السيية

بحدرية اغنادر

حنية ادوررة الجيسدرية
احدوررة الادرية ار بليةاننية2021ةةبلاررية29ةأكلهبرة2021ة
ة
ةةةةةةعجالةبملتسااة امقاوهنة األاألسةعددة 29ةاننية2018ة ل شرخة سة09ة اية2018ة اجللحقة
بجلحية الجاعااة اجمحسيةوة انظامة اد خحسةاحجلحسة الحدي ةوةبناءةعحىة الأللدعاء اة اجه و رة اىةكا ية
أعتاءة اجلحسة الحديةعددة مة1098ةبلاررية22ةأكلهبرة2021ةىذ ةوصو:ةة
ةةةةةةوةبلدة رللرفة ررسسةبحدرية اغنقادرة بدعهتكمةالمد ة جانية ادوررة الجيسدرية الدوررة الادرية
ار بلية احجلحسة الحدي ة ة وةذاك ة رهمة الجلية 29ة أكلهبرة 2021ة عحىة اناعية الاوسيةوة انصصة ناء ة ة
بجمرة الحدريةةاحنظرة سة لرووة سي وسيةألنية 2022ةوة الأللجاوةاجلاغلة اجه طنسم ة.وةالىجسية اجهوهوة
ار اءة امتهرة سة اجهعدةوة اجكانة اجلارة اسيجاة عاله .ة
وةبناء ةعحىة العالمة اجه وةاحلجهمةعددة 1099ةبلاررية22ةأكلهبرة2021ةوة اذيةرننةعحىة ووةوظر ة
احهوضة اصمسةألللمة الحنيةبنصصةطااية الألللابةامقاعية الحنااةوة الر مة الرووة اصمسية اهاقارسية ة.ة
ةةةةة للحة الحنية انسدةوهر ادرمة الاشقةررسسة اجلحس ة رالاة بااماوررمة مد اةتلازيةوة ه ألارة
اجلحسةاحلارالاة مةذوية اجفمهدرمة سة المر ة ثمةتطر ة اىة هوهوة الحنية لسناة طارة الحني ة وة
الطر ة اىة لرووة سي وسيةألنية2022ةوة نة اجلاررضةتلر جةخاللة نارةتلاركسةالامقا ة الة نة مدودرية
اجه ردةألللتةوغهطااةكلسررةوةعدمة امدررةعحىةترألسمة علجاد اةكا سيةاللة انفمقاا

ة وة تجتة

دعهرة اماوررمةاحلدخلةكجاةرحس :ة
عحسة اله س :ة طحلةتيوردة والدة اله سةبااجاءة اصااحةاحلر بةوة االحةطررقةاسة امرشةوةطررقةاغر بية اىةوألطة اجدرنيةوة ز ايةكرومةىنديةةوةاجارية الشلارةبااه اساا .ةة
تدخلةررسسة اجلحسة لسناة ووةرلمةتنظسمةاجالاةكرومة اينديةخاللةاجالاةبااللاونة ضة الحدرااة
اجلاوررةوةعندةبر ليةاجحي ةألسلمة الدخلةباعللارة نة ز ايةكرومة ايندية لرووةخجاألسةاحجلحس ة اة
بر لية الدخلة سة اطراقااة للمةخاللة الحنااة اللاركسية امقاد ية كجاة ووةتمةبر ليةتيوردةاسة اله ية
وة امسة اللارية مةاللة اجلحسة اليهيةةبااجاءة اصااحةاحلربة .ة
عحسةاجير:دعاة اىة الفقاتية اىة النسية الألاألسيةبجدرنيةااتمةخاايةاساوية اطراقااةوة النهررة الجه سةوةوروررة الدخلةاصساوية ا ضةااتمةة
وة قادةررسسة اجلحسة نة الحدريةبصددة ولازة لروعسنةالصحسحة انمقاوة انهد ءةبااطراقااةة

وةاساويةشلكية النهررة الجه سةانلة ال كاوسااة اجله ررةكجاة نة اهكااية اهطنسيةاحليذرلةة
وة اللدردة الجر وسةبر لتة لرووة اطررقة اررسنسيةباالنارمية اىة ااتمةوةدعاة اىةتكهرمةالنيةاساوية
الا ضةااتمةوة الحدريةألللجلةعحىة التصالةباانحطة اليهريةالسانةوولسية الا ضةوةوروررة الدخلةاحصساوية
 .لحجاةتمة عالمة اجندوبة اليهيةاحللحسمةبهولسية اجدرألية البلد رسيةبح

تمةوةعدمةو هدةاارسةاقارة

كجاةتمة امسامةبدوررااةاجر الية اجساهة انارحيةوة امةعدمةو هدة ركيةارسةبحديةاقارة وةالىةعهنة
د رمةاحلر تسلة قاامةىذ ة الشكالة عحجاة و نة الحدريةو راة اجمرةوةبمىةشاغرةاجدرةتلاوزاة

03ة

ألنه اةرغمةعدردة اجر ألالاةوة اللكسااةبانةعدمةتركسية ركيةار سةبحديةألاىمة سةتفقاامة الناءة
افهوهيةوة اجخاافقاا .ة
 رجةبهعلسحيةطاالةبلر ليةتللسدة اطررقةبمسة افلحةعحىة نلهىة نيلة انسدةعلدة احطسصة سالد ة وةز ايةكرومةىنديةبمسة افلحة
قادةررسسة اجلحسةبتهررة امتهرةخاللة حنية اللاركسيةالر لية اطررقة اجطحهبةوة نة الحدريةاقا تة
باز اية اليءة له مة مةكرومة اينديةبمسة افلحة اجمقابحيةاحجندررةوة يبمىة يءةرنسرةألسلمةبر للوة سة
امجالاة امقاد ي.ة
عادلة الجلهري :ةطاالةبااالحة اطررقة ار بطيةبسمة الم طررةو ة اغر بيةوة وا يةومقاوةتنهررةعجه سةبوةوةااورااةوظا ية اسية قادةررسسة اجلحسة نة اطررقة للدرةوةاكمةبلدةتدخلة مقاولة كحصة مة
اللة الركية اهطنسيةالأللغاللةوةتهزرضة اجساهةةتترر ل طررقةوة نة الحدريةر ألحتة الركية اجذكهررة
باعللارة ة نة اجمقاولةىهة اجنشولةالر اوة اطررقةعحى ةااالوة امدرجيةوةكجاةدعاة اىة امتهرةخاللة
الحنااة اللاركسيةالر ليةتدخالاةتنهررةعجه سة اة اماورااة يسة له ررةوةالة شكالة سةذاك .ةةة
علدة امكسمة اله سةدعاة اىة لحة اطررقة اجارةبلاولة نياوةوة نة الناء اة السةاقامةبياة رخصيةرغمةنة ه رهة اجللروسمةعحىة لحة اطري ةاقا ه ةبلناء اةغسرة رخصيةكجاةتطر ة اىة ووةبلدة نةوليلوة
الد ررةبلدمةتربسية البمقارةبااجنطمية انكنسيةاقامةبلناءة نلهدوةبجنطمية قالاسية

تطلةعحىة اطررقة

به رد سة اغنادرةوةو الةبلركسيةومطيةتنهررةعجه سةة
أ قادةررسسة اجلحسة نة اطررقة اجذكهررةىسة هوهوةاتسية نلهررةوة ال ادريةاقا تةبللسسمة ما سة
احد قاوةعمةامهاياةوةربمتة امتسية بلد رساةوة سة ولظارة امكمة انيارسةبلدة الأللينافةةاحلجكمة مة
لحة اطررقة اة النهررة الجه سة مدةتدخحتة الحدريةوجمة لرووةتهألليةشلكية النهررة الجه سة
باالدخلةبلنهررةطررقةبه رد سة اغنادرةعحىة نلهىة والدة فلا حةةوة كاوسية ايرادرة سة انمقاوة
اجلر ليةة لاايةالامقاةانلة ال كاوساا .ة
تدخلةعتهة اجلحسة الحدية انسدةبهبكرةبمةخحسفيةاحدعهرة اىةتلحسطة يءة مة اطررقة اررسنسيةعحىةنلهىةشاروة السييةباالرافيةوة وا يةومقاوةتنهررةعجه سةبااغر بيةوةتهأللية لالة اليسيية الجر وسية وة
دعهرة الد ررة اليهريةاحلليسيةبااالحة اطررقة ار بطيةبسمة اغر بيةوةزر درمةوة لحة اطراقااة اجلر لي .ة

 مجدةباماجة مجد:ة دعاة اىةتفلسلة لحةطررقةالولازةألاايةاحلحمة امة ا ضة اغنادرةوةتنلسلة ال الالةالحدريةوةتلدردة ثاثةاقاعية ال لجاعااةوة لحةطررقةرربطةبسمةاسة والدةبهاا وةةوة والدةانسمةكجاة
تطر ة اىةو هدةبناء اة هوهريةوةوروررةو هدةالةايذ ة اجلكلةوة اجطااليةبلركسية ركيةارسة
بحدية
أ قادةررسسة اجلحسة نة الحدريةطاالتة سةعدردة اجناأللااةبجكاتسلةرألجسية وةخاللة الحنااةوة
احمقاء اة ضة جلحسة انحطة اليهريةوة اجركيريةبتروررةتركسية ركيةارس ةبحديةاقارةاردوة اجخاافقااة
وة نة اجمرة اىيةوةشاغرةاجدرةتيردةعمةثالثةألنه ا ة وا ية اىة نةالهبية ال ر ء اة اجلللية مة
اللة الد ررة اليهريةاحلليسيةوةكذاكة الد ررة اليهريةاحفقالاية سة اجناطقةخارجة لالة اليسييةألاىجتة
سةتفقاامة الشكالةاسيةرمهمة لة اجه طنسمةبلمدرمة طال بةرخنةبناءةرلمةر تياة ة كجاةاقا تة الحدرية
باألللاررةوةتكحسفة مامةالنلسلة ال الالة الحدرية.ة
عتهة اجلحسة الحدية انسدةوا حة الارل :ةطحلةتركسيةومطية ساهةبجملررةألسديةزىسر .ةرشديةبمةخحسفيةطحلة مة اجلحسة اجه ميةالركسيةكلكةكجهردةرز ةالارحلوةوةتجتة قادتوةبلمدرمة
طحلةرلض مةوولسلوة ال لجاعسيةاسنظرة اجلحسة سة اجهوهوة سة حنيةالامي .ة
وةخلجتة الحنيةعحىة اناعية ار بليةوة انصصة ناء .
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