ال�صحة والطوارئ والأزمات  :تطبيق
نظام املرور الأخ�ضر على امل�ستوى الوطني

�ص 06

برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها ي�ستقطب  65جن�سية

•• �أبوظبي -وام:

متا�شيا مع ر�ؤية الدولة يف مرحلة التعايف من جائحة كوفيد -19وتعزيز اجلهود
الوطنية لدى كافة القطاعات لت�أمني �صحة و�سالمة املجتمع بكافة �شرائحه� ،أعلنت
وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع بالتن�سيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث عن اعتماد تطبيق نظام املرور الأخ�ضر لدخول جميع اجلهات احلكومية
االحت��ادي��ة للموظفني وامل��راج�ع�ين يف ك��اف��ة �إم ��ارات ال��دول��ة وال�ت��ي �ستقت�صر على
املطعمني و�أ�صحاب الفئات امل�ستثناة من التطعيم ،وذلك ابتداء من  3يناير .2022
و�سي�سمح بدخول تلك اجلهات للأ�شخا�ص احلا�صلني على جرعتني من �أي لقاح
كوفيد -19معتمد يف ال��دول��ة واجل��رع��ات ال��داع�م��ة وامل �ع��ززة ل��ه ،وال��ذي��ن تظهر
�صفتهم يف تطبيق احل�صن باللون الأخ�ضر مع ا�ستمرارية �إج��راء فح�ص خمربي
 PCRكل  14يوما وذلك ل�ضمان فاعلية نظام املرور الأخ�ضر يف التطبيق.
(التفا�صيل �ص)7
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ح�ضر رفقة الأمني العام للجامعة العربية ووزراء الثقافة العرب قمة اللغة العربية يف �إك�سبو دبي

حممد بن را�شد ي�شهد �إطالق �إعـالن الإمارات للغـة العـربية
•• دبي-وام:

رئي�س الدولة ي�صدر قرارات ب�ش�أن ت�شكيل
جمل�س �أمناء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان

•• �أبوظبي -وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل ،قراراً ب�ش�أن ت�شكيل جمل�س �أمناء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان.
ون�ص القرار على ت�شكيل جمل�س �أمناء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان برئا�سة
ّ
�سعادة مق�صود عادل عبد اهلل كروز ،وع�ضوية  11ع�ضواً ،هم :فاطمة خليفة
جمعة الكعبي ،مرمي حممد الأحمدي ،فاطمة عبد الرحيم البدواويُ ،كليثم
عبيد بخيت عبيد املطرو�شي ،ن��ور غ��امن �سيف فرت را�شد ال�سويدي� ،أمرية
را�شد ال�صريدي ،د� .أحمد يو�سف عبد اهلل املن�صوري ،حممد �إبراهيم �أحمد
احلمادي ،د .زايد �سعيد �سيف �سعيد ال�شام�سي ،د .عبد العزيز عبد الرحمن
عبد اهلل النومان ،و�شهريار حيدر �أ�شرف نوابي( .التفا�صيل �ص)2

�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ�ي����س جم�ل����س ال� ��وزراء
ح��اك��م دب � ��ي ،رع � ��اه اهلل� ،إط �ل�اق
�إع�ل��ان الإم� � ��ارات ل�ل�غ��ة العربية
يف ج�ن��اح دول��ة الإم� ��ارات ب�إك�سبو
 2020دب��ي ،بح�ضور �أ�صحاب
املعايل وزراء الثقافة العرب وذلك
ت��زام �ن �اً م��ع ال �ي��وم ال �ع��امل��ي للغة
ال �ع��رب �ي��ة ،وع �ل��ى ه��ام����ش ال ��دورة
الـ 22مل�ؤمتر ال ��وزراء امل�س�ؤولني
عن ال�ش�ؤون الثقافية يف الوطن
ال �ع ��رب ��ي ال� �ت ��ي ت� �ق ��ام يف �إك�سبو
 2020دبي.
وق� � ��ال � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن را� � �ش ��د �آل مكتوم:
ح�ضرت اليوم رفقة الأمني العام
جل��ام�ع��ة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ووزراء
الثقافة العرب قمة اللغة العربية
يف �إك�سبو دبي والتي تنظمها وزارة
الثقافة وال�شباب بالدولة اللغة
العربية ت�ستحق قمماً كثرية لأنها
قمة يف اجلمال ..وقمة يف االت�ساع
وال�شمول  ..وقمة يف كونها وعا ًء
للح�ضارة بكل �أب�ع��اده��ا .و�أ�ضاف
�� �س� �م ��وه� � :ش �ه��دت �أي� ��� �ض� �اً �ضمن

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

حممد بن را�شد يقدم واجب
العزاء يف وفاة ماجد الفطيم

•• دبي-وام:

قدم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،و�إىل جانبه �سمو
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية ،و�سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،رئي�س جمل�س دبي للإعالم ،واجب العزاء يف وفاة
املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ماجد حممد الفطيم ،رحمه اهلل.
(التفا�صيل �ص)2

ال�سبت  1يناير عطلة ر�أ�س ال�سنة امليالدية
للحكومة االحتادية والقطاع اخلا�ص

•• دبي -وام:

حممد بن را�شد يوقع �إعالن الإمارات للغة العربية (وام)
ال �ق �م��ة ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى �إع�ل��ان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ال� ��دورة الـ 22مل ��ؤمت��ر ال� ��وزراء
الإم� � ��ارات ل�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة رفقة ن��ائ��ب ح��اك��م دب ��ي ن��ائ��ب رئي�س امل�س�ؤولني عن ال�ش�ؤون الثقافية
وزراء ال�ث�ق��اف��ة ال �ع��رب ووقعت جمل�س الوزراء وزير املالية ،كما يف ال��وط��ن ال�ع��رب��ي .وو ّق ��ع على
معهم عليه  ..نعلن من خالله ح�ضر الإط �ل�اق م�ع��ايل حممد �إع�ل�ان الإم� ��ارات للغة العربية
ال�ت��زام�ن��ا جت��اه�ه��ا ل�غ� ًة لهويتنا ب��ن ع �ب��داهلل ال �ق ��رق ��اوي ،وزير �إىل جانب �سموه ،معايل �أحمد
وثقافتنا وعلومنا  ..نلتزم بها �ش�ؤون جمل�س ال��وزراء ،ومعايل �أبو الغيط ،الأمني العام جلامعة
لغ ًة للحياة .مت �إطالق الإعالن رمي ب �ن��ت �إب��راه �ي��م الها�شمي ،ال��دول العربية ،ومعايل حممد
بح�ضور �سمو ال�شيخ حمدان بن وزي � ��رة دول� ��ة ل �� �ش ��ؤون التعاون ولد �أعمر ،املدير العام للمنظمة
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل ال ��دويل ،وم�ع��ايل ن��ورة الكعبي ،ال �ع��رب �ي��ة ل �ل�ت�رب �ي��ة والثقافة
عهد دب��ي ،و�سمو ال�شيخ مكتوم وزي��رة الثقافة وال�شباب رئي�سة والعلوم( ،التفا�صيل �ص)2

�أ�صدرت الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية� ،أم�س ،تعميماً
ب�ش�أن �إج ��ازة ر�أ���س ال�سنة امل�ي�لادي��ة اجل��دي��دة  2022يف احلكومة
االحتادية ،بحيث تكون يوم ال�سبت املوافق  1يناير  ،2022على �أن
ي�ست�أنف الدوام الر�سمي يوم الإثنني املوافق  3يناير  ،2022وذلك
ا�ستناداً لقرار جمل�س ال��وزراء ب�ش�أن العطالت الر�سمية ،وبناء على
النظام اجل��دي��د للعمل الأ�سبوعي يف القطاع احلكومي االحتادي
الذي يبد�أ العمل به اعتباراً من  1يناير .2022
كما تقرر �أن يكون ي��وم ال�سبت امل��واف��ق الأول من �شهر يناير لعام
 2022عطلة ر�سمية مدفوعة الأجر جلميع العاملني يف القطاع
اخلا�ص يف الدولة مبنا�سبة ر�أ�س ال�سنة امليالدية ..ي�أتي ذلك ا�ستنادا
لقرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن العطالت الر�سمية( .التفا�صيل �ص)3

القوات العراقية حتبط حماولة ا�ستهداف رتل يف بابل

م�سريات جديدة نحو الق�صر الرئا�سي تطالب باملدنية

حمدوك :وحدة وا�ستقرار ال�سودان يف خطر هجوم �صاروخي على املنطقة اخل�ضراء و�سط بغداد

•• اخلرطوم-وكاالت:

ق � ��ال رئ� �ي� �� ��س ال � � � � ��وزراء ع� �ب ��د اهلل
ح �م ��دوك� ،إن ا� �س �ت �ق��رار ال�سودان
ووح � ��دت � ��ه يف خ � �ط ��ر ،ودع � � ��ا �إىل
التوافق على ميثاق �سيا�سي حلماية
م�ستقبل البالد ،و�سط احتجاجات
حا�شدة على االنقالب الع�سكري.
ه ��ذا وخ� ��رج ع �� �ش��رات الآالف من
ال���س��ودان�ي�ين يف م���س�يرات حا�شدة،
الأح ��د ،ق��ا��ص��دة الق�صر الرئا�سي
يف اخل��رط��وم ،للمطالبة باحلكم
امل� ��دين وحم��ا� �س �ب��ة ال �� �ض��ال �ع�ين يف
مقتل حمتجني.
وحترك املتظاهرون ،و�سط تواجد
�أم �ن��ي م�ك�ث��ف ،و�إغ �ل��اق ل �ع��دد من
اجل�سور والطرق الرئي�سية امل�ؤدية
�إىل و�سط العا�صمة.
وك��ان��ت ال���س�ل�ط��ات ال���س��ودان�ي��ة قد
�أع �ل �ن��ت ،الأح � ��د� ،إغ �ل��اق اجل�سور
ال ��راب � �ط ��ة ب �ي�ن م � ��دن العا�صمة
اخل��رط��وم ،ا��س�ت�ع��دادا للتظاهرات
ال � � �ت � � ��ي ت � � �ت� � ��زام� � ��ن م� � � ��ع ذك� � � ��رى
االحتجاجات التي �أط��اح��ت بنظام
الرئي�س ال�سابق عمر الب�شري.
و�أغ�ل�ق��ت ال�سلطات ج���س��ورا تربط
و�سط اخلرطوم ب�ضاحيتي �أم درمان
وبحري غرب و�شمال العا�صمة.

التحالف :تدمري م�سريتني
حوثيتني�أطلقتا�صوبمطار�أبها
•• اليمن-وكاالت:

�أع� �ل ��ن حت��ال��ف دع� ��م ال �� �ش��رع �ي��ة يف
اليمن� ،أم�س الأح��د� ،أن الدفاعات
اجلوية ال�سعودية دم��رت طائرتني
م���س�يرت�ين �أط �ل �ق��ت ب��اجت��اه مطار
�أبها الدويل .كما �أعلن التحالف �أن
ميلي�شيا احلوثي حاولت ا�ستهداف
امل �� �س��اف ��ري��ن ف �ج ��ر �أم � ��� ��س بثالث
م �� �س�يرات ،و�أن امل �� �س�يرات انطلقت
م ��ن م �ط��ار � �ص �ن �ع��اء ال � ��ذي �أ�صبح
مركزاً النطالق الهجمات العابرة
للحدود.
وك��ان��ت ال��دف��اع��ات ال �� �س �ع��ودي��ة قد
دم��رت يف وق��ت �سابق �أم����س طائرة
م �� �س�ي�رة �أط �ل �ق��ت ب ��اجت ��اه خمي�س
م�شيط .وك��ان التحالف ق��د �أعلن،
ال �� �س �ب��ت ،ع ��ن ت�ن�ف�ي��ذ  19عملية
ا��س�ت�ه��داف يف م� ��أرب واجل ��وف �ضد
ميلي�شيا احلوثي خالل � 24ساعة.
و�أفاد التحالف �أن عملياته يف م�أرب
واجل ��وف �أ��س�ف��رت ع��ن ت��دم�ير 11
�آلية ،ومقتل  80عن�صراً �إرهابياً.

حمدوك يدعو اىل التوافق ال�سيا�سي حلماية م�ستقبل ال�سوادن
ورغ � ��م ذل � ��ك ،ك� ��ان م ��ن امل� �ق ��رر �أن مت�سك ال���ش��ارع مب��واق�ف��ه املطالبة
تنطلق امل���س�يرات يف ال��واح��دة من ب�إبعاد اجلي�ش عن امل�شهد ال�سيا�سي،
ظ�ه��ر الأح� ��د؛ ل�ك��ن م�ن��ذ ال�ساعات وتعرث جهود رئي�س الوزراء عبد اهلل
الأوىل م ��ن ل �ي��ل ال �� �س �ب��ت ،جتمع حمدوك الرامية لت�شكيل حكومة
�آالف املحتجني يف خمتلف ميادين ت�ك�ن��وق��راط ،وف�ق��ا ل�لات�ف��اق املوقع
و� � �ش� ��وارع اخل� ��رط� ��وم ،ال�ستقبال ب�ي�ن��ه وق��ائ��د اجل�ي����ش ع�ب��د الفتاح
متظاهري الأقاليم الذين توافدوا ال�ب��ره� ��ان يف  21م ��ن نوفمرب؛
م �� �س��اء ال �� �س �ب��ت ،ق��اط �ع�ي�ن مئات ت�ستجيب ق �ط��اع��ات ع��ري���ض��ة من
الكيلومرتات على الأرج��ل �أو على ال�شارع ال�سوداين لدعوات التظاهر
منت دراجات هوائية ،للم�شاركة يف املتوا�صلة.
وي �ج��ري �إط�ل�اق دع ��وات التظاهر
امل�سرية.
ويف ظ��ل ج�م��ود �سيا�سي ن��اج��م عن م ��ن ق �ب��ل جت �م��ع امل �ه �ن �ي�ين وجل ��ان

امل� �ق ��اوم ��ة ،و� �س��ط ت �ن��دي��د باتفاق
ح �م��دوك وال �ب�ره ��ان ،ومطالبات
مب �ح��ا� �س �ب��ة م ��ن ت �� �س �ب �ب��وا مبقتل
امل�ئ��ات م��ن ال�شباب ال��ذي��ن �سقطوا
ب��ر� �ص��ا���ص ال� �ق ��وات الأم �ن �ي��ة منذ
الإط ��اح ��ة ب�ن�ظ��ام ع�م��ر ال�ب���ش�ير يف
احلادي ع�شر من �أبريل .2019
وت��أت��ي ه��ذه التطورات فيما ت�شدد
�أط ��راف دول�ي��ة على ��ض��رورة �إنهاء
الإج � ��راءات ال�ت��ي ات�خ��ذه��ا اجلي�ش
يف اخلام�س والع�شرين من �أكتوبر،
وال �ت��ي ق�ي��ل �إن �ه��ا خ �ط��وات هدفت
لقطع الطريق �أمام عملية التحول
الدميقراطي يف البالد.
وت�ع�ب�يرا ع��ن ح��ال��ة اجل �م��ود� ،أعلن
رئ �ي ����س ال � � ��وزراء ال �� �س ��وداين تعرث
االتفاق املوقع مع الربهان وجميع
املبادرات التي طرحها خالل الفرتة
الأخ �ي��رة ،ب���س�ب��ب ال�ت�م�تر���س وراء
امل��واق��ف وال ��ر�ؤى املتباينة للقوى
املختلفة.
ومنذ �إع�لان الربهان يف اخلام�س
وال�ع���ش��ري��ن م��ن �أك �ت��وب��ر املا�ضي،
ح��ال��ة ال � �ط ��وارئ يف ال� �ب�ل�اد وحل
جمل�سي ال�سيادة وال ��وزراء ،ي�شهد
ال� ��� �س ��ودان ا� �ض �ط��راب��ات �سيا�سية
وحركة احتجاجات كبرية �أدت �إىل
مقتل  45متظاهرا.

•• بغداد-وكاالت:

ا�ستهدف هجوم ب�صاروخني املنطقة اخل�ضراء املح�صنة و�سط بغداد التي
ت�ضم ال�سفارة الأمريكية ،فجر الأحد ،ح�سبما �أفادت قوات الأمن العراقية
يف ب�ي��ان ،مو�ضحة �أن �أح��د ال�صاروخني �أ�سقط ،يف هجوم ي��أت��ي قبل نحو
�أ�سبوعني من املوعد املقرر الن�سحاب القوات القتالية الأجنبية من البالد.
وجاء يف بيان خللية الإعالم الأمني� ،أن املنطقة اخل�ضراء يف بغداد تعر�ضت
�إىل ق�صف بوا�سطة �صاروخني نوع كاتيو�شا ،حيث فجر الأول باجلو بوا�سطة
منظومة �سريام (الدفاعية)� ،أما الثاين فقد �سقط قرب �ساحة االحتفاالت،
م�ضيفة �أن الهجوم ت�سبب ب�أ�ضرار يف �سيارتني.
و�أ� �ض��اف ال�ب�ي��ان �أن ق��وات الأم ��ن ب��ا��ش��رت بعملية حتقيق وحت��دي��د موقع
الإطالق.
وبعدما �أطلقت ال�سلطات العراقية هذا الأ�سبوع� ،سل�سلة عمليات �أمنية يف
خمتلف املحافظات ملالحقة عنا�صر داع�ش والعنا�صر الإرهابية� ،أفاد يحيى
ر�سول ،الناطق با�سم القائد العام للقوات امل�سلحة العراقية� ،أم�س الأحد،
ب�أن وكالة اال�ستخبارات والتحقيقات االحتادية يف حمافظة بابل �أحبطت
حماولة ال�ستهداف �أرتال دعم لوج�ستي بعبوتني نا�سفتني.
و�أ� �ض��اف ر� �س��ول ع�بر ح�سابه ال��ر��س�م��ي ع�ل��ى ت��وي�تر� ،أن �إح ��دى العبوتني
كانت �ضد ال��دروع معدة للتفجري على الطريق ال�سريع والثانية يف قاطع
ال�شوملي.
فيما تعد ه��ذه العملية الثانية خ�لال �أي ��ام ،فقد �أح�ب�ط��ت اال�ستخبارات
الع�سكرية العراقية ،اخلمي�س املا�ضي ،حماولة ال�ستهداف �أرت��ال الدعم
اللوج�ستي بعبوة نا�سفة يف الديوانية جنوبي البالد.
وك�شفت خلية الإعالم الأمني ،يف من�شور عرب �صفحتها يف في�سبوك حينها،
�أن وكالة اال�ستخبارات والتحقيقات االحتادية يف وزارة الداخلية يف حمافظة
الديوانية ،مت ّكنت �أثناء امل�سح امليداين من �إحباط حماولة ال�ستهداف �أرتال
الدعم اللوج�ستي بعبوة نا�سفة معدة للتفجري على الطريق ال�سريع يف قاطع
احلمزة .و�أ�ضافت �أنه مت تفجري العبوة باملوقع من قبل خبري املتفجرات.

 % 60من الإ�صابة بكوفيد 19يف �إجنلرتا بال�ساللة اجلديدة

طواريء وتدابري �أوروبية جديدة الحتواء انت�شار �أوميكرون
•• عوا�صم-وكاالت:

قال وزير ال�صحة الربيطاين �ساجد جاويد� ،أم�س الأحد� ،إن احلكومة
الربيطانية تتابع �أحدث بيانات كوفيد 19كل �ساعة تقريباً و�ستقوم مبا
يتطلبه الأمر الحتواء االنت�شار.
وقال جاويد �إن حتليل البيانات �أظهر �أن نحو  60%من �إجمايل حاالت
الإ�صابة اجلديدة بكوفيد 19يف �إجنلرتا هي �إ�صابات بال�ساللة اجلديدة
�أوميكرون �سريعة االنت�شار لكن البلد يف حالة �أف�ضل مما كانت عليه
وقت عيد امليالد يف العام املا�ضي فيما يرجع للتطعيمات والفحو�ص.
ورد جاويد على �س�ؤال عما �إذا كانت قيود جديدة �ستفر�ض قائ ً
ال :نفعل
ما ن��راه �ضرورياً لكن ذلك يجب �أن يكون مدعوماً بالبيانات...نتابع
البيانات ونناق�شها مع علمائنا و�أف�ضل م�ست�شارينا كل �ساعة تقريباً..
و�سنبقي الو�ضع قيد املراجعة.
هذا وقالت �صحف حملية الأحد �إن احلكومة الإيطالية تدر�س اتخاذ
تدابري جديدة لتجنب زيادة حاالت الإ�صابة بكوفيد -19خالل فرتة
العطالت و�سط خماوف من انت�شار �ساللة �أوميكرون �شديدة العدوى
املتحورة من فريو�س كورونا.
وقالت �صحيفة كوريريي ديال �سريا اليومية الإيطالية �إن رئي�س الوزراء
الإيطايل ماريو دراجي قد يفر�ض على من مت تطعيمهم �إجراء اختبار
لإثبات عدم �إ�صابتهم بالفريو�س قبل دخول �أماكن مزدحمة مبا يف ذلك
املالهي واملالعب ،وذلك بعد اجتماعه مع الوزراء يف  23دي�سمرب.

�إقبال كبري على تلقي لقاح كورونا داخل مركز مت �إن�شا�ؤه حدي ًثا يف لندن (ا ف ب)
و�ستكون االختبارات ال�سلبية مطلوبة للدخول �إىل دور ال�سينما وامل�سارح
بالإ�ضافة �إىل و�ضع الكمامات يف الأماكن املفتوحة.
ومب��وج��ب القواعد احلالية ،يحق مل��ن تلقوا اللقاح �أو تعافوا م�ؤخرا
م��ن امل��ر���ض ال��دخ��ول واجل�ل��و���س يف احل��ان��ات وامل�ط��اع��م وامل�ت��اح��ف ودور
ال�سينما والنوادي واملباريات الريا�ضية .وقال �أحد امل�ست�شارين العلميني
احلكوميني لل�صحيفة بع�ض التدابري ،مثل �إلزام اجلميع بو�ضع كمامات
حتى يف الأماكن املفتوحة ...ميكن �أن يتم تطبيقها قريبا.

بقايا �صاروخ كاتيو�شا �أ�صاب املنطقة اخل�ضراء املح�صنة يف بغداد (رويرتز)
ي�شار �إىل �أن ال�سلطات العراقية كانت �أطلقت �سل�سلة عمليات �أمنية يف
خمتلف املحافظات ملالحقة عنا�صر داع����ش والعنا�صر الإره��اب�ي��ة ،بعدما
ت�صاعدت عمليات التنظيم خ�لال الأ�سبوعني املا�ضيني ب�شن �سل�سلة من
الهجمات تركز �أغلبها عند املناطق املتنازع عليها بني بغداد و�أربيل� ،شمايل
العراق.

خالف بني برملان ليبيا ومفو�ضية
االنتخابات حول �إعالن الت�أجيل

•• طرابل�س-وكاالت:

�أ�صبح ت�أجيل االنتخابات الليبية �أمرا واقعا ال مفر منه على ما يبدو ،و�سط
عدم ا�ستعداد �أي من الأطراف الفاعلة يف البالد لإعالن اخلطوة ر�سميا.
وو�سط ه��ذا التخبط ،ظهر خ�لاف جلي بني ال�برمل��ان واملفو�ضية العليا،
ف�ب�ع��دم��ا �أع �ل��ن رئ�ي����س امل�ف��و��ض�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�لان�ت�خ��اب��ات ع �م��اد ال���س��اي��ح ،يف
ت�صريحات �إع�لام�ي��ة� ،أن��ه يف ح��ال ت�أجيل االن�ت�خ��اب��ات ،ف ��إن ال�برمل��ان هو
امل�ؤ�س�سة التي �ستعلن عن ذلك ولي�س املفو�ضية ،لأنها ال متلك االخت�صا�ص،
م�ضيفا �أن من �أ�صدر �أم��ر التنفيذ هو من ي�صدر �أم��ر الإيقاف ،وهو من
يقرر يوم االقرتاع والت�أجيل ،اعترب النائب وع�ضو اللجنة الربملانية ملتابعة
العملية االنتخابية �صالح افحيمة ،يف ت�صريح لـ(العربية.نت)� ،أن الربملان
لن يعلن عن ت�أجيل �أبدا.
و�أ��ض��اف �أن املفو�ضية ه��ي م��ن �أعلنت مقدرتها على �إج ��راء االنتخابات،
وبالتايل عليها �إعالن الت�أجيل �أي�ضاً.
كما �أو� �ض��ح افحيمة� ،أن ال�برمل��ان �سيجتمع بعد انق�ضاء امل��وع��د املحدد
لالنتخابات �أي بعد  24دي�سمرب ،ليعلن لليبيني عن تع ّذر �إجرائها و�أ�سباب
ذلك ،وي�ضع جميع امل�ؤ�س�سات �أمام م�س�ؤولياتها ،كما �سي�شمل هذا الإعالن
حزمة من الإجراءات �سيتم الإف�صاح عنها يف حينها.
وج��اءت ه��ذه التطورات بعدما �أعلنت اللجنة الربملانية املكلفة مبتابعة
العملية االنتخابية عن ا�ستالمها التقارير املطلوبة من اجلهات املعنية
حول االنتخابات ،وعلى ر�أ�سها تقرير املفو�ضية العليا لالنتخابات ،وقالت
�إنها �ستقوم بفح�صها ،ثم رفع تو�صياتها �إىل الربملان.

م�س�ؤول �أمريكي :يجب منع حزب
اهللمنالو�صوللنظاملبناناملايل
•• وا�شنطن-بريوت-وكاالت:

� �ش � ّك ��ل ال � ��واق � ��ع امل � � ��ايل امل�صريف
وم �ك ��اف �ح ��ة ال �ف �� �س ��اد وتبيي�ض
الأم ��وال ومت��وي��ل الإره ��اب حمور
لقاء م�صريف عن بُعد جمع وكيل
وزارة اخلزانة الأمريكية للإرهاب
واال� �س �ت �خ �ب��ارات امل��ال �ي��ة ،بريان
نيل�سون ،مبجل�س �إدارة جمعية
امل�صارف يف لبنان ،قبل �أيام.
وق� � ��د دع� � ��ا ن �ي �ل �� �س��ون امل� ��� �ص ��ارف
اللبنانية وامل�ؤ�س�سات احلكومية
�إىل امل�شاركة يف التغيري من خالل
معاجلة الف�ساد وم�ن��ع ح��زب اهلل
من �إمكانية الو�صول �إىل النظام
امل ��ايل ال �ل �ب �ن��اين ،ب�ح���س��ب البيان
الذي وزعته جمعية امل�صارف.
ول �ع��ل الأه� � ��م يف االج �ت �م ��اع كان
ت �� �ش �ج �ي��ع امل � �� � �س � ��ؤول الأم �ي�رك� ��ي
امل �� �ص��ارف ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ع�ل��ى اتخاذ
ت ��داب�ي�ر �أك �ث��ر ف��اع �ل �ي��ة حلماية
النظام املايل يف لبنان من الف�ساد
من خالل القيام بالتدقيق املايل.
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رئي�س الدولة ي�صدر قرارات ب�ش�أن ت�شكيل جمل�س �أمناء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان
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ومبوجب القرار ،يختار املجل�س من بني �أع�ضائه نائباً للرئي�س يحل حمله
•• �أبوظبي -وام:
يف ح��ال غيابه ،وتكون م��دة ع�ضوية املجل�س �أرب��ع �سنوات تبد�أ من تاريخ
�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه العمل بهذا القرار.
اهلل ،قراراً ب�ش�أن ت�شكيل جمل�س �أمناء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان.
وبنا ًء على ما ورد يف قانون ان�شاء الهيئة ،مت و�ضع �آلية ت�شاورية الختيار
ّ
ون�ص القرار على ت�شكيل جمل�س �أمناء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان �أع�ضاء جمل�س الأمناء من اجلهات اال�ست�شارية والأكادميية وم�ؤ�س�سات
برئا�سة �سعادة مق�صود ع��ادل عبد اهلل ك��روز ،وع�ضوية  11ع�ضواً ،هم :املجتمع املدين وذوي اخلربات الفنية والتخ�ص�صية ،باعتبار �أن ع�ضويتهم
فاطمة خليفة جمعة الكعبي ،مرمي حممد الأحمدي ،فاطمة عبد الرحيم هي ب�صفتهم ال�شخ�صية.
البدواويُ ،كليثم عبيد بخيت عبيد املطرو�شي ،نور غامن �سيف فرت را�شد كما �أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
ال�سويدي� ،أم�يرة را�شد ال�صريدي ،د� .أحمد يو�سف عبد اهلل املن�صوري" ،حفظه اهلل" ،قراراً بتعيني �سعادة الدكتور �سعيد حممد عبداهلل الغفلي
حممد �إبراهيم �أحمد احلمادي ،د .زايد �سعيد �سيف �سعيد ال�شام�سي ،د� .أميناً عاماً للهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان ،بدرجة " وكيل وزارة".
عبد العزيز عبد الرحمن عبد اهلل النومان ،و�شهريار حيدر �أ�شرف نوابي .و�أ�صدر �سموه قراراً ب�ش�أن م�شاركة ممثلي اجلهات احلكومية يف اجتماعات

جمل�س �أمناء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان.
ون�ص القرار على ما يلي " :يُ�شارك ممثلو اجلهات احلكومية التالية ،يف
�أعمال جمل�س �أمناء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان ،وح�ضور اجتماعاته:
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ،وزارة العدل ،وزارة الداخلية ،وزارة املوارد
الب�شرية والتوطني ،وزارة تنمية املجتمع".
و�أكد قرار �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة � ،أن كل جهة من اجلهات املن�صو�ص
عليها بالبند  /1/م��ن ه��ذه امل� ��ادة ،ت�ق��وم ب��اخ�ت�ي��ار م��ن ميثلها ،و ُتر�سل
الرت�شيحات م�صحوبة ببيانات كافية عن املر�شح �إىل رئي�س الهيئة ،كما
ن�ص القرار ،على �أن��ه ال يكون ملمثلي اجلهات احلكومية املن�صو�ص عليها
باملادة الأوىل من هذا القرار احلق يف الت�صويت على املو�ضوعات املعرو�ضة
على جمل�س الأمناء.

حممد بن را�شد يقدم واجب
العزاء يف وفاة ماجد الفطيم

•• دبي-وام:

قدم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،و�إىل جانبه �سمو ال�شيخ مكتوم
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر املالية ،و�سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س
جمل�س دبي للإعالم ،واجب العزاء يف وفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ماجد
حممد الفطيم ،رحمه اهلل .جاء ذلك خالل زي��ارة �سموه �إىل منزل �أ�سرة
الفقيد ،حيث ق��دم �سموه �صادق موا�ساته �إىل جنل الفقيد ط��ارق ماجد
الفطيم ،وذوي��ه و�آل الفطيم جميعاً الذين �أع��رب��وا عن عظيم امتنانهم
ل�سموه على موا�ساته ال�صادقة لهم يف م�صابهم اجللل ،راجني اهلل العلي
القدير �أن يحفظ �سموه وقيادتنا الر�شيدة من كل مكروه.

ح�ضر رفقة الأمني العام جلامعة الدول العربية ووزراء الثقافة العرب قمة اللغة العربية يف �إك�سبو دبي

حممد بن را�شد ي�شهد �إطالق �إعـالن الإمارات للغـة العـربية
•• دبي-وام:

�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را��ش��د �آل م�ك�ت��وم ،ن��ائ��ب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم �ل ����س ال � ��وزراء
حاكم دبي ،رعاه اهلل� ،إطالق �إعالن
الإم � ��ارات ل�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة يف جناح
دول ��ة الإم� � ��ارات ب��إك���س�ب��و 2020
دبي ،بح�ضور �أ�صحاب املعايل وزراء
الثقافة ال�ع��رب وذل��ك ت��زام�ن�اً مع
اليوم العاملي للغة العربية ،وعلى
هام�ش الدورة الـ 22مل�ؤمتر الوزراء
امل�س�ؤولني عن ال�ش�ؤون الثقافية يف
الوطن العربي التي تقام يف �إك�سبو
 2020دبي.
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم :ح�ضرت اليوم
رفقة الأم�ين العام جلامعة الدول
العربية ووزراء الثقافة العرب قمة
اللغة العربية يف �إك�سبو دبي والتي
تنظمها وزارة ال�ث�ق��اف��ة وال�شباب
بالدولة اللغة العربية ت�ستحق قمماً
كثرية لأنها قمة يف اجلمال ..وقمة
يف االت���س��اع وال���ش�م��ول  ..وق�م��ة يف
كونها وعا ًء للح�ضارة بكل �أبعادها.
و�أ�ضاف �سموه� :شهدت �أي�ضاً �ضمن
القمة التوقيع على �إعالن الإمارات
للغة العربية رفقة وزراء الثقافة
العرب ووقعت معهم عليه  ..نعلن
م��ن خ�لال��ه ال�ت��زام�ن��ا جتاهها لغ ًة
لهويتنا وثقافتنا وعلومنا  ..نلتزم
بها لغ ًة للحياة .مت �إطالق الإعالن
بح�ضور �سمو ال�شيخ ح�م��دان بن
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ،ويل
عهد دبي ،و�سمو ال�شيخ مكتوم بن
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،نائب
ح��اك��م دب ��ي ن��ائ��ب رئ �ي ����س جمل�س
ال � ��وزراء وزي ��ر امل��ال �ي��ة ،ك�م��ا ح�ضر
الإطالق معايل حممد بن عبداهلل
ال �ق��رق��اوي ،وزي ��ر � �ش ��ؤون جمل�س
ال��وزراء ،ومعايل رمي بنت �إبراهيم
ال �ه��ا� �ش �م��ي ،وزي � ��رة دول� ��ة ل�ش�ؤون
ال �ت �ع��اون ال� � ��دويل ،وم �ع ��ايل ن ��ورة
الكعبي ،وزي ��رة الثقافة وال�شباب
رئ �ي �� �س��ة ال � � � ��دورة الـ 22مل�ؤمتر
ال � ��وزراء امل �� �س ��ؤول�ين ع��ن ال�ش�ؤون
الثقافية يف الوطن العربي .وو ّقع
على �إعالن الإم��ارات للغة العربية
�إىل ج��ان��ب � �س �م��وه ،م �ع��ايل �أحمد
�أب��و الغيط ،الأم�ي�ن ال�ع��ام جلامعة
ال� ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،وم �ع��ايل حممد
ول��د �أع�م��ر ،امل��دي��ر ال�ع��ام للمنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم،
ومعايل ن��ورة بنت حممد الكعبي،
لي�صبح الإع �ل��ان خ��ارط��ة طريق
م� ��وح� ��دة جل �م �ي��ع امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات يف
ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة .وق��دم��ت معايل
ن ��ورة ب�ن��ت حم�م��د ال�ك�ع�ب��ي وزي ��رة
ال �ث �ق��اف��ة وال �� �ش �ب��اب �إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم �شرحاً حول �إعالن الإمارات
ل �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة وج� �ه ��ود ال� � ��وزارة
ل �� �ص��ون ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة وتعزيز
ح�ضورها حملياً وع��امل�ي�اً .وقالت
معايل ن��ورة الكعبي :ك�شف تقرير
حالة اللغة العربية وم�ستقبلها يف
ن�سخته الأوىل � �ض��رورة التن�سيق

حممد بن را�شد:

وعاء للح�ضارة بكل �أبعادها
• اللغة العربية ت�ستحق قمم ًا كثرية لأنها قمة يف اجلمال  ..وقمة يف االت�ساع وال�شمول  ..وقمة يف كونها
ً
• �شهدت �ضمن القمة التوقيع على �إعالن الإمارات للغة العربية رفقة وزراء الثقافة العرب ووقعت معهم عليه  ..نعلن من خالله
لغة لهويتنا وثقافتنا وعلومنا  ..نلتزم بها ً
التزامنا جتاهها ً
لغة للحياة

�إعالن الإمارات للغة العربية:
• مرجع للم�س�ؤولني يف الدول العربية لإطالق مبادرات وم�شاريع حتفظ اللغة العربية وتعزز ح�ضورها لدى الأجيال القادمة
• ي�ست�شرف م�ستقبل اللغة العربية يف الف�ضاء الرقمي والعوامل اجلديدة وال�صناعات املرتبطة باللغة العربية ،وتوظيف تكنولوجيا
الع�صر يف تعليم ون�شر اللغة العربية
• يت�ضمن ع�شرة بنود �أ�سا�سية متثل خارطة طريق �شاملة تغطي جميع املجاالت املرتبطة باللغة العربية
والتعاون بني الدولة العربية من
خ�لال التخطيط اللغوي ال�سليم
والعمل العربي امل���ش�ترك ،واليوم
نخطوا خ�ط��وة مهمة على طريق
ت �ط �ب �ي��ق ت ��و�� �ص� �ي ��ات وخم� ��رج� ��ات
التقرير ب��إط�لاق �إع�لان الإمارات
ل� �ل� �غ ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة وال� � � � ��ذي ميثل
خ� ��ارط� ��ة ط ��ري ��ق � �ش��ام �ل��ة تغطي
جميع امل �ج��االت امل��رت�ب�ط��ة باللغة
العربية" .و�أ�ضافت" :يع ّد �إعالن
الإم � � ��ارات ل�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة مرجعاً
ل �ل �م �� �س ��ؤول�ين يف ال � ��دول العربية
لإط�ل�اق امل �ب��ادرات وامل�شاريع التي

حت �ف��ظ ال �ل �غ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة ،وتعزز
ح�ضورها ل��دى الأج �ي��ال القادمة
ويف ن �ف �� ��س ال � ��وق � ��ت ت�ست�شرف
م���س�ت�ق�ب�ل�ه��ا يف ال �ف �� �ض��اء الرقمي
وال� �ع ��وامل اجل ��دي ��دة وال�صناعات
املرتبطة باللغة العربية ،وتوظيف
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ع �� �ص��ر يف تعليم
ون�شر اللغة ال�ع��رب�ي��ة ،لتغدو لغة
للحا�ضر وامل�ستقبل .وكانت وزارة
الثقافة وال�شباب قد �أطلقت العام
املا�ضي تقرير حالة اللغة العربية
وم�ستقبلها مب�شاركة  15م�ؤ�س�سة
�إعالمية ،و 10جمامع لغوية ،و18

جامعة من حول العامل .و�ساهمت
يف اع ��داد ال�ت�ق��ري��ر  65م�ؤ�س�سة.
وي�ت���ض�م��ن �إع �ل�ان الإم� � ��ارات للغة
العربية ع�شرة بنود �أ�سا�سية ،هي:
�أو ًال – اللغة العربية هوية  :اللغة
العربية وطن جامع ،و�صلة الو�صل
بني تراثنا وحا�ضرنا ،تعك�س غنى
جمتمعاتنا وتنوّعها ،تتفاعل فيها
الف�صحى ولهجاتها ب�شكل فريد
مُ�ش ِّكلة رافعة حل�ضارتنا وثقافتنا
و�آدابنا وفنوننا ،وو�سيلة للتوا�صل
وال �ت �ف��اه��م ب�ي�ن ��ش�ع��وب�ن��ا ،وممكنة
ل �ط �م��وح��ات ��ش�ب��اب�ن��ا و�أحالمهم،

و�صوتاً مل�شاعرهم ،ودعامة الزدهار
جمتمعاتنا واقت�صاداتنا .ثانياً –
تعليم اللغة العربية وتعلمها.
توجه ف ّعال ،ور�ؤية جديدة
ت�أ�سي�س ّ
ل�ل�ن�ج��اح يف تعليم ال�ل�غ��ة العربية
وت� �ط ��وي ��ر ط� ��رائ� ��ق ت �ع �ل �ي �م �ه��ا يف
امل��دار���س حاجة �ضرورية لتطوير
جم�ت�م�ع��ات�ن��ا ول�ن�م��و اقت�صاداتنا،
ويتحقق ذلك بالتعاون مع املراكز
البحثية املخت�صة لتوفري مناهج
ح��دي �ث��ة ت��رت �ك��ز ع �ل��ى املمار�سات
العاملية ال ُف�ضلى ،وتطوير برامج
�إعداد مُع ّلمي اللغة العربية وتعزيز

م �ع��ارف �ه��م وق��درات �ه��م لتدري�سها
ب �ط��ري �ق��ة ع�ل�م�ي��ة ت �� �س � ّه��ل تع ّلمها
وتق ّربها للأجيال اجلديدة .ثالثاً
– املحتوى العربي.
حت �� �س�ين امل �ح �ت ��وى ال �ع ��رب ��ي على
الإن�ت�رن ��ت ك � ّم �اً ون ��وع� �اً و�ضرورة
تنموية للمجتمعات العربية وذلك
عن طريق اال�ستثمار يف م�ؤ�س�سات
ن �� �ش��ر رق� �م ��ي ،ت �ب �ن��ي من � ��اذج عمل
م�ستدامة وقابلة للنم ّو بالتعاون
مع احلكومات وامل�ؤ�س�سات املعرفية
وت � �ق� ��دم ل �ل �م �� �س �ت �خ��دم�ين ال �ع ��رب
حمتوىً مفيداً وموثوقاً ي�ساعدهم

يف ح �ي��ات �ه��م وع �م �ل �ه��م .راب � �ع � �اً –
تكنولوجيا اللغة العربية.
ي �ت �ط �ل��ب امل �� �س �ت �ق �ب��ل ب �ن �ي��ة حتتية
رق�م�ي��ة ت�خ��اط��ب الإن �� �س��ان والآل ��ة
العربية وه��و ما يتحقق بالتعاون
ب�ين امل��راك��ز ال�ب�ح�ث�ي��ة وال�شركات
وزي ��ادة الإن �ف��اق اال�ستثماري على
ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي ومعاجلة
ال �ل �غ��ة ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ومن� � ��اذج تعلم
الآل ��ة وامل �ك��ان��ز ال�ل�غ��وي��ة وم��ا ينتج
عنها م��ن تطبيقات خدمية تفهم
الكتابة واحل��دي��ث باللغة العربية
على تنوعها .خام�ساً – ال�صناعات

املتعلقة باللغة العربية .
ال �� �ص �ن��اع��ات ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى اللغة
ال�ع��رب�ي��ة ،م�ث��ل التعليم والإع�ل�ام
والن�شر� ،شركاء رئي�سيون ل�ص ّناع
ال���س�ي��ا��س��ة واالق �ت �� �ص��اد يف تعزيز
ح�ضور اللغة العربية وازدهارها،
وحت� � �ت � ��اج مل� �ن ��ح ت� �ن� �م ��وي ��ة وبيئة
ا�ستثمارية م�ت�ط��ورة ُت�ط� ّب��ق فيها
ح �ق��وق امل�ل�ك�ي��ة ال �ف �ك��ري��ة ملواجهة
القر�صنة وبناء ق��درات امل�ؤ�س�سات
اخل� ��ا� � �ص� ��ة يف جم� � � ��االت تطوير
الأع� �م ��ال وال �ت ��وزي ��ع والت�سويق.
�ساد�ساً – حركة الرتجمة .
ل �ل�ترج �م��ة دور �أ� �س��ا� �س��ي يف نقل
املعرفة وتوطينها والتوا�صل بني
الثقافات ،ويف �إث��راء اللغة العربية
ب�ت�ع��اب�ير وت��راك �ي��ب وم�صطلحات
جديدة ُت�ؤ ّثر يف املجتمع واالقت�صاد
وال �ت �ع �ل �ي��م والإع� � �ل � ��ام ،فتطوير
ال�ت�رج �م��ة م ��ن ال �ع��رب �ي��ة و�إليها
واال� �س �ت �ث �م��ار ف �ي �ه �م��ا � �ض ��روري ��ان
لتعزيز م�ساهمتنا يف ُ�صنع املعرفة.
�سابعاً – اللغة العربية والعلوم .
اللغة العربية التي كانت يف ما�ضيها
ح��ا� �ض �ن��ة ل�ل�ب�ح��ث واالك �ت �� �ش��اف يف
جمتمعاتها ،حت�ت��اج ال �ي��وم �إتاحة
املعارف احلديثة بالعربية من �أجل
حتقيق م�ستقبل زاهر لأبنائها ،عن
طريق اال�ستثمار يف ترجمة العلوم
والأبحاث ،ويف البحث العلمي وفق
حاجاتنا التنموية ،كما حتتاج �إىل
رب ��ط ال �ب��اح �ث�ين ال �ع��رب ب�شبكات
ت �� �ش��ارك منتجهم ال�ع�ل�م��ي بينهم
وتتيحه للباحثني بلغات �أخرى.
ثامناً – اللغة العربية لغة عاملية.
ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة واح� ��دة م��ن �أكرث
ل �غ��ات ال �ع��امل ان �ت �� �ش��اراً ،وه ��ي لغة
توا�صل و�إنتاج ثقايف ومن خاللها
ن� �ع ��زز ح �� �ض��ور ث �ق��اف �ت �ن��ا وفكرنا
وم�ساهماتنا احل���ض��اري��ة ،ويتعزز
ذلك عن طريق بناء �شراكات عاملية
مع امل�ؤ�س�سات الأكادميية واملراكز
ال �ث �ق��اف �ي��ة ودع� ��م ج �ه��ود تعليمها
يف ال� �ع ��وامل اجل ��دي ��دة .ت��ا� �س �ع �اً –
املرجعيات وال�سيا�سات الوطنية .
حت �ت��اج امل �ج �ت �م �ع��ات ال �ع��رب �ي��ة �إىل
ت �خ �ط �ي��ط ل� �غ ��وي � �س �ل �ي��م تتعاون
على ر�سمه احلكومات وم�ؤ�س�سات
امل�ج�ت�م��ع ب�ك��اف��ة �أن��واع �ه��اُ ،ترتجم
�إىل ��س�ي��ا��س��ات ل�غ��وي��ة يف جماالت
التعليم والإع�ل�ام والف�ضاء العام
وال �� �ص �ن ��اع ��ات امل��رت �ب �ط��ة باللغة
العربية ،و�إىل تعاون بني مرجعيات
اللغة العربية املختلفة يف دولنا كل
وفق �أولوياته واحتياجاته .عا�شراً
– م�ستقبل اللغة العربية .
ال�ع��رب�ي��ة ل�غ��ة لل��أج��داد والأب �ن��اء،
تتطور وتتغري دوم �اً مثل �أي لغة
ح �ي��ة .ه��ي ل �غ��ة ال��دي��ن وال �ت��راث،
متاماً كما هي لغة حياة واقت�صاد
وف��ن وع �ل��وم ،نبني ع�ل��ى ما�ضيها
�إذ ن�شكل م�ستقبلها بثقة و�إميان،
ون�ؤ�س�س مقاربات حديثة تتجاوز
م��ا �أ� �ص �ب��ح م�ه�م� ً
لا وت���س�ت��وع��ب ما
يحمله ت�سارع االحتكاك بني لغات
ال� �ع ��امل وث �ق��اف��ات��ه م ��ن حتديات
وفر�ص.
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�أخبـار الإمـارات

الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف خمي�س
م�شيط ومطار �أبها بطائرات بدون طيار مفخخة
•• �أبوظبي-وام:

�أع ��رب ��ت دول� ��ة الإم� � � ��ارات ع ��ن �إدان� �ت� �ه ��ا وا�ستنكارها
ال�شديدين مل�ح��اوالت ميلي�شيات احل��وث��ي الإرهابية،
ا�ستهداف املدنيني والأعيان املدنية يف اململكة العربية
ال�سعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة ،با�ستهدافها
مدينة خمي�س م�شيط ومطار �أبها من خالل طائرات
بدون طيار مفخخة ،اعرت�ضتها قوات التحالف.
واع �ت�برت دول��ة الإم� ��ارات  -يف ب�ي��ان ��ص��ادر ع��ن وزارة

اخلارجية والتعاون ال��دويل � -أن حماولة ا�ستهداف وج��ددت ال ��وزارة ت�ضامن دول��ة الإم ��ارات الكامل مع
هذه املناطق املدنية يعد ت�صعيدا خطريا وعمال جبانا ،اململكة �إزاء هذه الهجمات الإرهابية ،والوقوف معها
يهدد �أم��ن و�سالمة وحياة املدنيني وامل�سافرين ،وهو يف �صف واحد �ضد كل تهديد يطال �أمنها وا�ستقرارها،
مبثابة جرمية حرب ت�ستدعي اتخاذ كافة الإجراءات ودعمها يف كل ما تتخذه من �إج ��راءات حلفظ �أمنها
ال�ل�ازم ��ة حل �م��اي��ة الأع � �ي� ��ان امل��دن �ي��ة م ��ن تهديدات و�سالمة مواطنيها واملقيمني على �أرا�ضيها.
احلوثيني .و�أك��دت ال��وزارة �أن ا�ستمرار هذه الهجمات و�أك��د البيان �أن �أم��ن الإم��ارات العربية املتحدة و�أمن
الإره��اب �ي��ة جلماعة احل��وث��ي يعك�س حتديها ال�سافر اململكة العربية ال�سعودية كل ال يتجز�أ و�أن �أي تهديد
للمجتمع ال� ��دويل وا��س�ت�خ�ف��اف�ه��ا ب�ج�م�ي��ع القوانني �أو خطر يواجه اململكة تعتربه الدولة تهديداً ملنظومة
الأمن واال�ستقرار فيها.
والأعراف الدولية.
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ال�سبت  1يناير عطلة ر�أ�س ال�سنة
امليالدية للحكومة االحتادية
•• دبي -وام:

�أ�صدرت الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية� ،أم�س،
تعميماً ب�ش�أن �إج��ازة ر�أ���س ال�سنة امليالدية اجلديدة 2022
يف احلكومة االحت��ادي��ة ،بحيث ت�ك��ون ي��وم ال�سبت امل��واف��ق 1
يناير  ،2022على �أن ي�ست�أنف ال��دوام الر�سمي يوم الإثنني
املوافق  3يناير  ،2022وذلك ا�ستناداً لقرار جمل�س الوزراء
ب�ش�أن العطالت الر�سمية ،وبناء على النظام اجلديد للعمل
الأ�سبوعي يف القطاع احلكومي االحتادي الذي يبد�أ العمل به
اعتباراً من  1يناير  .2022ورفعت الهيئة  -بهذه املنا�سبة

التقى كفاءات مواطنة من م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص

 �أ�سمى �آي��ات التهنئة والتربيكات �إىل مقام �صاحب ال�سموال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ،و�إىل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة و�إىل �إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو
�أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإم��ارات� ،سائلني اهلل
العلي القدير �أن يعيد هذه املنا�سبة عليهم مبوفور ال�صحة
والعافية.كما ه�ن��أت �شعب دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة
واملقيمني على �أر�ضها بهذه املنا�سبة.

03

خالد بن حممد بن زايد يوجه بتو�سيع نطاق مبادرات بناء امل�سارات الوظيفية للرتكيز على القطاعات ذات الأولوية
•• �أبوظبي-وام:

التقى �سمو ال�شيخ خ��ال��د ب��ن حممد ب��ن زاي��د �آل ن�ه�ي��ان ،ع�ضو املجل�س
التنفيذي لإمارة �أبوظبي رئي�س مكتب �أبوظبي التنفيذي ،كفاءات مواطنة
م��ن م�ؤ�س�سات القطاع اخل��ا���ص ،بعد تخ ّرجهم م��ن ال�برام��ج احلكومية
اخلا�صة بتطوير املهارات.
ووجه �سموه بتو�سيع نطاق مبادرات بناء امل�سارات الوظيفية للرتكيز على
القطاعات ذات الأولوية.
واط�ل��ع �سموه ،خ�لال االج�ت�م��اع ،على اخل�ب�رات التي اكت�سبها املواطنون
يف بناء م�سارات وظيفية ناجحة يف القطاع اخل��ا���ص ،وع�ّبررّ عن اعتزازه
بجهودهم التي ت�سهم يف دفع م�سرية التنمية يف الدولة.
ح�ضر اللقاء معايل حممد علي ال�شرفاء ،رئي�س دائرة التنمية االقت�صادية
� -أبوظبي ،ومعايل علي را�شد الكتبي رئي�س دائرة الإ�سناد احلكومي.

وفد ال�شعبة الربملانية الإماراتية ي�شارك يف اجلل�سة
الثانية للربملان العربي واجتماعات جلانه يف عمان
•• �أبوظبي -وام:

ي� ��� �ش ��ارك وف � ��د ال �� �ش �ع �ب��ة الربملانية
ل �ل �م �ج �ل ����س ال ��وط �ن ��ي االحت � � � ��ادي ،يف
اج �ت �م��اع��ات جل ��ان ال�ب�رمل��ان العربي،
واجل�ل���س��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن دور االنعقاد
الثاين من الف�صل الت�شريعي الثالث
خ�ل��ال ال� �ف�ت�رة م ��ن  20ح �ت��ى 23
دي�سمرب  2021يف العا�صمة الأردنية
عمان .ي�ضم الوفد �أع�ضاء جمموعة
ال �� �ش �ع �ب��ة ال�ب�رمل��ان �ي��ة الإم ��ارات� �ي ��ة يف
الربملان العربي �سعادة كل من حممد

�أحمد اليماحي رئي�س املجموعة نائب
رئ�ي����س ال�برمل��ان ال�ع��رب��ي ع�ضو جلنة
ال�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سية والأمن
ال�ق��وم��ي ،ون��اع�م��ة ع�ب��داهلل ال�شرهان
ال� �ن ��ائ ��ب ال � �ث� ��اين ل��رئ �ي ����س املجل�س
ع���ض��و جل �ن��ة ال �� �ش ��ؤون االجتماعية
والرتبوية والثقافية واملر�أة وال�شباب،
و�أح� �م ��د ب��و� �ش �ه��اب ال �� �س��وي��دي ع�ضو
جلنة ال���ش��ؤون االقت�صادية واملالية،
و� �ش��ذى �سعيد ال�ن�ق�ب��ي ن��ائ��ب رئي�س
جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانوين
وح � �ق� ��وق الإن � �� � �س� ��ان .ووف� � ��ق ج� ��دول

�أع�م��ال اجتماعات اللجان ت�ستعر�ض
جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سية
والأمن القومي ،التطورات ال�سيا�سية
والأمنية يف العامل العربي ،وحماور
ت�ق��ري��ر احل��ال��ة ال�سيا�سية يف العامل
العربي 2021م ،ومناق�شة م�سودة
ر�ؤية الربملان العربي ب�ش�أن �آلية متابعة
اال�ستحقاقات االنتخابية يف عدد من
ال��دول العربية ،وورق��ة ب�ش�أن حتقيق
الأمن واال�ستقرار يف الوطن العربي.
وت�ط�ل��ع جل�ن��ة ال �� �ش ��ؤون االجتماعية
والرتبوية والثقافية واملر�أة وال�شباب

ع�ل��ى م��ذك��رة ب �� �ش ��أن م �� �ش��روع قانون
ا�سرت�شادي عربي ملكافحة العنف �ضد
املر�أة ،ودرا�سة و�ضع �آلية �أو �إطار لدعم
الت�شريعات العربية اخلا�صة باحلفاظ
على البيئة ،ومناق�شة مقرتح م�شروع
قانون ا�سرت�شادي عربي حلماية اللغة
العربية ،وم��ذك��رة ب���ش��أن م�ستجدات
�إط �ل��اق وث �ي �ق��ة ت �ط��وي��ر ال�ت�ع�ل�ي��م يف
الوطن العربي يف مملكة البحرين.
وت �ن ��اق �� ��ش جل �ن ��ة ال � �� � �ش � ��ؤون املالية
واالقت�صادية م�ستجدات التح�ضري
لعقد املنتدى العربي حول "متطلبات

تعزيز التكامل االقت�صادي بني الدول
العربية" ،و�إع��داد قانون ا�سرت�شادي
عربي يف جمال الذكاء اال�صطناعي،
وم� ��� �ش ��روع حم� � ��اور ت �ق��ري��ر احل��ال��ة
االق�ت���ص��ادي��ة يف ال�ع��امل ال�ع��رب��ي لعام
2021م .فيما تناق�ش جلنة ال�ش�ؤون
ال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة وحقوق
الإن���س��ان� ،إع��داد ا�سرتاتيجية عربية
م��وح��دة مل�ك��اف�ح��ة ا��س�ت�غ�لال وعمالة
الأط� �ف ��ال ،وم �� �ش��روع حم ��اور تقرير
حالة حقوق الإن�سان يف العامل العربي
لعام 2021م ،ومذكرة الأمانة العامة

حول التطورات التي ت�شهدها الدول
العربية يف حماية ح�ق��وق ال�سجناء،
و�إع� ��داد خ�ط��ة ب��رن��ام��ج لتنظيم عدد
م��ن ال�برام��ج وامللتقيات م��ع الهيئات

والأج� � �ه � ��زة امل �ن �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة بحقوق الثاين من الف�صل الت�شريعي الثالث
اخلمي�س املوافق  23دي�سمرب 2021
الإن�سان على امل�ستوى الدويل.
ومن املقرر �أن يعقد الربملان العربي يف ال�ق��اع��ة الرئي�سية ملجل�س النواب
ج�ل���س�ت��ه ال �ث��ان �ي��ة م ��ن دور االنعقاد الأردين يف عمان.

ا�ستقبلت قرابة � 123ألف ًا و 158معاملة الكرتونية خالل 2021

وزارة الطاقة والبنية التحتية تطور موقعها الإلكرتوين وموقع زايد للإ�سكان وفق �أحدث التطورات التكنولوجية
•• دبي-الفجر:

طورت وزارة الطاقة والبنية التحتية ،موقعها الإلكرتوين www.moei.
 ،gov.aeوكذلك املوقع اخلا�ص بربنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان www.
 ،szhp.gov.aeوذلك ان�سجاماً مع توجهات الوزارة الرامية لتعزيز وتكري�س
ا�ستخدام التكنولوجيا واال�ستفادة منها يف جمال التحول الرقمي ،وجت�سيداً
لأهدافها اال�سرتاتيجية للوزارة وحر�صها الدائم على حتقيق التوا�صل الفعال
مع جمهورها ،حيث �أن املوقع يت�سم مبالئمته ملتطلبات احلكومة الذكية ،ويربز
الهوية امل�ؤ�س�سية التي تتواءم مع التوجهات احلكومية يف دولة الإمارات ،ويهدف

اىل رفع جودة اخلدمات املقدمة ،وت�صميم املوقع ب�شكل ع�صري و�شامل يركز
على تفعيل امل�شاركة الإلكرتونية يف ظل التطورات التكنولوجية املت�سارعة.
و�أو�ضحت الوزارة �أن تطوير املوقعني يندرج �ضمن �إطار التطوير امل�ستمر الذي
تنتهجه ال��وزارة ملواكبة املتغريات ،ومن منطلق حر�صها على حتديث موقعها
الإل �ك�تروين ملواكبة ر�ؤي��ة ال ��وزارة ومهامها اجل��دي��دة ،وتوجهاتها امل�ستقبلية
املتوافقة مع خطة الدولة لال�ستعداد للخم�سني عاماً املقبلة ،و�صوال لتحقيق
مئوية الإم ��ارات  2071وري��ادت�ه��ا عاملياً ،ف�ضال ع��ن توجهها لتعزيز عملية
التحول الرقمي.
يف �سياق �آخر �أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية� ،أنها ا�ستقبلت منذ بداية العام

�شرطة �أبوظبي حتث ال�سائقني على
االلتزام «بخط ال�سري الإلزامي»

اجلاري قرابة � 123ألفاً و 158معاملة الكرتونية ،فيما ا�ستقبلت خالل العام
املا�ضي � 115ألفاً و 789معاملة ،وذل��ك عرب موقعها الإل�ك�تروين www.
 ،moei.gov.aeوتطبيقها عرب الهواتف الذكية.
وتف�صي ً
ال ف�إن املعامالت كانت بخ�صو�ص اخلدمات التي تقدمها ال��وزارة ،ففي
قطاع البنية التحتية و�صل عددها خالل العام اجل��اري �إىل �أكرث من 5214
معاملة� ،إ�ضافة �إىل  15911معاملة تتعلق بربنامج ال�شيخ زاي��د للإ�سكان،
و� 102ألف و 12معاملة مرتبطة بخدمات قطاع النقل الربي والبحري� ،إىل
جانب  21لقطاع الطاقة.
وبهدف مواكبة تطلعات حكومة دولة الإمارات والتوجهات الرقمية امل�ستقبلية

ط��ورت وزارة الطاقة والبنية التحتية ،موقعها الإل �ك�تروين ب�شكله اجلديد
وخ��دم��ات��ه املتنوعة ،www.moei.gov.ae ،وال��ذي يتميز بال�شمولية
والتنوع عرب تعزيزه ب�أحدث و�سائل التكنولوجيا احلديثة ،والت�صاميم الع�صرية
املبتكرة املب�سطة التي تتيح �سهولة الت�صفح والو�صول �إىل املعلومة ،حر�صاً من
ال��وزارة على تقدمي الأف�ضل لأف��راد املجتمع ،ومبا يلبي تطلعات املتعاملني يف
�إجناز معامالتهم بجودة عالية ويف زمن قيا�سي للح�صول على البيانات ب�سهولة.
فيما تهدف ال��وزارة من خ�لال جهودها احلثيثة �إىل تقدمي �أف�ضل اخلدمات
للمتعاملني ،وم�ساعدتهم يف احل�صول عليها ،ب�سرعة و�سهولة ،وعلى مدار
ال�ساعة ،وانطالقاً من �سعي وزارة الطاقة والبنية التحتية لإ�سعاد تعامليها.

خطوة نحو تعزيز قدرات اجلهاز يف جمال الذكاء اال�صطناعي وتبني �أف�ضل ممار�سات احلوكمة

جهاز �أبوظبي للمحا�سبة �أول جهة حكومية
تنقل مركز بياناتها �إىل البيئة ال�سحابية
• تقلل عملية انتقال مركز البيانات �إىل البيئة ال�سحابية املخاطر البيئية،
وحتقق وفورات مالية والتكاليف الت�شغيلية ،وتعزز الأمن واالمتثال
•• �أبوظبي-وام:

وذك��رت �أن املق�صود بخط ال�سري الإل��زام��ي للمركبات هو ال�سري الإلزامي
•• �أبوظبي-الفجر:
لل�سائقني على م�سار واح��د "حارة" من دون تغيري اجت��اه املركبة ناحية
دعت �شرطة �أبوظبي ال�سائقني �إىل �ضرورة االلتزام بخط ال�سري الإلزامي اليمني� ،أو ناحية الي�سار ،ويكون خط ال�سري �إلزاميا ب�شكل دائم بناء على
يف احلاالت التي يجب على ال�سائق االلتزام بخط �سري معني مو�ضحة �أن التحديد بعالمات املرور �سواء كانت �شواخ�ص �أو خطوط �أر�ضية مثل �أماكن
خمالفة ع��دم ال�ت��زام امل��رك�ب��ات بخط ال�سري الإل��زام��ي ت�سبب يف احلوادث منع التجاوز وحتديد خطوط خا�صة لبع�ض �أن��واع املركبات و عند وجود
والإ�صابات البالغة التي ت�سببها هذه املخالفة.
لوحات منع جتاوز ال�شاحنات وقد يكون خط ال�سري �إلزاميا ب�شكل م�ؤقت
منع
على
حر�صها
املركزية
العمليات
و�أكدت مديرية املرور والدوريات بقطاع
بنا ًء على ظروف حمددة مثل ظروف الزمان �أو املكان �أو حالة الطريق ،مثل
التجاوزات التي يقوم بها بع�ض ال�سائقني يف ال�شوارع الداخلية واخلارجية قواعد منع التجاوز عند "انعدام الر�ؤية و االختناقات املرورية و احلوادث"
م��ن خ�لال تطبيق امل��ادة رق��م  86ال�ت��ي ن�صت عليها الالئحة التنفيذية و ع�ن��د ال�ت��وق��ف ع�ل��ى ال�ت�ق��اط�ع��ات ب��ان�ت�ظ��ار �أول��وي��ة امل ��رور  ،ك�م��ا ق��د يكون
املعدلة لقانون ال�سري وامل��رور رقم (« )178ع��دم التزام املركبة اخلفيفة خط ال�سري حم��ددا لأن��واع معينة من املركبات مثل خط ال�سري الإلزامي
بخط ال�سري الإلزامي وعقوبتها الغرامة املالية  400درهم».
للحافالت و �سيارات الأجرة .

يعترب جهاز �أبوظبي للمحا�سبة �أول جهة حكومية على م�ستوى �إمارة
�أبوظبي تواكب حركة التحول الرقمي التي ت�شهدها حكومة �أبوظبي،
حيث مت نقل م��رك��ز بياناته �إىل البيئة ال�سحابية يف جمموعة G42
لتعزيز قدراته يف جمال الذكاء اال�صطناعي عرب كافة عملياته الرقمية.
وت�أتي هذه اخلطوة متا�شياً مع توجيهات القيادة الر�شيدة للإمارة من
�أجل حتقيق �أعلى م�ستويات النزاهة ،وتعزيز �أف�ضل ممار�سات احلوكمة
ب�صورة م�ستمرة.
وق��د عقد اجل�ه��از اتفاقية �شراكة م��ع جمموعة  G42التي تتخذ من
�أب��وظ�ب��ي م�ق��راً لها وتن�شط يف جم��ايل ال��ذك��اء اال�صطناعي واحلو�سبة
ال�سحابية.
و�سي�ستخدم اجلهاز  -مبوجب هذه ال�شراكة  -احلو�سبة ال�سحابية املتقدمة
وال��ذك��اء اال�صطناعي لدعم تنفيذ �أف�ضل ممار�سات الإدارة واحلوكمة،
وطرح تقنيات رقابية جديدة ،حيث مت ّكن خدمات  G42اجلهاز من دمج
تطبيقاته بتكنولوجيا الذكاء اال�صطناعي لديها ،وهذا بدوره ي�ساهم يف
تعزيز القدرة التناف�سية لإم��ارة �أب��و ظبي يف جم��االت الرقابة على املال
العام.

وق��ال��ت هيفاء البلو�شي ،م��دي��ر �إدارة تقنية امل�ع�ل��وم��ات بجهاز �أبوظبي
للمحا�سبة " :ت�أتي ه��ذه اخل�ط��وة النوعية يف �إط ��ار ال�ت��وج��ه احلكومي
للتحول الرقمي الذي يعك�س الر�ؤية اال�ست�شرافية لقيادتنا الر�شيدة ب�ش�أن
م�ستقبل القطاع احلكومي ،ويتعامل با�ستباقية مع التحديات العاملية
التي تتطلب �إحداث التغيري مبا مي ّكننا من تطبيق الأنظمة الرقمية وفق
�أف�ضل املعايري العاملية".
وتتمثل خمرجات هذا التحول يف تعزيز الأداء امل�ؤ�س�سي ،وخف�ض التكاليف
املالية والت�شغيلية باعتماد احلو�سبة ال�سحابية ،و�صيانة البنى التحتية
لتكنولوجيا املعلومات ،وحتقيق وفورات يف العمليات الت�شغيلية .كما تتمثل
يف حت�سني املرونة الت�شغيلية مما يتيح للجهاز �إمكانية تو�سيع نطاق �أعماله
بعيداً عن قيود توفر الأجهزة .وتدعم االتفاقية �أي�ضاً التحول الرقمي
ال�سريع الذي ت�شهده خمتلف جهات حكومة �أبوظبي ،ومي ّكن اجلهاز من
حتقيق �أه��داف ا�سرتاتيجيته اجلديدة املتمثلة يف تعزيز حماية الأموال
العامة ،واالرتقاء مببادئ امل�ساءلة والنزاهة ،وحتقيق الكفاءة الت�شغيلية
املثلى.
توجه اجلهاز الرامي �إىل �ضمان ا�ستمرارية �سري
و�سيعزز ه��ذا التحول ّ
وت�صريف الأعمال ،ويرفد م�ساعيه يف قيادة التغيري نحو م�ستقبل �أكرث
�أماناً وازدهاراً.
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جامعة الإمارات حتتفي باليوم العاملي للغة العربية
•• العني-الفجر:

حتتفى جامعة االم��ارات العربية املتحدة باليوم العاملي للغة العربية .واك��د الدكتور
يو�سف حطيني ،املحا�ضر يف برنامج اللغة العربية يف الكلية اجلامعية بجامعة االمارات
العربية املتحدة �إن االحتفال باليوم العاملي للغة العربية  ،ي�أتي تتويجاً �سنوياً النت�صار
كبري حققته اللغة العربية على ال�صعيد الدويل ،بعد �أ ّن ّ
مت �إدخالها �ضمن برامج اللغات
الر�سمية املعتمدة يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف الثامن ع�شر من دي�سمرب عام
 ،1973وبعد �أن مت تكري�س اليوم ذات��ه يوماً عامليا للغة العربية من قبل املجل�س
التنفيذي ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم (اليون�سكو) عام 2012
و�أ�شار �إىل �أ ّن للغة العربية �سماتٍ جتعلها قادرة على مواكبة ك ّل تطوّر تقني و�صناعي،
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من خالل قدرتها على ا�شتقاق مفردات جديدة ،تنتمي لروح الع�صر ،وتعبرّ بفعالية عن
التطورات التي ط��ر�أت على حياتنا املعا�صرة يف خمتلف املجاالت ،ومن خالل قدرتها
�أي�ضاً على املواءمة بني قواعدها املعيارية والعلم احلديث ،مبا مي ّكنها من �أن تكون لغة
معا�صرة ق��ادرة على �صياغة الأفكار البحثية مبنتهى الدقة ،وتكون بذلك لغة بحث
علمي بامتياز ،ال �سيما يف الع�صر ال��ذي نعي�ش فيه يف ظل تطورات تقنية مت�سارعة،
ونحتاج فيه �إىل لغة مرنة ،قادرة على التطور ،مثل لغتنا التي متتاز بقدرة فائقة على
اال�شتقاق والتوليد؛ مما يجعلها ق��ادرة على احتواء كل جديد ،والتعبري عنه بكفاءة
ودقة.
كما �أ�شار الدكتور حطيني �إىل �أ ّن النهو�ض مب�ستوى اللغة العربية ،هو واجب وطني
وقومي و�إن�ساين ،لأن ه��ذه اللغة العظيمة ت�ش ّكل هويتنا الرتاثية والدينية ،وعلينا

جميعاً� ،أفراداً وم�ؤ�س�سات� ،أن ن�سهم يف احلفاظ عليها ،و�أن نعمل على ا�ست�صدار مزيد
من القوانني حلماية اللغة وحت�صينها ،م�شرياً �إىل جهود دولة الإمارات يف تعليم هذه
اللغة للناطقني بها ،وللناطقني بغريها ،من خالل املراكز التي تهتم بن�شر الثقافة
العربية ،واملراكز التي تقوم بتعليم اللغة العربية للعرب والأجانب ،ومن خالل الأن�شطة
والندوات وامل�ؤمترات التي ترعاها الدولة ،على م�ستوى الإمارات كافة ،يف هذا املجال.
و�أ ّكد الدكتور ّ
حطيني على اجلهود احلثيثة التي تقوم بها جامعة الإمارات يف هذا املجال
من خالل تدري�سها ،ودعم البحوث التي يقدمها الباحثون يف ق�سم اللغة العربية ،ومن
خالل الربامج التدري�سية يف برنامج اللغة العربية ،وغري ذلك من الأن�شطة وامل�سابقات
والفعاليات والندوات التي ت�سعى لرفع �سوية اللغة العربية ودعمها يف خمتلف الأق�سام
والكل ّيات.

�ضمن �سل�سلة تقاريرها املعرفية وبالتعاون مع �شركة �أك�سنت�شر

القمة العاملية للحكومات ت�ست�شرف م�ستقبل فوارق املهارات الأ�سا�سية للموظفني
• ا�ستقطاب الكفاءات الفنية و�أ�صحاب املواهب ي�شهد مناف�سة عاملية قوية
• ارتفاع �سقف تطلعات املجتمعات من احلكومات ي�ستدعي تعزيز اجلاهزية للم�ستقبل
• نق�ص الكفاءات يف جمال الأمن ال�سيرباين �أبرز التحديات امل�ستقبلية
• تغريات جوهرية يف دور موظفي القطاع احلكومي على املدى املتو�سط
•• دبي-وام:

�أط �ل �ق��ت م ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ق �م��ة العاملية
للحكومات ت�ق��ري��راً ج��دي��داً بعنوان
"م�ستقبل اخل� ��دم� ��ة ال� �ع ��ام ��ة ..
من��اذج مبتكرة لتعزيز قطاع العمل
احلكومي وا�ستقطاب املواهب حول
العامل"� ،ضمن �سل�سلة تقاريرها
املعرفية الهادفة لتمكني احلكومات
وم���س��اع��دت�ه��ا ع�ل��ى اب �ت �ك��ار �أ�ساليب
ومفاهيم عمل مرنة تعزز جاهزيتها
ل �ل �م �� �س �ت �ق �ب��ل ،وت �� �س �ه��م يف تطوير
م �� �س �ت��وى الأداء خل�ي�ر املجتمعات
وال�شعوب.
وت �ن��اول ال�ت�ق��ري��ر ال ��ذي مت �إع� ��داده
ب��ال �ت �ع��اون م��ع ��ش��رك��ة "�أك�سنت�شر"
م�ستقبل العمل احلكومي والتحديات
التي تواجهه ،والتباين بني القوى
ال �ع��ام �ل��ة ،وال� �ف� �ج ��وات يف م�ستوى
امل � �ه� ��ارات الأ� �س��ا� �س �ي��ة للموظفني،
وال��وظ��ائ��ف واختالفها ب�ين حكومة
و�أخ ��رى ،وح�ج��م ال�ق��وى العاملة يف
ال�ق�ط��اع احل�ك��وم��ي ،وت�ن��ام��ي القوى
العاملة امل�ؤقتة يف القطاع احلكومي،
ما فتح الطريق �أم��ام �أن��واع جديدة
م ��ن ال �ت��وظ �ي��ف خ �� �ص��و� �ص �اً خالل
جائحة فريو�س "كورونا".
و�أك��د التقرير �أهمية تعزيز جاذبية
ال �ع �م��ل يف ال� �ق� �ط ��اع احل� �ك ��وم ��ي يف
مرحلة ما بعد اجلائحة ،من خالل

 3حم� ��اور رئ�ي���س�ي��ة ه��ي العالمة
التجارية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة ،وجتربة
املوظف ،واملهارات امل�ستقبلية ،وذلك
عرب تطوير هوية مميزة للم�ؤ�س�سة،
وقيا�س ون�شر م�ؤ�شرات �أداء املوظف،
ل��زي��ادة م�ستوى ال�شفافية ،ومتكني
املوظفني باملهارات امل�ستقبلية.
و�أك � � ��د حم �م ��د ي ��و� �س ��ف ال�شرهان
نائب مدير م�ؤ�س�سة القمة العاملية
ل�ل�ح�ك��وم��ات� ،أن م �ه��ارات امل�ستقبل
ومت� �ك�ي�ن اجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة من
ت �ع��زي��ز ت�ن��اف���س�ي�ت�ه��ا يف ا�ستقطاب
امل��واه��ب وامل �ه��ارات واحل �ف��اظ عليها
وتنمية ر�أ� ��س امل ��ال ال�ب���ش��ري ،متثل
عنا�صر �أ�سا�سية يف جناح �أي حكومة
يف م��واك �ب��ة امل� �ت� �غ�ي�رات املت�سارعة
ال�ت��ي ي�شهدها ال �ع��امل ،واال�ستعداد
للمرحلة املقبلة على �أ�س�س وا�ضحة.

وق ��ال ال���ش��ره��ان �إن ال�ق�م��ة العاملية
ل�ل�ح�ك��وم��ات ح��ري���ص��ة ع�ل��ى تطوير
وم � �� � �ش� ��ارك� ��ة امل � �ع� ��رف� ��ة مب � ��ا ميكن
احل �ك��وم��ات م��ن ت �ع��زي��ز جاهزيتها
للم�ستقبل ،م��ن خ�ل�ال ا�ست�شراف
التحديات واب�ت�ك��ار احل�ل��ول ومناذج
العمل اجلديدة ،وا�ستك�شاف �أف�ضل
ف ��ر� ��ص ال� �ن� �م ��و واالزده � � � � � ��ار خلري
املجتمعات وال�شعوب.
و�أ�شار �إىل �أن �سل�سلة التقارير التي
تطلقها القمة العاملية للحكومات
ت�سهم يف االرت �ق��اء مب�ستوى الأداء
وال �ع �م��ل احل �ك��وم��ي ،م��ن خ�ل�ال ما
ت��وف��ره م��ن ر�ؤى وجت� ��ارب ومن ��اذج
حت� �ف ��ز احل � �ك� ��وم� ��ات ع� �ل ��ى تطوير
مم� ��ار� � �س� ��ات خ ��ا�� �ص ��ة ب� �ه ��ا ت ��واك ��ب
متطلبات امل�ستقبل وت�سهم يف جهود
ت�صميمه ،وتنعك�س �إيجابا على حياة

املجتمعات.
م��ن جهته ،ق��ال جيامناريو بي�سانو
امل � ��دي � ��ر ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي لأك�سنت�شر
اال� �س �ت �� �ش��اري��ة الإداري� � � ��ة يف ال�شرق
الأو� �س��ط :بينما تتوجه احلكومات
للمرحلة ال�ق��ادم��ة م��ن ال�ت�ع��ايف من
اجلائحة ،ف�إن املوظفني احلكوميني
ي�سعون للقيام مبهمتهم مزودين
ب�أدوات وموارد حمدودة.
و�أ�ضاف :من بني � 16صناعة خ�ضعت
للتقييم ف ��إن القطاع احلكومي هو
الأق��ل تو�صية بح�سب البحث الذي
قمنا ب��ه ،وذل ��ك رغ��م ت��زاي��د �أهمية
دوره يف دع ��م امل�ج�ت�م��ع واالقت�صاد
�أك�ثر من �أي وقت م�ضى  ..ويحتاج
امل��وظ �ف��ون احل �ك��وم �ي��ون �إىل �إع ��ادة
حتديد غاياتهم ،وتبني ط��رق عمل
مرنة ،وت�سخري التكنولوجيا لزيادة
�إمكاناتهم  ..حان الوقت الآن للقيام
ب �ت �ح��ول � �ش �ج��اع ل�ت�ح���س�ين القطاع
احل �ك��وم��ي ك �م �ك��ان م�ف���ض��ل للعمل
من خالل تعزيز العالمة التجارية
وجتربة املوظف وجمموعات املهارات
امل�ستقبلية.
وت �ن��اول ت�ق��ري��ر "م�ستقبل اخلدمة
ال �ع��ام��ة  ..من� ��اذج م�ب�ت�ك��رة لتعزيز
قطاع العمل احلكومي وا�ستقطاب
امل ��واه ��ب ح� ��ول العامل" ،الأف� �ك ��ار
وال��ر�ؤى ح��ول �شكل القوى العاملة
امل�ستقبلية يف ال �ق �ط��اع احلكومي،

وال �ت �غ�يرات اجل��وه��ري��ة امل�ت��وق�ع��ة يف
دور م��وظ�ف��ي ال�ق�ط��اع احل�ك��وم��ي يف
امل��دى امل�ستقبلي املتو�سط والتعقيد
ال� ��ذي ي �ع�ت�ري ال �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة يف
اخلدمة العامة على م�ستوى العامل
يف ال��وق��ت احل��ا� �ض��ر ،وال�ضغوطات
طويلة الأجل التي تخ�ضع لها جهات
العمل و"الأطراف" املعنية بالنقا�ش
ع �ن��د الإ�� � �ش � ��ارة �إىل ال �ت��وظ �ي��ف يف
القطاع العام والظروف اال�ستثنائية
التي من املرجح ح�صولها بعد انتهاء
اجل��ائ �ح��ة ،وال �ت��وج �ه��ات امل �ت �خ��ذة يف
حالة الطوارئ.
وت� �ط ��رق ال �ت �ق��ري��ر �إىل احتماالت
تراجع معدالت الثقة يف احلكومات
على امل��دى الطويل ،نتيجة الطلب
املتزايد على اخلدمات ،م�شريا �إىل �أن
ارتفاع معدالت تراجع الثقة �سي�ؤدي
�إىل انخفا�ض الإق�ب��ال على وظائف
القطاع احلكومي ،م��ا ينعك�س على
خ�ي��ارات �أ��ص�ح��اب ال�ك�ف��اءات العالية
الذين قد ال ينظرون �إىل الوظيفة
احلكومية كخيا ٍر مهني ج ��ذاب ،يف
ح ��ال مل ي�ق�ت�ن�ع��وا ب �ق��درة احلكومة
على �صياغة ال�سيا�سات واقرتاحها.
و�أ� �ش ��ار ال�ت�ق��ري��ر �إىل ارت �ف��اع �سقف
تطلعات املجتمعات من احلكومات،
ما يحتم على احلكومات اال�ستعداد
ل�ت�ل�ب�ي��ة ه ��ذه امل�ت�ط�ل�ب��ات والتعامل
با�ستباقية معها ،ل�ضمان م�ستقبل

�أف�ضل ،خ�صو�صاً يف جماالت خدمات
ق �ط��اع��ات ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة وما
بعد التقاعد ،ما يفر�ض املزيد من
التحديات.
ورك � � ��ز ال� �ت� �ق ��ري ��ر ع� �ل ��ى ال� �ف� �ج ��وات
يف م �� �س �ت��وى امل � �ه� ��ارات الأ�سا�سية
للموظفني ،حيث ي�شهد ا�ستقطاب
الكفاءات الفنية و�أ�صحاب املواهب
مناف�سة قوية يف جميع القطاعات
ويف خمتلف �أنحاء العامل ،م�شريا �إىل
�أن نق�ص الكفاءات يف جم��ال الأمن
ال�سيرباين يع ّد �أبرز التحديات التي
تدفع �إىل بناء وتعزيز الكفاءات يف
هذا املجال ،والفتا �إىل �أن ذلك �سيقود
�إىل مناف�سة حممومة ال�ستقطاب
ال �ك �ف��اءات امل�م�ي��زة واحل �ف��اظ عليها
مقارنة بالوظائف الأخرى.
وتطرق التقرير �إىل مو�ضوع التك ّيف
املبتكر للقوى العاملة ،حيث عمدت
القوى العاملة يف القطاع احلكومي
�إىل العمل ب�أ�ساليب حديثة يف �سعيها
لال�ستجابة جل��ائ�ح��ة كوفيد،-19
من خ�لال العمل عن بعد ،واعتماد
� �س �ي��ا� �س��ات ط ��ارئ ��ة وم ��رن ��ة لتلبية
الطلب غري امل�سبوق على اخلدمات
احل �ك��وم �ي��ة .و�أ�� �ش ��ار �إىل االهتمام
امل� �ت ��زاي ��د ب��ال��وظ��ائ��ف احلكومية،
وك �ي��ف مي �ك��ن ل�ل�ج�ه��ات احلكومية
اال� � �س � �ت � �ف ��ادة م� �ن ��ه وال � �ب � �ن� ��اء عليه
ال�ستقطاب ال�ك�ف��اءات ال�ت��ي مل تكن

مهت ّمة بالعمل يف القطاع احلكومي،
الفتا �إىل �أهمية �أن تتبنى �أجندات
اجلهات احلكومية توجهاًت جديدة
لال�ستعداد لهذا االرتفاع املرجح يف
طلبات التوظيف.
و�أو��ض��ح التقرير �أن القوى العاملة
احلكومية �ستعيد توجيه املهارات
نحو الأعمال ذات الر�سالة ،يف حني
�ستكون ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة امل�ستقبلة
م�ت�ع��ددة الأج �ي��ال ،وم��ن امل��رج��ح �أن
تكون خمتلطة ومتار�س عملها عن
بعد ،ما يتيح للجهات تو�سيع نطاقها
اجل � �غ� ��رايف يف ال �ت��وظ �ي��ف وتقدمي
عرو�ض مرنة.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر� ،أن ال�ق�م��ة العاملية
للحكومات �أعلنت م�ؤخراً توقيع 8
�شراكات معرفية ج��دي��دة م��ع نخبة
م ��ن �أب � ��رز ال �� �ش��رك��ات اال�ست�شارية
وامل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات ال �ب �ح �ث �ي��ة العاملية
املتخ�ص�صة ،لإطالق �سل�سلة تقارير
ودرا� �س ��ات علمية مبنية ع�ل��ى ر�ؤى
ا�ستباقية لتحديد �أه��م التوجهات

والفر�ص اجلديدة لدعم احلكومات
وتعزيز جاهزيتها للم�ستقبل وعامل
م ��ا ب �ع��د ج��ائ �ح��ة ف�ي�رو� ��س كورونا
امل�ستجد.
وت��رك��ز ال �ت �ق��اري��ر ع �ل��ى ا�ست�شراف
م�ستقبل احل�ك��وم��ات ح��ول العامل،
ودرا�سة التحوالت العاملية والتحديات
ال � �ت� ��ي ت� ��واج� ��ه ال� � �ع � ��امل ،وحت ��دي ��د
الأول� � ��وي� � ��ات وم �ت �ط �ل �ب��ات املرحلة
امل�ق�ب�ل��ة ،وو� �ض��ع �آل �ي��ات ومنهجيات
ع �م��ل ج ��دي ��دة ب �ن��اء ع �ل��ى البيانات
احلديثة لتمكني اجليل القادم من
احل �ك��وم��ات .ومي �ك��ن االط �ل�اع على
الن�سخة الكاملة لتقرير "م�ستقبل
اخل��دم��ة ال�ع��ام��ة  ..من ��اذج مبتكرة
ل �ت �ع��زي��ز ق� �ط ��اع ال �ع �م��ل احلكومي
وا�ستقطاب املواهب حول العامل" من
خ�لال ال��راب��طhttps://www. :
worldgovernmentsummit.
org/ar/detailar/publicservice-workf
orcedisrupted-ar

رئي�س الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان  :الهيئة م�ؤ�س�سة م�ستقلة ذات �شخ�صية اعتبارية متار�س ن�شاطاتها وفق مبادئ باري�س
•• �أبوظبي  -وام:

�أك��د مق�صود ك��روز رئي�س الهيئة
الوطنية حلقوق الإن�سان �أن الهيئة
م�ؤ�س�سة م�ستقلة ذات �شخ�صية
اعتبارية مت��ار���س ن�شاطاتها وفق
م� �ب ��ادئ ب ��اري �� ��س امل �ن��ظِ �م��ة ل ��دور
امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية
حقوق الإن�سان باعتبارها جمل ًة من
املعايري الدولية التي مت التوافق
عليها م��ن ق�ب��ل امل�ج�ت�م��ع الدويل
وم�ن�ظ�م��ات��ه احل�ق��وق�ي��ة ووف �ق �اً ملا
ن�ص عليه القانون االحت��ادي رقم
 12ل�سنة 2021م بخ�صو�ص
�إن�شائها .وقال كروز  -يف ت�صريح

له مبنا�سبة مبا�شرته مهام عمله
رئي�سا للهيئة � -سيكون للهيئة دور
رق��اب��ي على �أداء احل�ك��وم��ة يف كل
م��ا يتعلق مبلف ح�ق��وق الإن�سان،
وت � �ق� ��دمي ال �ت ��و� �ص �ي ��ات املتعلقة
بالت�شريعات والقوانني وال�سيا�سات
لتطوير منظومة العمل بحقوق
الإن �� �س��ان ل��دى جميع القطاعات
�سوا ًء احلكومية �أو اخلا�صة.
و�أ� � �ض� ��اف �إن ال �ه �ي �ئ��ة �ستمار�س
م�ه��ام�ه��ا امل �ن��وط��ة ب�ه��ا م��ن خالل
ال���ش��راك��ة الوثيقة م��ع امل�ؤ�س�سات
احل� �ك ��وم� �ي ��ة وامل� �ج� �ت� �م ��ع امل � ��دين
واملنظمات غري احلكومية واملراكز
ال�ف�ك��ري��ة والبحثية والأكادميية

و�ستعمل ب�شكل وثيق مع املنظمات
ال��دول�ي��ة املعنية بحقوق الإن�سان
مم �ث �ل��ة ب� ��أج� �ه ��زة و�آل � �ي� ��ات الأمم
املتحدة من �أجل تطوير منظومة
العمل بحقوق الإن�سان يف الدولة
وف ��ق �أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات العاملية
واملعايري الدولية.
 ولفت كروز �إىل �أن الهيئة �ستعمل
ع �ل��ى و�� �ض ��ع ال�ب��رام� ��ج وتطوير
امل �ب��ادرات ال�ت��ي م��ن �ش�أنها تعزيز
ث �ق��اف��ة ح �ق ��وق الإن� ��� �س ��ان ممثلة
بالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
ومن منطلق مبد�أ �سيادة القانون
وامل �� �س ��اواة يف احل �ق��وق والت�أكيد
على م�ب��ادئ الت�سامح والتعاي�ش

وال �ت �ع��ددي��ة ون �ب��ذ ك��اف��ة �أ�شكال
الكراهية والتع�صب والتمييز.
و�� �ش ��دد م �ق �� �ص��ود ك� ��روز ع �ل��ى �أن ��ه
�سيعمل مع جمل�س الأمناء خالل
امل��رح �ل��ة ال�ت��أ��س�ي���س�ي��ة ع�ل��ى و�ضع
اخل� �ط ��ط ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ،وتطوير
ال �ه �ي��اك��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة واعتماد
امل�ي��زان�ي��ة الت�شغيلية وا�ستقطاب
امل��واه��ب وال �ك �ف��اءات التخ�ص�صية
 ..و�أ� � �ش � ��ار �إىل �أن� � ��ه يف املرحلة
املقبلة �سيتم العمل على تد�شني
الهوية الرقمية للهيئة و�إطالق
ح�ساباتها الر�سمية على من�صات
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي لتحقيق
م�ستوى ع��ال م��ن الكفاءة املهنية

واجل � � � ��ودة اخل ��دم� �ي ��ة للجمهور
باعتباره ال�شريك الرئي�سي يف كل
ما �ستقوم به الهيئة.
 وي�شغل "مق�صود كروز" من�صب
رئ�ي����س ال�ه�ي�ئ��ة ال��وط�ن�ي��ة حلقوق
الإن���س��ان وذل��ك منذ ت�أ�سي�سها يف
ال �ع��ام  2021و��س�ب��ق ل��ه العمل
يف م �ن �� �ص��ب م �� �س �ت �� �ش��ار االت�صال
اال�سرتاتيجي ل��دى وزارة �ش�ؤون
الرئا�سة �إ�ضافة �إىل دوره ع�ضوا يف
فريق الإعالم الوطني املعتمد من
جمل�س ال� ��وزراء  ..و�شغل �سابقاً
�أي �� �ض��ا من�صب امل��دي��ر التنفيذي
مل��رك��ز ه��داي��ة ال� ��دويل للتميز يف
مكافحة التطرف العنيف وذلك

م�ن��ذ ت��أ��س�ي���س��ه يف ال �ع��ام 2012
وال � ��ذي ي �ع �ت�بر م ��ؤ� �س �� �س��ة بحثية
وتطبيقية دولية م�ستقلة ملكافحة
التطرف العنيف بجميع �أ�شكاله
وم � �ظ� ��اه� ��ره وذل� � � ��ك م � ��ن خ�ل�ال
ت� �ق ��دمي �أن �� �ش �ط��ة احل � � ��وار وبناء
ال�ق��درات والبحوث و �إ�ضافة �إىل
�أدواره ال �ق �ي��ادي��ة واال�ست�شارية
ف�ق��د ��ش�غ��ل �أي �� �ض �اً م�ن���ص��ب ع�ضو
جمل�س الإدارة ع��ن م��راك��ز الفكر
وال � �ت ��دري ��ب وال �� �س �ي��ا� �س��ات لدى
ال �� �ص �ن ��دوق ال� �ع ��امل ��ي للم�شاركة
وال �� �ص �م��ود امل�ج�ت�م�ع��ي يف جنيف
وذل ��ك م�ن��ذ ت��أ��س�ي���س��ه يف نوفمرب
 2014وال��ذي يعد �شراكة بني

القطاعني ال�ع��ام واخل��ا���ص لدعم
املبادرات املحلية ملكافحة التطرف
العنيف  .وبالإ�ضافة �إىل عمله يف
ال�ق�ط��اع��ات ال��دول�ي��ة واحلكومية
واخلا�صة على مدار ع�شرين عاماً
ف�إنه كاتب وحما�ضر دويل و�ضيف
منتظم على جمموعة متنوعة من
و�سائل الإع�لام واملطبوعات التي
ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر
حم �ط��ة � �س��ي �إن �إن الأمريكية
و��س�ك��اي ن �ي��وز ال�ع��رب�ي��ة ،وحمطة
ف �ي �ن �ك ����س الأمل� ��ان � �ي� ��ة وتلفزيون
�أب��وظ �ب��ي واحل� ��رة ،و�إذاع � ��ة رادي ��و
�إ� ��س ب��ي �إ� ��س اال��س�ترال�ي��ة ورادي ��و
ال �� �ش��ارق��ة و� �ص �ح �ي �ف��ة نيويورك

تاميز ووا�شنطن بو�ست و�صحيفة
ذا ن ��ا�� �ش� �ي ��ون ��ال  .وه� � ��و حا�صل
ع �ل��ى امل��اج���س�ت�ير يف ع �ل��م النف�س
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي م��ن ج��ام�ع��ة ملبورن
يف �أ� �س�ترال �ي��ا ،وال�ب�ك��ال��وري��و���س يف
علم النف�س من جامعة الإمارات
العربية املتحدة.

م�ؤ�س�ستا �سعود بن �صقر و�أمنية يدخالن ال�سعادة لقلوب � 9أطفال يف مهرجان قرية املطاعم
•• ر�أ�س اخليمة –الفجر:

مت� ّك�ن��ت م��ؤ��س���س��ة ��س�ع��ود ب��ن �صقر
لتنمية م�شاريع ال�شباب �أم�س  ،من
ر�سم االبت�سامة لـ � 9أطفال و�أ�سرهم
وذويهم  ،حيث قامت وبالتعاون مع
م�ؤ�س�سة "حتقيق �أمنية" مببادرة
�أدخ �ل��ت ال���س�ع��ادة وال �ف��رح جلمهور
احل� ��� �ض ��ور ب � �ـ " ق ��ري ��ة امل� �ط ��اع ��م "
مبنطقة مينا العرب بر�أ�س اخليمة
 ،يف �إح �ت �ف��ال ك�ب�ير ب�ح���ض��ور ودعم
� �س �ع��ادة حم �م��د م �� �ص �ب��ح النعيمي
رئ �ي ����س غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة  ،ويو�سف
ا� �س �م��اع �ي��ل رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة العليا
مل�ؤ�س�سة �سعود ب��ن �صقر  ،وحممد
الطري الرئي�س التنفيذي بالوكالة
ل��ر�أ���س اخل�ي�م��ة ال�ع�ق��اري��ة  ،وهاين
الزبيدي الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
" حتقيق �أمنية " وحممد ال�سبب
م��دي��ر الغرفة بالوكالة وال�شرطة
املجتمعية والتثقيف ال�صحي بر�أ�س
اخل�ي�م��ة  ،ح�ي��ث � �ش��ارك��وا جميعا يف

�إ��س�ع��اد االط �ف��ال الت�سعة حمققني
لهم �أمنياتهم التي متنوها والتي
ت�ن��وع��ت م��ا ب�ين �أن ت�ك��ون �أحداهن
�أم� �ي ��رة االم � �ي� ��رات  ،وان ميتلك
االخ��ري��ن لإج �ه��زة الب�ت��وب و�أحدث
ال� �ه ��وات ��ف وه� ��داي� ��ا �أخ � � ��رى قيمة
متنوها فتحققت �أمنياتهم .
ف��وج��ئ ج�م�ه��ور احل���ض��ور بالقرية

مب��وك��ب ي�ت�ق��دم��ه � �س �ي��ارة ال�شرطة
املجتمعية  ،ت��دخ��ل م�ق��ر املهرجان
وه� ��ي ُت �ق��ل ال�ط�ف�ل��ة " م �ن��ال عبد
الرحمن العو�ضي " � 5سنوات  ،والتي
متنت �أن تكون �أمرية االمريات ومن
حولها الو�صيفات و�سفراء م�ؤ�س�سة
"حتقيق �أمنية" واملتطوعات من
م�شاهري مواقع التوا�صل  ،واعتلت

امل �� �س ��رح ل �ي �ع �ل��و ت �� �ص �ف �ي��ق اجلميع
ي�شاركونها فرحتها وف��رح��ة باقي
االط �ف��ال  ،ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون ظروفاً
�صحية مت �ن��وا فحققت م�ؤ�س�ستي
� �س �ع��ود ب ��ن � �ص �ق��ر وحت �ق �ي��ق �أمنية
�أم�ن�ي��ات�ه��م و��ش�ه��دت ق��ري��ة املطاعم
ف��رح��ة و��س�ع��ادة مبُ�شاركة احل�ضور
م��ن �أف ��راد املجتمع يف �أج ��واء املرح

وال�ترف �ي��ه ال �ت��ي راف �ق��ت احتفاالت
مهرجان " قرية املطاعم " .
م ��ن ج �ه �ت��ه �أع� � ��رب � �س �ع��ادة حممد
م �� �ص �ب��ح ال �ن �ع �ي �م��ي رئ �ي ����س غرفة
التجارة  ،عن �شكره و�أمتنانه لفريق
عمل امل�ؤ�س�ستني وجميع من �ساهم
يف هذه املبادرة من �شرطة جمتمعية
وتثقيف �صحي  ،وح��ر���ص اجلميع
ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذ امل � �ب� ��ادرة الإن�سانية
النبيلة الرامية �إىل حتقيق �أمنيات
الأطفال  ،و�إجناحها ون�شر ال�سعادة
والأم ��ل يف ق�ل��وب الأط �ف��ال املر�ضى
مع عائالتهم وجموع احلا�ضرين ،
م�ؤكداً على ان هذه املبادرة حظيت
بنجاح كبري لل�شراكة القائمة على
ت �ع��زي��ز ال �ع �م��ل امل �� �ش�ترك يف جمال
امل���س��ؤول�ي��ة املجتمعية  ،الف �ت �اً اىل
انها �ستكون البداية لل ُم�ساهمة يف
حتقيق املزيد من �أمنيات الأطفال
املر�ضى .
ووج� ��ه � �س �ع��ادة ي��و� �س��ف ا�سماعيل،
رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا مل�ؤ�س�سة

��س�ع��ود ب��ن ��ص�ق��ر لتنمية م�شاريع
ال���ش�ب��اب  ،ال�شكر وال�ت�ق��دي��ر حلرم
�سمو ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان بن
خليفة بن زايد �آل نهيان  ،م�ست�شار
رئي�س الدولة ،ال�شيخة �شيخة بنت
�سيف �آل نهيان ،الرئي�س الفخري
مل�ؤ�س�سة «حتقيق �أمنية» بال�شكر على
دع�م�ه��م ال�ل�احم ��دود ال �ت��ي تو�ضح
�أ�صالة و�إن�سانية املجتمع الإماراتي
 ،وق �ي��ام �ه��م ب ��دع ��م ا�سرتاتيجية
م��ؤ��س���س��ة ��س�ع��ود ب��ن ��ص�ق��ر لتنمية

م�شاريع ال�شباب  ،يف حتقيق �أمنيات
الأطفال من ذوي احل��االت الطبية
اخلا�صة وال�ط��ارئ��ة  ،وامل�ساهمة يف
ن�شر الفرح وال�سرور يف قلوب الكثري
من الأطفال و�أ�سرهم.
و�أ� � �ش� ��اد ه� ��اين ال ��زب �ي ��دي الرئي�س
التنفيذي مل�ؤ�س�سة «حتقيق �أمنية»
بنجاح امل�ب��ادرة  ،موجهاً ال�شكر �إىل
ج�م�ي��ع ال �� �ش��رك��اء وال��داع �م�ي�ن على
جهودهم الإن�سانية اخليرّ ة  ،م�شيداً
بتلك ال�شراكة اال�سرتاتيجية التي

جتمع بني م�ؤ�س�سة "حتقيق �أمنية"
وغ��رف��ة ال �ت �ج��ارة وم��ؤ��س���س��ة �سعود
بن �صقر لتنمية م�شاريع ال�شباب ،
وكذا ر�أ�س اخليمة العقارية  ،مُث ّمناً
ج�ه��وده��م جميعاً ال�ت��ي �أ��س�ه�م��ت يف
دعم ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة الإن�سانية
النبيلة  ،ف�ض ً
ال ع��ن دور التثقيف
ال �� �ص �ح��ي وال� ��� �ش ��رط ��ة املجتمعية
وت �� �س �ه �ي�لات �ه��م مل �ه��ام امل ��ؤ� �س �� �س��ة يف
ال��و� �ص��ول لل��أط �ف��ال امل�ستهدفني
لتحقيق �أمنياتهم.

االثنني  20ديسمبر  2021م  -العـدد 13421

�أخبـار الإمـارات

20 December 2021 - Issue No 13421

Monday

حمدان بن حممد ي�ستقبل �سفري البحرين لدى الدولة
•• دبي -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
ويل عهد دبي �أم�س الأحد �سعادة ال�شيخ خالد بن عبداهلل بن
علي بن حمد �آل خليفة� ،سفري مملكة البحرين ال�شقيقة لدى
الدولة ،وذلك مبقر �إك�سبو  2020دبي .وت�س ّلم �سموه خالل
اللقاء ر�سالة خطية من �أخيه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة ،ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء
يف مملكة البحرين ،ح��ول جممل ال�ع�لاق��ات الثنائية و�سبل
تطويرها مبا يخدم م�صالح ال�شعبني ال�شقيقني ،فيما ت�ضمنت
الر�سالة دعوة �سموه لزيارة البحرين .و�أعرب �سمو عن �سعادته
بقبول الدعوة الكرمية على وع��د بتلبيتها ،محُ ّم ً
ال ال�سفري

البحريني حت�ي��ات��ه �إىل �أخ �ي��ه ويل ع�ه��د ال�ب�ح��ري��ن ،وتهانيه
باليوم الوطني اخلم�سني للمملكة ،متمنياً �سموه مزيداً من
ال�ت�ق��دم واالزده� ��ار ل�شعب البحرين ال�شقيق ب�ق�ي��ادة جاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ،ملك مملكة البحرين .كما
متنى �سموه ل�سفري البحرين لدى الدولة كل التوفيق يف �أداء
مهامه مبا يخدم الو�صول بالعالقات التاريخية بني البلدين
�إىل �آف��اق �أرح��ب من ال�شراكة والتكامل يف خمتلف املجاالت.
ح�ضر اللقاء معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي ،وزير �ش�ؤون
جمل�س ال��وزراء ،ومعايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي ،وزيرة
دول��ة ل���ش��ؤون ال�ت�ع��اون ال��دويل امل��دي��ر ال�ع��ام لإك�سبو 2020
دبي ،ومعايل الفريق طالل حميد بالهول الفال�سي ،مدير عام
جهاز �أمن الدولة يف دبي.
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الإمارات توا�صل ت�أكيد ريادتها للعمل اخلريي عاملي ًا

حمدان بن حممد :ر�ؤية حممد بن را�شد �أ�سا�س مل�شاريع ومبادرات خريية هدفها االرتقاء بحياة الإن�سان �أينما كان
••دبي-وام:

�أكد �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س
املجل�س التنفيذي� ،أن دولة الإمارات
ت�ق��دم من��وذج �اً ف��ري��داً يحتذى ب��ه يف
جم ��ال ال�ع�م��ل اخل�ي�ري والإن�ساين،
وال��ذي ال يقت�صر على مد يد العون
�إىل م��ن يحتاج امل���س��اع��دة �أي�ن�م��ا كان
حول العامل ،ولكنه يتبع نهجاً تنموياً
يكفل ا�ستدامة النفع والفائدة على
املجتمعات امل�ستفيدة من امل�ساعدات،
ويدعم م�شاريع التطوير يف خمتلف
املجاالت احليوية التي ت�سهم جمتمعة
يف �إر�ساء �أ�س�س احلياة الكرمية مبا يف
ذلك :ن�شر التعليم واملعرفة والرعاية
ال �� �ص �ح �ي��ة وم� �ك ��اف� �ح ��ة الأم � ��را� � ��ض
والأوبئة ،ومتكني املجتمعات وغريها
من �أوج��ه الدعم امل�ستدام ،ودون �أي
متييز.
جاء ذلك مبنا�سبة �إ�صدار قطاع العمل
اخل�يري بدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
وال �ع �م��ل اخل �ي��ري يف دب� ��ي تقريره
للعام  ،2020والذي يُ�س ّلط ال�ضوء

ويل عهد دبي:
• الإ�سهامات اخلريية الإماراتية تتبع نهج ًا تنموي ًا يكفل ا�ستدامة النفع العائد على املجتمعات امل�ستفيدة
• ن�شكر كل من ي�سهم يف حتويل قيمنا النبيلة �إىل �إجنازات ملمو�سة تن�شر �ضياء الأمل يف ربوع الأر�ض وتبعث على التفا�ؤل بغد �أف�ضل للجميع
• �أكرث من  98مليون �شخ�ص ا�ستفادوا من �إ�سهامات املبادرات اخلريية التي جتاوزت يف جمموعها  3مليارات درهم
على م�ن�ج��زات امل�س�ؤولية املجتمعية
للهيئــات احلكوميــة واخلا�صــة من
خالل مظلة الدائرة ومنها "م�ؤ�س�سة
م�ب��ادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية" واجل �م �ع �ي��ات وامل�ؤ�س�سات
اخلريية والقطاع اخلا�ص واجلهات
احلكومية يف دب��ي ،وال�ت��ي �شاركت يف
توفري امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثية
املع�سرين
بهدف التخفيف من معاناة ّ
واملحتاجني يف مناطق متفرقة من
العامل .و�أك��د �سمو ويل عهد دب��ي �أن
ر�ؤي ��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب ��ن را� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دبي "رعاه اهلل" ،ب�أهمية امل�شاركة يف

االرتقاء بنوعية حياة الإن�سان �أينما
ك ��ان والإ� �س �ه��ام يف رف ��ع امل �ع��ان��اة عن
كاهله ،ت�ش ّكل الأ�سا�س ال��ذي تنطلق
م�ن��ه م���ش��اري��ع امل �ب��ادرات وامل�س�ؤولية
امل �ج �ت �م �ع �ي ��ة ل� �ل� �ه� �ي� �ئ ��ات يف جميع
ال �ق �ط��اع��ات ،وال �ت��ي �أظ �ه��ر التقرير
جتاوزها  3مليارات درهم ،انتفع بها
�أك�ث�ر م��ن  98م�ل�ي��ون �شخ�ص حول
ال�ع��امل خ�لال ال�ع��ام  ،2020معرباً
�سموه عن بالغ تقديره لكافة اجلهات
ال �ت��ي � �ش��ارك��ت يف حت�ق�ي��ق املنجزات
التي ت�ض ّمنها التقرير .وقال �سموه:
نعتز مب��ا تقدمه دول��ة الإم ��ارات من
�إ��س�ه��ام��ات خ�يري��ة تعك�س م��دى وعي
املجتمع وحر�صه على �إع�ل�اء القيم

النبيلة التي ت�أ�س�ست عليها الدولة
من تعا�ضد وتكافل واهتمام مبد يد
ال�ع��ون ل�ل�آخ��ري��ن  ..ون�شكر ك��ل من
ي�سهم حتويل قيمنا الإماراتية النبيلة
�إىل �إجن� ��ازات ملمو�سة تن�شر �ضياء
الأم ��ل يف رب ��وع الأر� ��ض وت�ب�ع��ث على
التفا�ؤل بغد �أف�ضل للجميع .ووفقاً
للتقرير� ،شملت م�شاريع ومبادرات
امل�س�ؤولية املجتمعية للهيئات يف جميع
القطاعات  1267م�شروعاً ومبادرة
معنية بامل�س�ؤولية املجتمعية ،فيما
جت ��اوز ع ��دد امل�ت�ط��وع�ين � 171ألف
متطوع ،قدموا �أكرث من مليون �ساعة
عمل �سواء ميدانياً �أو �إلكرتونياً ،ما
يعك�س تنامي الوعي املجتمعي بثقافة

العمل الإن�ساين واخلريي.
م���ب���ادرات حم��م��د ب��ن را���ش��د �آل
مكتوم العاملية
وه��دف��ت م��ؤ��س���س��ة م� �ب ��ادرات حممد
ب ��ن را� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم ال �ع��امل �ي��ة عرب
ب��راجم�ه��ا وم�شاريعها احل�ي��وي��ة �إىل
دعم الإن�سان يف املجتمعات الأقل حظاً
من خ�لال توفري م�ستلزمات احلياة
الكرمية ل��ه� ،إذ بلغت قيمة م�شاريع
وم�ب��ادرات امل�س�ؤولية املجتمعية التي
نفذتها امل�ؤ�س�سة  1.2مليار درهم،
وو�صلت امل���س��اع��دات �إىل  83مليون
�شخ�ص ،مب�شاركة ما يزيد عن 121
�أل ��ف م�ت�ط��وع يف خم�ت�ل��ف مبادراتها

وم�شاريعها .اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
اخل �ي��ري � ��ة وك� � � ّر�� � �س � ��ت اجل� �م� �ع� �ي ��ات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات اخل�ي�ري��ة م�ساعداتها
الإن���س��ان�ي��ة يف �سبيل ال�ت�خ�ف�ي��ف من
م �ع��ان��اة امل�ع��� ّ�س��ري��ن وامل �ح �ت��اج�ين من
�أج��ل احل�ف��اظ على جمتمع م�ستقر
ومتما�سك ذو قيم تكافلية را�سخة،
وق��د �أعلنت ه��ذه املنظمات اخلريية
�أن ع��دد امل���ش��اري��ع وامل �ب ��ادرات املعنية
ب��امل���س��ؤول�ي��ة املجتمعية ال�ت��ي تكفلت
ب �ه��ا ب �ل��غ  243م� �ب ��ادرة وم�شروع،
ب �ق �ي �م��ة �إج �م ��ال �ي ��ة جت � � ��اوزت 657
مليون دره��م ،وا�ستفاد منها ما يزيد
على �ستة ماليني �شخ�ص ،كما �أ�سهم
 727متطوعاً يف خمتلف امل�شاريع

ال�ت��ي تك ّفلت بها املنظمات اخلريية
ب�إجمايل � 50396ساعة تطوعية.
ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص وع�ك���س��ت تربعات
ومنح القطاع اخلا�ص ال�سخية �أهمية
دور امل�س�ؤولية املجتمعية يف دبي ،وبلغ
ع ��دد امل �� �ش��اري��ع وامل � �ب ��ادرات اخلريية
التي تكفل بها القطاع اخلا�ص 740
م �ب��ادرة وم���ش��روع�اً ،بقيمة �إجمالية
ف��اق��ت  634م�ل�ي��ون دره ��م ا�ستفاد
م �ن �ه��ا �أك �ث��ر م ��ن � 3600شخ�ص،
ومب�شاركة  107متطوعني قدّموا
�إجما ًال � 1151ساعة تطوعية.
اجلهات احلكومية
ورفدت م�ساهمات امل�س�ؤولية املجتمعية

ل�ل�ه�ي�ئ��ات وامل ��ؤ� �س �� �س��ات احل�ك��وم�ي��ة يف
�إم� ��ارة دب��ي املجتمع امل�ح�ل��ي بالدعم
امل��ادي واملعنوي ،مت�س ّلحة باملبادرات
والربامج التي عززت ثقافة التكاتف
وال �ت �ع��ا� �ض��د  ..وب �ل��غ ع ��دد م�شاريع
وم�ب��ادرات امل�س�ؤولية املجتمعية التي
تك ّفلت بها اجلهات احلكومية 284
م �ب��ادرة وم �� �ش��روع �اً ،ب�ق�ي�م��ة ّ
تخطت
 550مليون دره��م ،و�صلت �إىل ما
يزيد عن  8مليون �شخ�ص ،ب�ساعات
ت �ط��وع �ي��ة جت � � ��اوزت م �ل �ي��ون �ساعة
تطوعية قدّمها �أك�ث�ر م��ن � 48ألف
متطوع.
ومي � �ك� ��ن االط � �ل� ��اع ع� �ل ��ى التقرير
ال�سنوي ودور الهيئــات احلكوميــة
واخل��ا��ص�ـ�ـ��ة م��ن خ�ل�ال م�ظ�ل��ة دائ ��رة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
وال �ت �ع��رف ع �ل��ى ت�ف��ا��ص�ي��ل امل� �ب ��ادرات
املجتمعية ال�ت��ي ام �ت��دت داخ ��ل دولة
الإم��ارات العربية املتحدة وخارجها،
م��ن خ�لال زي��ارة امل��وق��ع االلكرتوين
ل�ل��دائ��رةwww.iacad.gov. :
ae <http://www.iacad.
. >gov.ae

�ضمن التفتي�ش ال�سنوي للإدارات العامة ومراكز ال�شرطة

عبد اهلل املري�...أكادميية �شرطة دبي حققت قفزات
نوعية يف براجمها التعليمية والتدريبية
•• دبي-الفجر:

�أك ��د م�ع��ايل ال�ف��ري��ق ع �ب��داهلل خليفة
امل��ري ،القائد العام ل�شرطة دب��ي� ،أن
�أكادميية �شرطة دبي ،ا�ستطاعت خالل
الفرتة املا�ضية حتقيق قفزات نوعية
يف ب��راجم�ه��ا التعليمية والتدريبية،
لت�صبح �صرحاً �أمنياً وعلمياً ي�ضاهي
�أع� ��رق الأك��ادمي �ي��ات ال���ش��رط�ي��ة على
م�ستوى املنطقة والعامل.
و�أو� �ض��ح معاليه �أن ع��دد اخلريجني
من املر�شحني واجلامعيني (الذكور
والإن ��اث) بلغ منذ �إن�شاء الأكادميية
ح�ت��ى الآن 3750 ،م��وظ �ف �اً وزع ��وا
للعمل يف خم�ت�ل��ف الإدارات العامة
ومراكز ال�شرطة ،ما نتج عنه حتقيق
الأه ��داف الرئي�سية للقيادة ،م�ؤكداً
�أن الأك��ادمي�ي��ة تعترب ال��راف��د العلمي
وال�ت��دري�ب��ي للقيادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة
دب � ��ي ،وت �ع �م��ل ع �ل��ى ت��وف�ي�ر وتقدمي

امل � � ��وارد وال ��دع ��م ل� �ل � ��إدارات العامة
ومراكز ال�شرطة� ،إ�ضافة �إىل تخريج
كوكبة متميزة م��ن طلبة الدرا�سات
ال �ع �ل �ي ��ا احل ��ا�� �ص� �ل�ي�ن ع� �ل ��ى درج� �ت ��ي
امل��اج���س�ت�ير وال ��دك� �ت ��وراه ليوا�صلوا
م�سرية العمل مع زمالئهم .جاء ذلك
خ�ل�ال اط�ل�اع معاليه ع�ل��ى �إجن ��ازات
و�إح���ص��ائ�ي��ات �أك��ادمي�ي��ة ��ش��رط��ة دبي
يف مبنى ال�شركاء يف �إك�سبو 2020
دبي� ،ضمن برنامج التفتي�ش ال�سنوي
ل�ل ��إدارات ال�ع��ام��ة وم��راك��ز ال�شرطة،
بح�ضور �سعادة اللواء الأ�ستاذ الدكتور
حممد �أحمد بن فهد م�ساعد القائد
العام ل�ش�ؤون الأكادميية والتدريب،
و�سعادة اللواء الأ�ستاذ الدكتور غيث
غ� ��امن ال �� �س��وي��دي م ��دي ��ر �أكادميية
�شرطة دب��ي ،ونائبه العميد الأ�ستاذ
ال��دك �ت��ور حم �م��د ب �ط��ي ال�شام�سي،
والعميد ال��دك�ت��ور �صالح احلمراين
ن��ائ��ب م��دي��ر الإدارة ال�ع��ام��ة للتميز

وال ��ري ��ادة ،وال�ع�ق�ي��د �أح �م��د املهريي
م��دي��ر امل�ك�ت��ب ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي بالوكالة،
والعقيد الدكتور متيم حممد حم�سن
احل��اج مدير �إدارة البيئة وال�سالمة
وال���ص�ح��ة ال�ع��ام��ة يف الإدارة العامة
للدعم اللوج�ستي ،وال��رائ��د الدكتور
ع�ب��دال��رزاق عبدالرحيم رئي�س ق�سم
التفتي�ش ،وعدد من ال�ضباط.
واطلع معايل الفريق عبد اهلل خليفة
امل� � ��ري ع �ل��ى ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة الربط
اال�سرتاتيجي لأكادميية �شرطة دبي
املرتبط ب��ر�ؤي��ة وخطة دب��ي ،2021
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل ن �ت��ائ��ج امل� ��ؤ�� �ش ��رات
الرئي�سية للأكادميية ،ومنها م�ؤ�شر
ن�سبة الطلبة املتفوقني يف الربامج
التعليمية خالل فرتة زمنية حمددة،
والذي �شهد ارتفاعاً ملحوظاً يف العام
املا�ضي مقارنة بالعام  ،2019بينما
حقق م�ؤ�شر ن�سبة الطلبة املتفوقني يف
الربامج التدريبية خالل فرتة زمنية

حم ��ددة  109%يف ال �ع��ام ،2020
وكان امل�ستهدف .88.1%
وا� �س �ت �م��ع م �ع��ال �ي��ه �إىل �� �ش ��رح حول
�أب��رز امل�شاريع وال�برام��ج ال��ري��ادي��ة يف
�أكادميية �شرطة دبي وامل�ب��ادرات التي
مت �إط�لاق�ه��ا خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية،
مثل التعلم عن بعد للطلبة املر�شحني
واملر�شحات ولطلبة الربامج امل�سائية
وال ��درا�� �س ��ات ال �ع �ل �ي��ا خ �ل�ال جائحة
كوفيد ،-19ح�ي��ث تعترب �أكادميية
��ش��رط��ة دب��ي �أول �أك��ادمي �ي��ة �شرطية
ت�ط�ب��ق ن �ظ��ام ال�ت�ع�ل�ي��م ع��ن ُب �ع��د على
م �� �س �ت��وى ال� ��دول� ��ة ،وذل � ��ك ل�ضمان
ا�ستمرار العملية التعليمية للطلبة،
�إ��ض��اف��ة �إىل م �ب��ادرة مناق�شة ر�سائل
امل��اج �� �س �ت�ير وال� ��دك � �ت� ��وراه ع ��ن بعد،
والتحول الذكي يف املقررات الدرا�سية
وغريها .واطلع معاليه على م�شروع
ال�ت��دري��ب املو�سيقي لطلبة املدار�س،
وهي �أحد امل�شاريع املعرفية (م�شاريع

النقل املعريف) التي نفذتها �أكادميية
� �ش��رط��ة دب ��ي ب��ال �ت �ع��اون م ��ع جمل�س
مدار�س حماية ،بهدف اال�ستفادة من
املهارات الطالبية الذاتية بني طالب
م ��دار� ��س ح �م��اي��ة ،ودع �م �ه��ا باملعرفة
الالزمة ليتم تكوين فرقة مو�سيقية
ت� �ع ��زف ع �ل��ى ال� �ط� �ب ��ول ،وذل� � ��ك من
خالل تدريبهم على الطرق العلمية
ال�صحيحة للعزف على �آل��ة الطبل،
ومن ثم تقدمي العرو�ض التي ا�ستفاد
منها  44طالباً .كما اطلع معاليه
ع�ل��ى ا��س�ت�م��ارة �إدارة حتليل املخاطر
املحدثة خ�لال العام املا�ضي ،ونتائج
التعاون م��ع وزارة الرتبية والتعليم
وال� � ��ذي ن �ت��ج ع �ن��ه ت �خ��ري��ج 2633
خ��ري �ج��ا م ��ن ال� ��درا� � �س� ��ات امل�سائية
(ل�ي���س��ان����س وم��اج���س�ت�ير ودك� �ت ��وراة)
خ �ل��ال ال� �ع ��ام  2012ح �ت��ى العام
امل��ا��ض��ي ،وب�ل��غ ع��دد امل��واط�ن�ين منهم
 2151خ��ري �ج �اً .وا� �س �ت �م��ع معايل

ال�ف��ري��ق امل ��ري �إىل ��ش��رح ح��ول نتائج
تر�شيد النفقات خالل العام املا�ضي،
ون�ت��ائ��ج اال��س�ت�غ�لال الأم �ث��ل للموارد
امل ��ادي ��ة ،وال ��وف ��رة امل��ال �ي��ة م��ن نظام
الرتاكيز .وتعرف معايل الفريق املري
على �أهم �إجنازات �أكادميية �شرطة دبي
والتي متثلت يف ح�صولها على �شهادة
االع �ت �م��اد ك��أف���ض��ل ب�ي�ئ��ة ع�م��ل للعام
املا�ضي (امل��رة الثانية على التوايل)
وال �ت��ي مت�ن�ح�ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة الأمريكية
،Great place to work
وذل��ك ك ��أول �أك��ادمي�ي��ة �شرطية تنال

ه��ذه ال���ش�ه��ادة ع�ل��ى م�ستوى العامل،
وح�صلت الأكادميية على املركز الأول
يف نتائج ا�ستطالع ��س�ع��ادة املوظفني
الداخلي لعام 2020بن�سبة 99.1
( %امل� ��رة ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى ال �ت��وايل)،
ون�سبة  % 98.9يف ا�ستطالع ر�أي
� �س �ع��ادة امل��وظ �ف�ين احل �ك��وم��ي ،وف ��وز
الأك��ادمي �ي��ة ب�ج��ائ��زة �ستيف للتحول
الإل�ك�تروين .كما متكنت الأكادميية
من حتقيق درع بطولة وزارة الداخلية
يف جمال الرماية ،واحل�صول على درع
التفوق يف البطوالت الريا�ضية على

م���س�ت��وى الإدارات ال �ع��ام��ة ومراكز
ال�شرطة يف �أل�ع��اب ال�ق��وى والكرو�س
فيت وال�سباحة وغريها.
ويف اخلتام ،كرم معايل الفريق املري
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني للأكادميية،
ب��الإ��ض��اف��ة اىل نخبة م��ن املتميزين
من مرتب الأك��ادمي�ي��ة �ضمن مبادرة
"تفتي�ش اخلم�سني" ،والهادفة �إىل
خ�ل��ق ن��وع م��ن التميز ال��وظ�ي�ف��ي بني
املوظفني تقديراً للمجتهدين الذين
ي�سعون بكل جد و�إبداع لدعم منظومة
الأداء امل�ؤ�س�سي.

«عونك يا وطن» ينظم حملة «�شتا�ؤهم دفء» للعام الرابع

� 5آالف ك�سوة يف �أكرب حملة جمتمعية ينظمها
فريق« ..عونك يا وطن»
•• العني  -الفجر

حتت رعاية ال�شيخ الدكتور حممد
ب��ن م�سلم ب��ن ح��م ال�ع��ام��ري رئي�س
ف��ري��ق ع��ون��ك ي ��ا وط� ��ن التطوعي
ينظم فريق عونك يا وط��ن مبادرة
ك �� �س��وة ال �� �ش �ت��اء ل �ل �ع��ام ال ��راب ��ع حتت
�شعار "�شتا�ؤهم دفء" وذلك بتوزيع
خم�سة �آالف ك�سوة �شتوية على الأ�سر
املتعففة وال�ع�م��ال يف م��دي�ن��ة العني
 ،وذل ��ك بح�ضور ال�شيخ �سعيد بن
حممد بن حم .
م � �ب� ��ادرة "�شتا�ؤهم دفء" ت�أتي
ت��زام�ن�اً م��ع مو�سم ال�شتاء وذل��ك يف
�إط ��ار ا�سرتاتيجية ف��ري��ق ع��ون��ك يا
وط ��ن ودوره امل �ج �ت �م �ع��ي ،وتعزيزاً
لثقافة العمل اخل�ي�ري والإن�ساين
يف املجتمع وجت�سيدا مل�ع��اين املحبة
والألفة بني �أفراده
وقال ال�شيخ حممد بن حم :انطلقت
م� �ب ��ادرة "�شتا�ؤهم دفء" م �ن��ذ 4

��س�ن��وات ب�ت��وف�ير ك��ل م��ا ي�ل��زم الأ�سر
امل�ت�ع�ف�ف��ة وال �ع �م��ال م��ن احتياجات
ف�صل ال���ش�ت��اء و�سعينا خ�ل�ال العام
احل��ايل �إىل �أن نو�سع نطاق احلملة
ع�ل��ى �إط� ��ار �أو� �س��ع وذل ��ك ��س�ع�ي�اً �إىل
�إي�صال امل�ساعدات �إىل �أكرب �شريحة
مم�ك�ن��ة م ��ن امل���س�ت�ف�ي��دي��ن و�إدخ � ��ال
ال �� �س �ع ��ادة يف ن �ف��و� �س �ه��م وتخفيف

�أعباء احلياة عنهم وم�ساعدتهم يف
مواجهة برد ال�شتاء .
وتابع بن ح��م :يعد توزيع احلقيبة
ال���ش�ت��وي��ة ن��وع �اً م��ن �أن� ��واع التكافل
والرتاحم االجتماعي بني كل �شرائح
املجتمع ،وتقديرا لهم ملا يقومون به
م��ن �أع �م��ال حت�ت��م عليهم طبيعتها
الوجود يف �أجواء مناخية خمتلفة يف

ف�صل ال�شتاء
وتهدف املبادرة "�شتا�ؤهم دفء" �إىل
التخفيف من �أثر برودة الطق�س يف
ف�صل ال�شتاء على �شرائح املجتمع
وخ ��ا� �ص ��ة ال �ع �م ��ال م �ن �ه��ا ،وتوفري
االح�ت�ي��اج��ات املنا�سبة م��ن املالب�س
ال�شتوية والأغطية .
وا�شارت �سالم فوزات القا�سم من�سق

ف��ري��ق ع��ون��ك ي��اوط��ن ت �ه��دف هذه
امل� �ب ��ادرة �إىل ب��ث ال� ��دفء يف نفو�س
ال �ع �م��ال يف م��دي �ن��ة ال �ع�ي�ن وتعزيز
اندماجهم يف املجتمع املحلي ،النهم
�شرائح جمتمعية بحاجة للم�ساندة
وال � ��دع � ��م .وحت� �م ��ل ه � ��ذه امل � �ب� ��ادرة
�أهمية معنوية كبرية للعمال ،حيث
ت�شعرهم ب��االه�ت�م��ام وامل�ح�ب��ة التي
هم ب�أم�س احلاجة لها وهم بعيدون
ع��ن �أوط��ان �ه��م و�أه �ل �ه��م .و�أ�ضافت:
«��س��اه��م امل�ت�ط��وع��ون ب�شكل ك�ب�ير يف
�إجناح مبادرة "�شتا�ؤهم دفء"  ،وهو
ما ي�ؤكد على �أهمية م�شاركة جميع
�أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع يف ت�ع��زي��ز التالحم
االج�ت�م��اع��ي ،وع�ل��ى � �ض��رورة مبادرة
ك��ل �شخ�ص ل�ل�ت�ط��وع مب��ا ي�ستطيع
مل � ��ؤازرة الآخ��ري��ن وخ��دم��ة املجتمع.
وترتكز مبادرة "�شتا�ؤهم دفء" على
حم��ور رئي�س هو ك�سر وح��دة بع�ض
الفئات املجتمعية البعيدة عن �أ�سرها
و�إ�شعارهم ب�أهميتهم يف املجتمع.

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة للحفاظ على املرافق
العامة مبدينتي حممد بن زايد و�شخبوط ومنطقة ربدان
•• �أبوظبي –الفجر:

تنفذ بلدية مدينة �أبوظبي ،التابعة لدائرة البلديات
وال�ن�ق��ل ،حملة ع��ن ُب�ع��د يف ال �ف�ترة م��ن � 12إىل 29
دي�سمرب  ،2021للحفاظ على املرافق العامة يف كل
من مدينة حممد بن زايد ومدينة �شخبوط ومنطقة
رب ��دان ،بهدف توعوية زوار امل��راف��ق ب�أهمية و�ضرورة
احلفاظ عليها ،تعزيزاً للمظهر احل�ضاري الذي تتمتع
به �أبوظبي.

وتت�ضمن احلملة ن�شر العديد من املن�شورات التوعوية
عرب احل�سابات الر�سمية للبلدية على مواقع التوا�صل
االجتماعي "�إن�ستقرام – في�س بوك – تويرت – �سناب
�شات" وعلى تطبيق "فريجنا" ،وكذلك �إر�سال ر�سائل
ن�صية ق�صرية ور��س��ائ��ل ع�بر تطبيق وات���س��اب للعديد
من �سكان النطاق اجلغرايف للحملة ،للتوعية ب�أهمية
احلفاظ على املرافق العامة والتعريف بالآثار الإيجابية
لذلك وانعكا�سه على املظهر العام وعلى البيئة ال�صحية
النظيفة التي تتمتع بها �أبوظبي.
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�أخبـار الإمـارات

Monday

موارد ال�شارقة تنظم ور�شة ع�صف ذهني ملوظفي دائرة الأوقاف
•• ال�شارقة -الفجر:

نظمت دائ��رة امل��وارد الب�شرية بال�شارقة ور�شة ع�صف ذهني
حت��ت ع �ن��وان ��س�ل�ب�ي��ات و �إي �ج��اب �ي��ات ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا خا�صة
مبوظفي دائرة الأوقاف بال�شارقة .
وت �ن��درج ال��ور��ش��ة �ضمن منظومة ال��دائ��رة ال��دائ�م��ة لربامج
التدريب امل�صممة وفق طلب اجلهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
ب��الإم��ارة  .ح�ي��ث ت�ت�ق��دم بطلبها اجل �ه��ات وف��ق احتياجاتها
امل ��درو�� �س ��ة يف ال �ت��دري��ب  ،وت �ن �ف��ذه��ا ال ��دائ ��رة ت�ل�ب�ي��ة لهذه
االحتياجات.

06

وقد عرفت الور�شة مبفهوم الع�صف الذهني ومبادئه ،ومعنى
الأزم��ة وكيفية �إدارت�ه��ا  ،والفرق بني �إدارة الأزم��ات والإدارة
ب��الأزم��ات و ال�سمات امل�شرتكة بينهما  ،وال�ف��رق ب�ين الأزمة
و الكارثة  ،والتعرف على ت�صنيف الأزم��ات و�أ�سباب ن�شوئها
وت�شخي�صها  ،والتعرف على عوامل النجاح يف �إدارة الأزمة.
وتناولت �سيا�سة دول��ة االم ��ارات يف مواجهة جائحة كورونا
و�إدارتها ك�أزمة  ،والتعرف على التحديات امل�ستقبلية للدولة
لتعزيز منوذجها التنموي واالقت�صادي.
ويف نهاية ال��ور��ش��ة خ��ا���ض امل���ش��ارك��ون مت��ري��ن حم��اك��ة حلالة
ط��وارئ يف ظ��روف غري ر�سمية خالية من ال�ضغوط .كما مت

التعريف بقواعد و�أ�س�س متارين املحاكاة.
وتهتم الدائرة بتنفيذ الربامج التدريبية للموظفني بهدف
تنمية الكفاءات ،و�إمي��ان�اً ب��دور التدريب الفاعل يف النهو�ض
بكافة املجاالت وتطوير منظومة العمل احلكومي  ،وتر�سيخ
ثقافة التنمية الذاتية والتعلم امل�ستدام.
وحتر�ص ال��دائ��رة على تنظيم الربامج وال��ور���ش التي تدعم
نظم الأعمال وترثي جهاز العمل احلكومي .وتعزز �شراكتها
مع جميع امل�ؤ�س�سات والهيئات واجلهات احلكومية بالإمارة
لتحقيق اال�ستثمار الأمثل للمورد الب�شري بنقل امل�ه��ارات و
املعارف و اخلربات ملوظفي احلكومة .

احتفاء بيومها العاملي

الأر�شيف الوطني ير�صد واقع اللغة العربية يف التعليم والإعالم واملحتوى الرقمي وي�ست�شرف م�ستقبلها
ال�ع��رب�ي��ة وه ��ي ال���س��اد��س��ة ع��امل �ي �اً يف
ع�صرنا احلا�ضر من املتوقع �أن تكون
الرابعة عاملياً يف عام  ،2025ويقول
�أحد العلماء الفرن�سيني �أن يف العامل
الآن  7000لغة ،وم��ن املتوقع �أن
تبقى خم�سون لغة فقط على قيد
احلياة يف الألفية الثالثة و�ستكون
العربية واحدة منها ملا لها من تاريخ
وات�ساع وانت�شار ولأن�ه��ا �إرث عاملي،
ويذكر امل�شاركون يف الندوة �أنه حني
ن�ش�أت اجلامعات الأوربية يف 1490
كانت هناك مقولة خلدها التاريخ
�أن من يريد درا��س��ة الطب والعلوم
فعليه �أن يتقن اللغة العربية لأنها
لغة العلم.
و�أك��دت الندوة �ضرورة تعزيز مكانة
اللغة العربية يف التعليم والإعالم،
وال �ت �ط��وي��ر و�إن � �ت� ��اج ال �ع �ل��م ،و�سط
ال �ع��ومل��ة ال �ت��ي �أرخ� ��ت ظ�لال�ه��ا على
العامل ،م�شرية �إىل �أن ذلك يتحقق
ع�بر و��ض��ع ر�ؤى و�سيا�سات لغوية،
ودع � ��م الإب� � � ��داع ،وت �ف �ع �ي��ل ال� �ق ��راءة
الإبداعية.

•• �أبوظبي-الفجر:

احتفاء باليوم العاملي للغة العربية
نظم الأر�شيف الوطني التابع لوزارة
�ش�ؤون الرئا�سة ندوة بعنوان :اللغة
العربية وحتديات املناف�سة اللغوية
يف ال �ق��رن ال��واح��د وال�ع���ش��ري��ن وقد
ا�ستهدف منها مواكبة اهتمام دولة
الإم � ��ارات ب��ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة وتعزيز
مكانتها كواحد من مقومات الهوية
الوطنية ،ولدورها يف تعزيز االنتماء
للوطن وال ��والء لقيادته الر�شيدة،
ولأنها الوعاء املعتمد يف حفظ ذاكرة
الوطن.
جاءت حماور الندوة على �شكل �أ�سئلة
طرحها مدير ال�ن��دوة الربوفي�سور
��ص��دي��ق ج��وه��ر خ�ب�ير ال�ترج�م��ة يف
الأر��ش�ي��ف ال��وط�ن��ي ،و�أج��وب��ة جاءت
على ل�سان كل من :الناقد الدكتور
ج� �م ��ال م �ق��اب �ل��ة م� ��ن ق �� �س��م اللغة
العربية يف جامعة الإمارات العربية
املتحدة ،وال�شاعرة الدكتورة عائ�شة
ال���ش��ام���س��ي �أ� �س �ت��اذة ال�ل�غ��ة العربية

وال ��درا� � �س ��ات الإم ��ارات � �ي ��ة يف كلية
التقنية العليا يف العني.
تناولت الندوة التي تابعها عدد كبري
ع�بر ت�ق�ن�ي��ات ال�ت��وا��ص��ل التفاعلية
عدداً من املحاور �أهمها :حدود اللغة
العربية ،وال�ع�لاق��ة ب�ين الف�صيحة
واللهجات والعامية ،وبينت الندوة
�أن �أكرث من �أربعمائة مليون ن�سمة
ي �ت �ح��دث��ون ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة حول
ال�ع��امل ،وه��ي واح��دة م��ن �ست لغات
يف م�ن�ظ�م��ة ال �ي��ون �� �س �ك��و ،ودون �أن

ننحاز �إليها لأنها لغتنا� ،أو نقلل من
�ش�أنها ملا تواجهه من حتديات فهي
�ضاربة يف �أعماق التاريخ وهي تتطور
وتزدهر.
وعن واقعها يف ع�صر الرقمنة و�آليات
و�سيا�سات املحتوى الرقمي املعا�صر
ك�شفت ال�ن��دوة �أن املحتوى الرقمي
للغة العربية �ضئيل جداً ،وهو يعادل
 3%فقط م��ن امل�ح�ت��وى الرقمي
الآخر ،فيما �أن اللغات الأخرى الأقل
انت�شاراً لها حمتوى �أكرث بكثري من

ن�سبة املحتوى الرقمي العربي ،فمن
يتحمل امل�س�ؤولية؟
و�أع� � � � ��ادت ال � �ن� ��دوة �أ�� �س� �ب ��اب �ضعف
املحتوى باللغة العربية �إىل قلة دعم
ومت��وي��ل امل���ش��اري��ع امل�خ�ت���ص��ة بن�شر
امل�ع��ارف العربية ،و�أن الأدوات على
الإنرتنت بع�ضها لي�س معرباً ،وكثري
من املحتوى العربي هو جمرد ق�ص
ول�صق ...وغريها.
ورك� � ��زت ال � �ن� ��دوة يف اه �ت �م��ام دول ��ة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة باللغة

العربية ،ويف امل�ؤ�س�سات التعليمية،
و�أ� �ش��ادت ب�ج�ه��ود ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
ال�ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا ل�ت�ع��زي��ز م�ك��ان��ة اللغة
العربية.
وت� ��وق� ��ف امل� ��� �ش ��ارك ��ون م � �ط� ��و ًال مع
ال�ت�ق��ري��ر الأك��ادمي��ي ال ��ذي �أطلقته
وزارة الثقافة وال�شباب الإماراتية
يف دي �� �س �م�بر امل��ا� �ض��ي ب �ت��وج �ي��ه من
� �ص ��اح ��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم – رع ��اه اهلل-
م���ش�يرة �إىل �أن ه��ذا ال�ت�ق��ري��ر يع ّد

م��رج �ع �اً م �ه �م �اً ل���ص�ن��اع ال� �ق ��رار؛ ملا
فيه من �إح�صائيات وبحوث ت�سلط
ال�ضوء على اللغة العربية و�أهميتها
وم�ستقبلها ،و�أهم املحاور الرئي�سية
ال �ت��ي ي �ت ��أل��ف م�ن�ه��ا ه ��ذا التقرير:
الإعالم والف�ضاء واملكان ،وا�ستخدام
اللغة العربية يف الرواية املعا�صرة،
اللغة العربية والتكنولوجيا ،واللغة
العربية والرتجمة ،وا�ستخدام اللغة
العربية يف تدري�س العلوم والبحث
العلمي ،ومواقف الطلبة اجلامعيني

واع�ت�ق��ادات�ه��م ح��ول اللغة العربية،
واللغة العربية واملقاربات الأخرى،
واللغة العربية والعوامل اجلديدة.
وذك � ��رت ال� �ن ��دوة �أن� ��ه ق��د � �ش��ارك يف
�إع� � ��داد ه ��ذا ال �ت �ق��ري��ر  18جامعة
حول العامل ،و 23باحثاً من الدول
العربية ،وم�ؤ�س�سات وجمامع لغوية،
و�شركات تقنية كثرية.
وع ��ن ��ص�ل��ة ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة بباقي
ال �ل �غ��ات يف ع���ص��ر ال �ع��ومل��ة ،وفر�ص
ازدهارها� ،أ�شارت الندوة �إىل �أن اللغة

برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ي�ستقطب  65جن�سية
للغة العربية ،و�أهميتها يف التحاور وفتح �آفاق �أو�سع للتحاور والتبادل
•• �أبوظبي-وام:
املعريف ،وتر�سيخ مكانة لغة القر�آن
والتعاي�ش والتوا�صل احل�ضاري.
ا� �س �ت �ق �ط �ب��ت دار زاي� � ��د للثقافة و تويل دار زايد للثقافة الإ�سالمية يف امل �ج �ت �م��ع� ،إىل ج ��ان ��ب متكني
الإ� �س�لام �ي��ة خ�ل�ال ال �ع��ام اجلاري اه �ت �م��ام �اُ ك �ب�يرا ب��ال�ل�غ��ة العربية ال� �دّار�� �س�ي�ن م��ن م� �ه ��ارات الكتابة
�ضمن برنامج تعليم اللغة العربية جت� ��� �س� �ي ��داً وحت� �ق� �ي� �ق� �اً لتطلعات وال�ق��راءة عرب التدريب املتوا�صل،
ل�ل�ن��اط�ق�ين ب �غ�يره��ا  65جن�سية احلكومة الر�شيدة يف ن�شر اللغة وتفعيل ا��س�ت�خ��دام اللغة العربية
خمتلفة من القاطنني على �أر�ض وتعزيز مكانتها مبختلف الآليات واحلفاظ عليها عنوانًا للح�ضارة
ال��دول��ة ت ��أك �ي��داً ع�ل��ى ال ��دور الهام والو�سائل املتوفرة ،ويهدف برنامج والهوية.
ال��ذي ت��ؤ ّدي��ه اللغة العربية يف م ّد اللغة العربية للناطقني بغريها وق ��ال ��ت ال ��دك� �ت ��ورة م� ��رمي حممد
ج �� �س��ور ال �ت��وا� �ص��ل ب�ي�ن ال �ن��ا���س يف ال � ��ذي ت �ق��دم��ه ال � ��دار �إىل �إع � ��داد ال �ك �ل �ب��اين رئ �ي ����س ق �� �س��م املناهج
جم ��االت ال�ث�ق��اف��ة وال�ع�ل��م والأدب ال �دّار� �س�ين ل�لان��دم��اج يف املجتمع والربامج الثقافية والتعليمية �إن
وغ�ي�ره ��ا م ��ن امل � �ج� ��االت الكثرية الإم��ارات��ي والتعرف على الثقافة ال�برن��ام��ج يحظى ��س�ن��وي�اً ب�إقبال
وذل� ��ك تزامناً م��ع ال �ي��وم العاملي ال�ع��رب�ي��ة ،و ن�شر ث�ق��اف��ة التعاي�ش كبري من الدار�سني ما ي�ؤكد على

دور ل�غ��ة ال���ض��اد كو�سيلة للحوار
و�إر�� � �س � ��اء �أ�� �س� �� ��س ال� ��� �س�ل�ام ورك� �ن� �اً
م��ن �أرك� ��ان ال�ت�ن��وع ال �ث �ق��ايف ،حيث
ن�ف��ذت ال ��دار خ�لال ال�ع��ام اجلاري
 260دورة ا�ستفاد منها 2369
م �� �س �ت �ف �ي��دا ،ح� �ي ��ث ق� � ��دم امل ��رك ��ز
الرئي�سي بالدار  86دورة ا�ستفاد
منها  744طالبا ،ونظم فرع الدار
يف �أبوظبي  100دورة ا�ستفاد منها
 1154طالبا ،ودر�س  471طالبا
يف ف��رع ال��دار بعجمان �ضمن 74
دورة.
و�أ��ض��اف��ت الكلباين �إن ال��دار تقدم

�أن�شطة وفعاليات م�صاحبة حتقق
�أهداف برنامج تعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها حيث نظم فرع
ال � ��دار يف �أب��وظ �ب��ي " ن� ��ادي اللغة
العربية" ال��ذي يتم فيه الرتكيز
على تعزيز مهارات اللغة العربية
ل �ل �ط�ل�اب ال� ��ذي� ��ن �أن � �ه � ��وا جميع
امل �� �س �ت��وي��ات ال��درا� �س �ي��ة ويرغبون
بتطوير مهاراتهم �أك�ث�ر ،وان�ضم
للنادي  60م�ستفيدا من جاليات
خم�ت�ل�ف��ة /ال���ص�ي�ن�ي��ة – الهندية
– الباك�ستانية – ال��رو��س�ي��ة –
الربازيلية – الإندوني�سية.

وي�ستهدف برنامج اللغة العربية
ال � � ��ذي ت� �ق ��دم ��ه ال � � � ��دار الأف � � � ��راد
الراغبني بدرا�سة اللغة �إىل جانب
ت�ن�ظ�ي��م ال � � ��دورات مل��وظ �ف��ي بع�ض
اجلهات والدبلوما�سيني.
وخ�ل�ال ال�ع��ام اجل ��اري ق��دم املركز
ال��رئ �ي �� �س��ي ل � �ل� ��دار ب��ال �ع�ي�ن دورة
ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ل�ع�ق�ي�لات ال�سلك
ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي امل �ع �ت �م��دي��ن لدى
ال � ��دول � ��ة ،وذل� � ��ك ت� �ع ��زي ��زا ملكانة ال �� �ش �ي �خ��ة ف ��اط �م ��ة ب �ن ��ت م �ب ��ارك
و�أه�م�ي��ة اللغة العربية وتر�سيخا رئ �ي �� �س��ة االحت � ��اد ال �ن �� �س��ائ��ي العام
حل���ض��وره��ا ال �ع��امل��ي ،وج� ��اءت هذه رئي�سة املجل�س الأع �ل��ى للأمومة
ال� � � � ��دورة ب �ت ��وج �ي �ه ��ات م� ��ن �سمو والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة

حتت �شعار حوار املجتمعات وتوا�صل احل�ضارات

�إعــــــــــالن للــدائنيـن

انطالق الن�سخة الأوىل من قمة اللغة العربية يف �إك�سبو 2020
•• دبي-وام:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  ،انطلقت �صباح �أم�س يف مركز دبي
للمعار�ض يف �إك�سبو  ،2020فعاليات الن�سخة الأوىل من قمة اللغة العربية،
حتت �شعار حوار املجتمعات وتوا�صل احل�ضارات" ،وذلك بح�ضور �سمو ال�شيخ
�أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س جمل�س دبي للإعالم.
كما ح�ضر انطالق القمة  -التي تنظمها وزارة الثقافة وال�شباب بال�شراكة مع
مركز �أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة وال�سياحة يف �أبوظبي  -معايل
نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�شباب ومعايل �أحمد �أبو الغيط الأمني
العام جلامعة الدول العربية ،وعدد من الوزراء امل�س�ؤولني عن الثقافة يف العامل
العربي ومديرو املنظمات العربية والدولية املخت�صة بال�ش�ؤون الثقافية.
وتعقد القمة على مدار يومني بالتزامن مع انعقاد ال��دورة الثانية والع�شرين
من م�ؤمتر ال��وزراء امل�س�ؤولني عن ال�ش�ؤون الثقافية يف الوطن العربي ،ومتثل
القمة من�صة تفاعل وحوار جتمع �صناع القرار ب�أ�صحاب امل�صلحة واجلمهور،
كما تعك�س جهود وزارة الثقافة وال�شباب ومركز �أبوظبي للغة العربية لتعزيز
مكانة اللغة العربية.
وي�أتي انعقاد القمة يف �إطار االحتفال باليوم العاملي للغة العربية يف  18دي�سمرب
من كل عام ،وتعد اللغة العربية �إحدى اللغات الأكرث انت�شارا يف العامل ويتحدث
بها نحو  420مليون �إن�سان.
و يعزز انعقادها جهود ن�شر اللغة العربية وح�ضورها عاملياً بو�صفها لغة معرفة
وثقافة و�إبداع وت�ساهم يف ر�سم معامل حا�ضرها وم�ستقبلها كما ت�شكل مرجعية
دولية للغة العربية ور�سم م�ستقبل العربية.
وتناق�ش القمة ق�ضايا اللغة العربية يف جماالتها ومو�ضوعاتها املختلفة من �إجل
�إث��راء احل��وار وتقدمي جت��ارب مميزة� ،إىل جانب مناق�شة �أه��م تو�صيات تقرير
"حالة اللغة العربية وم�ستقبلها" ال�صادر وزارة الثقافة وال�شباب يف دي�سمرب
 ،2020و�أعلن معايل �أحمد �أبو الغيط الأمني العام للجامعة العربية �ضيف
�شرف القمة عن رغبة اجلامعة يف ا�ست�ضافة �إطالق الن�سخة القادمة من تقرير
حالة اللغة العربية وم�ستقبلها.
وقالت معايل ن��ورة بنت حممد الكعبي  -خالل الكلمة االفتتاحية للقمة : -
" �إن ال�س�ؤال ال��ذي يطرح نف�سه بقوة هو ما مدي ق��درة لغتتنا العربية على
مواكبة التغريات وما هو القرار املطلوب منا"  ،معربة عن �أملها �أن حتقق القمة
الإجابات املتعلقة بكل ق�ضايا اللغة العربية.
و�أ�ضافت  " :ميثل اجتماعنا اليوم نافذة �أمل نطل منها على غد م�شوق واعد
لبالدنا  ،و�ستناق�ش القمة عدة مو�ضوعات تتعلق بالتعليم والتكنولوجيا وتعريب
املحتوى الرقمي والإنتاج الإبداعي والثقايف وباركت ت�سجيل اخلط العربي على
قائمة الرتاث الثقايف غري املادي ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
"اليون�سكو" قبل يومني  ،وه��و ملف م�شرتك تاريخي بني  16دول��ة عربية

اختارت ال�سعودية من�سقاً عاماً للملف حتت �إ�شراف املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم "�أاللك�سو".
من جهته  ،قال معايل �أحمد �أبوالغيط �إن اللغة العربية لغة حية ل�شعوب قادرة
وح�ضارة قادرة ..م�شرياً �إىل �أن �أول اتفاقية �أبرمت يف اجلامعة العربية املعاهدة
الثقافية يف نوفمرب  1945وهي اتفاقية اهتمت ب�ش�أن اللغة العربية وت�ضمنت
موا�ضيع عديدة و�سنت ت�شريعات وتوحيد امل�صطلحات العربية وجعلت اللغة
العربية لغة الدرا�سة يف كل املواد و�شكلت االتفاقية م�سار تعليم اللغة العربية.
و�أ� �ض��اف ت�شري ال�ت�ق��دي��رات �إىل �أن ع��دد الناطقني بالعربية يف ع��ام 2050
�سريتفع �إىل  650مليون �إن�سان  ،الفتاً �إىل اطالعه على تقرير حالة اللغة
العربية وم�ستقبلها والذي يعد وثيقة رائعة �ستحيا ل�سنوات و�سنوات كما ير�صد
التقرير حالة اللغة العربية ويقوم على ر�ؤي��ة علمية ال تفرط يف الت�شا�ؤم وال
تتغافل عن الواقع والقاريء للتقرير �سيده�ش لكرثة وتنوع املبادرات التي مت
�إطالقها حلماية اللغة العربية .
و�أعرب عن رغبة اجلامعة يف ا�ست�ضافة الن�سخة القادمة من تقرير اللغة العربية
الذي ت�صدره وزارة الثقافة بالتعاون مع مركز �أبوظبي للغة العربية ،وقال � ":إن
م�ستقبلنا لن تر�سمه �سوى حروفها البديعة ومو�سيقاها اجلميلة" .
ومت خالل االفتتاح عر�ض مقطع فيديو الفتتاح قمة اللغة العربية� ،أعقبه غناء
كاظم ال�ساهر لق�صيدة "اللغة اخلالدة" ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" .
كما مت اختيار معهد العامل العربي يف باري�س �شخ�صية القمة حيث كرم �سمو
ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س جمل�س دبي للإعالم و معايل
نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�شباب ،معجب الزهراين املدير العام
ملعهد العامل العربي يف باري�س نيابة عن جاك النغ رئي�س معهد العامل العربي يف
باري�س  ..ومت ا�ستعرا�ض تاريخ املعر�ض ومرور  34عاماً على �إن�شائه .
ومت توقيع  5مذكرات تفاهم بني م�ؤ�س�سات حملية وعربية  ،هي مذكرة تفاهم
بني م�ؤ�س�سة الفكر العربي ووزراة الثقافة وال�شباب وقعتها معايل ن��ورة بنت
حممد الكعبي وزي��رة الثقافة وال�شباب رئي�سة جامعة زايد و الأم�ير خالد بن
بندر الفي�صل رئي�س جمل�س م�ؤ�س�سة الفكر العربي  ،ومذكرة تفاهم بني الوزارة
وجامعة الو�صل ،وم��ذك��رة تفاهم ب�ين ال ��وزارة وم��رك��ز �أبوظبي للغة العربية
ومذكرة بني جامعة زاي��د ومركز �أبوظبي للغة العربية ،واتفاقية تعاون بني
مركز �أبوظبي للغة العربية و�شركة جمرة.
وتعقد اجلل�سة الأوىل يف القمة بعنوان" اللغة والثقافة" وم�سارات امل�ستقبل،
حيث ت�سلط ال�ضوء على واقع اللغة والثقافة العربية يف عامل متغري يت�سارع
فيه التحول الرقمي وتتعاظم التحديات التي تواجهها لغتنا وثقافتنا ،وتناق�ش
اجلل�سة �أهم اجلهود واخلطوات التي يجب اتخاذها من �أجل ت�صميم م�ستقبل
جديد للغة العربية و�آليات التعاون بني اجلهات امل�س�ؤولة يف خمتلف الدول من
�أجل ر�سم م�سارات م�ستقبل اللغة العربية.
ويتحدث يف اجلل�سة معايل �أحمد �أبو الغيط ويحاوره �سعادة الدكتور على بن

متيم رئي�س مركز �أبو ظبي للغة العربية.
وتعقد اجلل�سة الثانية حتت عنوان "ال�سيا�سات الوطنية للغة العربية" لت�سلط
ال�ضوء على ��ض��رورة جتديد ت�شريعات اللغة العربية م��ن �سيا�سات وقوانني
وا�ستقراء مدى ت�أثري الت�شريعات املعمول بها ونتائجها و�أف�ضل ممار�ساتها عربياً،
�سعياً لتطوير البنى الت�شريعية والن�صو�ص القانونية لت�شمل جميع جماالت
ا�ستخدامات اللغة وتطبيقاتها يف مواكبة م�ستجدات التقنية والتحول الرقمي
و�صو ًال �إىل بلورة الت�شريعات الداعمة للغة العربية بو�صفها لغة معارف وعلوم
حديثة ومتطورة .ويتحدث يف اجلل�سة معايل الدكتور �سامل بن حممد املالك
مدير عام منظمة العامل الإ�سالمي للتنمية والعلوم والثقافة /الأي�سي�سكو،/
و�سعادة الدكتور �إبراهيم بن حممد �أبامني م�ست�شار جممع امللك �سلمان العاملي
للغة العربية ،و�سعادة الدكتور كامل العبد اجلليل �أمني عام املجل�س الوطني
للثقافة والفنون والآداب بالكويت و�سعادة الدكتور على بن متيم رئي�س مركز
�أبو ظبي للغة العربية وتدير اجلل�سة الإعالمية والكاتبة �صفية ال�شحي.
وت�ست�ضيف قمة اللغة العربية الربوفي�سورة الإ�سبانية ب��اوال �سانتيان غرمي
لتتحدث عن �ش�ؤون اللغة العربية يف بالد الناطقني بغريها و�شجون متعلميها
وحمبيها يف حم��اول��ة ا�ستك�شاف �آف��اق تر�سيخها يف ع��وامل ج��دي��دة يف متابعة
�أكادميية ج��ادة ملواطن القوة والفر�ص التي متنحها فر�ص التعمق يف درا�سة
الأدب العربي وفنون اللغة وجمالياتها �إىل جانب احلديث عن ال��دور الكبري
الذي ت�ؤديه الرتجمة يف توا�صل احل�ضارات.
وان�ط�لاق�اً م��ن النتائج التي خ��رج بها تقرير ح��ال اللغة العربية وم�ستقبلها
واملقاربات اجلديدة التي مت ر�صدها لتطوير مناهج اللغة العربية يف عدد من
البلدان العربية تهدف اجلل�سة احلوارية بعنوان "اللغة العربية والتعليم" �إىل
مناق�شة �سبل تعزيز ه��ذه املقاربات وتر�سيخها عرب م�ب��ادرات جديدة لتطوير
مناهج اللغة العربية يف كافة �أنحاء الوطن العربي وربطها باحتياجات املتعلمني
واهتماماتهم وتدريب املعلمات واملعلمني �سعياً لت�أ�سي�س واقع م�ستقبلي يعزز
مكانة اللغة العربية بو�صفها لغة حا�ضنة للهوية والثقافة والعلوم .
ويتحدث يف هذه اجلل�سة الدكتورة هنادا طه �أ�ستاذ كر�سي اللغة العربية بجامعة
زايد ويحاورها نافذ دقاق الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب ملكتب م�ؤ�سة امللكة
رانيا للتعليم والتنمية.
ويختتم اليوم الأول من قمة اللغة العربية فعالياته بجل�سة "اللغة العربية
والتكنولوجيا" ،والتي يتحدث فيها الدكتور نزار حب�ش �أ�ستاذ علوم احلا�سب
الآيل بجامعة نيويورك �أبو ظبي ويحاوره عبد ال�سالم هيكل امل�ؤ�س�س ورئي�س
جمل�س �إدارة �شركة جمرة.
و تناق�ش اجلل�سة بع�ض �أهم ق�ضايا التكنولوجيا يف جماالت ا�ستخدام وتعليم
اللغة العربية وبرجمتها ،متناولة رقمنة املحتوى العربي كق�ضية رئي�سية
وان�شغال يومي يف ظل حت��دي تناف�سية املحتوى يف الف�ضاء الرقمية خا�صة،
كما تطرح اجلل�سة ر�أي املتخ�ص�صني يف اال�ستخدام الأبجدي للغة يف التوا�صل
االجتماعي والإعالمي و�صناعة املحتوى .


التنمية الأ�سرية " �أم الإمارات"،
بهدف ن�شر اللغة العربية وتعزيز
مكانتها ملد ج�سور التوا�صل الثقايف
بني �أفراد املجتمع.
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تنويه للمدينة ولكل دائن ورد ا�سمه �أو مل يرد �أ�سمه يف قائمة الديون �أن يتظلم لدى املحكمة
على املطالبات املدرجة بها خالل �سبعة �أيام عمل من تاريخ ن�شر القائمة بال�صحيفة

 1

�أخبـار الإمـارات
ال�صحة والطوارئ والأزمات  :تطبيق نظام املرور
الأخ�ضر على امل�ستوى الوطني
•• �أبوظبي-وام:

متا�شيا مع ر�ؤي��ة ال��دول��ة يف مرحلة التعايف من جائحة كوفيد-19
وتعزيز اجلهود الوطنية لدى كافة القطاعات لت�أمني �صحة و�سالمة
املجتمع بكافة �شرائحه� ،أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع بالتن�سيق
مع الهيئة الوطنية لإدارة ال�ط��وارئ والأزم��ات وال�ك��وارث عن اعتماد
تطبيق نظام املرور الأخ�ضر لدخول جميع اجلهات احلكومية االحتادية
للموظفني واملراجعني يف كافة �إم��ارات الدولة والتي �ستقت�صر على
املطعمني و�أ�صحاب الفئات امل�ستثناة من التطعيم ،وذلك ابتداء من 3

يناير .2022
و�سي�سمح بدخول تلك اجلهات للأ�شخا�ص احلا�صلني على جرعتني
من �أي لقاح كوفيد -19معتمد يف الدولة واجلرعات الداعمة واملعززة
ل��ه ،وال��ذي��ن تظهر �صفتهم يف تطبيق احل�صن باللون الأخ���ض��ر مع
ا�ستمرارية �إجراء فح�ص خمربي  PCRكل  14يوما وذلك ل�ضمان
فاعلية نظام املرور الأخ�ضر يف التطبيق.
كما �سيتم ال�سماح لأ�صحاب الفئات امل�ستثناة من التطعيم بدخول تلك
اجل�ه��ات وال��ذي��ن تظهر �صفتهم يف تطبيق احل�صن باللون الأخ�ضر
يف حال �إجرائهم فح�ص خمربي  PCRكل � 7أي��ام ،كذلك الأطفال

من هم دون الـ  16عاما الذين ال يتطلب منهم �إجراء �أية فحو�صات
خمربية .و�أكدت الوزارة على عدم ال�سماح بالدخول للدوائر احلكومية
االحتادية للموظفني واملراجعني غري احلا�صلني على لقاح كوفيد،-19
�أو الأ�شخا�ص الذين تظهر �صفتهم يف تطبيق احل�صن باللون الرمادي
نظراً النتهاء الفرتة املحددة لإجراء الفح�ص املخربي  PCRاخلا�ص
بهم .و�أهابت ال��وزارة ب�ضرورة احل�صول على اجلرعات املعززة ح�سب
الربوتوكول الوطني املعتمد للقاحات ،ل�ضمان رفع املناعة املجتمعية
يف ظل انت�شار املتحورات لفريو�س كوفيد -19وللت�أكيد على ا�ستدامة
جهود التعايف يف كافة القطاعات احليوية.
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ال�صحة تعلن تقدمي  17,624جرعة من لقاح
كوفيد 19-خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  17,624جرعة من لقاح "كوفيد-
 "19خ�لال ال���س��اع��ات ال �ـ  24املا�ضية وب��ذل��ك يبلغ جم�م��وع اجل��رع��ات ال�ت��ي مت
تقدميها حتى ام�س  22,299,042جرعة ومعدل توزيع اللقاح  225.46جرعة
لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعياً �إىل الو�صول �إىل
املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة
على فريو�س كوفيد.-19

لدى اختتام فعاليات معر�ض ال�شارقة للعمل التطوعي االفرتا�ضي

07

 14جهة �سلطت ال�ضوء على �أبرز و�أهم املبادرات والفر�ص التطوعية
•• ال�شارقة -الفجر:

�سلطت  14جهة حكومية وخا�صة �أب ��رز �أن�شطتها وم�ب��ادرات�ه��ا وفر�صها
ال�ت�ط��وع�ي��ة ،وذل ��ك خ�ل�ال ال� ��دورة ال��راب �ع��ة م��ن م�ع��ر���ض ال���ش��ارق��ة للعمل
التطوعي ،ال��ذي نظمته ج��ائ��زة ال�شارقة للعمل التطوعي؛ "افرتا�ضياً"
وا�ستعر�ضت اجل�ه��ات امل�شاركة مبادراتهم وال�ف��ر���ص التطوعية التي يتم
تنظيمها للعام املقبل؛ ومتثلت اجلهات يف مركز ال�شارقة للتطوع التابع
لدائرة اخلدمات االجتماعية ،وجمل�س ال�شارقة للتعليم ،وبلدية ال�شارقة،
ودائرة الأوقاف بال�شارقة ،وبلدية كلباء ،وهيئة التنمية االجتماعية بدبي،
وهيئة الإمن��اء التجاري وال�سياحي بال�شارقة ،ومركز ال�شارقة ل�صعوبات
التعليم ،و��س�ج��اي��ا ف�ت�ي��ات ال���ش��ارق��ة ،وم��ؤ��س���س��ة ال���ش��ارق��ة ل�ل�ق��ر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية ،وجمعية عجمان للتنمية االجتماعية والثقافية ،وجمعية
مواليف االماراتية التطوعية ،وجمعية االمارات للرعاية الالحقة ،ومركز
 positive mindللتدريب والتطوير واال�ست�شارات .
مبادرات فاعلة..
وعر�ضت م�ؤ�س�سة ال�شارقة للقرءان الكرمي وال�سنوية ،مبادرتها وفر�صها
التطوعية واملتمثلة يف ف�ع��ال�ي��ات تنظيم امل���س��اب�ق��ات واجل��وائ��ز القر�آنية،
وامل�شاركة يف تنظيم اجلمهور واملكرمني يف احل�ف�لات اخلتامية ،وكذلك
مراقبة �أم��ن و�سالمة اال�شراف على عملية تطبيق االحتياطات الوقائية

واالحرتازية يف مراكز حتفيظ القر�آن الكرمي� .أما �سجايا فتيات ال�شارقة؛
فتتمثل مبادراتها يف يوم الطفل اخلليجي ،ومبادرة ماجلتكم علينا ،ومبادرة
�إحياء  ،وم�ب��ادرة ك�سوة ال�شتاء ،وم�ب��ادرة لنغر�س ،و�شمعة البيت  ،ومبادرة
الن�صف من �شعبان ،وم�ب��ادرة �شتا�ؤهم داف��ئ ،التطوع يف الأع�م��ال الإدارية
يف امل�ؤ�س�سة .كما عر�ض مركز ال�شارقة ل�صعوبة التعليم ،مبادرته "ب�صمة
خري" وهي مبادرة تخ�ص�صية موجهة خلدمات احتياجات االطفال االيتام
واالطفال من فاقدي الرعاية االجتماعية والكادر الوظيفي امل�س�ؤول عن
عن رعاية االطفال وتدريبهم عن طريق تقدمي الدعم النف�سي للحاالت
الفردية وتقدمي اال�ست�شارات النف�سية التوجيهية واملحا�ضرات التثقيفية
وت�ق��دمي الأن�شطة الرتفيهية ال�ه��ادف��ة� .أم��ا مركز ال�شارقة للتطوع ،وهو
الذراع التطوعي لدائرة اخلدمات االجتماعية ،ف�إنه ي�ساهم يف تنظيم العمل
التطوعي يف �إم��ارة ال�شارقة ،ون�شر ثقافته بني �أف��راد املجتمع وم�ؤ�س�ساته
ب�شكل منظم يف وفق منظومة متكاملة وم�ستدامة للعمل التطوعي ك�أحد
�أه��م ركائز التما�سك والتالحم املجتمعي ،وتتمثل خدماته يف ا�ستقطاب
وت�سجيل املتطوعني ،وتدريب وت�أهيل املتطوعينو�صقل مهاراتهم ،وكذلك
�إدارة من�صة التطوع الإلكرتونية �إىل جانب التوعية والتثقيف بالعمل
ال�ت�ط��وع��ي .وم��ن جانبها ،هيئة االمن��اء ال�ت�ج��اري وال�سياحي بال�شارقة،
عر�ضت مبادرتها املتمثلة يف مهرجان �أ��ض��واء ال�شارقة ،ومهرجان �صيف
ال���ش��ارق��ة� ،أ��س�ب��وع ال�شارقة للبطوالت العاملية ،امل�شاركة يف �أي ��ام ال�شارقة
الرتاثية ،ومهرجان �صري بونعري.

فر�ص تطوعية ناجعة
ويف ال �ي��وم ال �ث��اين م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ة ،ق��ام��ت دائ ��رة الأوق � ��اف ،ب�ع��ر���ض فر�صها
التطوعية متمثلة يف تطوع للوقف ،و�ساعة يف ط��اع��ة ،وامل�شاركة يف ن�شر
�إ��ص��دارات ال��دائ��رة عن ال��وق��ف ،وبيتي يف اجلنة ،وتطوع بالوقت ،وا�سقهم
�سل�سبيال ،بالإ�ضافة �إىل م�شروع تربيد.
وجمل�س ال�شارقة للتعليم ،ق��دم مبادراته املتمثلة يف؛ زك��اة العلم ،ونزهو
بالعلم� ،أ�ضواء امل�سرح ،وعطاء اخلري  ،ومع�سكر مبتكرين ،وبهجة ،ونلتقي
جمدداً ،وجنوم الأعمال.
�أما هيئة تنمية املجتمع ،ف�سلطت ال�ضوء على مبادرة دبي للتطوع ،وهو �أول
برنامج تابع حلكومة دبي ،لإدارة املبادرة التطوعية � ،إذ يقوم الربنامج بتبني
امل�ب��ادرات والفعاليات التطوعية من هيئات وجمعيات خمتلفة  ،وعر�ضها
على املتطوعني الراغبني يف امل�شاركة فيها  ،مما يعزز روح التكافل والرعاية
املتبادلة بني جميع فئات املجتمع .ويف ال�سياق ذاته؛ عر�ضت جمعية عجمان
للتنمية االجتماعية والثقافية ،مبادرة برد على قلوبهم ،ومبادرة فرحتكم
فرحتنا) لفئة العمال ،مبادرة املري الرم�ضاين (�ساهم) ،ومبادرة الزين كله،
وم�ب��ادرة �أنتم اخل�ير كله ،وب��رد وارت��اح وخ��ذ اللقاح  ،مبادرة حت��دي التربع
بالدم ،والعديد من املبادرات.
فيما ا�ستعر�ضت جمعية االم��ارات للرعاية الالحقة ،وهي تعني بالرعاية
الالحقة للنزالء امل��رج عنهم و�سبل م�ساعدتهم على مواجهة ال�صعوبات
التي تعيق تكيفهم م��ع املجتمع يف بيئتهم الطبيعية بتهيئة امل�ستلزمات

املادية واملعنوية التي ت�ؤمن اندماجهم يف املجتمعو تهيئة البيئة االجتماعية
املحيطة بالنزيل امل�ف��رج عنه ك(الأ� �س��رة والأ� �ص��دق��اء) م��ن خ�لال �إيجاد
احللول املنا�سبة لكافة امل�شاكل التي �ساعدت على انحرافه.وكذلك تهيئة
افراد املجتمع لتقبل النزالء املفرج عنهم وم�ساعدتهم ب�إعتبارهم �أبناء هذا
املجتمع
�أم��ا مركز  : MINDتتمثل مبادراته املعر�ضة؛ يف �سفراء الإيجابية،
وف��ر���ص تطوعية ،لإدارة ب��رام��ج وفعاليات ،وت�ق��دمي حم��ا��ض��رات ودورات،
والعديد من الفر�ص التطوعية.
�أم��ا جمعية مواليف الإم��ارات�ي��ة التطوعية؛ فعر�ضت مبادراتها املتمثلة
يف؛ تنظيم امل�ساجد ،وتنظيم امل�ؤمتر الثقايف حتت �شعار ا�ستدامة التطوع،
والتطوع االفرتا�ضي ،ووالعديد من املبادرات.
فيما بلدية مدينة كلباء ،ا�ستعر�ضت كيفية امل�شاركة يف معر�ض الزهور
ال�سنوي مبدينة كلباء ،وحملة الرقابة على �شاطئ كلباء اجلديد ،و�أ�سبوع
الت�شجري  ،2021ويوم زايد للعمل الإن�ساين ،ومعر�ض املخرتع الإماراتي،
وحملة توزيع الأعالم مبدبن كلباء ،واملخيمات ال�شتوية ،واحتفاالت اليوم
الوطني للدولة ،والعديد من املبادرات.
ومن جانبها؛ بلدية مدينة ال�شارقة� ،سلطت ال�ضوء على التطوع يف قطاع
ال��دع��م امل�ؤ�س�سي ،وال�ت�ط��وع يف قطاع ال��زراع��ة والبيئة ،وال�ت�ط��وع يف قطاع
الهند�سة ،والتطوع يف قطاع ال�صحة العامة ،و والتطوع يف قطاع خدمة
املتعاملني.

ال�صايغ ووزير الأمن العام ال�سريالنكي يبحثان التعاون وفد �سيبا العاملية يطلع على تقنيات فح�ص القيادة الذكي يف �شرطة �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

التقى م�ع��ايل �أح�م��د ب��ن علي حممد
ال���ص��اي��غ وزي ��ر دول ��ة ،م�ع��ايل �سارات
وي��را��س�ي�ك�يرا ،وزي ��ر الأم ��ن ال �ع��ام يف
� �س��ري�لان �ك��ا ،وب �ح��ث م �ع��ه ع � ��دداً من
امللفات ذات االهتمام امل�شرتك.
وج��رى خ�لال اللقاء  -ال��ذي عقد يف
دي��وان عام وزارة اخلارجية والتعاون
ال��دويل يف �أبوظبي  -بحث العالقات
الثنائية بني دولة الإمارات وجمهورية
� �س��ري�ل�ان �ك��ا و� �س �ب��ل ت �ع��زي��ز رواب � ��ط
ال�صداقة والتعاون يف كافة املجاالت،

وب �ن��اء ج���س��ور ال �ت��وا� �ص��ل ،ك�م��ا رحّ ب
ب��زي��ارة رئي�س ال� ��وزراء ال�سريالنكي
املرتقبة للم�شاركة يف فعاليات حفل
اليوم الوطني لبالده الذي �سيقام يف
�إك�سبو  .من جانبه� ،أبدى وزير الأمن
ال�ع��ام ال�سريالنكي �إع�ج��اب��ه باك�سبو
 2020دبي ،وهن�أ دولة الإمارات على
التنظيم املبهر لهذا احل��دث العاملي،
كما �أ��ش��اد مب�ستوى تطور العالقات
الثنائية ،م�ع��رب�اً ع��ن �أم�ل��ه يف تعزيز
كما ناق�ش اجل��ان�ب��ان تعزيز التعاون مب�شاركة �سريالنكا املتميزة يف �إك�سبو ه ��ذا ال �ت �ع��اون يف خم�ت�ل��ف املجاالت
الأم � �ن ��ي وال� �ت� �ج ��اري واالقت�صادي  2020دبي ،م�ؤكداً �أ ّن هذا احلدث وا�ستمرارية التطوير ل�صالح البلدين
بني البلدين .و�أ��ش��اد معايل ال�صايغ ال�ع��امل��ي ي�ع��د ف��ر��ص��ة لبحث التعاون ال�صديقني.

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13421بتاريخ 2021/12/20

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8967/2021/209تنفيذ عمايل

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم  8006/2021عمايل جزئي  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( 220715درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ :تريومافاالفان بااليان
عنوانه  :االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى بجوار فندق ال�شنغريال � -شقة
برج ا�سنب التجاري  -الطابق رقم39:
املطلوب �إعالنه � -1:شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 220715.00درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13421بتاريخ 2021/12/20

70021

اعالن بال�سند التنفيذي وتكليف بالوفاء
 207/2021/9205تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ.:
طالب االعالن :الفحل لتزويد العاملني حتت الطلب �ش.ذ.م.م
املطلوب �إعالنه :وول تكنولوجي �ش.ذ.م.م  -منفذ �ضده
عنوانه:امارة دبي  -م�ستودع رقم  2.4ملك عبداهلل �سعيد حميد النعيمي  -القوز ال�صناعيه
 - 3ت - 043416848:ف - 043416846:متحرك- 0506328738:
�ص.ب - 282449:الرقم مكاين195879730:
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم ب�صورة من احلكم مو�ضوع التنفيذ املذيل بال�صيغة التنفيذ املرفق
�صورة منها وذلك خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ت�سليمكم هذا االعالن واال فان املحكمة �ستتخذ
االجراءات القانونية بحقكم.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13421بتاريخ 2021/12/20

70197

اعالن بالن�شر
 1345/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ن�ف��ذ � �ض��ده �م��ا -1/ب��اري����س غ��ال�يري ذ.م.م  -2اب��راه �ي��م عبدالرحيم
عبدالرزاق علي الفهيم  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة دبي للت�أمني � -شركة م�ساهمة عامة
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )557556.10درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13421بتاريخ 2021/12/20
اعالن حكم بالن�شر
 267/2021/16جتاري جزئي

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه -1 /علي مي�سرة عبد الر�ؤوف ال�شوا  -2تربدو لل�سياحة �ش.ذ.م.م
جمهويل حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :فادي حممد �سعيد فائق مناع
وميثله  :خالد كلندر عبداهلل ح�سني املازمي
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/5/17بحل وت�صفية �شركة /تربدو
لل�سياحة �ش.ذ.م.م وتعيني امل�صفي �صاحب الدور م�صفيا لها وحددت اجره مببلغ خم�سة ع�شر الف
دره��م الزمت املدعي ب�سدادها على ان يبا�شر اعمال الت�صفية وفقا للوارد تف�صيال يف �أ�سباب ذلك
احلكم والزمت املدعي عليهم مب�صاريف الدعوى ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن
�صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13421بتاريخ 2021/12/20

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1227/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/126عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 6075915.05درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ �:شركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م
عنوانه  :االمارات  -امارة دبي  -عود ميثا  -بردبي � -شارع عود ميثاء  -مبنى جلف تاورز � -شقة بلوك بي
 1ال�ساد�س  - 601مقابل املدينة الطبية
املطلوب �إعالنه  -1:املمزر هو�سبيتاليتي انف�ستمنت�س �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 6075915.05درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13421بتاريخ 2021/12/20
اعالن حكم بالن�شر
 16/2020/4439جتاري جزئي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6834/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4679ل�سنة � 2020أمر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( 1772737.07درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ �:سيمك�س توب مك�س �ش.ذ.م.م
عنوانه  :االمارات  -امارة دبي  -القوز ال�صناعية الثانية  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد خمرج  - 41مبنى ار�ض
ملك حكومة دبي  -تامي �سكوير مول
املطلوب �إعالنه � -1:سونيل ماهي�شو � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 1772737.07درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره ( )1.138.483.63درهم والزامهم
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإعالن  :م�صرف الهالل � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهما  -1 :جنمة ح��راء للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م  -2عبد ال��ر�ؤوف نور حممد ب�صفته كفيل
و�ضامن ملديونية جنمة حراء للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -صفتهما بالق�ضية  :مدعي عليهما
جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/11/25مبثابة ح�ضوريا بالزام
املدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ وقدره ( )1.138.483.63درهم مليون ومائة
وثمانية وثالثون الفا واربعمائة وثالثة وثمانون درهما وثالثة و�ستون فل�سا  -والفائدة بواقع � %5سنويا
من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2020/11/11وحتى ال�سداد التام والزمتهما بالر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليهما -1 /وان ام كوميونيك�شنز ليمتد (ف��رع)  -2حامت الطاهر خوجلي ابراهيم -
جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :طارق احمد علي حممد بن متيم
وميثله  :فهد احمد علي حممد بن متيم
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/8/16يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
طارق احمد علي حممد بن متيم بالزام املدعي عليها االوىل بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ ( )73.700درهم
والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتها الر�سوم وامل�صاريف
ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حمكمة التنفيذ

العدد  13421بتاريخ 2021/12/20

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8189/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/2003جتاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( 207057.87درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ :بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه  :االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى نف�س بناية البنك  -بجوار
ديره �سيتي �سنرت
املطلوب �إعالنه  -1:ماريو �سكوتو � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 207057.87درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13421بتاريخ 2021/12/20

70197

اعالن بالن�شر
 207/2021/2666تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/هاين ميالد جدعون الع�شي  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/يحيى عي�سى ح�سني خليل
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن موجودات (معدات
مطعم) واملوجودة يف العنوان:املو�ضح اعاله وفاء للمبلغ املطالب به هذا العلم
وذلك ملا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
70021

العدد  13421بتاريخ 2021/12/20
اعالن حكم بالن�شر
 1441/2021/11مدين جزئي

70197
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اطلع وفد من �شركة �سيبا العاملية
لإدارة ال �� �س�ل�ام��ة ع �ل��ى الطرق
وت��دري��ب ال�سائقني ،على تقنيات
�شرطة �أبوظبي املتطورة يف نظام
اختبار فح�ص القيادة الذكي.
وال �ت �ق��ى ال�ع�ق�ي��د حم�م��د الربيك
العامري مدير مديرية ترخي�ص
ال�سائقني والآليات الوفد برئا�سة
باتريك هيكريت م�ست�شار القيادة الأو�سط.
الآم �ن��ة يف �أوروب ��ا و�آ��س�ي��ا وال�شرق وج � � ��رى ا�� �س� �ت� �ع ��را� ��ض ع� � ��دد من
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•• �أبوظبي -وام:

املتبعة يف اختبارات القيادة.
و�أك � ��د م��دي��ر م��دي��ري��ة ترخي�ص
ال�سائقني والآليات حر�ص �شرطة
�أب��وظ �ب��ي ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ال�سالمة
امل� � ��روري� � ��ة و ر� � �ض� ��ا املتعاملني
ب��اخل��دم��ات امل �ق��دم��ة ل�ه��م وك�سب
ثقتهم و�إ�سعادهم.
و�أ� �ش��اد ب��ات��ري��ك ه�ي�ك��ري��ت بجهود
� �ش��رط��ة �أب ��وظ� �ب ��ي وممار�ساتها
امل � �ت � �ط� ��ورة يف خ ��دم ��ة عمالئها
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك وا�سعادهم كونها خدمات متميزة
ثم اطلع الوفد على �آليات العمل وفق �أف�ضل املعايري العاملية.
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املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859
مو�ضوع الدعوى  :اوال:الت�صريح بقيد دعوى حتديد �أقرب جل�سة لنظرها واعالن املدعي عليهم ب�صورة منها  -ثانيا:الق�ضاء بالزام
املدعي عليها االوىل واملدعي عليه الثاين والثالث والرابع واخلام�س وال�ساد�س وال�سابع والثامن والتا�سع بالت�ضامن واالنفراد بان
ي�ؤدوا جمتمعني او منفردين للمدعي مبلغ ( )3.375.437.07درهم ثالثة ماليني وثالثمائة وخم�سة و�سبعون الف درهم و�سبعة
فل�س مع  %9فائدة قانونية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  -ثالثا:الزام املدعي عليهم بكافة الر�سوم وامل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة و�شمول االمر احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة.
املدعي:بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى �سيتي افينيو � -شقة الطابق ال�سابع  -مول ديرة �سيتي �سنرت -
وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي
املطلوب �إعالنه  -1 :ماجنو راهاكاندران � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها اوال:الت�صريح بقيد دعوى حتديد �أقرب جل�سة لنظرها واعالن املدعي عليهم
ب�صورة منها  -ثانيا:الق�ضاء بالزام املدعي عليها االوىل واملدعي عليه الثاين والثالث والرابع واخلام�س وال�ساد�س وال�سابع والثامن
والتا�سع بالت�ضامن واالنفراد بان ي��ؤدوا جمتمعني او منفردين للمدعي مبلغ ( )3.375.437.07درهم ثالثة ماليني وثالثمائة
وخم�سة و�سبعون الف درهم و�سبعة فل�س مع  %9فائدة قانونية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  -ثالثا:الزام املدعي عليهم
بكافة الر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول االمر احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة  -وحددت لها جل�سة يوم االثنني
املوافق  2021/12/27ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
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تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه -1 /الفون�سي �شاكو  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :باب املدينة لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
وميثله  :خليفة يو�سف حممد علي بن عمري
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/4/29بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي
للمدعية مبلغ وقدره ( )34503درهم اربعة وثالثون الفا وخم�س مائة وثالثة دراهم والفائدة
القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف
ومببلغ خم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

االثنني  20ديسمبر  2021م  -العـدد 13421

20 December 2021 - Issue No 13421

�أخبـار الإمـارات

Monday

جلنة بالوطني االحتادي توا�صل مناق�شة مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب
•• دبي  -وام:

08

وا�صلت جلنة �ش�ؤون التعليم والثقافة وال�شباب والريا�ضة والإعالم
يف املجل�س الوطني االحتادي خالل اجتماعها الذي عقدته �أم�س يف
مقر الأمانة العامة للمجل�س يف دب��ي ،برئا�سة �سعادة عدنان حمد
احل�م��ادي رئي�س اللجنة ،مناق�شة مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة
وال�شباب.
ح�ضر االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة كل من عفراء بخيت بن هندي
"مقررة اللجنة لهذا االجتماع" ،و�سارة حممد فلكناز ،وعائ�شة ر�ضا
البريق ،ونا�صر حممد اليماحي� ،أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي.

وق ��ررت اللجنة �إع ��داد م���س��ودة تقرير امل��و��ض��وع ال�ع��ام ملناق�شته يف
اج�ت�م��اع�ه��ا ال� �ق ��ادم ،وخم��اط �ب��ة امل ��ؤ� �س �� �س��ات الإع�ل�ام �ي��ة ل �ل��رد على
بع�ض اال�ستف�سارات املتعلقة باملو�ضوع ال��ذي ت��دور حم��اوره حول
ا�سرتاتيجية ال��وزارة يف تعزيز الهوية واالنتماء الوطني ،وتطوير
قطاعات ال�صناعات الثقافية والإبداعية مبا يحقق �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،ودور ال��وزارة يف �إن�شاء ودع��م املراكز ال�شبابية وتطوير
قدرات ومواهب ال�شباب لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية  ،2071وجهود
ال ��وزارة يف تطوير املنظومة الإع�لام�ي��ة الوطنية مب��ا يحقق ر�ؤية
 .2071كما قررت اللجنة �إعداد خطة عمل ملناق�شة مو�ضوع �سيا�سة
الهيئة العامة للريا�ضة يف �ش�أن دعم الريا�ضة يف الدولة ،الذي �أحيل

�سلطان بن خليفة يعزي بوفاة
ماجد الفطيم

من املجل�س الوطني االحتادي �إىل اللجنة يف اجلل�سة الأوىل من دور
االنعقاد العادي الثالث للف�صل الت�شريعي ال�سابع ع�شر التي عقدت
يف  24ن��وف�م�بر 2021م ،ح�ي��ث ورد للمجل�س ال��وط�ن��ي موافقة
جمل�س ال� ��وزراء على مناق�شة امل��و��ض��وع وف��ق حم ��اور :ال�سيا�سات
والت�شريعات التكاملية لدعم وتطوير الريا�ضة بالدولة ،ومبادرات
الهيئة يف تطوير وتعزيز الريا�ضات املختلفة يف ال��دول��ة ،ومتكني
الكوادر املواطنة يف القطاع الريا�ضي ورعاية املوهوبني الريا�ضيني،
وم�ب��ادرات وبرامج الهيئة يف �ش�أن تطوير البنى التحتية للأندية
الريا�ضية ،ودور الهيئة يف بناء ال�شراكات اخلارجية وتعزيز القدرات
املالية التمويلية لالحتادات الريا�ضية.

•• دبي-وام:

قدم �سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن خليفة �آل نهيان م�ست�شار �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة وال�شيخ حممد بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان واجب العزاء بوفاة املغفور له ب�إذن
اهلل ماجد حممد الفطيم وذلك مبجل�س العزاء مبنطقة �أبوهيل يف دبي.
و�أعرب �سمو ال�شيخ �سلطان بن خليفة بن زايد �آل نهيان عن �صادق تعازيه لأ�سرة وذوي
الفقيد ..داعيا اهلل العلي القدير �أن يتغمده بوا�سع رحمته و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم
�أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان .كما قدم واجب العزاء معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س
املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.

وزراء الثقافة العرب يبحثون يف �إك�سبو  2020اخلطة ال�شاملة لتحديث الثقافة العربية

•• دبي-وام:

بحث وزراء ال�ش�ؤون الثقافية يف الوطن العربي خالل الدورة الـ 22مل�ؤمتر
ال��وزراء امل�س�ؤولني عن ال�ش�ؤون الثقافية يف ال��دول العربية ،التي انطلقت
�أم�س يف مركز �أر���ض املعار�ض ب�إك�سبو  2020دب��ي ،بالتعاون مع املنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم "الألك�سو" ،وبرئا�سة معايل ن��ورة بنت
حممد الكعبي وزي��رة الثقافة وال�شباب ،اخلطة ال�شاملة للثقافة العربية
وحتديثها �إىل جانب توحيد اجلهود العربية يف املجاالت الثقافية املختلفة،
مبا يف ذلك التعاون يف �سبيل ت�سجيل ال�تراث غري امل��ادي يف منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "اليون�سكو" ،وبناء اقت�صاد معريف م�ستدام
وتوحيد اجلهود العربية لتطوير منظومة ال�صناعات الثقافية والإبداعية.
وقالت معايل ن��ورة بنت حممد الكعبي يف كلمتها االفتتاحية للم�ؤمتر :
اجتماعنا هنا اليوم يكت�سب �أهمية كربى ت�أتي من حجم املهام وامل�س�ؤوليات
امللقاة على عاتقنا ،فنحن نحمل على �أكتافنا عبء امل�ستقبل بكافة متطلباته،
لذا يتوجب علينا �أن نعمل على �صياغة ا�سرتاتيجيات تركز على ما يخدم
تطلعاتنا يف جم��ال الثقافة من حيث االحتفاء ب��الإب��داع ليكون ج��زءاً من
هويتنا الثقافية ،وال�ع�م��ل م�ع�اً م��ن �أج ��ل احل �ف��اظ على ال �ت�راث ،وتوفري
الأر�ضية ال�لازم��ة لتعزيز م�ساهمة الثقافة يف دع��م اقت�صاداتنا الوطنية
وخدمة جمتمعاتنا.
و�أ�ضافت معاليها � :إن عملنا امل�شرتك وجهودنا لتحقيق الأهداف امل�شرتكة
يجب �أن توحد اليوم خطابنا بينياً و ُقطرياً ،والذي ن�ؤكد فيه على �إر�ساء قيم
الت�سامح والتعاي�ش وتقبل الآخر ،ونبذ العنف والتهمي�ش والتطرف.
و�أ�شادت معاليها بالدور الكبري الذي تلعبه املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم /الألك�سو /يف تن�سيق العمل الثقايف العربي امل�شرتك ،وو�ضع قرارات
االجتماعات واملبادرات مو�ضع التنفيذ ،ومتابعتها والتدقيق عليها والت�أكد
من جناحها من خالل تقييم مو�ضوعي ي�سهم يف حتقيق الأهداف املرجوة

و�أو�ضحت �أن مراجعة اخلطة ال�شاملة للثقافة العربية وتطويرها �سيكون
م��و��ض��وع��ا رئي�سا ل �ل��دورة ،ال�ت��ي ت�ستعر�ض ب��رن��ام��ج "�سفري ف��وق العادة"
للثقافة العربية ،وهو من الأهمية مبكان ملا يحمله من �أبعاد جديدة لن�شر
ثقافتنا التي نفخر بها  ..وننفتح فيها على �آفاق �أو�سع وجماهري مل ن�صلها
من قبل �إىل جانب مناق�شة اخلارطة اخلم�سية للملفات العربية امل�شرتكة
لت�سجيل الرتاث غري املادي مع اليون�سكو ،خا�صة مع فوز الإمارات بع�ضوية
املجل�س التنفيذي لهذه املنظمة العاملية� ،إ�ضافة �إىل العديد من ور�ش العمل
واملوا�ضيع امللحة والتي من �أهمها تعزيز دور ال�صناعات الثقافية والإبداعية
يف الدول العربية يف رفد احل�ضارة الإن�سانية مبوروثاتنا الثقافية و�إ�سهامات
ال�شباب العربي بهويتهم وطاقاتهم فيها.
وقالت معاليها � :أطلقنا يف دولة الإمارات اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعات
الثقافية والإب��داع�ي��ة ،التي تهدف �إىل النهو�ض بالقطاع وتعزيز حجمه
وزي ��ادة �إمكانياته ،وحتفيزه ليكون �ضمن �أه��م ع�شر �صناعات اقت�صادية
بالدولة ،والعمل على زيادة ن�سبة م�ساهمة ال�صناعات الثقافية والإبداعية
لت�صل �إىل  5%من �إجمايل الناجت املحلي.
و�أ�ضافت  :اختتمنا منذ �أي��ام قليلة ويف املكان ذات��ه ،امل��ؤمت��ر العاملي الأول
لل�صناعات الثقافية والإبداعية ،وال��ذي عقد حتت عنوان "�إبداع متكامل
 ..ي�صنع امل�ستقبل" ،حيث ا�ست�ضاف نخبة م��ن ق��ادة ال�ف�ك��ر ،واملُبدعني،
واملُبتكرين حول العامل  ..وقالت  :ليكن اجتماعنا هذا ،املن�صة التي نطلق
منها مبادرات وبرامج م�شرتكة ن�سعى �إىل تنفيذها ،وحتقيقها ،ودعمها بكل
ما يلزم ،وليكن ما لدينا اليوم ،هو �أن نفهم احلقيقة و�أن ندركها ،ففهمها
يعني �أننا تعلمنا تفا�صيلها ،و�إدراك �ه��ا يعني �أننا اكت�سبنا منها املعرفة ..
واليوم نقول "الغد ال ينتظر ،فهو �آت ال حمالة ،وامل�ستقبل عندما ي�صل فهو
ي�أخذ هوية و�شكل وطابع ما قدمناه له  ..وهو ما بنيناه ب�أيدينا وعقولنا
 ..ملا فكرنا به ونفذناه � ..أو ن�سينا عنه �أو �أغفلناه ،الغد هو ما ن�ستثمر فيه
من ر�أ���س مال ب�شري ،و�إب��داع ور�ؤى وا�سرتاتيجيات ق��ادرة على التكيف مع

خمتلف املتغريات الداخلية واخلارجية  ..ليكن اجتماعنا هنا ،ا�ستكما ًال
لر�ؤى ُب ِن َيت ب�صرب ،وتنفيذاً ال�سرتاتيجيات ُو ِ�ض َعت بحكمة ،ومتابع ًة لكل ما
يهمنا حا�ضراً وم�ستقب ً
ال.
واختتمت معاليها قائلة :يح�ضرين هنا ما قاله املغفور له ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه�/ ،إن تعليم النا�س وتثقيفهم يف ح ّد ذاته
ثروة كبرية نعتز بها ،فالعلم ثروة ونحن نبني امل�ستقبل على �أ�سا�س علمي./
ب��دوره ،قال معايل �أحمد �أب��و الغيط الأم�ين العام جلامعة ال��دول العربية
 :لقد مرت على العامل العربي ع�شرية �صعبة  ..ال زال��ت �آثارها تتداعى،
وت�أثرياتها تتدافع وتتواىل على املجتمعات ،م�ستعر�ضا �آثار هذه الع�شرية
ال�صعبة على الثقافة والفكر قائ ً
ال :يف نظري �آثار لي�ست كلها �سلبية ف�أوقات
الأزمة كثرياً ما تكون دافعاً للت�أمل واملراجعة ،والزمن ال�صعب يدفع �أهله
لإعمال الفكر بحثاً عن احللول ويحملهم على اخل��روج من �أ�سر امل�سلمات
والأفكار املعلبة �سعياً وراء خمرج واقعي وعملي من الأزمة.
و�أ�ضاف :ثالث نقاط �أ�صبحت لها �أهمية كبرية يف حا�ضر الثقافة العربية
وم�ستقبلها وهي "الإ�صالح الديني ،ومفهوم الدولة الوطنية ،واالنفتاح على
الثقافة العاملية" ،ثالث ق�ضايا مرتابطة مت�شابكة.
و�أ�شار �إىل بيانات اليون�سكو ،ب�أن ن�سبة �إ�سهام العامل العربي يف انتاج الكتاب
ال تتجاوز  0.9%من الإنتاج العاملي خالل الربع قرن املن�صرم ،فيما الن�سبة
يف �أوروبا هي  .. 50%وعدد كتب الثقافة العامة التي ُتن�شر �سنوياً يف العامل
العربي ال يتجاوز � 5آالف عنوان ،بينما ي�صدر -مث ً
ال -يف الواليات املتحدة
نحو � 300ألف عنوان �سنوياً وهي فجوة كبرية يزيد من حدتها �أي�ضاً
�ضعف املحتوى العربي على الف�ضاء الرقمي.
م��ن جهتها� ،أك��دت ال��دك�ت��ورة �إينا�س عبد ال��دامي وزي��رة الثقافة يف م�صر،
�أهمية العالقات الوطيدة وال��روئ والأه��داف امل�شرتكة بني كافة الأع�ضاء
وم�صر ،م�شرية �إىل �أن تون�س قد ا�ست�ضافت الدورة الع�شرين مل�ؤمتر الوزراء
امل�س�ؤولني ع��ن ال���ش��ؤون الثقافية يف ال��وط��ن العربي يف دي�سمرب،2016

و�صدر عنها �إعالن تون�س �ضد الإرهاب ومن �أجل الت�سامح والت�ضامن بني
ال�شعوب والثقافات والأديان.
وقالت �إن م�صر ا�ست�ضافت يف �أكتوبر من العام  2018ال��دورة احلادية
والع�شرين مل��ؤمت��ر ال� ��وزراء امل���س��ؤول�ين ع��ن ال���ش��ؤون الثقافية يف الوطن
العربي وال��ذي �صدر عنها " بيان القاهرة  -امل�شروع الثقايف العربي �أمام
التحديات الراهنة" حيث نتج عن هذا امل�ؤمتر عدة قرارات وتو�صيات قامت
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم /االلك�سو /بتعميمها على الدول
العربية والتزمت م�صر بالعمل على هذه التو�صيات على كافة الأ�صعدة ..
ومع نهاية العام  2021نحتفل بت�سليم رئا�سة ال��دورة الثانية والع�شرين
مل�ؤمتر ال��وزراء امل�س�ؤولني عن ال�ش�ؤون الثقافية يف الوطن العربي ،لدولة
الإمارات.
بدوره ،قال معايل الدكتور حممد ولد �أعمر املدير العام للمنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم  /االلك�سو� :/إن "الإلك�سو" منذ �أن عكفت على
مراجعة اخلطة ال�شاملة للثقافة العربية وحتديثها �شرعت يف اال�ستجابة
ملتطلبات �أخرى تلبية لأولويات الدول العربية واحتياجاتها طبقاً ملا �أقره
امل��ؤمت��ر العام للمنظمة وم��ا ت�ضمنته ميزانيتها ل�ل��دورة املالية - 2020
 2021من برامج و�أن�شطة ،و�سعت �إىل موا�صلة احل��وا ِر والتن�سيق مع
ّ
واملنظمات العربية املعنية بتطوير املعرفة وخدمة ال ّلغة
الهيئات الدولية
العربية وتنمية الثقافة مثل اليون�سكـو والإي�سي�سكو ومكتب الرتبية العربي
لدول اخلليج �ضمن �إط��ا ِر عملٍ وتعاونٍ و�شراك ٍة م�ستدام ٍة من �أجل �ضمان
احلقوقِ الثقافي ِة للجميع.
و�أو�ضح �أنه ومببادر ٍة رائد ٍة من اململك ِة العربي ِة ال�سعودي ِة وم�ساعد ٍة نوعي ٍة
اخلط العربي
من ال��دولِ العربيةِ� ،أ�شرفت املنظمة على �إع��داد ملف فنونِ
ِ
الذي َّ
مت ت�سجيله يوم  14دي�سمرب  ،2021على القائم ِة التمثيلي ِة للرتاثِ
الثقايف غري املادي للب�شري ِة ملنظم ِة اليون�سكو وجنحت مع الدولِ العربي ِة يف
اعتماد الأ�سبوع العاملي لل ّرواية من قبل امل�ؤمت ِر العا ِم لليون�سكو.

ندوة حوارية لالحتفاء باليوم العاملي للغلة العربية ومبادرة «�أتكلم عربي» باجلناح امل�صري يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

ب� �ه ��دف احل � �ف ��اظ ع �ل��ى الهوية
ال��وط�ن�ي��ة وت�ع��زي��ز روح االنتماء
ملواجهة حرب طم�س الهوية لدى
اب�ن��اء الأج �ي��ال امل�صرية النا�شئة
باخلارج ،وتزامناً مع اليوم العاملي
ل �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ال � ��ذي ي�صادف
 18دي�سمرب من كل ع��ام ،قالت
معايل نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
و� �ش ��ؤون امل���ص��ري�ين ب ��اخل ��ارج ،يف
ت �� �ص��ري��ح "للفجر" �أن مبادرة
"�أتكلم عربي" من املبادرات التى
�أطلقتها وزارة الهجرة مع رئا�سة
اجل� �م� �ه ��وري ��ة ،مب �ن��ا� �س �ب��ة اليوم
العاملي للغة العربية منذ عامني،
ع�ن��دم��ا ا��س�ت���ش�ع��رن��ا ب� ��أن �أوالدن� ��ا
باخلارج يتحدثون بجميع اللغات
�إال ال �ع��رب��ي وه� ��ذا مم ��ا يفقدنا
ه��وي �ت �ن��ا مت� ��ام� ��ا ،وم � ��ع اط�ل��اق
املبادرة يف البداية تبني �أن �أوالدنا
يف الداخل يف �إحتياج �أي�ضا لهذه
امل �ب��ادرة وال�ترك�ي��ز عليهم ،وهذه
امل �ب��ادرة �ستخلق م�ن��اخ�اً منا�سباً
وت� �ع ��زز م ��ن ا� �س �ت �ق �ط��اب �أوالدن � ��ا
لتعلم اللغة العربية ،وذل��ك من
خ�ل�ال امل�ع���س�ك��رات االفرتا�ضية
والتوا�صل امل�ستمر ،م�شرية �إىل
�أن �إع��ادة فكرة الراوية والراوي
ل �ي �ح��اك��ي ال� �ط� �ف ��ل بالق�ص�ص
امل �ح �ف��زة ��س�ي�ج�ع��ل �أوالدن� � ��ا تهتم
باللغة العربية وتتم�سك بها ،كما
ن��وج��ه ب��أن�ن��ا ل�سنا ��ض��د التحدث
ب �ل �غ��ات ال� �ع ��امل ل �ك��ن ع �ل �ي �ن��ا �أن
نحافظ على هويتنا وندافع عن
وج��وده��ا ،وق��د جن�ح��ت التجربة
وم�ستمرين يف املبادرة.
و�أ��ض��اف��ت م�ع��ايل وزي ��رة الهجرة
يف كلمتها التى افتتحت بها ندوة
حوارية مو�سعة مب�شاركة معايل

عادل بن عبد الرحمن الع�سومي
رئي�س الربملان العربى ،والدكتورة
ميثاء ال�شام�سي ،وزي��رة الدولة
ب�ح�ك��وم��ة الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة ،و
ال��دك �ت��ورة دال �ي��ا �إب��راه �ي��م رئي�س
جمل�س �إدارة دار نه�ضة م�صر،
والكاتب الكبري الدكتور مدحت
ال�ع��دل م��ؤل��ف الأغنية الر�سمية
للمبادرة " �أتكلم عربي"والفنانة
ك��ارول �سماحة مطربة الأغنية،
�أن امل � �ب� ��ادرة ال��رئ��ا� �س �ي��ة "اتكلم
عربي" وطنية ومهمة لتعريف

�أوالدنا بالقيم والثقافة امل�صرية،
بجانب تعريف ال�شباب بتاريخهم
وح �� �ض��ارت �ه��م ال �ع��ري �ق��ة بجانب
�إجن� � � ��ازات ال� ��دول� ��ة امل �� �ص��ري��ة يف
امل��رح �ل��ة ال ��راه �ن ��ة ،م �� �ش�يرة �إىل
�إن �أوالدن � � ��ا ب ��اخل ��ارج وال ��داخ ��ل
ي��واج�ه��ون ح��رب��ا لطم�س الهوية
وي�ت�ع��ر��ض��ون ل�ث�ق��اف��ات خمتلفة،
ل ��ذل ��ك ح��ر� �ص �ن��ا ع� �ل ��ى تنفيذ
�أك�ثر من  ١٥مع�سك ًرا افرتا�ضياً
وال �ك �ث�ير م��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات �ضمن
الأن���ش�ط��ة وال�ت��دري�ب��ات اخلا�صة

فقدان �شهادات �أ�سهم
ف�ق��دت ��ش�ه��ادات ا��س�ه��م � �ص��ادرة م��ن ال���ش��رك��ة ال�ع��امل�ي��ة القاب�ضة � ��ش.م.ع
(ا��س�م��اك) با�سم ك��ل م��ن ع��ذاري �سعيد عبد اهلل �سعيد ع�ب��داهلل النقبي
��ش�ه��ادة رق��م  ASMAK1727874ب�ع��دد � 1200سهم و موزة
عبداهلل �سعيد عبداهلل النقبي �شهادة رق��م ASMAK1727826
ب �ع��دد  1200و ه�ي�ث��م ع �ب��داهلل ��س�ع�ي��د ع �ب��داهلل ال�ن�ق�ب��ي � �ش �ه��ادة رقم
 ASMAK1727825بعدد � 1200سهم على من يجدها ارجاعها
ايل ال�شركة املذكورة او االت�صال على الرقم 0503093093

حماكم دبي

لن�شر اللغة العربية بني �أوالدنا
يف اخلارج والداخل.
ويف نهاية كلمة معاليها قدمت
خال�ص ال�شكر والتقدير لفريق
عمل دار نه�ضة م�صر للن�شر على
اجل�ه��ود التي بذلت م��ن �أج��ل �أن
يخرج هذا التطبيق الإلكرتوين
ب���ش�ك��ل م �� �ش��رف وع �� �ص ��ري ،كما
ق��دم��ت ال���ش�ك��ر ل�ل��دك�ت��ور مدحت
ال� �ع ��دل م� ��ؤل ��ف �أغ �ن �ي��ة "�أتكلم
عربي"والفنانة ك ��ارول �سماحة
مطربة الأغنية ،على هذا العمل

ال��رائ��ع ال��ذي �ساهم يف الرتويج
للمبادرة ،وبدون �أي مقابل.
ومن جانبه ثمن �سعادة عادل بن
ع�ب��د ال��رح�م��ن الع�سومي رئي�س
ال�ب�رمل ��ان ال �ع��رب��ي ،دور امل �ب ��ادرة
يف احل�ف��اظ على اللغة العربية
وال � �ه� ��وي� ��ة ال� �ث� �ق ��اف ��ة الوطنية
والعربية ،و�أ�شاد الع�سومي برعاية
ف �خ��ام��ة ال��رئ �ي ����س ع �ب��د الفتاح
ال�سي�سي ل�ه��ذه امل �ب��ادرة ،م�ؤكداً
ح ��ر� ��ص ال �ب�رمل� ��ان ال �ع��رب��ي على
امل�ساهمة يف �إجناحها ملا متثله من

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و  /زه� � ��ره
كيني�س �سلطان  ،اثيوبيا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()EP4368178
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0566422550

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و �� /ش��اه حممد
ج��والم�ير خ��ان  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()0153333PW
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0557120300
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اعالن بالن�شر
 1170/2021/211تنفيذ عقاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/املمزر هو�سبيتاليتي انف�ستمنت�س �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م
وميثله  /نوال ح�سن خلف حممد احلو�سني
ق��د �أق ��ام عليكم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�ل�اه وال��زام�ك��م ب��دف��ع املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( )3811063درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وبف�سخ وانهاء اتفاقية الت�أجري طويلة
االمد املربمة بني املدعية واملدعي عليها على قطعة االر���ض رق ��م 1264-597:الكائنة مبجمع
دبي لال�ستثمار وامل�ؤرخة يف 2009/7/7:والزامها بت�سليمها للمدعية خالية من من ال�شواغل
وباحلالة التي كانت عليها قبل التعاقد.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /فين�سنت
على دان�ي��ل ب��وم��ارز  ،فرن�سا
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )96591DR14يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الفرن�سية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

70530

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  825/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/567عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )819809درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين - IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:هاتف042595777:
املطلوب �إعالنه  -1 :ا�شريف ام دي منري الزمان � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )819809درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم  302/2020/250بيع عقار مرهون

ع�ل��ى ع�ل��م ك�ب�ير ب��ال�ل�غ��ة العربية
وق��واع��ده��ا ،ملق ًيا �أب�ي��ا ًت��ا �شعرية
احتفاء باللغة العربية.
اجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر �أن الدكتور
م��دح��ت ال�ع��دل ل��ه �أغ��اين وطنية
حتث املجتمع العربي على االنتماء
والوالء ،وعا�شقاً للعروبة ومتمكن
يف تو�صيل فكرته ب�سال�سة الكلمة
وامتالكه للمرادفات ذات املعنى

وال �ق��ري �ب��ة ل �ل �ق �ل��وب ،ك �م��ا قامت
الفنانة ك��ارول �سماخة مب�شاركة
الأط�ف��ال وذاوي�ه��م بغناء " اتكلم
عربي" و�سط �أج��واء من الفرحة
وذلك باجلناح امل�صري يف اك�سبو
 ، 2020يف ظل التنظيم املتميز
من الفريق امل�شرف على اجلناح،
وت�سهيل ك��ل م��ا ي�ل��زم ال�ضيوف
والإعالميني

فقدان جواز �سفر
فقداملدعو  /ها�شمال�سماين
ال�شيخ ابراهيم  ،ال�سودان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()05892850P
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0506714675

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /عبداالله
البقاىل  ،املغرب اجلن�سية
 ج � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )8 3 8 2 7 9 2 T Y
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0552900205

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13421بتاريخ 2021/12/20

فقدان جواز �سفر

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

خ�ط��وة ن��وع�ي��ة غ�ير م�سبوقة يف
ت�ع��زي��ز االه�ت�م��ام واحل �ف��اظ على
اللغة العربية.
و� � �ض� ��رب� ��ت ال � ��دك� � �ت � ��ورة ميثاء
ال�شام�سي وزيرة الدولة بحكومة
الإم��ارات ،يف كلمتها مثل م�شرف
خلليل ج�بران خليل ال��ذي تعلم
ال�ع��رب�ي��ة يف امل�ه�ج��ر وك �ت��ب �أروع
�أ�شعاره بها ،كما �أثنت على املبادرة
الرئا�سية "اتكلم عربي" وقالت:
"�إن اللغة هي الهوية وبها يتعرف
الغري على هويتك ،و�إننا نفتخر
ب��ال�ث�ق��اف��ة ال�ع��رب�ي��ة ون�ع�ت��ز بها"،
الفتة �إىل دور املعلمني باملدار�س
يف ت��ر��س�ي��خ ح��ب ال �ل �غ��ة العربية
لدى الطالب ودور الأ�سرة كذلك
لدعم هذه الق�ضية ،لأننا بحاجة
�إىل االعتزاز باللغة العربية.
واكد الدكتور مدحت العدل ب�إن
ه ��ذه امل� �ب ��ادرة م�ه�م��ة ج � �دًا النها
ت�ع�ت�بر ع�م��ل ت �ن��وي��ري ي�ستهدف
ريا
احل �ف��اظ ع �ل��ى ه��وي �ت �ن��ا ،م�ش ً
�إىل �أهمية معلمني اللغة العربية
يف امل��دار���س ،فاللغة العربية لغة
هامة جدًا ويف اخلارج يرتجمون
�أع �م��اال فنية و�أ� �ش �ع��ار م��ن اللغة
ال�ع��رب�ي��ة �إىل ل�غ�ت�ه��م ،الف � ًت��ا �إىل
�أن ��ه ك��ان ح��ري��ً��ص��ا ل�ي�ك��ون �أبنا�ؤه

حمكمة التنفيذ
70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى  :املو�ضوع طلب مقدم ال�سيد/قا�ضي التنفيذ املوقر باحلجز على عقار مرهون متهيدا
لبيعه باملزاد العلني.
طالب التنفيذ :بنك دبي التجاري �ش.م.ع
ع�ن��وان��ه:االم��ارات  -ام��ارة دب��ي  -دي��رة  -دب��ي � -شارع بور�سعيد  -مبنى بنك دب��ي التجاري  -بجوار ديره
�سيتي �سنرت
املطلوب �إعالنه � -1:أمني �شهر بابكي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن نوع العقار �شقة �سكنية -
املنطقة برج خليفة  -رقم االر�ض  - 202رقم املبنى  - 1ا�سم املبنى فيوز تاور ايه  -رقم العقار  - 1403رقم
الطابق  - 14امل�ساحة  - 1299قدم مربع كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها ()1221828.44
درهم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن بطريق
املزايدة وفقا لن�ص املادة  295من قانون االجراءات املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد
م�ضي مدة ال�سبعة ايام من علمكم باحلجز بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ. &S-DATE:
رئي�س ال�شعبة

العدد  13421بتاريخ 2021/12/20
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اعالن بالن�شر
 9624/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/البنا للهند�سة �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/املطوع لت�أجري املعدات �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )67195.73درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

االثنني  20ديسمبر  2021م  -العـدد 13421

�أخبـار الإمـارات

20 December 2021 - Issue No 13421

Monday

حممد بن خليفة �آل مكتوم و�أحمد بن حميد النعيمي يقدمان واجب العزاء يف وفاة ماجد الفطيم
الفريق �ضاحي خلفان نائب رئي�س ال�شرطة والأمن
العام يف دبي ومعايل الفريق عبداهلل املري القائد العام
ل�شرطة دب��ي و�سعادة الفريق حممد امل��ري مدير عام
الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف دبي و�سعادة
اللواء �أحمد بن ثاين القائد العام ل�شرطة دبي بالإنابة
و�سعادة اللواء خبري خليل �إبراهيم املن�صورى م�ساعد
القائد العام ل�ش�ؤون البحث اجلنائي يف دبي وعدد من
�ضباط القيادة العامة ل�شرطة دبي.
و�أعرب احل�ضور عن �صادق تعازيهم �سائلني اهلل العلى
القدير �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته و�أن ي�سكنه
ف�سيح جناته ويلهم �أهله ال�صرب وال�سلوان.

•• دبي-وام:

ق��دم ال�شيخ حممد ب��ن خليفة �آل مكتوم رئي�س دائرة
الأرا� �ض��ي والأم�ل�اك يف دب��ي وال�شيخ �أح�م��د ب��ن حميد
النعيمي ممثل �صاحب ال�سمو حاكم عجمان لل�ش�ؤون
املالية والإداري��ة واجب العزاء يف وفاة املغفور له ماجد
حممد الفطيم وذلك مبجل�س العزاء مبنطقة �أبوهيل
يف دبي.
كما ق��دم واج ��ب ال �ع��زاء ال�شيخ حممد ب��ن خليفة بن
حم�م��د ب��ن خ��ال��د �آل ن�ه�ي��ان وال���ش�ي��خ حميد ب��ن عمار
النعيمي وال���ش�ي��خ را� �ش��د ب��ن ع �م��ار النعيمي ومعايل

�سارة الأمريي تزور جناحي هندورا�س وبوت�سوانا يف �إك�سبو 2020
•• دبي -وام:

زارت معايل �سارة بنت يو�سف الأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا
املتقدمة ،جناحي هندورا�س وبوت�سوانا يف "�إك�سبو دبي ،"2020
واطلعت على م��ا يعر�ض م��ن فر�ص وع��وام��ل ج��ذب اقت�صادي
وا�ستثماري مميزة يف البلدين .وخ�لال زي��ارة معاليها جلناح
هندورا�س مبنطقة الفر�ص والذي ي�شارك حتت �شعار "التع ّرف
�إىل �آث ��ار ب�ل��دن��ا ،وث�ق��اف�ت��ه ،وت�ن��وع��ه احليوي" ،ق��دم امل�شرفون
على اجلناح عر�ضاً �شامال للمعامل املميزة للدولة الواقعة يف
�أمريكا الو�سطى ،وبينها منط العمارة اخلا�ص ملدنها التاريخية

العريقة ،وم��ا تزخر به من �شواطئ وطبيعة �ساحرة وجتارب
�سياحية تقوم على مزيج فريد يحتفي بالرتاث الثقايف الغني
للدولة وطبيعتها اخلالبة ومطبقها املتنوع.
ويف �إط��ار ما يعر�ضه اجلناح من جاهزية الحت�ضان الأعمال،
ا�ستمعت معاليها من م�س�ؤويل اجلناح �إىل �شرح ح��ول منوذج
هندورا�س يف تطوير الأعمال وت�شجيع اال�ستثمار ،والتقدم الذي
�أحرزته الدولة على �صعيد تطوير بيئة الأعمال من �أجل جذب
اال�ستثمارات الأجنبية .ويف زيارة �إىل جناح بوت�سوانا مبنطقة
"التنقل" ،ال��ذي ي�شارك حتت �شعار " �إن�شاء فر�ص جديدة
ع�بر ال��رواب��ط ال�صحيحة" ،اطلعت معاليها على م��ا يعر�ضه

09

جناح الدولة الأفريقية الغنية باملعادن ،من فر�ص �صناعية،
مثل التعدين والأحجار الثمينة وا�ستغالل املعادن� ،إ�ضافة �إىل
قطاعات االبتكار والتكنولوجيا وال�سياحة والأغذية اخلدمات
املالية والفنون واحل��رف ،وجمموعة متنوعة م��ن ال�صناعات
ال�ي��دوي��ة مثل احللي والأ��ص�ب��اغ م��ن م�صادر م�ستدامة ومواد
ع�ضوية.
وا�ستمعت معاليها �إىل م��ا ي��وف��ره ج�ن��اح ب��وت���س��وان��ا م��ن ثراء
يف البيئة ال�سياحية وال�ف��ر���ص ال�ق��ائ�م��ة يف جم ��االت االبتكار
وا��س�ت�خ��دام��ات الطاقة ال�شم�سية وت�صنيع املعينات ال�سمعية
و�أجهزة طبية متقدمة �أخرى.

حممد بن هادي احل�سيني يزور اجلناح التون�سي يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-الفجر:

العور يطلع على خربات التكنولوجيا املتقدمة يف جناح كندا ب�إك�سبو 2020

وا��س�ت�م��ع معاليه خ�ل�ال ال��زي��ارة �إىل ��ش��رح ح��ول املنظور
ال�ك�ن��دي املنفتح ع�ل��ى ال �ع��امل والإجن � ��ازات ال�ن��وع�ي��ة التي
حققتها ك�ن��دا يف ال�ع��دي��د م��ن امل �ج��االت ومنظومة القيم
الإن���س��ان�ي��ة ال���س��ائ��دة يف املجتمع ال�ك�ن��دي .ويتيح اجلناح
الكندي املقام يف منطقة اال�ستدامة حتت �شعار "امل�ستقبل
يف العقل" لزواره فر�صة خو�ض جتربة تفاعلية الكت�شاف
ت��اري��خ ك�ن��دا وري��ادت�ه��ا يف ال�ع��دي��د م��ن امل �ج��االت ،ويج�سد
ت�صميم اجلناح هيك ً
ال خ�شبياً �أ�سطوانياً ينقل رواده �إىل
�أجواء الطبيعة الكندية وغاباتها وبيئتها الفريدة.

•• دبي-وام:

اط�ل��ع م�ع��ايل ال��دك�ت��ور ع�ب��دال��رح�م��ن ال �ع��ور وزي ��ر امل ��وارد
الب�شرية وال�ت��وط�ين ع�ل��ى ال�ت�ج��ارب واخل �ب�رات الكندية
املبتكرة يف التكنولوجيا املتقدمة وال��ذك��اء اال�صطناعي
والتعليم والف�ضاء والتي ترتكز على متطلبات واحتياجات
امل�ستقبل .جاء ذلك خالل زيارته جلناح كندا يف معر�ض
�إك���س�ب��و  2020دب��ي ت��راف�ق��ه م ��اري جينفييف مونييه
املفو�ض العام للجناح.

�أبوظبي التقني يد�شن الدورة
الع�شرين من نعم للعمل

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13421بتاريخ 2021/12/20
اعالن بالن�شر
 1481/2021/18عقاري جزئي

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :ايه �سي اي للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :الفا داتا ذ.م.م
وميثله  :حمدان عبداهلل �صبيح �سيف الكعبي
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهم بان ي�سلمن املدعية
الوحدات ارقام  1601و  1602و  1604و  1608و  1609و  1610و  1611و  1612الكائنة بالطابق  16مب�شروع برج �ستار دبي
واملبينة االو�صاف واملعامل بامل�ستندات وتقرير اخلربة املرفق ت�سليما فعليا وخالية من كافة الأ�شخا�ص وال�شواغل والعراقيل
ومتكني املدعية من حيازتها واالنتفاع بها فيما اعدت من اجله والزام املدعي عليها الثانية بدفع مبلغ مليون درهم للمدعية
تعوي�ضا لها عن الت�أخري املتعمد يف ت�سليم الوحدات احتياطيا ف�سخ عقد بيع الوحدات ارقام  1601و  1602و  1604و 1608
و  1609و  1610و  1611و  1612الكائنة بالطابق  16مب�شروع برج �ستار دبي واملبينة االو�صاف واملعامل بامل�ستندات وتقرير
اخلربة املرفق والزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهم بان يردا للمدعية ثمنها املدفوع البالغ ()6.055.200
دره��م �ستة ماليني وخم�سة وخم�سون الفا ومئتي دره��م وكذلك مبلغ مليون دره��م تعوي�ضا عن اخ�لال املدعي عليهم
بااللتزامات التعاقدية وفائدة ت�أخريية على الثمن والتعوي�ض املق�ضي بهما يبدء ح�سابها من تاريخ رفع الدعوى وحتى
متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/12/27ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد مكتب
ادارة الدعوى لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13421بتاريخ 2021/12/20
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9618/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/383ا�ستئناف �أمر �أداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( 485690درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ :احمد حارب ابراهيم بن حارب املهريي
عنوانه  :االمارات العربية املتحدة  -امارة دبي  -منطقة حمي�صنه � - 3شارع  - 9Aفيال 11
وميثله:عماد جمعة ح�سني علي �أهلي
املطلوب �إعالنه � -1:شركة جابكو للمقاوالت ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره  485690.00درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

ا�شعار ت�صفية
العدد  13421بتاريخ 2021/12/20
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�شركة� /إلكتك �سولو�شنز منطقة ح��رة ذ.م.م ( ،رخ�صة رق��م  ) 94269 :والكائنة بـ املقر رقم
�إي دي  04الطابق االر�ضي  ،املبنى  - 16 :مدينة دبي للأنرتنت ،دب��ي ،الإم��ارات العربية
املتحدة ���ص.ب  ، 9275.واملرخ�صة لدى �سلطة دبي للتطوير ،ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف
�إع�لان قرارها للكافة وال��ذي مت �إتخاذه بوا�سطة املالك الوحيد ال��ذي عقد بتاريخ  14دي�سمرب
 2021ب�ش�أن �إغالق وحل ال�شركة.
وفقاً لذلك  ،تهيب ال�شركة ب�أي طرف معني بالأمر ولديه �أى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي
هذه املطالبات خالل  45يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق الربيد امل�سجل �أو الإت�صال بـ :
ال�س ّيد /دانيال بول الكينجوتون
�إ�سم ال�شركة � :إلكتك �سولو�شنز منطقة حرة ذ.م.م
�ص.ب  ، 9275 :دبي  ،دولة الإمارات العربية املتحدة
هاتف رقم 04-3317161 :
الربيد الإلكرتوينdan@elktech.net :
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد �إنتهاء فرتة الإ�شعار واملحددة بـ  45يوماً.

•• �أبوظبي -وام:

د� �ش��ن م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي للتعليم
والتدريب التقني واملهني �أم�س
ال ��دورة الع�شرين م��ن الربنامج
ال��وط �ن��ي "نعم للعمل" وذل ��ك
حتت �شعار "مواطنون جاهزون
ل �ل �خ �م �� �س�ين القادمة" وال �ت ��ي
ت �� �س �ت �م��ر ح� �ت ��ى  30دي�سمرب
اجلاري يف �أبوظبي والعني ودبي
وال�شارقة وعجمان.
وي �� �ش��ارك يف ال� � ��دورة اجلديدة
املواطنني ممن ال تقل �أعمارهم
ع��ن  18ع��ام�اً لإع��داده��م للعمل
يف ع ��دة ت�خ���ص���ص��ات ح �ي��وي��ة يف
� �س��وق ال�ع�م��ل ب��ال�ق�ط��اع اخلا�ص
منها تطبيق ممار�سات ال�سالمة
يف بيئة العمل بقطاع التجزئة
و�آل �ي��ات ال�ت�ف��اع��ل م��ع ال�ع�م�لاء و
�إدارة امل� �خ ��ازن ودع� ��م املوظفني
والزبائن يف مكان العمل.
وق� ��ال � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور مبارك
� �س �ع �ي��د ال �� �ش��ام �� �س��ي م ��دي ��ر عام
مركز �أبوظبي للتعليم والتدريب
التقني واملهني �إن "نعم للعمل"
هو �أحد الربامج الوطنية الهامة
التي ينظمها"�أبوظبي التقني"
� �ض �م��ن �إ� �س�ترات �ي �ج �ي �ت��ه لإع � ��داد
�شباب وف�ت�ي��ات الإم� ��ارات ملرحلة
اخل�م���س�ين ع��ام �اً ال �ق��ادم��ة حيث
يعمل ال�برن��ام��ج على ا�ستقطاب
ال�شباب والفتيات خالل الإجازات
املدر�سية لتدريبهم على العمل
يف م�ؤ�س�سات خم�ت��ارة لإك�سابهم
م �ه��ارات تخ�ص�صية ت�ت��واف��ق مع
متطلبات ر�ؤي��ة �أبوظبي 2030
واخل � � �ط� � ��ط اال� � �س �ت�رات � �ي � �ج � �ي ��ة
للدولة.
و�أ�شار �إىل �أن "نعم للعمل" ي�أتي
يف �إط��ار جهود القيادة الر�شيدة
لتمكني "�أبوظبي التقني" من
م��وا� �ص �ل��ة جن��اح��ات��ه يف تنظيم
ه� ��ذا ال�ب�رن ��ام ��ج ال� �ه ��ام لتمكني
املواطنني واملواطنات من العمل
يف جم� ��االت ج��دي��دة و متنوعة
تتوافق مع ميولهم وتوجهاتهم
وق �ط��اع��ات ال �ع �م��ل امل �ط �ل��وب��ة يف
امل�ستقبل القريب والبعيد وهي
ال �ق �ط��اع��ات وامل �ه ��ن والوظائف
ال �ت��ي ت�شهد جن��اح��ات ك �ب�يرة يف
ح��ا��ض��ر وم�ستقبل � �س��وق العمل

زار م � �ع� ��ايل حم� �م ��د ب � ��ن ه � ��ادي
احل���س�ي�ن��ي ،وزي� ��ر دول� ��ة لل�ش�ؤون
املالية ،جناح تون�س والذي يقبع يف
منطقة الفر�ص مبعر�ض �إك�سبو
 2020دبي ،والذي يحمل �شعار
"�شباب ملهم ....م�ستقبل واعد،
ح �ي��ث ي �ع �م��ل ج� �ن ��اح ت��ون ����س على
�إب��راز ابتكارات و�إب��داع��ات ال�شباب
التون�سي.
وزار معاليه املناطق الأربعة التي
يحت�ضنها جناح تون�س� ،إذ تعرف
على املناطق ال�سياحية والتاريخية
يف ت��ون ����س ،ك�م��ا ا��س�ت�ع��ر���ض رحلة
زمنية ت�ستعر�ض حقب تاريخية
و��ش�خ���ص�ي��ات ب � ��ارزة م��ن التاريخ

ف �ي��ه ر�ؤى ال �� �ش �ع��وب و�إبداعاتها
وخ�برات�ه��ا ،وخا�صة عندما يكون
ال�شباب هم حمور النمو والتطور
وال � �ق � �ي� ��ادة ،مب� ��ا ي �ح �ف��ز الإب � � ��داع
وي �� �س��رع وت �ي�رة االب �ت �ك��ار الهادف
�إىل اال�ستثمار يف القدرات ال�شابة
ل �ب �ن��اء م���س�ت�ق�ب��ل م �� �س �ت��دام ل ��دول
ال �ع ��امل �أج� �م ��ع .وت �ع ��رف معاليه
خالل زيارته للجناح على جتارب
امل��ؤ��س���س��ات ال���ص�غ�يرة واملتو�سطة
ال �ت��ون �� �س �ي��ة وال �ع��ام �ل��ة يف جمال
الثقافة وال�سياحة والتكنولوجيا
واالبتكار ،وا�ستعر�ض م�شاريعهم
الرقمية والتكنولوجية الناجحة،
ال� �ت ��ون� ��� �س ��ي ،م � ��ع ر�ؤي � � � ��ة تون�س والذي يركز على ال�شباب التون�سي و�أك��د معاليه خ�لال ال��زي��ارة على ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل ال� �ت� �ع ��رف على
للم�ستقبل عرب فلم ق�صري ثالثي كرثوة وطنية تقوم عليها م�سرية �أه �م �ي��ة م�ع��ر���ض �إك���س�ب��و  2020امل�ن�ت�ج��ات ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة للحرفيني
الأب�ع��اد بعنوان "تون�س  "2050تقدم البالد.
دبي كملتقى ح�ضاري عاملي تلتقي التون�سيني.

�سفري الدولة لدى الأردن � :إك�سبو  2020من�صة للإبداع
واالبتكار و�صياغة �أجندة عمل عاملية للتعاون املثمر
•• دبي-وام:

�أكد �سعادة �أحمد على حممد البلو�شي �سفري الدولة لدى
اململكة الأردن�ي��ة الها�شمية �أن �إك�سبو  2020دب��ي يبني
ج�سور التوا�صل بني دول العامل وي�سهم يف تبادل املعرفة
والثقافات ويوفر من�صة لالبتكار وتالقي العقول املبدعة
مب��ا ي�سهم يف �صياغة �أج�ن��دة عمل عاملية للتعاون املثمر
وو�ضع ر�ؤية م�ستقبلية م�ستدامة لعقود مقبلة.
وقال �سعادته يف حوار لوكالة �أنباء الإمارات "وام" �إن دولة
الإم��ارات بذلت جهودا كبرية لتنظيم �إك�سبو  2020دبي
احلدث العاملي الذي يقام للمرة الأوىل يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا ورغم تبعات جائحة كوفيد
� 19إال �أن الدولة كان لديها الت�صميم والإرادة والقدرة
على تنظيم هذا احلدث العاملي البارز وحتقيق التميز.
و�أ�ضاف �أن تنظيم هذا احلدث العاملي ينطوي على العديد
م��ن امل��زاي��ا ن�ظ��را النعكا�ساته االق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي �ستلقي
بظاللها الإيجابية على الدولة واملنطقة والعامل كما �أن
�إك�سبو  2020دبي يحقق مكا�سب حملية و�إقليمية ودولية
حيث د�أبت دولة الإمارات على التميز وتقدمي الأف�ضل يف
تنظيم املنا�سبات العاملية دائماً ما يعزز الثقة التي يوليها
املجتمع الدويل لدولة الإمارات لذلك ف�إن �إك�سبو 2020
ي�شكل �إ�ضافة نوعية �إىل الإجن��ازات التي حتققت يف كافة
املجاالت.
و�أ�شار �إىل �أن هناك مكا�سب اقت�صادية وجتارية وا�ستثمارية
ك�ب�يرة ت�ترت��ب على �إك�سبو  2020دب��ي تتمثل يف جذب
اال�ستثمارات وا�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال ف�ض ً
ال عن توافد
ماليني ال�سياح للدولة �إىل جانب زي��ادة م�ع��دالت النمو
مبا يعزز مكانة الدولة اقت�صاديا وموقعها على خارطة
ال�سياحة العاملية.
وح��ول دور ه��ذا احل��دث العاملي يف �صياغة �أج�ن��دة تعاون
مثمر بني الدول � ..أو�ضح �سعادته �أنه من �أه��داف �إك�سبو
 2020دب��ي الرئي�سية توحيد اجلهود و�إن�شاء ج�سور
التوا�صل وتبادل املعرفة والثقافات كما �أنه من �أبرز �أهدافه
�إط�لاق املبادرات والقدرات الإبداعية والريادية لتحقيق
م�ستقبل �أف�ضل وعليه ي�شكل هذا احلدث العاملي املرموق
من�صة لأهم و�أحدث االبتكارات ل�صياغة �أجندة عمل عاملية
للتعاون املثمر ور�سم مالمح العامل الذي نعي�شه اليوم.
و�أكد �أن �إك�سبو  2020دبي ي�سهم يف ا�ستقطاب الكفاءات
واخلربات العاملية وي�شهد �إطالق املبادرات التي تتيح �سهولة
التوا�صل وال�ت�ع��اون ب�ين خمتلف القطاعات االقت�صادية
ولعل �أهمها �إقامة امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة بالإ�ضافة
�إىل دوره املهم يف بناء �شراكات �إقليمية ودولية خالل فرتة
تنظيم احلدث العاملي وما بعدها.
وعن دور �إك�سبو  2020دبي كمن�صة جامعة للب�شرية على
�أ�س�س املحبة وال�سالم والتعاي�ش  ...قال �سعادته حتر�ص
دولة الإم��ارات دائما على توجيه ر�سالة ت�ؤكد على �أهمية
التعاون وتر�سيخ قيم الت�سامح والتعاي�ش و�إقامة العالقات
املتوازنة املبنية على الت�شاور والقائمة �أي�ضا على االحرتام
امل �ت �ب��ادل وامل �ن��اف��ع امل���ش�ترك��ة وت �ب��ادل اخل �ب�رات واملعارف
وتر�سيخ قيم ال�سالم واال�ستقرار العاملي مبا يعزز التعاي�ش
والتناغم الإن�ساين بني �شعوب العامل.
و�أ��ض��اف يج�سد املجتمع املتعدد الثقافات واملتنوع الذي
تزخر به دولة الإم��ارات مثا ًال حياً على ما ميكن حتقيقه
عرب احت�ضان الإمكانات الب�شرية وهذا ما تعرب عنه دولة

الإم ��ارات التي يعي�ش يف كنفها �أك�ثر م��ن  200جن�سية
بان�سجام وتناغم تام.
و�أ�شار �إىل �أن �إك�سبو  2020دبي فر�صة للتعاون والإبداع
واالبتكار وبناء م�ستقبل �أف�ضل كما �أن��ه فر�صة لالنفتاح
حملياً و�إقليمياً ودولياً على الأفكار والثقافات واخلربات
اجلديدة من كافة �أنحاء العامل مبا ي�سهم يف دعم اجلهود
التنمية امل�ستدامة وي��ؤدي �أي�ضا �إىل غر�س املحبة والأمل
والتفا�ؤل بني اجلميع.
وحول دور �إك�سبو  2020دبي يف �إعداد قادة امل�ستقبل من
ال�شباب وحتفيزهم على التميز واالب ��داع وتر�سيخ �إرث
م�ستدام للأجيال القادمة  ..قال �إن �إك�سبو  2020دبي
يتبنى ر�سالة ملهمة موجهة �إىل جميع دول العامل ولفئة
ال�شباب خا�صة �إذ تتج�سد هذه الر�سالة يف �شعار احلدث
العاملي "توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل".
و�أ� �ض��اف �سعادته لطاملا �أدرك ��ت ال�ق�ي��ادة احلكيمة لدولة
الإمارات �إمكانات ودور ال�شباب حيث عمل م�ؤ�س�س الدولة
املغفور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل
ثراه" ع�ل��ى دع�م�ه��م ب�ك��اف��ة ال�سبل وا��س�ت�م��رت ال��دول��ة يف
�إط�ل�اق امل �ب ��ادرات ومت�ك�ين ال���ش�ب��اب م��ن خ�ل�ال التدريب
وت�أهيل الكفاءات فدولة الإمارات بدعم ورعاية من قيادتها
الر�شيدة ت�ؤمن ب�أهمية دور ال�شباب يف بناء امل�ستقبل ويف
تنمية االقت�صاد ودفع عجلة التنمية.
وبني �أن دور ال�شباب يف �إك�سبو  2020دبي مل يقت�صر على
الفرتة التح�ضريية بل ي�شمل الإ�سهام يف تطوير البنية
التحتية ال�لازم��ة القت�صاد املعرفة ال��ذي �سيتيح فر�صاً
كبرية للأجيال القادمة.
وحول ق�ضية التغري املناخي التي ت�شكل حمورا �أ�سا�سيا يف
�أعمال �إك�سبو خا�صة مع ا�ست�ضافة الدولة الدورة الثامنة
وال�ع���ش��ري��ن مل ��ؤمت��ر الأط� ��راف يف ات�ف��اق�ي��ة الأمم املتحدة
الإط��اري��ة ب�ش�أن تغري امل�ن��اخ " "COP 28ع��ام 2023
 ...قال �سعادة �أحمد على حممد البلو�شي من �أهم �أهداف
�إك�سبو  2020دبي هو التعاون وبحث �أب��رز التحديات
التي تواجهها الإن�سانية وو��ض��ع حلول لها  ..م��ؤك��دا �أن
ق�ضايا املناخ والتناغم بني الطبيعة واالقت�صاد الرقمي
ال��ذي يتجه له العامل حتتل �أول��وي��ة ل��دى دول��ة الإمارات
وهو ما جتلى من خالل مبادراتها العاملية الرائدة التي
�أطلقتها يف هذا ال�صدد وا�ست�ضافتها مل�ؤمتر كوب  28عام
 .2023و�أ��ض��اف �أن �إك�سبو  2020دب��ي ال��ذي يتزامن
مع اليوبيل الذهبي لالحتاد ي�شكل من�صة لو�ضع ر�ؤية
م�ستقبلية م�ستدامة لعقود مقبلة حيث يخدم ب�صورة
كبرية ال��ر�ؤي��ة اال�سرتاتيجية ل��دول��ة الإم ��ارات و�سي�سهم
يف تعزيز املكانة االقت�صادية والتجارية للدولة باعتبارها
مركزاً للمال والأعمال والنقل ورابطاً لوج�ستياً عاملياً كما
�سي�شكل مك�سباً كبرياً لتوفري �إمكانية توطني التقنيات
احل��دي �ث��ة يف ال ��دول ��ة واك �ت �� �س��اب م �ع��ارف ج��دي��دة ميكن
ت�سخريها لدعم النمو االقت�صادي والتقني يف الدولة.
وي�ستعر�ض اجلناح الأردين يف �إك�سبو  2020دبي الذي
يحمل �شعار " عتبات امل�ستقبل " م��ا حققه الأردن من
تطور يف العديد من املجاالت و�أوج��ه التعاون واال�ستثمار
وال�ف��ر���ص امل�ستقبلية لل�شراكة م��ع خمتلف القطاعات
الأردن � �ي ��ة و �أب � ��رز الإجن � � ��ازات الأردن � �ي ��ة يف ال �ع��دي��د من
القطاعات االقت�صادية واالجتماعية كما ي�سلط ال�ضوء
على التاريخ واملقومات ال�سياحية التي يزخر بها الأردن
وخططه امل�ستقبلية.
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ϲϣΪΨΘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϣϭ ϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤϋϭ
ίϭΎѧѧѧѧѧѧΠΗ ϻ ϲѧѧѧѧѧѧΘϟ ϦϳΪѧѧѧѧѧѧϤϟ
ϰѧѧѧѧѧϋήϳϭ ˬήϬѧѧѧѧѧη 3 ήѧѧѧѧѧΟ
ϞѧѧϣΎϋ Ϟѧѧϛ ΕΎϘΤΘѧѧδϣ ϲϗΎѧѧΑ
ϲѧѧѧѧϓ ϚѧѧѧѧϟΫ Ϧѧѧѧѧϋ ΪѧѧѧѧϳΰΗ ϲѧѧѧѧΘϟ
.ΔϳΩΎόϟ ϥϮϳΪϟ ΔΌϓ

1

ϲϧΎΑέ ϢϴϠγ ΪϤΤϣ ϲϣέ

2
3

ϮΘϴϟϮΒϴϫ ϲΑ ϥϮϟέΎϣ

42,753

ΔϴϧΎτΑ ϢϴϫήΑ ήϛΎη

48,600

147,051

)(3

˱ ΎΘϗΆϣ

147,051
42,753

Ϣѧѧѧѧѧѧѧѧϗέ ϯϮϋΪѧѧѧѧѧѧѧѧϟ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓ έΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧμϟ ϢѧѧѧѧѧѧѧѧϜΤϟ
ΔτϴδΑ ϲϟΎϤϋ 2021/2133
Δϛήθϟ ΕϼΠγϭ ϞϤόϟ ΩϮϘϋ

48,600

4

ϥΎϤϴϠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ ΩέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧϮϴϟ
ϱΎϏΎϳΎϣϮϏ

18,447

18,447

5

ϥΎϤϟϮϛ ΩΎθϳέ ϝϮΑ

142,500

142,500

Ϣѧѧѧѧѧѧѧѧϗέ ϯϮϋΪѧѧѧѧѧѧѧѧϟ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓ έΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧμϟ ϢѧѧѧѧѧѧѧѧϜΤϟ
ϲΒυϮѧѧѧѧѧѧΑ ΔτϴѧѧѧѧѧѧδΑ ϲϟΎѧѧѧѧѧѧϤϋ 2021/2675
ϯϮϋΪϟ Ϊϴϗ ήϳήϘΗϭ
ϲΒυϮѧѧѧѧѧѧΑ ΔѧѧѧѧѧѧϤϜΤϣ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ έΩΎѧѧѧѧѧѧμϟ ϢѧѧѧѧѧѧϜΤϟ
Ϣѧѧѧѧѧѧϗέ ϯϮϋΪѧѧѧѧѧϟ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ΔѧѧѧѧѧϴΪΘΑϻ ΔѧѧѧѧѧϴϟΎϤόϟ
2021/2102
έΩΎѧѧѧѧμϟ ΔѧѧѧѧϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮѧѧѧѧΑ ΔѧѧѧѧϤϜΤϣ ϢѧѧѧϜΤϟ
2020/2232 Ϣϗέ ϯϮϋΪϟ ϲϓ

·ΔϴϧΎΜϟ ΔΌϔϟ ϥϮϳΩ ΔϤϴϗ ϲϟΎϤΟ
(1) ϥϮϳΪϟ ΕΎΌϓ

ϦϳΪϟ ΪϨγ

)(2

1

ϡ

ϦΪϟ Ϣγ

399,351
ΏϮϠτϤϟ ώϠΒϤϟ

0

(2) ϝϮΒϘϤϟ ώϠΒϤϟ
˱ ΎϴΎϬϧ

(3) ϦϳΪϟ ΪϨγ
˱ ΎΘϗΆϣ

 

αϼϓϹ ϥ΄ηΑ 2016 Δϧγϟ 9 ϥϭϧΎϘϟ ϲϓ (189) ΓΩΎϣϟ ΏγΣΑ ΔΑΗέϣ 1
Ϣѧѧѧѧѧѧѧѧ
ѧϗέ ϢϠψΘѧѧѧѧѧѧѧѧ
ϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓ ϡΎϗέϷΎΑ
έΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧμϟ
ϢѧѧѧѧѧѧѧѧϜ
Τϟ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ΏΗϛΗ Ύϣϛ ˬ(˱ ΎΗϗ΅ϣ Ϫϧϣ
201,680
201,680
ΡΎΒλϭϦϳΪϟ
ΪΠϣΎϣ·ΪϤΤϣ
ΔΌϔϟώϠΑϣϟ 2
1 ωϭϧ έϛΫϳΔόΑΎδϟ
˱ ΎϳΎϬϧ
.˱ Ύϳϭγ
ΔϳΑέόϟѧϟΔϐϠϟΎΑϭ
ϝϭΑϘϣϟ
ϝΑϗ Ύϣ Δϣϳϗϭ ˱ ΎϳΎϬϧ Ϫϧϣ
ϝΑϗ Ύϣ Δϣϳϗ ϭ ˬΕϗ΅ϣ
ˬϲΎϬϧ
) ϥϳΩϟ ϝϭΑϗ
:ϝϭΑϘϣϟ
Ϣѧѧѧѧϗέ άѧѧѧѧϴϔϨΘϟ ΏΎѧѧѧѧΘϛϭ ϲΒυϮѧѧѧѧΑ 2020/140
ϥϮϳΪϟ
ϞϤθΗϭ
(Φϟ·... έέϗ· /ϙϳη /ΏϭΗϛϣ ΩϘϋ / ϲΎϬϧ ϡϛΣ :ϝΎΛϣ) ˱έλΗΧϣ ϥϳΩϟΔϳΩΎόϟ
Ωϧγ έϛΫϳ
:ϥϳΩϟ
Ωϧγ 3
2020/5246
 2
Ϣѧѧѧѧѧѧѧѧѧϗέ ϢϠψΘѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓ έΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧμϟ ϢѧѧѧѧѧѧѧѧϜΤϟ
201,680
201,680
ϖϳΎϓ ΪϟΎΧ ϥϭήϣ 2

Ϣѧѧѧѧϗέ άѧѧѧѧϴϔϨΘϟ ΏΎѧѧѧѧΘϛϭ ϲΒυϮѧѧѧѧΑ 2020/140
2020/5246
2021/19 Ϣѧѧѧѧѧѧϗέ ϯϮϋΪϟέΩΎѧѧѧѧѧѧμϟ ϢѧѧѧѧѧѧϜΤϟ
91,359
91,359
έΰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧ ϕίήϟΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΒϋ 3
ϲΰΟ ϲϟΎϤϋ
ϕίήϟΪΒϋ
Ϣѧѧѧѧѧϗέ ϯϮϋΪѧѧѧѧѧϟ ϲѧѧѧѧѧϓ ϲѧѧѧѧѧϓ έΩΎѧѧѧѧѧμϟ ϢѧѧѧѧѧϜΣ
2,123,747.40
2,126,737.40
˯ήѧѧѧѧѧѧϫΰϟ Δѧѧѧѧѧѧϳ΅έ Δϛήѧѧѧѧѧѧη 4
ϱέΎΠΗ 2020 ΔϨδϟ1261
ϡ.ϡ.Ϋ ΔϣΎόϟ ΕϻϭΎϘϤϠϟ
ϭ 2021/4/15 ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΧέΆϤϟ ΔϳϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧδΘϟ
67,500
67,500
Ρ.ϡ.ϡ ϚϴΗϭϭ 5
. 2014/7/13 Δϛήθϟ ΔϴϗΎϔΗ
ϯϮϋΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ έΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧμϟ ϢѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϜΤϟ
187,239.13
187,239.13
ΔѧѧѧϳΩΎΒϟ ˯ήΤѧѧѧλ ΔѧѧѧδγΆϣ 6
ϱέΎΠΗ ˯Ω ήϣ 2021/1241
ΕϼϓΎѧѧѧѧΤϟΎΑ ΏΎѧѧѧѧϛήϟ ϞѧѧѧѧϘϨϟ
/ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϜϟΎϤϟ ΓήΟΆѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤϟ
βϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤΧ ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλΎϧ
ϱέϮμϨϤϟ
Ϣѧѧѧѧѧѧѧѧϗέ ϯϮϋΪѧѧѧѧѧѧѧѧϟ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓ έΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧμϟ ϢѧѧѧѧѧѧѧѧϜΤϟ
431,324
431,324
ϲϧΎΑέ ϢϴϠγ ΪϤΤϣ ϲϣέ
7
ΔτϴδΑ ϲϟΎϤϋ 2021/2133
Ϣѧѧѧѧѧѧѧѧϗέ ϯϮϋΪѧѧѧѧѧѧѧѧϟ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓ έΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧμϟ ϢѧѧѧѧѧѧѧѧϜΤϟ
149,515.61
149,515.61
ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴΎΑήϬϜϠϟ Ωϭήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ 8
ϲΒυϮΑ ϲΰΟ ϱέΎΠΗ 2019/1216
ϡ.ϡ.Ϋ.ε
ΔϨѧѧѧδϟ 2523 ϯϮϋΪѧѧѧϟ ϲѧѧѧϓ έΩΎѧѧѧμϟ ϢѧѧѧϜΤϟ
221,754.90
221,754.90
Ϋ ΔѧѧѧѧϳέΎΠΘϟ ήѧѧѧѧμϣ Δϛήѧѧѧѧη 9
ΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΘϛ ϭ 2019/9/29 ΦϳέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΘΑ 2019
ϡϡ
2020/4548 Ϣϗέ άϴϔϨΘϟ
Δϛήθϟ ΕϼΠγϭ ϞϤόϟ ΩϮϘϋ
49,451
49,451
ϮΘϴϟϮΒϴϫ ϲΑ ϥϮϟέΎϣ 10



ϭ ΔѧѧѧѧѧϓΎψϨϠϟ βѧѧѧѧѧϠΑ ήΑϮѧѧѧѧѧγ 11
ΔϣΎόϟ ΔϧΎϴμϟ

216,607.05

216,607.05

ΕΎϣΪѧѧѧѧѧΨϠϟ ΔѧѧѧѧϳΎϤΣ Δϛήѧѧѧѧη 12
ΔϴϨϣϻ

472,110.93

230,594

ΔϧΎϴѧѧѧѧѧѧѧѧμϠϟ ϼϴѧѧѧѧѧѧѧѧγ ϼϴѧѧѧѧѧѧѧѧϓ 13
ΔϣΎόϟ

532,423.57

532,423.57

ϚѧѧѧѧѧѧѧϧήϜϟ ΔѧѧѧѧѧѧѧΣϭ Δϛήѧѧѧѧѧѧѧη 14
ϡ.ϡ.Ϋ ΕϻϭΎϘϤϠϟ
ΔϴϧΎτΑ ϢϴϫήΑ ήϛΎη 15

6,691,699.12
41,317

ήѧѧѧѧѧѧѧϴΒϜϟ ΪѧѧѧѧѧѧѧϬΠϟ Δϛήѧѧѧѧѧѧѧη 16
ΔϣΎόϟ ΕϻϭΎϘϤϠϟ

961,891.84

961,891.84

ϰѧѧѧѧѧѧѧѧϨϔϟ ΝήѧѧѧѧѧѧѧѧΒϟ Δϛήѧѧѧѧѧѧѧѧη
ΔϴΎΑήϬϜϟ ΕϭΩϸϟ
ΕΎϣΪѧѧѧΧϭ ΕΪѧѧѧόϤϟ ˯ΎѧѧѧΠϴϣ
ςϔϨϟ ϝϮϘΣ
βϛϭήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳί Δϛήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧη
ΕέΎϣϻ
ΓήϳΰΠϟ ϥϮϨϓ Δϛήη

320,684.87

301,713.87

1,925,187.06

1,288,256.62

64,247.11

21,168

448,087.50

448,087.50

ϝΎѧѧѧѧѧѧΘϨϳέ βѧѧѧѧѧѧδϛ Δϛήѧѧѧѧѧѧη 21
ϡ.ϡ.Ϋ.ε ϒϠΟ

310,485

310,485

ΕΎϣΪѧѧѧѧѧѧΨϠϟ ήѧѧѧѧѧѧϴϨϣ Ϟѧѧѧѧѧѧμϴϓ 22
ϒѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴψϨΘϟ ϭ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϨϔϟ

366,815.40

366,815.40

17
18
19
20



41,317

6,691,699.12

ΔѧѧѧѧѧѧѧϴϗΎϔΗϭ ήϴΗϮѧѧѧѧѧѧѧϔϟ ϭ ˯ήѧѧѧѧѧѧѧθϟ ήѧѧѧѧѧѧѧϣϭ
2014/7/13 ΔΧέΆϤϟ Δϛήθϟ
 3 ΔѧѧѧѧѧѧѧϴϗΎϔΗϭ ήϴΗϮѧѧѧѧѧѧѧϔϟ ϭ ˯ήѧѧѧѧѧѧѧθϟ ήѧѧѧѧѧѧѧϣϭ

2014/7/13 ΔΧέΆϤϟ Δϛήθϟ

ΪѧѧѧѧѧϤΘόϣ ήϴΗϮѧѧѧѧѧϓϭ ΪѧѧѧѧѧϤΘόϣ ΏΎѧѧѧѧѧδΣ ϒѧѧѧѧѧθϛ
ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΧέΆϤϟ Δϛήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧθϟ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϗΎϔΗϭ
2014/7/13
ϲѧѧѧѧѧϓ έΩΎѧѧѧѧѧμϟ ϲѧѧѧѧѧΑΩ ϢϴѧѧѧѧѧϜΤΗ ΰѧѧѧѧѧϛήϣ ϢѧѧѧѧѧϜΣ
2021/128 Ϣϗέ ϯϮϋΪϟ
Ϣѧѧѧѧѧѧѧѧϗέ ϯϮϋΪѧѧѧѧѧѧѧѧϟ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓ έΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧμϟ ϢѧѧѧѧѧѧѧѧϜΤϟ
ϲΒυϮѧѧѧѧѧѧΑ ΔτϴѧѧѧѧѧѧδΑ ϲϟΎѧѧѧѧѧѧϤϋ 2021/2675
ϯϮϋΪϟ Ϊϴϗ ήϳήϘΗϭ
ήϴΗϮѧѧѧѧѧѧѧϔϟ ϭ ΪѧѧѧѧѧѧѧϤΘόϤϟ ήϴΗϮѧѧѧѧѧѧѧϔϟ ϒѧѧѧѧѧѧѧθϛ
ΔѧѧѧѧѧѧΧέΆϤϟ Δϛήѧѧѧѧѧѧθϟ ΔѧѧѧѧѧѧϴϗΎϔΗϭ ΓΪѧѧѧѧѧѧϤΘόϤϟ
2014/7/13
2020/9 ϯϮϋΪѧѧѧѧѧѧϟ ϲѧѧѧѧѧѧϓ έΩΎѧѧѧѧѧѧμϟ ϢѧѧѧѧѧѧϜΤϟ
ΕΎΒϠρ ϝΎϔϏ
Δϛήѧѧѧѧѧѧθϟ ΔѧѧѧѧѧѧϴϗΎϔΗϭ ΓΪѧѧѧѧѧѧϤΘόϤϟ ήϴΗϮѧѧѧѧѧѧϔϟ
2014/7/13 ΔΧέΆϤϟ
ϥΫ ϭ ήϴΗϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔϟ ϭ ˯ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧθϟ ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϭ
ϡϼΘγϻ
Δϛήѧѧѧѧѧѧθϟ ΔѧѧѧѧѧѧϴϗΎϔΗϭ ΓΪѧѧѧѧѧѧϤΘόϤϟ ήϴΗϮѧѧѧѧѧѧϔϟ
2014/7/13 ΔΧέΆϤϟ
ϖѧѧѧϴϘΤΗ ϞѧѧѧΤϣ Δϛήѧѧѧθϟ ΕϼΠѧѧѧγ ϭ ήϴΗϮѧѧѧϔϟ
ΔѧѧѧѧѧѧѧΧέΆϤϟ Δϛήѧѧѧѧѧѧѧθϟ ΔѧѧѧѧѧѧѧϴϗΎϔΗϭ ϥϮϳΪѧѧѧѧѧѧѧϟ
2014/7/13
Δϛήѧѧѧѧѧѧθϟ ΔѧѧѧѧѧѧϴϗΎϔΗϭ ΓΪѧѧѧѧѧѧϤΘόϤϟ ήϴΗϮѧѧѧѧѧѧϔϟ
2014/7/13 ΔΧέΆϤϟ

ϡ.ϡ.Ϋ.ε

 4

ΕΪѧѧѧѧϬόΘϠϟ ϲѧѧѧѧΒψϟ Δϛήѧѧѧѧη 23
ϡ.ϡ.Ϋ

44,361,338.53

ϥΎϤϴϠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ ΩέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧϮϴϟ 24
ϱΎϏΎϳΎϣϮϏ

55,305

55,305

ϥΎϤϟϮϛ ΩΎθϳέ ϝϮΑ 25

50,152.08

50,152.08

ϡ.ϡ.Ϋ ϒϴϴϜΘϠϟ Ύϳΰϣ 26

305,815.84

305,815.84

430,500

430,500

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΜϳΪΤϟ ΔϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλϻ 27
ϭ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϨϔϟ ΕΎϣΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΨϠϟ
ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϜϴϧΎϜϴϣϭήΘϜϟϻ
ϡ.ϡ.Ϋ.ε

·ΔόΑΎδϟ ΔΌϔϟ ϥϮϳΩ ΔϤϴϗ ϲϟΎϤΟ

44,361,338.53

47,794,593.14

έΩΎѧѧѧѧμϟ ΔѧѧѧѧϳέΎΠΘϟ ϲΒυϮѧѧѧѧΑ ΔѧѧѧѧϤϜΤϣ ϢѧѧѧѧϜΣ
Ϣѧѧѧѧѧϗέ ϯϮϋΪѧѧѧѧѧϟ ϲѧѧѧѧѧϓ 2020/3/24 ΦϳέΎѧѧѧѧѧΘΑ
ΓΩΎϬѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧη ϭ ϱέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΠΗ 2019/1061
2021/7/1 ΔΧέΆϤϟάϴϔϨΘϟ
ϲΒυϮѧѧѧѧѧѧΑ ΔѧѧѧѧѧѧϤϜΤϣ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ έΩΎѧѧѧѧѧѧμϟ ϢѧѧѧѧѧѧϜΤϟ
Ϣѧѧѧѧѧѧϗέ ϯϮϋΪѧѧѧѧѧϟ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ΔѧѧѧѧѧϴΪΘΑϻ ΔѧѧѧѧѧϴϟΎϤόϟ
2021/2102
έΩΎѧѧѧѧμϟ ΔѧѧѧѧϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮѧѧѧѧΑ ΔѧѧѧѧϤϜΤϣ ϢѧѧѧϜΤϟ
2020/2232 Ϣϗέ ϯϮϋΪϟ ϲϓ
Δϛήѧѧѧѧѧѧθϟ ΔѧѧѧѧѧѧϴϗΎϔΗϭ ΓΪѧѧѧѧѧѧϤΘόϤϟ ήϴΗϮѧѧѧѧѧѧϔϟ
2014/7/13 ΔΧέΆϤϟ
Δϛήѧѧѧѧѧѧθϟ ΔѧѧѧѧѧѧϴϗΎϔΗϭ ΓΪѧѧѧѧѧѧϤΘόϤϟ ήϴΗϮѧѧѧѧѧѧϔϟ
2014/7/13 ΔΧέΆϤϟ

12,544,828.3

�شركة �صقر الإمارات الكهروميكانيكية � -إيفيكو �أبوظبي
·Ε˯ήΟϻ Ϧϴϣ
ϲϗϭίήϤϟ
129ϦϤΣήϟΪΒϋ
ΪϤΤϣقيد رقم
خبري �إعادة التنظيم املايل والإفال�س/حممد عبدالرحمن املرزوقي -
تنويه للمدينة ولكل دائن ورد ا�سمه �أو مل يرد �أ�سمه يف قائمة الديون �أن يتظلم لدى املحكمة
على املطالبات املدرجة بها خالل �سبعة �أيام عمل من تاريخ ن�شر القائمة بال�صحيفة
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تايالند تعيد الجئني �إىل ميامنار مع ا�ستمرار اال�شتباكات
•• ماي �سوت-رويرتز

10

قال م�س�ؤول تايالندي كبري الأحد �إن تايالند �أع��ادت �إىل ميامنار
�أكرث من  600الجىء من ميامنار كانوا قد فروا من ا�شتباكات بني
اجلي�ش ومتمردين عرقيني م�شريا �إىل ا�ستمرار اال�شتباكات.
وقال بع�ض الالجئني الذين و�صلوا �إىل �إقليم تاك يف �شمال غرب
ت��اي�لان��د ل��روي�ترز ق�ب��ل �إع��ادت �ه��م ع�بر احل ��دود ��ص�ب��اح �أم ����س �إنهم
عائدون طواعية .وبعد ظهر �أم�س الأحد �سمع مرا�سلون لرويرتز
على اجلانب التايالندي من احلدود �أ�صوات نريان متوا�صلة.
وقال حاكم الإقليم لرويرت بعد الظهر “�آخرون م�ستعدون للعودة
لأنهم ي�شعرون بالقلق على ممتلكاتهم هناك».

�إندوني�سيا ت�سجل �أول �إ�صابة مبتحور �أوميكرون

•• جاكرتا-رويرتز

وح��ث فيل روبرت�سون نائب مدير منظمة هيومن رايت�س ووت�ش
احلقوقية تايالند �أال تتعجل يف �إعادة الالجئني �إىل ميامنار.
وقال “الكل يعلم �أن جي�ش ميامنار يتعمد ا�ستهداف املدنيني بالقوة
املميتة عندما يتدخل ،لذا فلي�س من قبيل املبالغة القول �إن ه�ؤالء
الالجئني يفرون فعليا للنجاة بحياتهم».
ومل يرد متحدث با�سم املجل�س الع�سكري احلاكم يف ميامنار على
مكاملة هاتفية �أم�س الأحد .وينفي اجلي�ش ا�ستهداف املدنيني.
وت�شهد ميامنار ا�ضطرابات منذ �أط��اح اجلي�ش باحلكومة املدنية
بقيادة �أوجن �سان �سو ت�شي احلا�صلة على جائزة نوبل يف الأول من
فرباير �شباط مما �أثار احتجاجات وا�شتباكات متفرقة يف الريف بني
ميلي�شيا مناه�ضة للمجل�س الع�سكري وقوات اجلي�ش.

قال وزير ال�صحة الإندوني�سي بودى جونادى �صادقني �أم�س ال�شخمي�س
�إن بالده �سجلت �أول حالة �إ�صابة بال�ساللة املتحورة من فريو�س كورونا
�أوميكرون .ومت الك�شف عن الإ�صابة باملتحور م�ساء �أم�س الأول الأربعاء
وهي لعامل مب�ست�شفى يف جاكرتا لي�ست له �سابقة �سفر �إىل اخلارج.
وقال الوزير �إنه مل يتبني حدوث �أي انتقال حملي للعدوى حتى الآن ،ولكن
هناك خم�س حاالت ي�شتبه يف �إ�صابتها ب�أوميكرون ،هي لإندوني�سيني عادا
م�ؤخرا من الواليات املتحدة وبريطانيا ،وثالثة �صينيني يخ�ضعون حلجر
�صحي يف مانادو ب�سوالوي�سي ال�شمالية .ووفقا ملنظمة ال�صحة العاملية،
ُ�سجلت حاالت �إ�صابة باملتحور �أوميكرون ،الذي اك ُت�شف لأول مرة يف جنوب
�أفريقيا وهوجن كوجن ال�شهر املا�ضي ،يف �أكرث من  70دولة.

�أوباما �أول رئي�س �أمريكي يرجح اللجوء �إىل غارات الطائرات بدون طيار

نيويورك تاميز� :آالف املدنيني قتلوا يف �ضربات امل�سريات الأمريكية
•• وا�شنطن�-أ ف ب

من املعلومات اال�ستخبارية اخلط�أ
�إىل الأ� �ض��رار اجل��ان�ب�ي��ة احلتمية
وم �ق �ت��ل �آالف امل ��دن �ي�ي�ن ،ن�شرت
� �ص �ح �ي �ف��ة “نيويورك تاميز”
حت �ق �ي �ق��ا ق��ا� �س �ي��ا ح � ��ول �ضربات
ال� �ط ��ائ ��رات امل� ��� �س�ّي�ررّ ة ،الو�سيلة
املف�ضلة للجي�ش الأم�يرك��ي منذ
 2014يف حربه �ضد اجلماعات
الإره��اب�ي��ة يف �أفغان�ستان والعراق
و�سوريا.
وا�ستنادا �إىل  1300تقرير لوزارة
ال��دف��اع الأم�يرك �ي��ة (البنتاغون)
ح� ��ول ح� � ��وادث �أدت �إىل �سقوط
��ض�ح��اي��ا م��دن�ي�ين ،ح�صلت عليها
ال���ص�ح�ي�ف��ة الأم�ي�رك �ي��ة اليومية
مب ��وج ��ب ق� ��ان� ��ون ال �� �ش �ف��اف �ي��ة يف
الإدارات ،ي���ش�ك��ل ه ��ذا التحقيق
�ضربة ل�صورة “احلرب النظيفة”
ال�ت��ي جت��ري ب”�ضربات دقيقة”
ك �م��ا ي� ��ؤك ��د اجل �ي ����ش الأم�ي�رك ��ي
با�ستمرار.
وق ��ال ��ت “نيويورك تاميز” �إن
“احلرب اجل� ��وي� ��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة
��ش��اب�ت�ه��ا م�ع�ل��وم��ات ا�ستخباراتية
فا�شلة وعمليات مت�سرعة وغري
دق�ي�ق��ة لإط�ل�اق ��ص��واري��خ ومقتل
�آالف امل��دن �ي�ين مب��ا يف ذل ��ك عدد
كبري من الأطفال” .و�أ�ضافت �أنه
“مل ي�شر �أي تقرير �إىل خط�أ �أو
عقوبة ت�أديبية».
وب��دال م��ن ال��وع��ود بال�شفافية يف
عهد ب��اراك �أوب��ام��ا ال��ذي ك��ان �أول
رئ �ي ����س �أم�ي�رك ��ي ي��رج��ح اللجوء
�إىل � �ض��رب��ات ال �ط��ائ��رات امل�سرية
لتجنب مقتل ج �ن��ود �أمريكيني،
ح� ��ل “التعتيم والإف � �ل � ��ات من
العقاب” ،ب �ح �� �س��ب ال�صحيفة
اليومية التي ا�ضطرت �إىل �إقامة
ع� ��دد م ��ن ال� ��دع� ��اوى الق�ضائية
على البنتاغون والقيادة املركزية
للجي�ش الأم�ي�رك ��ي (�سينتكوم)
للح�صول على هذه الوثائق.
وخالل خم�س �سنوات� ،شن اجلي�ش
الأم�يرك��ي �أك�ثر من خم�سني �ألف

غ��ارة جوية يف �أفغان�ستان و�سوريا
والعراق.
وق��د اع�ترف بقتل  1417مدنيا
خ �ط ��أ يف غ� ��ارات ج��وي��ة يف �سوريا
وال� �ع ��راق م �ن��ذ  .2014والعدد
ال��ر��س�م��ي للقتلى يف �أفغان�ستان
 188مدنيا �سقطوا منذ .2018
ويف ه��ذا التحقيق ال��ذي ا�ستغرق
�أ�شهرا ،حللت ال�صحيفة الوثائق
التي ح�صلت عليها وحتققت من
ال��وق��ائ��ع ع�ل��ى الأر�� ��ض ودق �ق��ت يف
املعلومات الر�سمية حول �أكرث من
مئة موقع تعر�ض للق�صف.
والعديد من الوقائع املذكورة كانت
معروفة م��ن قبل ،لكن التحقيق
ك�شف �أن ع��دد ال�ضحايا املدنيني
ال��ذي��ن اع�ت��رف ب �ه��م البنتاغون
“�أقل من احلقيقة ب�شكل وا�ضح”.
وتك�شف الوثائق �أن مدنيني قتلوا
يف كثري م��ن الأح�ي��ان ب�سبب ميل
�إىل التو�صل لنتائج تنطبق على
م��ا يعتقد امل ��رء �أن ��ه م��رج��ح ،وفق
ال�صحيفة.
�أ�شارت ال�صيحفة �إىل �أن �أ�شخا�صا
ي �ج��رون ب��اجت��اه م��وق��ع مت ق�صفه

اع�ت�بروا مقاتلني لتنظيم داع�ش
ول�ي����س رج� ��ال �إن� �ق ��اذ .ك�م��ا اعترب
راكبو دراج��ات نارية ب�سطاء �أنهم
يتحركون يف “ت�شكيل” م��ا يدل
على هجوم و�شيك.
وت� �ف� �ي ��د وث� ��ائ� ��ق وزارة ال ��دف ��اع
الأمريكية �أن  4يف املئة فقط من
الأخطاء يف حتديد العدو �أدت �إىل
��س�ق��وط م��دن�ي�ين .ل�ك��ن التحقيق
امل �ي��داين ال��ذي �أج��رت��ه ال�صحيفة
ي��دل على �أن ن�سبة ه��ذه احلوادث
تبلغ  17يف املئة و�سقط خاللها
ثلث القتلى واجلرحى املدنيني.
وك� ��ان ل �ل �ع��وام��ل ال�ث�ق��اف�ي��ة �أي�ضا
ت� � � ��أث� �ي ��ر ك � � �ب� �ي��ر .ف� � �ق � ��د اع � �ت �ب�ر
الع�سكريون الأم�يرك�ي��ون �أن��ه “ال
وج ��ود ملدنيني” يف م �ن��زل كانوا
يراقبونه خالل �أحد �أيام رم�ضان،
بينما ك��ان��ت ع��ائ�لات ع ��دة نائمة
�أثناء النهار يف داخلها خالل �شهر
ال�صوم لالحتماء من احلر.
ويف �أغلب الأحيان� ،ساهمت �صور
رديئة �أو عمليات مراقبة ملدة غري
كافية يف ال�ضربات التي �أدت �إىل
�سقوط مدنيني .كما �أنها كبحت

حماوالت التحقيق .و�أكد اجلي�ش
الأم �ي��رك � ��ي “�صدقية” 216
م��ن �أ� �ص��ل  1311ح��ال��ة در�ستها
ال�صحيفة.
ورف�ضت تقارير متعلقة ب�سقوط
��ض�ح��اي��ا م��دن�ي�ين لأن ��ه مل تظهر
يف م �ق��اط��ع ال �ف �ي��دي��و ج �ث��ث حتت
الأنقا�ض �أو لأنها مل تكن طويلة
مبا يكفي ال�ستخال�ص نتائج.
وب�ي�ن ال��وق��ائ��ع ال� � ��واردة� ،ضربات
ن � ّف��ذت �ه��ا ق� ��وات خ��ا� �ص��ة �أمريكية
يف  19مت ��وز/ي ��ول� �ي ��و 2016
ا�ستهدفت ما كان يعتقد �أنها ثالث
مناطق يف �شمال �سوريا ي�ستخدمها
تنظيم داع�ش للتح�ضري لهجماته.
لكن ال�ضربات �أ�سفرت عن مقتل
 120مزارعا وقرويا.
ون�ق�ل��ت “نيويورك تاميز” عن
ال �ن��اط��ق ب��ا��س��م ال �ق �ي��ادة املركزية
الأم�يرك�ي��ة بيل �أورب ��ان ،قوله �إنه
“حتى بوجود �أف�ضل التقنيات يف
العامل ،حتدث �أخطاء� ،إم��ا ب�سبب
معلومات خاطئة �أو تف�سري خط�أ
للمعلومات املتوافرة».
و�أ� �ض��اف “نبذل �أق���ص��ى جهودنا

لتجنب الإ� �ض��رار ،ونحقق يف كل
ال�ق���ض��اي��ا ال �ت��ي ت�ت�م�ت��ع ب�صدقية
ون� ��أ�� �س ��ف ل �ك��ل خ �� �س��ارة يف �أرواح
�أبرياء».
يف م �ث��ال �آخ � ��ر ،ن � ّف��ذت � �ض��رب��ة يف
ت�شرين الثاين-نوفمرب 2015
يف م�ن�ط�ق��ة ال ��رم ��ادي يف العراق
بعد ر�صد رجل وهو يج ّر “غر�ضا
جمهوال وثقيال” �إىل موقع تابع
لتنظيم الدولة الإ�سالمية .وتبينّ
يف ت�ق��ري��ر �أع ��د ب�ع��د م��راج �ع��ة �أن
الغر�ض كان طفال ُقتل يف غارة.
و�أخريا ،ا�ضطرت الواليات املتحدة
�إىل ال�ت�راج ��ع ع ��ن ت ��أك �ي��ده��ا �أن
��س�ي��ارة دم��رت�ه��ا ط��ائ��رة م���س�ّيررّ ة يف
�أحد �شوارع كابول يف �آب�-أغ�سط�س
ك��ان��ت حم ّملة بقنابل .وق��د تبني
الح�ق��ا �أن �ضحايا ال�ضربة كانوا
ع�شرة من �أفراد عائلة واحدة.
وي�شري التقرير �إىل �أن عددا كبريا
م��ن امل��دن �ي�ين ال��ذي��ن �أ� �ص �ي �ب��وا يف
�ضربات �أمريكية وبقوا على قيد
احل �ي��اة ي �ع��ان��ون �إع ��اق ��ات تتطلب
ع�لاج��ا مكلفا ،و�أن �أق ��ل م��ن 12
م�ن�ه��م ت �ل �ق��وا ت�ع��وي���ض��ات مالية.
وقبل �شن �ضربات جوية يفرت�ض
�أن يدقق اجلي�ش يف تقارير مف�صلة
ل �ت �ق��دي��ر وت �ق �ل �ي��ل ال ��وف� �ي ��ات بني
املدنيني .لكن املعلومات املتوفرة
ميكن �أن ت�ؤدي �إىل �أخطاء
و�أك � � ��د امل �ت �ح ��دث ب��ا� �س��م القيادة
املركزية الأمريكية �أن خمططي
احل ��رب اجل��وي��ة ي �ب��ذل��ون �أق�صى
ج �ه��وده��م يف ظ ��ل ظ� ��روف بالغة
ال�صعوبة.
و�أ�ضاف “لكن يف كثري من الأو�ضاع
القتالية حيث يواجه امل�ستهدفون
ت �ه ��دي ��دات ع ��دي ��دة م��وث��وق��ة وال
ميلكون مت�سعا من الوقت ،ميكن
�أن ي�ؤدي �ضباب احلرب �إىل قرارات
تف�ضي ب�شكل م�أ�ساوي �إىل �إحلاق
الأذى باملدنيني» .ور�أت ال�صحيفة
�أن م��ا ي�ظ�ه��ر يف ن �ه��اي��ة االط�ل�اع
ع �ل��ى �أك �ث�ر م��ن � 5400صفحة
من الوثائق ،هو م�ؤ�س�سة تقبل ب�أن
تكون �أ�ضرار جانبية حتمية».

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

اخلناق ي�ضيق حول دونالد ترامب!...
•• بيري مارتن

كل يوم ،يزداد ملف الرئي�س ال�سابق ثقال ،لكنه
ي�ب��دو حم���ص� ًن��ا م��ن ال �ع��واق��ب ،و�ست�ستمر عبادة
ال�شخ�صية املحيطة به.
العديد من الأف�ع��ال التي ُتعاب على امللياردير
�شبه املتقاعد يف مار االغ��و ،هي �أعمال �إجرامية،
لكن البطء ال�شديد للمحاكم الأمريكية ،واحتمال
ت�شكيل كونغر�س جمهوري يف مطلع عام ،2023
مينحاه الأمل يف الإفالت من العقاب .عالوة على
ذلك ،ف�إن قب�ضته على احلزب اجلمهوري كبرية،
اىل درجة �أن ّ
تر�شحه وانتخابه عام  2024غري
م�ستبعدين.
حتويل وجهة الدميقراطية
ظلت جلنة جمل�س النواب ب�ش�أن مترد  6يناير
هادئة ومتك ّتمة ،لكن جوالتها الأخرية ت�شري �إىل
�أنها تعد الئحة اتهام كبرية �ضد ال�شخ�ص الذي
�شجع �أن�صاره عالنية على غزو مبنى الكابيتول،
والذي مل يفعل �شي ًئا لوقفهم.
التحري�ض على التمرد جرمية ،وميكن ب�سهولة
ال��رب��ط ب�ين خ �ط��اب ت��رام��ب وم��ا ت�ل�اه .وك�شفت
اللجنة �أي ��ً��ض��ا ع��ن بع�ض ج��وان��ب خ�ط��ة ترامب
املن�سقة لعك�س نتائج انتخابات نوفمرب من �أجل
�إعالن فوزه...
�إنها حرفياً حماولة انقالب تت�شكل مع كل معطى
جديد يتو ّفر.
جرائم باجلملة
يف غ�ضون ذلك ،ت�ستعد حماكم نيويورك لق�ضية
جنائية �ضد ترامب ،حيث ت�شري البيانات املتاحة
للجمهور �إىل �أن��ه ارت�ك��ب �أع�م��ال ت�ه��رب �ضريبي
�صارخة .كما �إن حت��رك ت��رام��ب الأخ�ي�ر لتمويل
م���ش��روع��ه الإع�ل�ام ��ي يف � �س��وق الأوراق املالية،

يخ�ضع للتحقيق � ً
أي�ضا ب�سبب جتاوزات وخمالفات
مال ّية �أخ��رى .هناك الكثري �إىل درجة نكاد نن�سى
االدع ��اءات اخلم�سة ع�شر اخلطرية تتعلق ب�سوء
ال�سلوك اجلن�سي التي ال ت��زال تطارد ترامب� ،أو
املبالغ املدفوعة لع�شيقاته ال�سابقات اللواتي قدن
�شريكه �إىل ال�سجن.
مو�ضوع عبادة
ول�ئ��ن م��ن ال��وا��ض��ح �أن والي ��ة رئ��ا��س�ي��ة جديدة
� �س �ت �ك��ون ف��ر� �ص��ة ل�ت�رام ��ب حل �م��اي��ة ن �ف �� �س��ه من
املالحقة الق�ضائية ،والعفو عن �شركائه ،واالنتقام
من خ�صومه ،ف�إن قب�ضته على احلزب اجلمهوري
ال تزال كاملة.
اجل�م�ه��وري��ون يف ال�ك��وجن��ر���س م�صممون على
طم�س �أف�ع��ال��ه يف  6يناير ،رغ��م �أن��ه مل ي�ستجب
لنداءات اال�ستغاثة عندما كانت حياتهم مهددة.
اليوم ،ما يقرب من ن�صف الناخبني اجلمهوريني
على قناعة را�سخة بكذبة ترامب الكربى ،الذي ال
يزال يدعي فوزه يف انتخابات  ،2020وامل�س�ؤولون
املنتخبون مرتبكون من فكرة تلقي �صواعقه �إذا
خالفوه.
خ�لال الأ�شهر القليلة املقبلة� ،سيزداد اخلناق
ع�ل��ى دون��ال��د ت��رام��ب ،ل�ك��ن م��ن املحتمل �أال يهز
ذلك الوالء الذي يك ّنه حزبه له اىل حدود عبادة
ال�شخ�صية .وي�شكل ال�ب�ق��اء ال�سيا�سي لدونالد
ترامب ،رغم اخطائه اجل�سيمة ،حتد ًيا للتف�سري.
وم��ع ذل��ك ،فمن ال�سهل ج �دًا �أن ن�ع��زو ذل��ك �إىل
غباء الناخبني الأم��ري�ك�ي�ين� .إن ت��ده��ور املعايري
ال��دمي�ق��راط�ي��ة وان� ��زالق احل ��زب اجل�م�ه��وري �إىل
التطرف جعال الرتامبية ممكن ًة ،وحتى لو �سقط
ترامب يف النهاية حتت وط�أة التهم املوجهة �إليه،
ف�إن الع ّلة التي ابتليت بها الدميقراطية الأمريكية
لن تخفّ �إال جزئيا.

ترجمة خرية ال�شيباين

*�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية  -مركز الدرا�سات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية املعرفة حول الرهانات الدولية

دورة ثانية من االنتخابات الرئا�سية يف ت�شيلي
•• �سانتياغو�-أ ف ب

ناخبو هونغ كونغ يختارون �أع�ضاء جمل�سهم الت�شريعي
•• هونغ كونغ�-أ ف ب

بد�أ ناخبو هونغ كونغ �أم�س اختيار ممثليهم يف املجل�س
الت�شريعي للمدينة حيث يتم ان�ت�خ��اب �أق�ل�ي��ة منهم
باالقرتاع العام ،مبوجب قواعد جديدة فر�ضتها بكني
وال ميكن �أن يرت�شح لها �سوى “الوطنيني».
وح�سب نتائج ر�سمية ن�شرت �أم�س الأح��د ،بلغت ن�سبة
امل�شاركة التي ت�شكل النقطة الوحيدة املجهولة يف هذا
االق�ت�راع  19يف املئة يف منت�صف عملية الت�صويت.
واف��ادت الأرق��ام املن�شورة على الإنرتنت �أن � 938ألفا
و� 563شخ�صا �أدلوا ب�أ�صواتهم من �أ�صل  4,5ماليني
ناخب بحلول ال�ساعة  07,30( 15,30ت غ).
وهذه �أدنى ن�سبة ت�سجل يف هذا الوقت يف اقرتاع منذ
�إع��ادة املدينة �إىل ال�صني يف  .1997نتيجة لذلك،
مل يتمكن النا�شطون امل ��ؤي��دون للدميوقراطية من
الرت�شح �أو تخلوا عن الفكرة ،وه�ؤالء هم الذين لي�سوا
يف ال�سجن �أو فارين يف اخل��ارج .لذلك يبدو الت�شابه
كبريا بني معظم املر�شحني .ومن ا�صل ت�سعني مقعدا
يف املجل�س الت�شريعي ،ه�ن��اك ع���ش��رون ف�ق��ط يجري
التناف�س عليها يف االقرتاع العام وت�شكل ن�صف العدد
ال�سابق� .أما املقاعد الأخرى فيعني �أع�ضا�ؤها من قبل
جل��ان وجمموعات م�صالح موالية للنظام ال�صيني.
وت�شكل ن�سبة امل�شاركة يف االق�تراع املقيا�س احلقيقي

ملدى قبول �سكان املنطقة للنظام االنتخابي اجلديد.
وف��ر� �ض��ت ب �ك�ين ال �ق��واع��د اجل ��دي ��دة يف �إط � ��ار �إحكام
�سيطرتها على هونغ كونغ بعد االحتجاجات الكبرية
امل�ؤيدة للدميوقراطية يف  .2019والت�صويت متاح
جلميع �سكان هونغ كونغ الذين هم يف �سن االقرتاع،
�أي نحو  4,5ماليني �شخ�ص من �إجمايل عدد ال�سكان
البالغ  7,5ماليني ن�سمة .كان دانيال �سو ( 65عاما)
من �أوائل الذين ا�صطفوا خارج مركز اقرتاع يف منطقة
ميد-ليفلز الرثية .وق��ال ب�أ�سف �إن “ال�شباب لي�سوا
مهتمني ب�ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات لأن ال�سيا�سيني وو�سائل
الإعالم الأجنبية ي�ضللونهم» .وعندما و�صلت الرئي�سة
التنفيذية كاري الم للت�صويت ،هتف ثالثة متظاهرين
من “رابطة االجتماعيني الدميوقراطيني” امل�ؤيدين
للدميوقراطية “�أريد اقرتاعا عاما حقيقيا” .و�صرح
النا�شط ت�شان بو يينغ لوكالة فران�س بر�س �أن كاري
الم “قالت ان ه ��ذا حت���س�ين يف ال �ن �ظ��ام االنتخابي
لكنه يف ال��واق��ع ي�ح��رم �سكان ه��ون��غ ك��ون��غ م��ن حقهم
يف الت�صويت» .وكثفت ك��اري الم ووزرا�ؤه� ��ا الدعوات
ل�ل�ت��وج��ه �إىل ��ص�ن��ادي��ق االق �ت��راع .ون���ش��رت احلكومة
�صفحات �إع�لان�ي��ة يف ال�صحف ووزع ��ت م�ن���ش��ورات يف
�صناديق بريد و�أر�سلت ر�سائل ن�صية �ضخمة لتذكري
�سكان هونغ كونغ بالت�صويت .وو�سائل النقل العامة
جمانية طوال يوم االنتخابات.

دع ��ي ال�ت���ش�ي�ل�ي��ون �إىل االختيار
ال� �ي ��وم الأح � � ��د ب�ي�ن م�شروعني
اجتماعيني متعار�ضني متاما يف
ال ��دورة ال�ث��ان�ي��ة م��ن االنتخابات
الرئا�سية ،هما �إقامة دولة رفاهية
وتقدم اجتماعي �أو احلفاظ على
ال�ن�م��وذج االق�ت���ص��ادي الليربايل
اجلديد وعقيدة املحافظني.
وت� ��� �ش�ي�ر ا�� �س� �ت� �ط�ل�اع ��ات ال � � ��ر�أي
الأخ�يرة التي �سمح بها قبل 15
يوما من االقرتاع و�أخرى ن�شرت
على مواقع التوا�صل االجتماعي،
املتناف�سني.
�إىل تعادل
َ
وي � ��ري � ��د ال � �ن� ��ائ� ��ب ال� � � ��ذي يقود
االئ � �ت �ل�اف ال �ي �� �س��اري غابريال
بوريك �إن�شاء نظام لإعادة توزيع
ال �ث��روة يف ال ��دول ��ة ال �ت��ي ت�شهد

�أك�بر غياب للم�ساواة يف منظمة
ال� �ت� �ع ��اون وال �ت �ن �م �ي��ة يف امل �ي ��دان
االقت�صادي.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ي � ��داف � ��ع خو�سيه
�أنطونيو كا�ست املحامي اليميني
املتطرف عن الإبقاء على ال�سوق
احل��رة ب��ر�ؤي��ة حمافظة مت�شددة
يف الأم � � � ��ور االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة .فاز
امل �ح��ام��ي ك��ا��س��ت ( 55ع��ام��ا) يف
ال��دورة الأوىل التي جرت يف 21
ت�شرين الثاين/نوفمرب ب27,9
باملئة من الأ�صوات ،متقدما على
ب��وري��ك ال �ب��ال��غ م��ن ال �ع �م��ر 35
عاما ،وهو احلد الأدن��ى للرت�شح
لل�سباق الرئا�سي ،وال��ذي ح�صل
على  25,8باملئة.
وت� ��راج� ��ع ح ��زب ��ا ي �� �س��ار الو�سط
ومي�ي��ن ال��و� �س��ط ال � �ل� ��ذان حكما
ت�شيلي م�ن��ذ ن�ه��اي��ة ديكتاتورية

�أوغ��و� �س �ت��و بينو�شيه (-1973
 )1990واحتال املركزين الرابع
واخلام�س.
يعود ال�صعود املذهل لكا�ست من
املركز الرابع يف 7,93( 2017
باملئة) جزئيا �إىل انهيار اليمني
الليربايل احلاكم وانهيار �شعبية
ال��رئ �ي ����س احل � ��ايل �سيبا�ستيان
ب �ي �ن �ي�ي�را ال� � ��ذي ي �ك �م��ل والي �ت ��ه
ال �ث��ان �ي��ة ( 2014-2010ثم
منذ .)2018
وي� ��دع� ��م ائ � �ت �ل�اف مي �ي �ن��ي الآن
�أنطونيو كا�ست الع�ضو يف حركة
ك��اث��ول �ي �ك �ي��ة حم��اف �ظ��ة تعار�ض
الإجها�ض.
وق��د خفف م��ن ح��دة خطابه �إىل
ح��د م��ا ب�ي�ن ال ��دورت�ي�ن ال �سيما
التن�صل م��ن �إل�غ��اء وزارة �ش�ؤون
امل ��ر�أة ،لكنه متم�سك مب�شروعه

امل �ت �م �ث��ل يف �إن � �� � �ش ��اء “خندق”
ع�ل��ى احل� ��دود مل�ن��ع ال �ه �ج��رة غري
ال�شرعية ،الق�ضية الرئي�سية يف
حملته.
يف االق� �ت� ��� �ص ��اد ،ي� �ق�ت�رح كا�ست
خف�ض الإنفاق العام وال�ضرائب
على ال�شركات جل��ذب اال�ستثمار
واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى ن �ظ��ام املعا�شات
التقاعدية اخلا�ص.
اما غابرييل بوريك فرييد �إنهاء
هذا النظام التقاعدي الذي كان
املطلب الرئي�سي لالحتجاجات
االجتماعية يف  ،2019و�إن�شاء
نظام �صحي �شامل.
وي�أمل النائب الذي يقود حتالف
الي�سار مبا فيه احلزب ال�شيوعي
يف �إح � � � � ��داث حت� � ��ول ج� � � ��ذري يف
ت�شيلي .لكنه هو اي�ضا خفف من
خ�ط��اب��ه ب�ين دورت ��ي االنتخابات

لك�سب �أ�صوات من الو�سط.
لكنه حري�ص على �إبقاء اقرتاحه
ب��زي��ادة ال�ضرائب على الأغنياء
لتمويل م�شاريعه لإع ��ادة توزيع
الرثوة.
قال مايكل �شيفرت رئي�س منظمة
احل� � � � ��وار ب �ي��ن االم�ي��رك � �ي�ي��ن يف
وا��ش�ن�ط��ن ل��وك��ال��ة ف��ران����س بر�س
�إن “معظم ال�ت���ش�ي�ل�ي�ين الذين
ي �� �ص��وت��ون  ...ي �ق��وده��م اخلوف
(�إم ��ا) لأن�ه��م ال ي��ري��دون ت�شيلي
ميينية �أكرث (حتت حكم كا�ست)،
�أو لأن �ه��م ي�خ���ش��ون �أن ي�سيطر
احلزب ال�شيوعي على بوريك و�أن
ت�صبح البالد فنزويال �أخرى».
وقال املتقاعد ريكاردو �سيبولفيدا
( 75عاما) لوكالة فران�س بر�س
“بالن�سبة يل ��س�ي�ك��ون ت�صويتا
�ضد ال�شيوعية».
وي��و��ض��ح املحلل باتري�سيو نافيا
من جامعة نيويورك �أن “كثريين
ل �ي �� �س��وا م ��رت ��اح�ي�ن للخيارات
املتبقية” لأن “املر�شحني
املعتدلني مل ي�صلوا �إىل الدورة
الثانية».
وتخ�شى املمر�ضة كون�سويلو دي
ال ري�ف��ا دوت� ��زان ( 47ع��ام��ا) �أن
ي�ح��دث� ،أي��ا ك��ان الفائز�”،صراع
�أك �ب��ر مم ��ا ك� ��ان ل��دي �ن��ا بالفعل
م�ن��ذ عامني” .لكنها ت�ق��ول �إنه
“بالن�سبة يل ،ب��وري��ك ه��و الأقل
�سوءا فهو على الأق��ل يدافع عن
الن�ساء” .وا� �ض��اف��ت �أن املر�شح
“الآخر  ...يخيفني».
وم��ع ارت �ف��اع ن�سبة االم�ت�ن��اع عن
ال �ت �� �ص��وي��ت ت�ق�ل�ي��دي��ا يف ت�شيلي
( 47ب��امل�ئ��ة يف ال� ��دورة الأوىل)،
��س�ي�ك��ون ره ��ان ه ��ذه االنتخابات
احل���ص��ول ع�ل��ى �أ� �ص��وات الو�سط
وتعبئة الناخبني املرتددين.
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�إعــــــــــالن للــدائنيـن

�إعــــــــــالن للــدائنيـن
ϡϗέ ϯϭϋΩϟ ϰϓ έΩΎλϟ ϡϛΣϟ ϥϣ Γέϭλ

109,731

˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

ϡϫέΩ 227,256

ΝέϭΟ ΝϭϧΎϣ

ϑηϛ Γέϭλϭ ˬ ϰίΟ ϰϟΎϣϋ 2021/14293

Úäßæë¡ ×æÐĞ čà ¢× Ýì

9

ϥΎϧΎϫϭϳ

Y
Ýæë¢× ÎìÐē ÜÐ× ÐËå

Δϛέηϟ ΕΎϋϭΑρϣ ϰϠϋ ΓέΩΎλ ΔϳΎϬϧ ΕΎϘΣΗγϣ
έϳΩϣϟ ϩέϭΩλ Ώϭγϧϣ ϊϳϗϭΗΑ ΎϬϳϠϋ ϊϗϭϣ ΔϧϳΩϣϟ
Ωϳϔϳ ΎϣΑ 2020/10/08 Υέ΅ϣ ΔϳέηΑϟ Ωέϭϣϟ
ϥΩϠϟ ϕΣΗγϣϟ ώϠΑϣϟ
ϰϫ ˬ ( ϡϫέΩ ϥϭΛϼΛϭ ΩΣϭ ΔΎϣόΑγϭ ˱ Ύϔϟ ΔόγΗϭ ΔΎϣ ) ϡϫέΩ 109,731 ώϠΑϣ ϭϫϭ ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ˱ ΎΗϗ΅ϣ ϪΑ ϝϭΑϘϣϟ ώϠΑϣϟ : ΔυΣϼϣ

¨ãě ß«¦ Ø× ì¦Ä× ëå¬Üà× Ó¦°× / Þë¢Ğ ³ĝ

. ϩϼϋ ΔϳϧΎΛϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϥΩϠϟ ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ΕΎΑΛ· ϡΗ Ϫϧ΄Α ˱ ΎϣϠϋ ˬ ( ϥΩϟ ) ϝϣΎόϠϟ έϭϬη ΔΛϼΛ 3 έΟ ϥϋ Ωί Ύϣϳϓ ΔϳϟΎϣϋ ΕΎϘΣΗγϣ
ϡϗέ ϑΎϧΗγϹ ϰϓ έΩΎλϟ ϡϛΣϟ ϥϣ Γέϭλ

68,797.21

˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

115,429.21

ϰϟΎϣϋ ϑΎϧΗγ· 2021/826

ϡϫέΩ

ΩΎϣϋ ΩϣΣϣ 10
ΏΎϫϭϟΩΑϋ
ϰΣϟΎλϟ

( αϠϓ 21 ˬ ϡϫέΩ ϥϭόγΗϭ ΔόΑγ ΔΎϣόΑγϭ ˱ Ύϔϟ ϥϭΗγϭ ΔϳϧΎϣΛ)ϡϫέΩ 68,797.21 ώϠΑϣ ϭϫϭ ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ˱ ΎΗϗ΅ϣ ϪΑ ϝϭΑϘϣϟ ώϠΑϣϟ : ΔυΣϼϣ
ΔϳϧΎΛϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϥΩϠϟ ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ΕΎΑΛ· ϡΗ Ϫϧ΄Α ˱ ΎϣϠϋ ˬ ( ϥΩϟ ) ϝϣΎόϠϟ έϭϬη ΔΛϼΛ 3 έΟ ϥϋ Ωί Ύϣϳϓ ΔϳϟΎϣϋ ΕΎϘΣΗγϣ ϰϫ ˬ
. ϩϼϋ
ϡϗέ ϯϭϋΩϟ ϰϓ έΩΎλϟ ϡϛΣϟ ϥϣ Γέϭλ

33,778

˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

ϡϫέΩ 50,920

ϰίΟ ϰϟΎϣϋ 2021/3083

ϥΎΟέ ΎϳΎΟ 11

. ϩϼϋ ΔϳϧΎΛϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϥΩϠϟ ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ΕΎΑΛ· ϡΗ Ϫϧ΄Α ˱ ΎϣϠϋ ˬ ( ϥΩϟ ) ϝϣΎόϠϟ έϭϬη ΔΛϼΛ 3 έΟ ϥϋ Ωί Ύϣϳϓ ΔϳϟΎϣϋ ΕΎϘΣΗγϣ
96,810

˰˰˰˰˰˰˰˰

ϡϫέΩ 96,810

ϡϗέΑ ΔϳϟΎϣϋ ϯϭϋΩ ϡΎϗ ϥΩϟ ϥ΄Α Ωϳϔϳ

ϥϣΣέϟ ΩϫΎη ΩϣΣϣ 12

©¥Ë
ΔϣϛΣϣϟ ϯΩϟ ΔϣΎϘϟ ωΩϳ· ΦϳέΎΗ

2021/08/03

2021/8/3

ϑΣλϟ ϰϓ ωΩϳϹ ϥϋ έηϧϟ ΦϳέΎΗ

ϥϣΣέϟΩΑϋ

2021/12/20

ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ Ωο ϰίΟ ϰϟΎϣϋ 2021/3144
ϯϭϋΩϟ ϙϠΗ ϰϓ ϡϛΣ έϭΩλ ϡΗϳ ϡϟ Ϫϧ ϻ· ˬ
ΕΎϘΣΗγϣ ϰϫ ˬ ( ϡϫέΩ Γέηϋϭ ΔΎϣϧΎϣΛϭ ˱ Ύϔϟ ϥϭόγΗϭ ΔΗγ ) ϡϫέΩ 96,810 ώϠΑϣ ϭϫϭ ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ˱ ΎΗϗ΅ϣ ϪΑ ϝϭΑϘϣϟ ώϠΑϣϟ : ΔυΣϼϣ

86,759.41

ϡϫέΩ 86,759.41

ΕέΎϣϹ Δϛέη 13

Δϛέηϟ ϡΗΎΧΑ έϭϬϣϣ ˬ ΔΑϟΎρϣϟ ΔϣϳϘΑ ˬ ΔϧΩϟ

έΎϳϏ ϊρϘϟ

2020/10/04 ΦϳέΎΗΑ ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΔϧϳΩϣϟ

ϡ.ϡ.Ϋ ΕΎϧΣΎηϟ

˱έυϧ ˬ ( ˱ ΎγϠϓ 41 ˬ ϡϫέΩ ϥϭγϣΧϭ ΔόγΗ ΔΎϣόΑγϭ ˱ Ύϔϟ ϥϭϧΎϣΛϭ ΔΗγ ) ϡϫέΩ 86,759.41 ώϠΑϣΑ Εϗ΅ϣ ϝϛηΑ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗ : ΔυΣϼϣ
ΓέΩ· ϥϣ ΕΩϧΗγϣ ΔϣΛ ϡϳΩϘΗ ϥϳΣϟϭ ˬ ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ( ΓίϫΎΟϟ ΔϧΎγέΧϠϟ ΔϳΑέόϟ ΔϳϭΎγϣϧϟ ) ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϡΗΎΧΑ έϭϬϣϣ ΏΎγΣ ϑηϛ ΩϭΟϭϟ

ϥϳϧΩϠϟ ϰϟΎϣΟϹ ΩΩόϟ

26,600.18

ϡϫέΩ 26,600.18

ϡϫέΩ 6,291,819.7

˱ ΎϳΎϬϧ ΔϟϭΑϘϣϟ ϥϭϳΩϠϟ ΔϳϟΎϣΟϹ ΔϣϳϘϟ

ϡϫέΩ 3,304,102.87

˱ ΎΗϗ΅ϣ ΔϟϭΑϘϣϟ ϥϭϳΩϠϟ ΔϳϟΎϣΟϹ ΔϣϳϘϟ

ϡϫέΩ 10,024,285.97

ΔϳΛϼΛϟ Δϛέηϟ 14

Δϛέηϟ ϡΗΎΧΑ ΓέϭϬϣϣ ϡϼΗγϹ ϥϭΫ έϭλϭ

έϳΟ΄Ηϭ έϳΟ΄Ηϟ

ΎϬόϳϣΟ ΔϘϘΣϣϟ ϥϭϳΩϠϟ ΔϳϟΎϣΟϹ ΔϣϳϘϟ

ϑηϛ ϥϣ Γέϭλϭ ˬ ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΔϧϳΩϣϟ

ϡ.ϡ.Ϋ ΕΎϛέΣϣϟ

. έϬη 3 έΟ ίϭΎΟΗ ϻ ϲΗϟ ϥϳΩϣϟ

έϣϭ ΩϭΟϭϟ ϙϟΫϭ ˬ ( ˱ ΎγϠϓ 18 ˬ ϡϫέΩ ΔΎϣΗγϭ ˱ Ύϔϟ ϥϭέηϋϭ ΔΗγ ) ϡϫέΩ 26,600.18 ώϠΑϣΑ ϰΎϬϧ ϝϛηΑ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗ : ΔυΣϼϣ
Δϛέηϟ ϥϣ ΎϬϣϼΗγ· ϡΗϭ ΔϧΩϟ Δϛέηϟ ϥϣ έϳΗϭϓ έΩλ·ϭ ˬ ( ϡ.ϡ.Ϋ ΓίϫΎΟϟ ΔϧΎγέΧϠϟ ΔϳΑέόϟ ΔϳϭΎγϣϧϟ ) ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϥϣ ΓέΩΎλ ˯έηϟ
. ΔϋΎοΑϟ ϡϼΗγ· Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϡΗΎΧΑ ˱ Ύοϳ ΓέϭϬϣϣ ϡϼΗγ· ϥϭΫ ΩϭΟϭ ϰϟ ΔϓΎοϹΎΑ ˬ ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΎϬϣΗΎΧΑ ΓέϭϬϣϣϭ ΔϧϳΩϣϟ
ϯϭϋΩϟ ϰϓ έΩΎλϟ ϡϛΣϟ ϥϣ Γέϭλ ϡΩϘϣ

16,661.24

ϡϫέΩ 16,661.24

˯Ω έϣ 2021/3656

ΓΩΣΗϣϟ έϘλϟ 15
ΔϠϳϘΛϟ ΕΩόϣϠϟ
ϡ.ϡ.Ϋ

έϭΩλϟ ˱έυϧ ˬ ( ˱ ΎγϠϓ 24 ˬ ϡϫέΩ ϥϭΗγϭ ΩΣϭϭ ΔΎϣΗγϭ ˱ Ύϔϟ έηϋ ΔΗγ ) ϡϫέΩ 16,661.24 ώϠΑϣΑ ϰΎϬϧ ϝϛηΑ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗ : ΔυΣϼϣ
. ϰΑΩ ˯Ω έϣ 2021/3656 ϡϗέ ϯϭϋΩϟ ϰϓ ϡϛΣ
2667 ϡϗέ ΔϳοϘϟ ΕΎϧΎϳΑ ιΧϠϣ ϥϣ Γέϭλ

908,835

ϡϫέΩ 908,835

ϝϘϧϠϟ ΩϳΑγ Εϳϻ 16

ϡϗέ ϯϭϋΩϟϭ ˬ ˯Ω έϣ 2021 Δϧγϟ

ϡ.ϡ.Ϋ

ϯέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ 2021/4778
Ωϳϔϳ Ύϣ ϡϳΩϘΗϟ ˱έυϧ ( ϡϫέΩ ϥϭΛϼΛϭ ΔγϣΧ ΔΎϣϧΎϣΛϭ ˱ Ύϔϟ ΔϳϧΎϣΛϭ ΔΎϣόγΗ ) ϡϫέΩ 908,835 ώϠΑϣΑ ϰΎϬϧ ϝϛηΑ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗ : ΔυΣϼϣ
. ϯέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ ϯϭϋΩϭ ˯Ω ϯϭϋΩ ΩϭΟϭ
Δϛέηϟ ϥϣ έΩΎλ ΏΎγΣ ϑηϛ ϥϣ Γέϭλ ϡΩϘϣ

ϡϫέΩ 6,602.40

ΓέΎΟΗϠϟ ϥϭγϧϭΟ 17

ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϊϣ ΎϬΗϼϣΎόΗΑ ΔϧΩϟ

ϡ.ϡ.Ϋ

ˬ ϑηϛϟ ϡϼΗγ· ϰΗΣ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΎϬϣΗΎΧΑ έϭϬϣϣ έϳϏϭ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϥϣ έΩΎλ έϳϏ ϡΩϘϣϟ ΏΎγΣϟ ϑηϛ ϥϭϛϟ ˬ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗϳ ϡϟ : ΔυΣϼϣ
. ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϥϣ ΓέϭϬϣϣϟ ϡϼΗγϹ ϥϭΫϭ έϳΗϭϔϟϭ ˯έηϟ έϣϭ έϭλ ϡϳΩϘΗ ϡΩόϟϭ

ϡϫέΩϟΎΑ ϝϭΑϘϣϟ ώϠΑϣϟ
ϥϳΩϟ Ωϧγ
ϯϭϋΩϟ ϰϓ έΩΎλϟ ϰΩΗΑϹ ϡϛΣϟ Γέϭλ

˱ ΎΗϗ΅ϣ

˱ ΎϳΎϬϧ

261,432

74,769

ΏϭϠρϣϟ ώϠΑϣϟ

ϥΩϟ ϡγ·

ϡϫέΩ 336,201

ϡ

ϥϭϋΩΑϋ αϳΑϋ έϳλϧ

1

ΫϳϔϧΗϟϭ ˬ ϰίΟ ϰϟΎϣϋ 2020 Δϧγϟ 14492
ϰϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ 2021/2923 ϡϗέ

74,769 ώϠΑϣΑ ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗϳγ ϰϟΎΗϟΎΑϭ ˬ ϡϫέΩ 24,923 ώϠΑϣΑ ϥΩϠϟ ϰϟΎϣΟϹ ϯέϬηϟ έΟϷ Δϣϳϗ : ΔυΣϼϣ
. ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϪΗΎΑΛ· ϡΗϳγ ϰϘΑΗϣϟ ώϠΑϣϟϭ ˬ ( ϡϫέΩ ϥϭΗγϭ ΔόγΗ ΔΎϣόΑγϭ ˱ Ύϔϟ ϥϭόΑέϭ ΔόΑγ ) ϡϫέΩ
ϰϠϋ ΓέΩΎλ ΔϳΎϬϧ ΕΎϘΣΗγϣ ϑηϛ Γέϭλ

46,711

30,906

ϡϫέΩ 77,617

ϯϼϳΑ ϥέΩϧΎη ΩϭϣέΑ

2

ϊϳϗϭΗΑ ΎϬϳϠϋ ϊϗϭϣ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ΕΎϋϭΑρϣ
Υέ΅ϣ ΔϳέηΑϟ Ωέϭϣϟ έϳΩϣϟ ϩέϭΩλ Ώϭγϧϣ
ϥΩϠϟ ϕΣΗγϣϟ ώϠΑϣϟΎΑ 2020/05/27

ϡϫέΩ 30,906 ώϠΑϣΑ ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗϳγ ϰϟΎΗϟΎΑϭ ˬ ϡϫέΩ 10,302 ώϠΑϣΑ ϥΩϠϟ ϰϟΎϣΟϹ ϯέϬηϟ έΟϷ Δϣϳϗ : ΔυΣϼϣ
. ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϪΗΎΑΛ· ϡΗϳγ ϰϘΑΗϣϟ ώϠΑϣϟϭ ˬ ( ϡϫέΩ ΔΗγϭ ΔΎϣόγΗϭ ˱ Ύϔϟ ϥϭΛϼΛ )
ϯϭϋΩϟ ϰϓ έΩΎλϟ ϰΩΗΑϹ ϡϛΣϟ Γέϭλ

44,813

42,987

ϡϫέΩ 87,800

ϝϳΗϻϭ ΏϳΩέΑ

3

ϰίΟ ϰϟΎϣϋ 2020 Δϧγϟ 13944

ϡϫέΩ 42,987 ώϠΑϣΑ ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗϳγ ϰϟΎΗϟΎΑϭ ˬ ϡϫέΩ 14,329 ώϠΑϣΑ ϥΩϠϟ ϰϟΎϣΟϹ ϯέϬηϟ έΟϷ Δϣϳϗ : ΔυΣϼϣ
. ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϪΗΎΑΛ· ϡΗϳγ ϰϘΑΗϣϟ ώϠΑϣϟϭ ˬ ( ϡϫέΩ ϥϭϧΎϣΛϭ ΔόΑγ ΔΎϣόγΗϭ ˱ Ύϔϟ ϥϭόΑέϭ ϥΎϧΛ· )

έϳΗϭϔϟ Γέϭλϭ ˯έηϟ έϣϭ ϥϣ Γέϭλ ϡΩϘϣ

177,793.77

177,793.77

ΏΎγΣ ϑηϛ Γέϭλϭ ϡϼΗγϹ ϥϭΫ έϭλϭ

ϝίϳΩϟ ΓέΎΟΗϟ ϙϠϓ 18

ϡϫέΩ

ϡ.ϡ.Ϋ

ϯϭϋΩϟ ϰϓ έΩΎλϟ ϰΩΗΑϹ ϡϛΣϟ Γέϭλ

112,038

39,525

ϡϫέΩ 151,563

ϝΟϧϳΑ έΎϛϼϣΎϛ εΟέ

4

ϰίΟ ϰϟΎϣϋ 2020 Δϧγϟ 14121

ˬ ΔΑϟΎρϣϟ ΔϣϳϘΑ ˬ ΔϧΩϟ Δϛέηϟ ϥϣ έΩΎλ

ϡϫέΩ 39,525 ώϠΑϣΑ ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗϳγ ϰϟΎΗϟΎΑϭ ˬ ϡϫέΩ 13,175 ώϠΑϣΑ ϥΩϠϟ ϰϟΎϣΟϹ ϯέϬηϟ έΟϷ Δϣϳϗ : ΔυΣϼϣ

ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϡΗΎΧΑ έϭϬϣϣ

. ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϪΗΎΑΛ· ϡΗϳγ ϰϘΑΗϣϟ ώϠΑϣϟϭ ˬ ( ϡϫέΩ ϥϭέηϋϭ ΔγϣΧ ΔΎϣγϣΧϭ ˱ Ύϔϟ ϥϭΛϼΛϭ ΔόγΗ )

ˬ ( ˱ ΎγϠϓ 77 ˬ ϡϫέΩ ϥϭόγΗϭ ΔΛϼΛ ΔΎϣόΑγϭ ˱ Ύϔϟ ϥϭόΑγϭ ΔόΑγ ΔΎϣ ) ϡϫέΩ 177,793.77 ώϠΑϣΑ ϰΎϬϧ ϝϛηΑ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗ : ΔυΣϼϣ
ϡΗϭ ΔϧΩϟ Δϛέηϟ ϥϣ έϳΗϭϓ έΩλ·ϭ ˬ ( ϡ.ϡ.Ϋ ΓίϫΎΟϟ ΔϧΎγέΧϠϟ ΔϳΑέόϟ ΔϳϭΎγϣϧϟ ) ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϥϣ ΓέΩΎλ ˯έηϟ έϣϭ ΩϭΟϭϟ ϙϟΫϭ
Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϡΗΎΧΑ ˱ Ύοϳ ΓέϭϬϣϣ ϡϼΗγ· ϥϭΫ ΩϭΟϭ ϰϟ ΔϓΎοϹΎΑ ˬ ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΎϬϣΗΎΧΑ ΓέϭϬϣϣϭ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϥϣ ΎϬϣϼΗγ·

έϳΗϭϔϟ Γέϭλϭ ˯έηϟ έϣϭ ϥϣ Γέϭλ ϡΩϘϣ

5,247.38

ϡϫέΩ 5,247.38

ΏΎγΣ ϑηϛ Γέϭλϭ ϡϼΗγϹ ϥϭΫ έϭλϭ

ϰϠϋ ΓέΩΎλ ΔϳΎϬϧ ΕΎϘΣΗγϣ ϑηϛ Γέϭλ

Υέ΅ϣ ΔϳέηΑϟ Ωέϭϣϟ έϳΩϣϟ ϩέϭΩλ Ώϭγϧϣ
ϥΩϠϟ ϕΣΗγϣϟ ώϠΑϣϟ Ωϳϔϳ ΎϣΑ 2020/11/12

ϡϫέΩ 55,456

ώϧϳγ έΩϧΑϭϬΑ

5

ϡϫέΩ 22,350 ώϠΑϣΑ ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗϳγ ϰϟΎΗϟΎΑϭ ˬ ϡϫέΩ 7,450 ώϠΑϣΑ ϥΩϠϟ ϰϟΎϣΟϹ ϯέϬηϟ έΟϷ Δϣϳϗ : ΔυΣϼϣ

ˬ ΔΑϟΎρϣϟ ΔϣϳϘΑ ˬ ΔϧΩϟ Δϛέηϟ ϥϣ έΩΎλ

. ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϪΗΎΑΛ· ϡΗϳγ ϰϘΑΗϣϟ ώϠΑϣϟϭ ˬ ( ϡϫέΩ ϥϭγϣΧϭ ΔΎϣΛϼΛϭ ˱ Ύϔϟ ϥϭέηϋϭ ϥΎϧΛ· )

ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϡΗΎΧΑ έϭϬϣϣ
ΩϭΟϭϟ ϙϟΫϭ ˬ ( ˱ ΎγϠϓ 38 ˬ ϡϫέΩ ϥϭόΑέϭ ΔόΑγ ϥΎΗΎϣϭ ϑϻ ΔγϣΧ ) ϡϫέΩ 5,247.38 ώϠΑϣΑ ϰΎϬϧ ϝϛηΑ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗ : ΔυΣϼϣ
ϥϣ ΎϬϣϼΗγ· ϡΗϭ ΔϧΩϟ Δϛέηϟ ϥϣ έϳΗϭϓ έΩλ·ϭ ˬ ( ϡ.ϡ.Ϋ ΓίϫΎΟϟ ΔϧΎγέΧϠϟ ΔϳΑέόϟ ΔϳϭΎγϣϧϟ ) ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϥϣ ΓέΩΎλ ˯έηϟ έϣϭ
. ΔϋΎοΑϟ ϡϼΗγ· Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϡΗΎΧΑ ˱ Ύοϳ ΓέϭϬϣϣ ϡϼΗγ· ϥϭΫ ΩϭΟϭ ϰϟ ΔϓΎοϹΎΑ ˬ ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΎϬϣΗΎΧΑ ΓέϭϬϣϣϭ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ
έϳέϘΗϟϭ ˬ ϰΩΑϣϟ ΓέΑΧϟ έϳέϘΗ ϥϣ Γέϭλ ϡΩϘϣ

22,350

ϊϳϗϭΗΑ ΎϬϳϠϋ ϊϗϭϣ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ΕΎϋϭΑρϣ

. ΔϋΎοΑϟ ϡϼΗγ·
ϝΎΑϭϠΟ α· ϰΟ α· 19
ϡ.ϡ.Ϋ ΓέΎΟΗϠϟ

33,106

512,903.75

512,903.75

ϥϳϳόΗ 2021/69 ϡϗέ ϯϭϋΩϟ ϰϓ Ωόϣϟ ϰΎϬϧϟ

ϡϫέΩ

ϯέΎΟΗ ΓέΑΧ

έΑϭγ έΎΗγ Δϛέη 20
ΕΎϋΎϧλϠϟ
ϡ.ϡ.Ϋ ΔϳΗϧϣγϷ

˱έυϧ ( ˱ ΎγϠϓ 75 ˬ ϡϫέΩ ΔΛϼΛϭ ΔΎϣόγΗϭ ˱ Ύϔϟ έηϋ ϰϧΛ·ϭ ΔΎϣγϣΧ ) ϡϫέΩ 512,903.75 ώϠΑϣΑ Εϗ΅ϣ ϝϛηΑ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗ : ΔυΣϼϣ
ϡϳΩϘΗ ϥϳΣϟϭ ˬˬ ϡϼΗγ· ϥϭΫϭ έϳΗϭϓϭ ˯έη έϣϭ ϥϣ ϕέϭϷ ΔϓΎϛ ιΣϔΑ ΏΩΗϧϣϟ έϳΑΧϟ ϡΎϗϭ ˬ ΓέΑΧ ϥϳϳόΗ ωίϧ ϯϭϋΩ ϰϓ ΓέΑΧ έϳέϘΗ ϡϳΩϘΗϟ
. ϥΎϛ ϥ· ϙϟΫ ϑϼΧ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ( ΓίϫΎΟϟ ΔϧΎγέΧϠϟ ΔϳΑέόϟ ΔϳϭΎγϣϧϟ ) ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ΓέΩ· ϥϣ ΕΩϧΗγϣ ΔϣΛ
5864 ϡϗέ ΔϳοϘϟ ΕΎϧΎϳΑ ιΧϠϣ ϥϣ Γέϭλ

2,529,389.74

2,529,389.74

ϡϗέ ϯϭϋΩϟϭ ˬ ˯Ω έϣ 2020 Δϧγϟ

ϡϫέΩ

ϰλϣΣϟ ϥίΎϣ 21

ΓέΎΑϋ ˬ ϡϫέΩ 36,908

ϰϣϭγ έΎϣϭϛ ΎϧΎϓέΎγ

6

ΔϗΎρϠϟ Ωέϭϣ 22

6,762.05

ϡϫέΩ 6,762.05

ΏΎγΣ ϑηϛ Γέϭλϭ ϡϼΗγϹ ϥϭΫ έϭλϭ

ΓέΎΟΗϟ ϥΎλϠΧϟ 23
ϡ.ϡ.Ϋ ˯ΎϧΑϟ Ωϭϣ

Δϛέηϟ ϥϣ ΎϬϣϼΗγ· ϡΗϭ ΔϧΩϟ Δϛέηϟ ϥϣ έϳΗϭϓ έΩλ·ϭ ˬ ( ϡ.ϡ.Ϋ ΓίϫΎΟϟ ΔϧΎγέΧϠϟ ΔϳΑέόϟ ΔϳϭΎγϣϧϟ ) ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϥϣ ΓέΩΎλ ˯έηϟ
ΔϋΎοΑϟ ϡϼΗγ· Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϡΗΎΧΑ ˱ Ύοϳ ΓέϭϬϣϣ ϡϼΗγ· ϥϭΫ ΩϭΟϭ ϰϟ ΔϓΎοϹΎΑ ˬ ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΎϬϣΗΎΧΑ ΓέϭϬϣϣϭ ΔϧϳΩϣϟ
ΓέϭΗΎϔϟ Γέϭλϭ ˯έηϟ έϣ ϥϣ Γέϭλ ϡΩϘϣ

9,581.25

ϡϫέΩ 9,581.25

ΞϧέϳϧϳΟϧ· έΗϭϭ 24

Δϛέηϟ ϡΗΎΧΑ έϭϬϣϣ ϡϼΗγϹ ϥΫ Γέϭλϭ

αϳΟϭϟϭϧϛΗ

ΏΎγΣ ϑηϛ Γέϭλϭ ˬ ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΔϧϳΩϣϟ

Ρ.ϡ.ε

. ΔΑϟΎρϣϟ ΔϣϳϘΑ ΔϧΩϟ Δϛέηϟ ϥϣ έΩΎλ

Δϛέηϟ ϥϣ ΎϬϣϼΗγ· ϡΗϭ ΔϧΩϟ Δϛέηϟ ϥϣ ΓέϭΗΎϓ έΩλ·ϭ ˬ ( ϡ.ϡ.Ϋ ΓίϫΎΟϟ ΔϧΎγέΧϠϟ ΔϳΑέόϟ ΔϳϭΎγϣϧϟ ) ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϥϣ έΩΎλ ˯έηϟ
ΔϋΎοΑϟ ϡϼΗγ· Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϡΗΎΧΑ ˱ Ύοϳ ΓέϭϬϣϣ ϡϼΗγ· ϥϭΫ ΩϭΟϭ ϰϟ ΔϓΎοϹΎΑ ˬ ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΎϬϣΗΎΧΑ ΓέϭϬϣϣϭ ΔϧϳΩϣϟ
˯Ω έϣ 2021/51 ϡϗέ ϯϭϋΩϟ ϰϓ ϡϛΣ έϭΩλ

101,088.99

101,088.99
ϡϫέΩ

Ωϭϣϟ ϝϘϧϟ ϥέΑΟ 25

3,958.5

ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗϳγ ϰϟΎΗϟΎΑϭ ˬˬ ϰϘΑΗϣϟ ώϠΑϣϟΎΑ ΏϟΎρϳϭ ϥϳϣ΄ΗϠϟ ϰΑΩ Δϛέη ϥϣ ( ϡϫέΩ ϑϟ ϥϭέηϋ ) ϡϫέΩ 20,000
. ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϪΗΎΑΛ· ϡΗϳγ ϰϘΑΗϣϟ ώϠΑϣϟϭ ˬ ( ϡϫέΩ ϥϭέηϋϭ ΔγϣΧ ΔΎϣόγΗϭ ˱ Ύϔϟ ϥϭέηϋ ) ϡϫέΩ 20,925 ώϠΑϣΑ
13945 ϡϗέ ΔϳοϘϟ ΕΎϧΎϳΑ ιΧϠϣ ϥϣ Γέϭλ

81,206

˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

ϡϫέΩ 81,206

ΏϏέ ΔϣΎγ ΩϟΎΧ

ϰίΟ ϰϟΎϣϋ 2020 Δϧγϟ

7

ΔϠϣηϭΑ

ϡϗέ ϯϭϋΩϟ ϰϓ έΩΎλϟ ϡϛΣϟ ϥϣ Γέϭλ

10,800

9,000

ϡϫέΩ 19,800

έϭΑλϟΩΑϋ ΓέΑλ ϰϳΣϳ

8

ΩΎϣΗϋ· ϡΗ ϯΫϟϭ ˬ ϰίΟ ϰϟΎϣϋ 2021/2216
. Ϫϟ ΔϳΫϳϔϧΗϟ Δϐϳλϟ

. ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϪΗΎΑΛ· ϡΗϳγ ϰϘΑΗϣϟ ώϠΑϣϟϭ ˬ ( ϡϫέΩ ϑϻ ΔόγΗ
ϡϗέ ϯϭϋΩϟ ϰϓ έΩΎλϟ ϡϛΣϟ ϥϣ Γέϭλ

109,731

117,525

ϡϫέΩ 227,256

ϥΎϧΎϫϭϳ ΝέϭΟ ΝϭϧΎϣ

9

ϑηϛ Γέϭλϭ ˬ ϰίΟ ϰϟΎϣϋ 2021/14293
Δϛέηϟ ΕΎϋϭΑρϣ ϰϠϋ ΓέΩΎλ ΔϳΎϬϧ ΕΎϘΣΗγϣ

ϥΩϠϟ ϕΣΗγϣϟ ώϠΑϣϟ

117,525 ώϠΑϣΑ ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗϳγ ϰϟΎΗϟΎΑϭ ˬ ϡϫέΩ 39,175 ώϠΑϣΑ ϥΩϠϟ ϰϟΎϣΟϹ ϯέϬηϟ έΟϷ Δϣϳϗ : ΔυΣϼϣ
. ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϪΗΎΑΛ· ϡΗϳγ ϰϘΑΗϣϟ ώϠΑϣϟϭ ˬ ( ϡϫέΩ ϥϭέηϋϭ ΔγϣΧ ΔΎϣγϣΧϭ ˱ Ύϔϟ έηϋ ΔόΑγϭ ΔΎϣ ) ϡϫέΩ
ϡϗέ ϑΎϧΗγϹ ϰϓ έΩΎλϟ ϡϛΣϟ ϥϣ Γέϭλ

68,797.21

46,632

ϡϫέΩ 115,429.21

ΏΎϫϭϟΩΑϋ ΩΎϣϋ ΩϣΣϣ

ϰϟΎϣϋ ϑΎϧΗγ· 2021/826

10

ϰΣϟΎλϟ

ϡϫέΩ 46,632 ώϠΑϣΑ ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗϳγ ϰϟΎΗϟΎΑϭ ˬ ϡϫέΩ 15,544 ώϠΑϣΑ ϥΩϠϟ ϰϟΎϣΟϹ ϯέϬηϟ έΟϷ Δϣϳϗ : ΔυΣϼϣ
. ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϪΗΎΑΛ· ϡΗϳγ ϰϘΑΗϣϟ ώϠΑϣϟϭ ˬ ( ϡϫέΩ ϥϭΛϼΛϭ ϥΎϧΛ· ΔΎϣΗγϭ ˱ Ύϔϟ ϥϭόΑέϭ ΔΗγ )
ϡϗέ ϯϭϋΩϟ ϰϓ έΩΎλϟ ϡϛΣϟ ϥϣ Γέϭλ

33,778

17,142

ϡϫέΩ 50,920

ϝΎηέΎΑΎϛ ϥΎΟέ ΎϳΎΟ

11

ϯέϳϟΎΑ

ϡϫέΩ 17,142 ώϠΑϣΑ ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗϳγ ϰϟΎΗϟΎΑϭ ˬ ϡϫέΩ 5,714 ώϠΑϣΑ ϥΩϠϟ ϰϟΎϣΟϹ ϯέϬηϟ έΟϷ Δϣϳϗ : ΔυΣϼϣ
. ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϪΗΎΑΛ· ϡΗϳγ ϰϘΑΗϣϟ ώϠΑϣϟϭ ˬ ( ϡϫέΩ ϥϭόΑέϭ ϥΎϧΛ· ΔΎϣϭ ˱ Ύϔϟ έηϋ ΔόΑγ )
ΎϣΑ ϰΑΩ ϡϛΎΣϣ ϥϣ ΓέΩΎλ ΓΩΎϬη Γέϭλ ϡΩϘϣ

96,810

˰˰˰˰˰˰˰˰

ϡϫέΩ 96,810

ϥϣΣέϟ ΩϫΎη ΩϣΣϣ

ϡϗέΑ ΔϳϟΎϣϋ ϯϭϋΩ ϡΎϗ ϥΩϟ ϥ΄Α Ωϳϔϳ

12

ϥϣΣέϟΩΑϋ

ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ Ωο ϰίΟ ϰϟΎϣϋ 2021/3144
ϯϭϋΩϟ ϙϠΗ ϰϓ ϡϛΣ έϭΩλ ϡΗϳ ϡϟ Ϫϧ ϻ· ˬ

. ΔϳΩΎόϟ Δϔϟ ϥϭϳΩΑ ΎϬΗΎΑΛ·ϭ ˬ ΔϳϧΎΛϟ Δϔϟ ϥϭϳΩΑ ϥΩϟ ϥϣ ΏϠρϟ Ϋϫ ϝϭΑϗ ϡΩϋ ϯϭγ Ύϧόγϳ ϻ Ύϣϣ ˬ ϪϣΩϋ ϥϣ ΔϣΎϘϣϟ ΔϳϟΎϣόϟ

Δϛέηϟ ϡΗΎΧΑ έϭϬϣϣ ϡϼΗγϹ ϥϭΫ έϭλϭ

ΕΎϋέΗΧϹ ΞϳϠΧ 26

ΔΑϟΎρϣϟ Δϣϳϗ Ωϳϔϳ Ύϣ ϭ ϡΎϛΣ Δϳ ϡϳΩϘΗ ϡΗϳ ϡϟ

˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

ϝϭΑϘϣ έϳϏ ϥϳΩϟ

ϰϠΑϣΎϛ ΎΑΩϳγ ΕϧΎϛϳΎϓ

13

αΎγϷ ϥϣ ΔϳϟΎϣΟϹ

ϝϭΑϗ ϡΩϋ ϯϭγ Ύϧόγϳ ϻ Ύϣϣ ˬˬ ϥϳΩϟ Ωϧγ ϡϳΩϘΗ ϭ ϪΑ ΏϟΎρϳ ϯΫϟ ώϠΑϣϟ Δϣϳϗ ϰϓ ΩϳϔΗ ΕΩϧΗγϣ Δϳ ϡϳΩϘΗΑ ϥΩϟ ϡΎϳϗ ϡΩόϟ ˱έυϧ : ΔυΣϼϣ
. ϥΩϟ ϥϣ ΏϠρϟ Ϋϫ
ΔΑϟΎρϣϟ Δϣϳϗ Ωϳϔϳ Ύϣ ϭ ϡΎϛΣ Δϳ ϡϳΩϘΗ ϡΗϳ ϡϟ

˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

ϝϭΑϘϣ έϳϏ ϥϳΩϟ

ϥέϭΩΎΗ ίϳέΑ ϥϭΟ

14

ϝϭΑϗ ϡΩϋ ϯϭγ Ύϧόγϳ ϻ Ύϣϣ ˬˬ ϥϳΩϟ Ωϧγ ϡϳΩϘΗ ϭ ϪΑ ΏϟΎρϳ ϯΫϟ ώϠΑϣϟ Δϣϳϗ ϰϓ ΩϳϔΗ ΕΩϧΗγϣ Δϳ ϡϳΩϘΗΑ ϥΩϟ ϡΎϳϗ ϡΩόϟ ˱έυϧ : ΔυΣϼϣ
. ϥΩϟ ϥϣ ΏϠρϟ Ϋϫ

ϡ.ϡ.Ϋ ΔϳέΎΟΗϟ
915,205.21

ΏΎγΣ ϑηϛ Γέϭλϭ ˬ ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΔϧϳΩϣϟ

421,761

ϡϫέΩ1,336,966.21

ΔϳϧΎΛϟ Δϔϟ ϥϭϳΩ Δϣϳϗ ϰϟΎϣΟ·

( ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ) ΔόΑΎγϟ Δϔϟ ϥϭϳΩ

. ΔΑϟΎρϣϟ ΔϣϳϘΑ ΔϧΩϟ Δϛέηϟ ϥϣ έΩΎλ
έϣϭ ΩϭΟϭϟ ϙϟΫϭ ˬ ( ˱ ΎγϠϓ 50 ˬ ϡϫέΩ ϥϭγϣΧϭ ΔϳϧΎϣΛ ΔΎϣόγΗϭ ϑϻ ΔΛϼΛ ) ϡϫέΩ 3,958.5 ώϠΑϣΑ ϰΎϬϧ ϝϛηΑ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗ : ΔυΣϼϣ
Δϛέηϟ ϥϣ ΎϬϣϼΗγ· ϡΗϭ ΔϧΩϟ Δϛέηϟ ϥϣ έϳΗϭϓ έΩλ·ϭ ˬ ( ϡ.ϡ.Ϋ ΓίϫΎΟϟ ΔϧΎγέΧϠϟ ΔϳΑέόϟ ΔϳϭΎγϣϧϟ ) ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϥϣ ΓέΩΎλ ˯έηϟ
ΔϋΎοΑϟ ϡϼΗγ· Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϡΗΎΧΑ ˱ Ύοϳ ΓέϭϬϣϣ ϡϼΗγ· ϥϭΫ ΩϭΟϭ ϰϟ ΔϓΎοϹΎΑ ˬ ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΎϬϣΗΎΧΑ ΓέϭϬϣϣϭ ΔϧϳΩϣϟ
έϣ 2020/4908 ϡϗέ ϯϭϋΩϟ ϰϓ ϡϛΣ έϭΩλ

1,375,788.75

1,375,788.75

˯Ω

ϙϭέγϭϓ ϕέϘϟ 27

ϡϫέΩ

ϡ.ϡ.Ϋ

ˬ ϡϫέΩ ϥϭϧΎϣΛϭ ΔϳϧΎϣΛ ΔΎϣόΑγϭ Ύϔϟ ϥϭόΑγϭ ΔγϣΧ ΔΎϣΛϼΛϭ ϥϭϳϠϣ ϡϫέΩ1,375,788.75 ώϠΑϣΑ ϰΎϬϧ ϝϛηΑ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗ : ΔυΣϼϣ
. ˯Ω έϣ 2020/4908 ϯϭϋΩϟ ϰϓ ϡϛΣ έϭΩλϟ ϙϟΫϭ ˬ ( ˱ ΎγϠϓ 75
έϣ 2020/5440 ϡϗέ ϯϭϋΩϟ ϰϓ ϡϛΣ έϭΩλ

461,587

ϡϫέΩ 461,587

ϯέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ 2021/407 ϡϗέ ΫϳϔϧΗϟϭ ˬ ˯Ω

ϝϘϧϠϟ ΓέΎΗϛϭΑ ΩΟΎϣ 28

ϡϫέΩϟΎΑ ϝϭΑϘϣϟ ώϠΑϣϟ
ϥϳΩϟ Ωϧγ
ϯϭϋΩϟ ϰϓ έΩΎλϟ ϰΩΗΑϹ ϡϛΣϟ Γέϭλ

ϰϠϋ ΓέΩΎλ ΔϳΎϬϧ ΕΎϘΣΗγϣ ϑηϛ Γέϭλ

ϡ.ϡ.Ϋ

ϊϳϗϭΗΑ ΎϬϳϠϋ ϊϗϭϣ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ΕΎϋϭΑρϣ

ϥΩϠϟ ϕΣΗγϣϟ ώϠΑϣϟΎΑ 2020/05/27

Δϛέηϟ ϡΗΎΧΑ έϭϬϣϣ ϡϼΗγϹ ϥϭΫ έϭλϭ

ϝΑϘΗγϣϟ ϯϭΑϭΩϟ 29

ϡϫέΩ

ΔϛέΣϠϟ

ΏΎγΣ ϑηϛ Γέϭλϭ ˬ ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΔϧϳΩϣϟ

˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

ϡϫέΩ 336,201

ϥΩϟ ϡγ·

ϡ

αϳΑϋ έϳλϧ

1

ϥϭϋΩΑϋ

. ϩϼϋ ΔϳϧΎΛϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϥΩϠϟ ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ΕΎΑΛ· ϡΗ Ϫϧ΄Α ˱ ΎϣϠϋ ˬ ( ϥΩϟ ) ϝϣΎόϠϟ έϭϬη ΔΛϼΛ 3 έΟ ϥϋ Ωί Ύϣϳϓ ΔϳϟΎϣϋ ΕΎϘΣΗγϣ

Υέ΅ϣ ΔϳέηΑϟ Ωέϭϣϟ έϳΩϣϟ ϩέϭΩλ Ώϭγϧϣ

187,393.50

261,432

ΏϭϠρϣϟ ώϠΑϣϟ

ϰϫ ˬ ( ϡϫέΩ ϥϭΛϼΛϭ ϥΎϧΛ· ΔΎϣόΑέϭ ˱ Ύϔϟ ϥϭΗγϭ ΩΣϭ ϥΎΗΎϣ ) ϡϫέΩ 261,432 ώϠΑϣ ϭϫϭ ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ˱ ΎΗϗ΅ϣ ϪΑ ϝϭΑϘϣϟ ώϠΑϣϟ : ΔυΣϼϣ

) ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϥϣ ΓέΩΎλ ΔϗΩΎλϣ Γέϭλ ΩϭΟϭϟϭ ˬ ϯέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ 2021/407 ϡϗέ ΫϳϔϧΗϟϭ ˬ ˯Ω έϣ 2020/5440 ϯϭϋΩϟ ϰϓ ϡϛΣ

187,393.50

˱ ΎϳΎϬϧ

ϰϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ 2021/2923 ϡϗέ

ΔϠϳϘΛϟ ΕΎϧΣΎηϟΎΑ

. ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΎϬϣΗΎΧΑ ΓέϭϬϣϣϭ ( ϡ.ϡ.Ϋ ΓίϫΎΟϟ ΔϧΎγέΧϠϟ ΔϳΑέόϟ ΔϳϭΎγϣϧϟ

˱ ΎΗϗ΅ϣ

ΫϳϔϧΗϟϭ ˬ ϰίΟ ϰϟΎϣϋ 2020 Δϧγϟ 14492

έϭΩλϟ ϙϟΫϭ ˬ ( ϡϫέΩ ϥϭϧΎϣΛϭ ΔόΑγ ΔΎϣγϣΧϭ ˴ Ύϔϟ ϥϭΗγϭ ΩΣϭ ΔΎϣόΑέ ϡϫέΩ 461,587 ώϠΑϣΑ ϰΎϬϧ ϝϛηΑ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗ : ΔυΣϼϣ

έϳΗϭϔϟ Γέϭλϭ ˯έηϟ έϣϭ ϥϣ Γέϭλ ϡΩϘϣ

46,711

˰˰˰˰˰˰˰˰˰

ϡϫέΩ 77,617

ϥέΩϧΎη ΩϭϣέΑ

2

ϯϼϳΑ

ϰϫ ˬ ( ϡϫέΩ έηϋ ϯΩΣ·ϭ ΔΎϣόΑγϭ ˱ Ύϔϟ ϥϭόΑέϭ ΔΗγ ) ϡϫέΩ 46,711 ώϠΑϣ ϭϫϭ ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ˱ ΎΗϗ΅ϣ ϪΑ ϝϭΑϘϣϟ ώϠΑϣϟ : ΔυΣϼϣ
. ϩϼϋ ΔϳϧΎΛϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϥΩϠϟ ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ΕΎΑΛ· ϡΗ Ϫϧ΄Α ˱ ΎϣϠϋ ˬ ( ϥΩϟ ) ϝϣΎόϠϟ έϭϬη ΔΛϼΛ 3 έΟ ϥϋ Ωί Ύϣϳϓ ΔϳϟΎϣϋ ΕΎϘΣΗγϣ
ϯϭϋΩϟ ϰϓ έΩΎλϟ ϰΩΗΑϹ ϡϛΣϟ Γέϭλ

44,813

˰˰˰˰˰˰˰˰

ϡϫέΩ 87,800

ϝϳΗϻϭ ΏϳΩέΑ

3

ϰίΟ ϰϟΎϣϋ 2020 Δϧγϟ 13944

. ΔΑϟΎρϣϟ ΔϣϳϘΑ ΔϧΩϟ Δϛέηϟ ϥϣ έΩΎλ
ˬ ( ˱ ΎγϠϓ 50 ˬ ϡϫέΩ ϥϭόγΗϭ ΔΛϼΛ ΔΎϣΛϼΛϭ ˱ Ύϔϟ ϥϭϧΎϣΛϭ ΔόΑγ ΔΎϣ ) ϡϫέΩ 187,393.50 ώϠΑϣΑ ϰΎϬϧ ϝϛηΑ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗ : ΔυΣϼϣ
ϡΗϭ ΔϧΩϟ Δϛέηϟ ϥϣ έϳΗϭϓ έΩλ·ϭ ˬ ( ϡ.ϡ.Ϋ ΓίϫΎΟϟ ΔϧΎγέΧϠϟ ΔϳΑέόϟ ΔϳϭΎγϣϧϟ ) ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϥϣ ΓέΩΎλ ˯έηϟ έϣϭ ΩϭΟϭϟ ϙϟΫϭ
Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϡΗΎΧΑ ˱ Ύοϳ ΓέϭϬϣϣ ϡϼΗγ· ϥϭΫ ΩϭΟϭ ϰϟ ΔϓΎοϹΎΑ ˬ ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΎϬϣΗΎΧΑ ΓέϭϬϣϣϭ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϥϣ ΎϬϣϼΗγ·
ΔϋΎοΑϟ ϡϼΗγ·

ϰϫ ˬ ( ϡϫέΩ έηϋ ΔΛϼΛϭ ΔΎϣϧΎϣΛϭ ˱ Ύϔϟ ϥϭόΑέϭ ΔόΑέ ) ϡϫέΩ 44,813 ώϠΑϣ ϭϫϭ ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ˱ ΎΗϗ΅ϣ ϪΑ ϝϭΑϘϣϟ ώϠΑϣϟ : ΔυΣϼϣ
. ϩϼϋ ΔϳϧΎΛϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϥΩϠϟ ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ΕΎΑΛ· ϡΗ Ϫϧ΄Α ˱ ΎϣϠϋ ˬ ( ϥΩϟ ) ϝϣΎόϠϟ έϭϬη ΔΛϼΛ 3 έΟ ϥϋ Ωί Ύϣϳϓ ΔϳϟΎϣϋ ΕΎϘΣΗγϣ
ϯϭϋΩϟ ϰϓ έΩΎλϟ ϰΩΗΑϹ ϡϛΣϟ Γέϭλ

112,038

˰˰˰˰˰˰˰˰˰

ϡϫέΩ 151,563

ϰίΟ ϰϟΎϣϋ 2020 Δϧγϟ 14121

έΎϛϼϣΎϛ εΟέ

4

72,978.05 ϡϫέΩ 72,978.05 ϊρϗ ΓέΎΟΗϟ έϭϏΎϧϟ 30

ΏΎγΣ ϑηϛ Γέϭλϭ ϡϼΗγϹ ϥϭΫ έϭλϭ

ΕέΎϳγϟ έΎϳϏ

έϭϬϣϣ ˬ ΔΑϟΎρϣϟ ΔϣϳϘΑ ΔϧΩϟ Δϛέηϟ ϥϣ έΩΎλ

ϡ.ϡ.Ϋ

ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϡΗΎΧΑ
ϙϟΫϭ ˬ ( ˱ ΎγϠϓ 5 ˬ ϡϫέΩ ϥϭόΑγϭ ΔϳϧΎϣΛ ΔΎϣόγΗϭ ˱ Ύϔϟ ϥϭόΑγϭ ϥΎϧΛ ) ϡϫέΩ 72,978.05 ώϠΑϣΑ ϰΎϬϧ ϝϛηΑ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗ : ΔυΣϼϣ
ΎϬϣϼΗγ· ϡΗϭ ΔϧΩϟ Δϛέηϟ ϥϣ έϳΗϭϓ έΩλ·ϭ ˬ ( ϡ.ϡ.Ϋ ΓίϫΎΟϟ ΔϧΎγέΧϠϟ ΔϳΑέόϟ ΔϳϭΎγϣϧϟ ) ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϥϣ ΓέΩΎλ ˯έηϟ έϣϭ ΩϭΟϭϟ
ϡϼΗγ· Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϡΗΎΧΑ ˱ Ύοϳ ΓέϭϬϣϣ ϡϼΗγ· ϥϭΫ ΩϭΟϭ ϰϟ ΔϓΎοϹΎΑ ˬ ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΎϬϣΗΎΧΑ ΓέϭϬϣϣϭ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϥϣ
. ΔϋΎοΑϟ
έϳΗϭϔϟ Γέϭλϭ ˯έηϟ έϣϭ ϥϣ Γέϭλ ϡΩϘϣ

248,952.3 ϡϫέΩ 248,952.3

ΕΎϳϠϘϧϠϟ ˯έΟ ϥΑ 31

ΏΎγΣ ϑηϛ Γέϭλϭ ϡϼΗγϹ ϥϭΫ έϭλϭ

ΔϣΎόϟ ΔϧΎϳλϟϭ

έϭϬϣϣ ˬ ΔΑϟΎρϣϟ ΔϣϳϘΑ ΔϧΩϟ Δϛέηϟ ϥϣ έΩΎλ

ϡ.ϡ.Ϋ ΕϻϭΎϘϣϟϭ

ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϡΗΎΧΑ
ˬ ( ˱ ΎγϠϓ 3 ˬ ϡϫέΩ ϥϭγϣΧϭ ϥΎϧΛ· ΔΎϣόγΗϭ ˱ Ύϔϟ ϥϭόΑέϭ ΔϳϧΎϣΛ ϥΎΗΎϣ ) ϡϫέΩ 248,952.3 ώϠΑϣΑ ϰΎϬϧ ϝϛηΑ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗ : ΔυΣϼϣ
ϡΗϭ ΔϧΩϟ Δϛέηϟ ϥϣ έϳΗϭϓ έΩλ·ϭ ˬ ( ϡ.ϡ.Ϋ ΓίϫΎΟϟ ΔϧΎγέΧϠϟ ΔϳΑέόϟ ΔϳϭΎγϣϧϟ ) ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϥϣ ΓέΩΎλ ˯έηϟ έϣϭ ΩϭΟϭϟ ϙϟΫϭ
Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϡΗΎΧΑ ˱ Ύοϳ ΓέϭϬϣϣ ϡϼΗγ· ϥϭΫ ΩϭΟϭ ϰϟ ΔϓΎοϹΎΑ ˬ ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΎϬϣΗΎΧΑ ΓέϭϬϣϣϭ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϥϣ ΎϬϣϼΗγ·
. ΔϋΎοΑϟ ϡϼΗγ·
ϰίΟ ϯέΎΟΗ 2021/724 ϡϗέ ϯϭϋΩϟ ΔϣΎϗ· ϡΗ

1,789,234.5

1,789,234.5

ϡΗϳ ϡϟϭ ΎϬϳϓ Δϳϧϳϣ΄Η ΓέΑΧ έϳέϘΗ ωΩϳ· ϡΗϭ ˬ

ϥϳϣ΄ΗϠϟ ϰΑΩ Δϛέη 32

ϡϫέΩ

ω.ϡ.ε

. ϯϭϋΩϟ ϰϓ ϡϛΣ έΩλ·
ˬ ϡϫέΩ ϥϭΛϼΛϭ ΔόΑέ ϥΎΗΎϣϭ ˱ Ύϔϟ ϥϭϧΎϣΛϭ ΔόγΗ ΔΎϣόΑγϭ ϥϭϳϠϣ ) ϡϫέΩ 1,789,234.75 ώϠΑϣΑ Εϗ΅ϣ ϝϛηΑ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗ : ΔυΣϼϣ
ϰϟ ΔϓΎοϹΎΑ ˬ ϥΎϛ ϥ· ϙϟΫ ϑϼΧ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ( ΓίϫΎΟϟ ΔϧΎγέΧϠϟ ΔϳΑέόϟ ΔϳϭΎγϣϧϟ ) ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ΓέΩ· ϥϣ ΕΩϧΗγϣ ΔϣΛ ϡϳΩϘΗ ϥϳΣϟ ˬ ( ˱ ΎγϠϓ 75
. ( ϡ.ϡ.Ϋ ϰΑυϭΑ ωέϓ – ϙΗΑέ Δϛέη ˬ ω.ϡ.ε ΔοΑΎϘϟ ϙΗΑέ ) ϯέΧ ΔϧϳΩϣ ΕΎϛέηΑ ΔρΑΗέϣ ΔϳϧϭϳΩϣϟ ϙϠΗ ϥ
3,304,102.87

6,291,819.7 10,024,285.97

ϡϫέΩ

ϡϫέΩ

ϡϫέΩ

ϰϟΎϣΟϹ

فار�سαέΎϓ
بنϥΑحممد
�أحمد �إبراهيم
ϡϳϫέΑ ΩϣΣ
)12( خبري ح�سابي لدى حماكم دبي رقم

 ϲΑΩϢϛΎΤϣϯΪ˰˰˰˰ϟ(12)ϢϗέϲΑΎ˰˰˰˰˰δΣήϴΒΧ



18
19

ϡ ϡ Ϋ ε έϮϜϳΪϠϟ ϮϛήϴΘϧ
ϲΒυ ϮΑ - ϝΎϧϮϴηΎϧήΘϧ· ϪϴΟϭ

20
21

-

8,656,726.27

8,656,726.27

ϡ ϡ Ϋ ΔϴϜϴϧΎϜϴϣϭήΘϜϟϻ ΕϻϭΎϘϤϠϟ ϮϜϤϴϟ

22

-

8,393,189.68

8,393,189.68

ϲΒυϮΑ ϢϛΎΤϣ – ϲΎπϗ άϴϔϨΗ ήϣ

9,385,919.38

-

9,385,919.38

ϲΒυϮΑ ϢϛΎΤϣ -ϲΎπϗ άϴϔϨΗ ήϣ

242,481.33
153,874,557.6
5

-

23

242,481.33

ϡ ϡ Ϋ ΔϴϜϴϧΎϜϴϣϭήΘϜϟϻ ΕϻϭΎϘϤϠϟ ϮϜϤϴϟ
ωήϓ) ΪΘϤϴϟ ϱϭ ϲΗ ϲΑ ΏϭήΟ ΩήϴΑ ΕήΑϭέ
(ϲΑΩ
ϒϴυϮΘϟ ΕΎϣΪΨϟ έέϮϠΒδϛ

-

153,874,557.65

ϡ ϡ Ϋ ΔϳέΎϘόϟ αΎϣήϫ Δϛήη

26

-

927,904.26

927,904.26

βδϛ ΪϴΑέ

27

-

795,149.21

795,149.21

βδϛ ΪϴΑέ

28

ϰϠϋ ΓέΩΎλ ΔϳΎϬϧ ΕΎϘΣΗγϣ ϑηϛ Γέϭλ

33,106

˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

ϡϫέΩ 55,456

ώϧϳγ έΩϧΑϭϬΑ

5

ϊϳϗϭΗΑ ΎϬϳϠϋ ϊϗϭϣ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ΕΎϋϭΑρϣ
Υέ΅ϣ ΔϳέηΑϟ Ωέϭϣϟ έϳΩϣϟ ϩέϭΩλ Ώϭγϧϣ
ϥΩϠϟ ϕΣΗγϣϟ ώϠΑϣϟ Ωϳϔϳ ΎϣΑ 2020/11/12
Ύϣϳϓ ΔϳϟΎϣϋ ΕΎϘΣΗγϣ ϰϫ ˬ ( ϡϫέΩ ΔΗγϭ ΔΎϣ ˱ Ύϔϟ ϥϭΛϼΛϭ ΔΛϼΛ ) ϡϫέΩ 33,106 ώϠΑϣ ϭϫϭ ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ˱ ΎΗϗ΅ϣ ϪΑ ϝϭΑϘϣϟ ώϠΑϣϟ : ΔυΣϼϣ
. ϩϼϋ ΔϳϧΎΛϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϥΩϠϟ ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ΕΎΑΛ· ϡΗ Ϫϧ΄Α ˱ ΎϣϠϋ ˬ ( ϥΩϟ ) ϝϣΎόϠϟ έϭϬη ΔΛϼΛ 3 έΟ ϥϋ Ωί
ϰϠϋ ΓέΩΎλ ΔϳΎϬϧ ΕΎϘΣΗγϣ ϑηϛ Γέϭλ

15,983

˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

ˬ ϡϫέΩ 36,908

έΎϣϭϛ ΎϧΎϓέΎγ
ϰϣϭγ

ϊϳϗϭΗΑ ΎϬϳϠϋ ϊϗϭϣ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ΕΎϋϭΑρϣ

56,908 ) ϥϋ ΓέΎΑϋ

Υέ΅ϣ ΔϳέηΑϟ Ωέϭϣϟ έϳΩϣϟ ϩέϭΩλ Ώϭγϧϣ

ϡϫέΩ 20,000 – ϡϫέΩ

ϥΩϠϟ ϕΣΗγϣϟ ώϠΑϣϟ Ωϳϔϳ ΎϣΑ 2020/09/20

( ϝόϔϟΎΑ ΔϣϠΗγϣϟ

6

ΕΎϘΣΗγϣ ϰϫ ˬ ( ϡϫέΩ ϥϭϧΎϣΛϭ ΔΛϼΛ ΔΎϣόγΗϭ ˱ Ύϔϟ έηϋ ΔγϣΧ ) ϡϫέΩ 15,983 ώϠΑϣ ϭϫϭ ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ˱ ΎΗϗ΅ϣ ϪΑ ϝϭΑϘϣϟ ώϠΑϣϟ : ΔυΣϼϣ
. ϩϼϋ ΔϳϧΎΛϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϥΩϠϟ ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ΕΎΑΛ· ϡΗ Ϫϧ΄Α ˱ ΎϣϠϋ ˬ ( ϥΩϟ ) ϝϣΎόϠϟ έϭϬη ΔΛϼΛ 3 έΟ ϥϋ Ωί Ύϣϳϓ ΔϳϟΎϣϋ
13945 ϡϗέ ΔϳοϘϟ ΕΎϧΎϳΑ ιΧϠϣ ϥϣ Γέϭλ

81,206

˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

ϡϫέΩ 81,206

ϰίΟ ϰϟΎϣϋ 2020 Δϧγϟ

ΏϏέ ΔϣΎγ ΩϟΎΧ

7

ΔϠϣηϭΑ

ΔϳϟΎϣϋ ΕΎϘΣΗγϣ ϰϫ ˬ ( ϡϫέΩ ΔΗγϭ ϥΎΗΎϣϭ ˱ Ύϔϟ ϥϭϧΎϣΛϭ ΩΣϭ ) ϡϫέΩ 81,206 ώϠΑϣ ϭϫϭ ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ˱ ΎΗϗ΅ϣ ϪΑ ϝϭΑϘϣϟ ώϠΑϣϟ : ΔυΣϼϣ
. ϩϼϋ ΔϳϧΎΛϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϥΩϠϟ ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ΕΎΑΛ· ϡΗ Ϫϧ΄Α ˱ ΎϣϠϋ ˬ ( ϥΩϟ ) ϝϣΎόϠϟ έϭϬη ΔΛϼΛ 3 έΟ ϥϋ Ωί Ύϣϳϓ
ϡϗέ ϯϭϋΩϟ ϰϓ έΩΎλϟ ϡϛΣϟ ϥϣ Γέϭλ

10,800

˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

ϡϫέΩ 19,800

ΓέΑλ ϰϳΣϳ

8

έϭΑλϟΩΑϋ

. Ϫϟ ΔϳΫϳϔϧΗϟ Δϐϳλϟ
Ωί Ύϣϳϓ ΔϳϟΎϣϋ ΕΎϘΣΗγϣ ϰϫ ˬ ( ϡϫέΩ ΔΎϣϧΎϣΛϭ ϑϻ Γέηϋ ) ϡϫέΩ 10,800 ώϠΑϣ ϭϫϭ ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ˱ ΎΗϗ΅ϣ ϪΑ ϝϭΑϘϣϟ ώϠΑϣϟ : ΔυΣϼϣ
. ϩϼϋ ΔϳϧΎΛϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϥΩϠϟ ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ΕΎΑΛ· ϡΗ Ϫϧ΄Α ˱ ΎϣϠϋ ˬ ( ϥΩϟ ) ϝϣΎόϠϟ έϭϬη ΔΛϼΛ 3 έΟ ϥϋ

تنويه للمدينة ولكل دائن ورد ا�سمه �أو مل يرد �أ�سمه يف قائمة الديون �أن يتظلم لدى املحكمة
على املطالبات املدرجة بها خالل �سبعة �أيام عمل من تاريخ ن�شر القائمة بال�صحيفة

ϢϬϧϮϳΩ ΔϟϮΒϘϤϟ ϦϴϨΪϟ ϥΎϴΑ
:Ε˯ήΟϹ Ϧϴϣ
˱ ΎϘϓϭ
ϥϮϳΪϟ ϖϴϘΤΗ ΔϤΎϘϟ
:ΔϤϜΤϤϟ ϯΪϟ ΔϤΎϘϟ ωΪϳ· ΦϳέΎΗ
(ϲΒυϮΑ) ϡ ϡ Ϋ Ε˯ΎθϧϺϟ
ϚΘΑέ/ϦϳΪϤϟΎΑ ΔλΎΨϟ
:ϒΤμϟ ϲϓ ωΪϳϹ Ϧϋ ήθϨϟ ΦϳέΎΗ
206
:ϦϴϨΪϠϟ
ϲϟΎϤΟϹ ΩΪόϟ ΐϠρ ϲϓ
αϼϓ· Ε˯ήΟ·
2021ΔϨδϟ
4Ε˯ήΟϹ

ϲδϣΎθϟ ϥΎϔϠΧ ΪϴϤΣ ΰϳΎϓ ௌ ΪΒϋ

:˱ ΎϴΎϬϧ ΔϟϮΒϘϤϟ ϥϮϳΪϠϟ ΔϴϟΎϤΟϹ ΔϤϴϘϟ
:˱ ΎΘϗΆϣ ΔϟϮΒϘϤϟ ϥϮϳΪϠϟ ΔϴϟΎϤΟϹ ΔϤϴϘϟ
:ΎϬόϴϤΟ ΔϘϘΤϤϟ ϥϮϳΪϠϟ ΔϴϟΎϤΟϹ ΔϤϴϘϟ

321,667,682.34
8,722,639,347.81

ϲδϣΎθϟ ϥΎϔϠΧ ΪϴϤΣ ΰϳΎϓ 9,044,307,030.15
ௌ ΪΒϋ

:Ε˯ήΟϹ Ϧϴϣ

2021/8/17 :ΔϤϜΤϤϟ ϯΪϟ ΔϤΎϘϟ ωΪϳ· ΦϳέΎΗ
2021/12/20 :ϒΤμϟ ϲϓ ωΪϳϹ Ϧϋ ήθϨϟ ΦϳέΎΗ
206

:ϦϴϨΪϠϟ ϲϟΎϤΟϹ ΩΪόϟ
:˱ ΎϴΎϬϧ ΔϟϮΒϘϤϟ ϥϮϳΪϠϟ ΔϴϟΎϤΟϹ ΔϤϴϘϟ
:˱ ΎΘϗΆϣ ΔϟϮΒϘϤϟ ϥϮϳΪϠϟ ΔϴϟΎϤΟϹ ΔϤϴϘϟ
:ΎϬόϴϤΟ ΔϘϘΤϤϟ ϥϮϳΪϠϟ ΔϴϟΎϤΟϹ ΔϤϴϘϟ

321,667,682.34
8,722,639,347.81
9,044,307,030.15

24
25

([2]) ϝϮΒϘϤϟ ώϠΒϤϟ

([3]) ϦϳΪϟ ΪϨγ

˱ ΎϴΎϬϧ

ΏϮϠτϤϟ ώϠΒϤϟ

ϦΪϟ Ϣγ

˱ ΎΘϗΆϣ

ϰϟϭϷ ΔΌϔϟ
.Ε˯ήΟϹ ΕΎϘϔϧϭ ˬ˯ήΒΨϟϭ ˯ΎϨϣϷ ΏΎόΗ ΎϬϨϣϭ ΔϴΎπϘϟ ϒϳέΎμϤϟϭ ϡϮγήϟ ϞϤθΗϭ

594,266.00

594,266.00

ΕΎϴϠϘϨϠϟ έΎΘγ ϱΎϜγ

29

-

28,575,143.22

28,575,143.22

Ϊϧ ϦθϛήΘδϧϮϛ ΖϨϤΘδϔϧ Ϧϴϔϛ ϲΒϴΗ ϲϓ Ϫϳ ϲΗ
ϲΒυϮΑ - ϦθϳήϴΑϭ

30

-

10,664,508.00

10,664,508.00

ΓέϮτΘϤϟ ΕΎϋΎϨμϟ ΔϋϮϤΠϣ ϲΟ  ϱ

31

ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ - ϲΎπϗ ϢϜΣ

94,580.47

-

94,580.47

έΎΠϨϟ ΪϤΤϣ ήϤϋ ϡΎδΣ

1

-

105,443.50

105,443.50

ϡ .ϡ .Ϋ ΓΰϫΎΠϟ ΔϧΎγήΨϠϟ Ρϼϔϟ ϊϨμϣ

32

ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυ ϮΑ ΔϤϜΤϣ – ϲΎπϗ ϢϜΣ

66,680.63

-

66,680.63

ϱΩΎϨϟ ϥΎϤΜϋ ήϤϋ ΏΎϬϳ·

2

-

1,269,598.55

1,269,598.55

ΔϴϧΪόϤϟ Ε˯ΎθϧϺϟ ΔϤϘϟ

33

ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ – ϲΎπϗ ϢϜΣ

207,145.54

-

207,145.54

ϩΪϴϋϮΑ ΪϤΤϣ ϦδΣ

3

ϦΪϟ Ϧϣ ΏΎδΣ ϞϴλΎϔΗ ΓέϮλ

-

524,574.82

ϡ.ϡ.Ϋ ˷ ΓέΎΠΘϠϟ ϱΩΎδϟ ϞϴϠΠϟ ΪΒϋ

34

ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

524,574.82
2,248,037,555.6
Page|7
2,248,037,555.68
8
1,201,446.25
1,201,446.25

ϕήθϤϟ ϚϨΑ

35

ϡ.ϡ.Ϋ ΰϨηϮϴϟϮγ βϣϭήΒϳ

36

ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ – ϲΎπϗ ϢϜΣ
ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ ϲΎπϓ ϢϜΣ
ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΏΎτΧ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

150,228.84
459,333.31
-

102,966.00
74,780.00

150,228.84
459,333.31
102,966.00
74,780.00

αήΧ ήϴϬυ ΪϤΤϣ
Ϊϴϓ ϝϼϴΘϧΎϳΎΟ ζϴΟέ
ϯΰϴϨΧ ήϛΎη ΪϤΤϣ Ύϴϧέ
ϦϳίΎΠΣ ϞϴϤΟ ϢϟΎγ ϲϧΎϫ

4
5
6
7

ϦΪϟ Ϧϣ ήϴΗϮϓϭ ΏΎδΣ ϒθϛ

-

ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

692,278.46
1,747,813.00

692,278.46
1,747,813.00

ϡ.ϡ.Ϋ ΔϴϜϴϧΎϜϴϣϭήΘϜϟϹ ϝΎϤϋϸϟ ϥΰϴϤϟ
ϡ.ϡ.Ϋ ϝΎΘϴΑΎϛ ήϳϮτΗ Δϛήη

ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

168,423.50
1,102,852.50

168,423.50
1,102,852.50

ϡ.ϡ.Ϋ ϕήτϟ ΔϧΎϴμϟ ήΠϳΎΗ Ωϭέ Δϛήη
ΔϣΎόϟ ΕϻϭΎϘϤϠϟ ΕΎϨΠϟ ΔδγΆϣ

ήϴΗϮϓ έϮλϭ ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

1,992,263.67
1,110,198.52

1,992,263.67
1,110,198.52

ϡ.ϡ.Ϋ ϡΎΧήϟ ΓέΎΠΘϟ ϡΎΧήϟ έΩ
ϡ.ϡ .Ϋ ΔϳΎϤΤϠϟ ϲγ ϡ Ϫϳ

41
42

ήϴΗϮϓ έϮλϭ ΏΎδΣ ϒθϛ
ΏΎτΧ Ϟλ Ωέ ΐϠτΑ ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
έΩΎλ ϢϫέΩ 1,000,000 ώϠΒϤΑ ϥΎϤο
ΔϨϳΪϤϟ Δϛήθϟ ϟΎμϟ
ϲΒυϮΑ ϢϛΎΤϣ – ϲΎπϗ άϴϔϨΗ ήϣ

-

396,678.00

396,678.00

ΔϣΎόϟ ΕΎϴϠϘϨϠϟ εΎϜϨΑ

43

-

-

-

(ΓήΣ ΔϘτϨϣ ΔδγΆϣ) ΔϴϤϟΎόϟ έϭΎΑ

44

1,066,667.00

-

1,066,667.00

(ϡ .ϡ .Ϋ ε) ϲΑΩ ΖϳήϜϧϮϛ ΖγΎϜϳήΑ ΪΘϳΎϧϮϳ

45

ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

216,037.24

216,037.24

ϡ.ϡ.Ϋ ΕΎϴϧϭήΘϛϺϟ ΓΪΤΘϤϟ Δϛήθϟ

ϱϮϋΩ ΔΤϻϭ ΔϟΎγέ

-

25,565,426.63

25,565,426.63

ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

142,460.47

ϲΒυϮΑ ˯ΎπϘϟ ΓήΩ- άϴϔϨΗ ήϣ

802,542.29

-

ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΏΎτΧ Ϟλ Ωέ ΐϠρϭ ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
έΩΎλ ϢϫέΩ 581,576 ώϠΒϤΑ ϥΎϤο
.ΔϨϳΪϤϟ Δϛήθϟ ΡΎμϟ
ϝϮλ Ωέ ΐϠρϭ ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
Δϛήθϟ ϟΎμϟ ΓέΩΎλ ϥΎϤπϟ ΕΎΑΎτΧ
.ΔϨϳΪϤϟ
ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ϦΪϟ Ϧϣ ΏΎδΣ ϒθϛ

-

5,338,516.01

ϡϮϴϧϮϤϟϸϟ ˯έϮΣ
.ε. ΔϴϨΑϷ ϲϓ ΔϟίΎόϟ ΩϮϤϟ ΐϴϛήΘϟ αϮϴϠϫ
142,460.47 ΔϴϜϴϧΎϜϴϣϭήϬϜϟ ΕϻϭΎϘϤϠϟ αϮϴϠϫ ΎϘΑΎγ) ϡ.ϡ .Ϋ
(ϡ.ϡ.Ϋ.ε
ϱ ϡ· βϤΘδϴγ ΞϨΘγ Ϊϧ ίήϴΗϮη Ϯϛήϴϓ
802,542.29
ϡ.ϡ.Ϋ.ε ΕΎϋΎϨμϠϟ
5,338,516.01
ϡ .ϡ .Ϋ ϥϮΘγ ΎϤϳΩ

-

697,642.00

697,642.00

-

1,165,161.96

-

395,199.55
140,806,639.81

ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

74,866,355.21

74,866,355.21

2,001,137.68

ΏΎτΧ Ϟλ Ωέ ΐϠρϭ ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ϢϫέΩ 3,898,9445.10 ώϠΒϤΑ ϥΎϤο
.ΔϨϳΪϤϟ ΔϛήθϠϟ ϟΎμϟ έΩΎλ
ΐϠρϭ ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ώϠΒϤΑ ϥΎϤο ΏΎτΧ Ϟλ Ωέ
ϟΎμϟ έΩΎλ ϢϫέΩ 1,660,440.80
.ΔϨϳΪϤϟ Δϛήθϟ
Ωέ ΐϠρϭ ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ώϠΒϤΑ ϥΎϤο ΏΎτΧ Ϟλ
ϟΎμϟ έΩΎλ ϢϫέΩ 878,333,333.33
.ϯήΧ ϑήρ ϥΎϤπϟ Δϛήθϟ
ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
Ωέ ΐϠρ ϊϣ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϠγέ
1,439,736.15 ώϠΒϤΑ ϥΎϤο Ϛϴη Ϟλ
.ΔϨϳΪϤϟ Δϛήθϟ ϟΎμϟ έΩΎλ ϢϫέΩ
ΏΎτΧ Ϟλ Ωέ ΐϠρϭ ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ϢϫέΩ 3,444,227.50 ώϠΒϤΑ ϥΎϤο
ΔϨϳΪϤϟ Δϛήθϟ ϟΎμϟ έΩΎλ
ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

54,348.00

54,348.00

ϝϻ έΎϴΑ ϝϻ ϱέΎϬϴΑ

8

57,167.44

80,487.00

57,167.44
80,487.00

Ϊϴδϟ ϱίϮϓ ΔϣΎγ
ϦϳΪϟ Νήγ Φϴη ϦϳΪϟ ήϫί

9
10

ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

57,820.28

Ϫδϴϔϧ ΖϛΎϴΗϮΑ ήθΣ ΪϤΤϣ
ϭήϳΎΑ ϱΎϬγ ϥΎϣϮϧΎϫ

11
12

ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ – ϲΎπϗ ϢϜΣ

196,104.17

-

109,758.00
196,104.17

ϼϳΩϻϮϛ ϭΪϨϴϓΩ ϲΟέ
ϞϴϠΧ ϥΎϤϴϠγ ϦϳΪϟ ˯ϼϋ

13
14

ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ – ϲΎπϗ ϢϜΣ
ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ – ϲΎπϗ ϢϜΣ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

303,915.78
113,759.00
-

44,973.37

303,915.78
113,759.00
44,973.37

ωϮΑήΟ ϦδΣ ήϣΎγ
ϩέϭήϋί Ϫρ ΪϤΣ
ϪϴϧΎΤτϟ ΪϤΤϣ ϡΎδΑ ϝϼΑ

15

ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ - ϲΎπϗ ϢϜΣ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

44,995.50
-

51,133.00

44,995.50
51,133.00

ϲϟΎόϣ Ύτϋ ΪϤΣ ˯ϼϋ
ϥΎϜΘγ ϮΘϴϓήϴγ βϳήΟ

18
19

46

ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ - ϲΎπϗ ϢϜΣ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

94,543.75
-

33,482.16

94,543.75
33,482.16

ϩΪηϭήϟ Ϟϋί ΔόϤΟ ήϤϋ
ϲΘϴη ΎϴΑΎϧΎΟ Ζϴϟ ϲΠϧήϴϫ ϲΘϳΎη ΎϳΩϭ

20
21

47

39
40

ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ ˱ ΎϦϣ
ΔϟΎγέ
ϴΎϬϧ

ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ - ϲΎπϗ ϢϜΣ

94,463.88

ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

49

ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ ϲΎπϓ ϢϜΣ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

164,120.56
-

ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ - ϲΎπϗ ϢϜΣ
ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ - ϲΎπϗ ϢϜΣ

102,424.51
163,170.51

ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ ϲΎπϓ ϢϜΣ
ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ ϲΎπϓ ϢϜΣ

54,707.61
79,635.85

50

ΏϮϠτϤϟ
ώϠΒϤϟ
54,576.00

54,576.00
57,820.28

˱ Ύ109,758.00
ΘϗΆϣ

Page|1
-

94,463.88

ΰόϟϮΑ ϱέΎΒϟΪΒϋ ϦϤΣήϟ ΪΒϋ Ϫρ Ϟϭ

22

71,650.98
101,214.00

71,650.98
101,214.00

ΩήΘγ ϭήϳΩέϮϛ ϦϴϠϴϤϳέ
ϮδϳέΎΑ ϥϻΪϛΎγ αϮδϴΟ

23
24

128,389.00
Page|2
34,377.78
-

164,120.56
128,389.00

ϲηέ Ϫϟ ΪϤΣ ΩϮϤΤϣ
ήϴϣ ϦϳΪϟ ϝϼΟ ΪϤΣ

25
26

34,377.78
102,424.51
163,170.51

ΰϴϣϮΟ ΞΗ Ϟϳέ
ΪϤΤϣ ϢϴϫήΑ· ΪϤΤϣ ϡέΎϛ
ϩΩϮϤΣ ϲϬΒϟ ϰϠϋ ˯ΎϬΑ

27
28
29

-

54,707.61
79,635.85

30
31

51

1,165,161.96

ϡ.ϡ.Ϋ ΔϴϨϣϻ ΔϤψϧϸϟ ΪϬϔϟ Δϛήη

52

ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ ϲΎπϓ ϢϜΣ

168,314.81

-

168,314.81

395,199.55
140,806,639.81

ϊϳέΎθϤϟ ΕέΎθΘγϹ βϠΑ βϠΑ ϢϴΑ
ϡ.ϡ.Ϋ ΔϧΎϴμϟϭ ΔϣΎόϟ ΕϻϭΎϘϤϠϟ έϮϜϳΩ ΎΒϳΩ
ήϴΑΪΘϟϭ ΔϴγΪϨϬϟ ΕϻϭΎϘϤϠϟ ΓΪΣϮϤϟ Δϛήη
(έϮη ϑϭ) ϝ.ϡ.ε

53
54

ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ ϲΎπϓ ϢϜΣ
ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ ϲΎπϓ ϢϜΣ

149,108.00
68,177.45

-

149,108.00
68,177.45

ΩϮϋ ϊϳήγ ϮΑ ϝΩΎϋ ΖΣΪϣ
ϩήΑϮΟ Ϊϴϟϭ ΪϟΎΧ ΪϤΤϣ
ϡϻϮϜϴΠϨϴγ ϲϣΎγΎϣέ ϥέϮδϴΘϜϨϴϓ
ϥέϮδϴΗΎϜϨϴϓ
ϖΤϟ έϮϧ ϖΤϟ ϦδΣ ΪϤΤϣ
ΪϤΤϣ ϲγϮϨδϟ ϕϭέΎϓ ϝϼΟ

2,001,137.68

ϡ ϡ .Ϋ Ζδϳ· ϝΪϴϣ ΖϔϴϠϧΎϣ

56

376,206,772.27
376,206,772.27
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ω.ϡ.ε έΎϤΜΘγϼϟ ΔϴϨρϮϟ Δϛήθϟ
ϝΎΘϴϣ ϦηϮϴϟϮγ ϲΗέϮϴϜϴγ ϱϮϠΑ Ύγ ϊϨμϣ
ϡ.ϡ.Ϋ ΰϳήϴΘγΪϧ·

57

ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

67,613.58
72,639.00
58,256.02
65,554.83

67,613.58
72,639.00
58,256.02
65,554.83

ௌ ΩΎΟ ϦϴδΣ ΪϤΤϣ Ϣϳέ
ϱΪϴΑΎΒϠϟ ௌ ΪΒϋ ΪϤΤϣ
Ϣϳήϛ ΪϤΤϣ Ϣϳήϛ ΕΎϘϔη
ϦγΎΤϣ ΩϮϤΣ αέΎϓ

35
36
37
38

ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ ϲΎπϗ ϢϜΣ

314,093.54

275,255.18
50,141.00
-

275,255.18
50,141.00
314,093.54

ϦϳΪϟ ωΎΠη ΪϤΤϣ ΐϴΒΣ ϭΪϴϓ ϡΎϣϮΗ
ϱ ΎϳΎϣϮϬΑ ϻ έΎϓ ϡΎθϴϟΎϣ ϻέΎϓ
ϻΎΘϧϮΑ ϮΑΎΑ ίϭέ Ϧϴη

39
40
41

ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

43,523.00
231,910.00
194,572.00

43,523.00
231,910.00
194,572.00

βϠϴϗέΎϣ βϴΟϭήΟ
ΎθΗΎΑ ϝΎϤϛ έΰϧ ΪϤΤϣ
ϥΎϣέ ϮΑ ϦδΣ ϲϠϋ ήϴϤγ

42
43
44

ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

69,324.54
36,069.00
143,976.00

69,324.54
36,069.00
143,976.00

ΏϮΟέ έάϨϣ αήϓ
ΖϟΎϓ έ ϥΎϴΟ
ϥΎΧ ϦϳΪϟ νΎϳέ ΪϤΤϣ

45
46
47

ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ Ϧϣ ϲΎπϗ ϢϜΣ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

146,673.00
-

63,185.00
65,020.00

63,185.00
146,673.00
65,020.00

ௌ ΪΒϋ ΪϤΤϣ Φϴη
ϱΪγϻ ϢοΎϛ ΩϮΟ ϲϠϋ
ΎϳέϮΘϜϴϓ ϼϳΩ ϲΗ ϦϴϠϳΩϮΟ

48
49
50

55

22,223,928.90

58

49,747,856.61

49,747,856.61

ϡ. ϡ .Ϋ .ε ΔγΪϨϬϠϟ ϱΪϧΎγ ήϔϳ

59

-

21,062,325.76

21,062,325.76

ϡ ϡ Ϋ ε ΔγΪϨϬϠϟ ϱΪϧΎγ ήϔϳ

60

-

208,604,166.67

208,604,166.67

ω. ϡ .ε ϕήθϤϟ ϚϨΑ

61

-

631,324.68
2,924,266.04
5,137,266.57

631,324.68
2,924,266.04
5,137,266.57

ϡ .ϡ .Ϋ ΕϻϭΎϘϤϠϟ ϦΠϴϓ ήϴγ
ΪϳΪΤϟϭ ϡϮϴϧϮϤϟϸϟ ΔμμΨΘϤϟ Δϛήθϟ
ω. ϡ .ε Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ϲΑΩ Δϛήη

62
63
64

-

124,875,896.00

124,875,896.00

ΐϴϜγ ϲΘϴγ Δϛήη

65

-

99,452.10

99,452.10

ΔϧΎγήΨϟ ΔΠϟΎόϣϭ ΕΎγΎγϸϟ ΔϳΪϨϟϮϬϟ Δϛήθϟ

66

2,127,815.00

2,127,815.00

ϪϴϧΪόϤϟ ΕΎϋΎϨμϟϭ ΝΎΟΰϠϟ ϡϭήΘϜΒγ ϊϨμϣ

67

-

507,126.00

507,126.00

ϡ. ϡ .Ϋ Ζδϳ ϝΪϴϣ ϲϧϮϛ

68

-

13,223,050.90

13,223,050.90

ϡ.ϡ.Ϋ ΔϴγΪϨϬϟ ΕΎϣΪΨϠϟ ϲΘϧήΗ

69

-

23,085.61

23,085.61

ϡ. ϡ .Ϋ ΕέΎϣϻ βϛϭήϳί

70

-

933,100.00

933,100.00

ϡ ϡ Ϋ ΕέΎϣϻ ΪϋΎμϤϠϟ Ϫϴϛ ϲΗ Δϛήη

71

3,042,161.60

3,042,161.60

ΔϣΎόϟ ΕΎϴϠϘϨϠϟ ϲΒυϮΑ Δϛήη

72

ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

33,348,367.01
33,348,367.01
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ϡ.ϡ.Ϋ Ε˯ΎθϧϺϟ ϝΎϧϮϴηΎϧήΘϧ· ήϴΗ Δϛήη
ϡ ϡ Ϋ ΔϧΎϴμϟ έΩ Δϛήη

73
74

ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

85,102.50

85,102.50

ςγϭϻ ϕήθϟ ϭήΟϮϓ

75

ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

231,262.58
241,786.90

231,262.58
241,786.90

ΙΎΛϻ ΓέΎΠΘϟ ϮϜϳϮΟ
ΔϴγΪϨϬϟ ϝΎϤϋϸϟ ΔϴγΎϴϘϟ ΕΎϋΎϨμϟ ΔδγΆϣ

67
77

ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ϲΪΘΑ - ΔϳέΎΠΘϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ

26,501,289.48

932,002.70
-

932,002.70
26,501,289.48

ϡ.ϡ.Ϋ ϦϳϮϤΘϟ ΕΎϣΪΨϟ ϥ·έϮϓ Δϛήη

ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ϯϮϋΩ ΔΤϻ
ΏΎτΧ Ϟλ Ωέ ΐϠρϭ ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
έΩΎλ ϢϫέΩ 850,000 ώϠΒϤΑ ϥΎϤο
.ΔϨϳΪϤϟ Δϛήθϟ ϟΎμϟ

-

78,891,437.00

78,891,437.00

ϡ ϡ Ϋ ϥϳϭϣΗϠϟ ΕΎϣΩΧϟ ϥέϭϓ Δϛέη
ϡ ϡ Ϋ βϴΗϭ

78
79

-

298,258.52

298,258.52

ΔϴϜϠϤϟ ΓήΠϨϤϟ

81

ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

960,028.50

960,028.50

ΔΣΎδϤϠϟ ΕέΎϣϻ

82

ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

303,456.85

303,456.85

ϡ.ϡ.Ϋ ΕέΎϴδϟ ήϴΟ΄Θϟ ΖγΎϓ

83

Ϟλ Ωέ ΐϠρ ϊϣ ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ϥΎϤο ΏΎτΧ

-

1,047,772.59

1,047,772.59

ϡ ϡ Ϋ ˯ΎϨΒϟ ΩϮϣ ΓέΎΠΘϟ ϮϜϨϳήΟ

84

ήϴΗϮϓ έϮλϭ ΏΎδΣ ϒθϛ

-

219,110.00

219,110.00

ϡ.ϡ.Ϋ ΓΪΤΘϤϟ ΔϴΑήόϟ ΕέΎϣϷ ΎϜϴγ

85

ΔϳέΎΠΗ ϱϮϋΩ ΔϔϴΤλ
ΏΎδΣ ΕΎϓϮθϛϭ ΔϟΎγέ
ΔϳέΎΠΘϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ- ϲΎπϗ ϢϜΣ
ΏΎτΧ Ϟλ Ωέ ΐϠρϭ ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ϢϫέΩ 1,902,695.00 ώϠΒϤΑ ϥΎϤο
.ΔϨϳΪϤϟ Δϛήθϟ ϟΎμϟ έΩΎλ
ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ϱϮϋΪϟ ΔϔϴΤλ

1,455,769.72

124,293.75
464,837.00
-

124,293.75
464,837.00
1,455,769.72

ϡ.ϡ.Ϋ ίΎϐϟϭ ςϔϨϟ ϝϮϘΣ ΕΎϣΪΧϭ ΕΪόϤϟ ΎΠϴϣ
ϡ ϡ Ϋ ΔϴϨϔϟ ΕΎϣΪΨϠϟ ήϴϛ ήΘδϛ
ϡ ϡ Ϋ ΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ ϡϮϴϟϭήΘΑ ϒΑϻ

86
87
88

-

-

-

ϡ ϡ Ϋ ϱίΎϨϴϓ

89

-

5,346,459.64
2,638,794.55
662,071.24

5,346,459.64
2,638,794.55
662,071.24

ϡ.ϡ.Ϋ ςγϭϷ ϕήθϟ ΖϜΗϭήΑ
ϡ.ϡ.Ϋ ΔϴϨϣϻ ΕΎϣΪΨϠϟ ΔϳΎϤΣ Δϛήη
ϡ ϡ Ϋ ˯ΎϨΒϟ ΩϮϤϟ ΏϮϧΪϟ

90
91
92

ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
έϮλϭ ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ώϠΒϤϟ ΓΪϳΆϤϟ ΕΪϨΘδϤϟϭ ΩϮϘόϟ Ϧϣ

-

4,992,204.21
36,877,982.62
659,435.53

93
94
95

-

54,180,579.47

4,992,204.21 (ΓήΣ ΔϘτϨϣ Δϛήη) ςγϭϻ ϕήθϟ ϲϠϴγ Δϛήη
36,877,982.62
ϡ ϡ Ϋ ΕέΎϣϻ ΎϛϭΩ Δϛήη
659,435.53
βϜϣ ϱΩέ ΰδϛΎϨϴγ Δϛήη
ΞϧήϴϨΠϧ· ΪϴΣϭ ϭ ζΗ ϲΑ ϡ· ϲΟ ΞϧήϴϨΠϧ ΪϴϣΎϓ
54,180,579.47
ϡ.ϡ.Ϋ ΕέΎϣϷ

-

212,307.58

212,307.58

-

5,834,763.50

-

200,000.00
436,564.25

80

ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

169,183.27

169,183.27

36,845.00

36,845.00

ϥήϜϧΎγ ϥΎϣέΎϔϴγ ϥέΎϜϧΎγ ζϴϧΎϛ

52

ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

28,245.98

αΎϣϮρ ΎϴγΎϔϳΩ αΎϣϮρ ϥϮΘϴϣ

53

ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

28,245.98
Page|3
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60,345.00
17,686.00
89,983.01

ΐϳί ώϧέϭ ΐϳί έϮϧ
ΎγϮϠϔϟΎγ ΎγϭήΒϤϴΗ ήϴϟ
ϦϳΪϟ έΪΑ ϦϳΪϟ νΎϳέ ΪϤΤϣ

54
55
56

ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΩΪόϟ ΔϴϋΎϤΟ ΔϴϟΎϤϋ ϯϮϋΩ) ΔϴΪΘΑϻ ϲΑΩ ΔϤϜΤϣ
(ϞϣΎϋ 1,600
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

52,695.00
74,546.00

52,695.00
74,546.00

ίήϓήγ ήϤϋ
ϦϳϮΑ ΎΟϮγΎϛ Ϟϴϧέ ϥϮΟ

57
58

77,476,714.00

-

77,476,714.00

ϥϭήΧϭ ήΒϛ ΪϤΤϣ ήΒϛ ϞϴϤΟ

59

-

70,974.52
128,389.00
40,607.00
28,659.00

70,974.52
128,389.00
40,607.00
28,659.00

60
61
62
63

ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

139,160.05

139,160.05

ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ Ϧϣ ϲΎπϗ ϢϜΣ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ

142,587.89
54,013.20

28,372.00
109,301.00
747,551.00
-

142,587.89
28,372.00
109,301.00
747,551.00
54,013.20

Φϴη ήϜΑϮΑ αΎϴϟ
ήϴϣ ϦϳΪϟ ϝϼΟ ΪϤΣ
ΎϜϳΩΎΑΎγ ΎϤϴϟϮΑ ϱήϨϫ
ϲϠοέ έΎΘγ αϭΪΒϋ ΪϤΣ ϢϴϤη
ϖϴϓέ ΪϤΤϣ ϲΟΎΣ ϱέΩΎϛ ϦϳΪϟ ϡΎψϧ
ϱήϳΩΎϛ ΪϤΣ
ϑΪϨϟ ΩϮΟ ϲϠϋ Ϊόγ
ϮΑΎΒθϧΎΟ ΝέΎϓΩ
ΎΘΑϮΟ έΎϣϮϛ ϞΒϧϮγ ΎΘΑϮΟ αΎϧΎϣ
ϥΎΠϧέ έϭΩΎϔϠγ βϳέϮϣ
ϲγΪϘϣ ϞϴΎΨϣ ϥϮϤϳέ

5,834,763.50

ϡΎΧήϠϟ ϢηΎϬϟ ΔδγΆϣ

98

200,000.00
436,564.25

έΗέϭΑγϛ· έϭΑϧΎϣ ΕϭέΎϣ
ΕΪόϤϟ ΡϼλϹ α Ϫϴϛ Ϫϳ

99
100

46,376.00

46,376.00

ϡ.ϡ.Ϋ ϒϴυϮΘϟ ΕΎϣΪΨϟ Ϧϳϻ ήϴϳέΎϛ

101

236,428.50

236,428.50

ΓΪΤΘϤϟ ΔϴϤϟΎόϟ ΔϋϮϤΠϤϟ

102

-

-

-

ϡ.ϡ.Ϋ ΔϣΎόϟ ΕΎϴϠϘϨϟϭ ΕϻϭΎϘϤϠϟ ϡϮϳήϟ

103

-

519,638.82
3,105,938.89

519,638.82
3,105,938.89

ΔϣΎόϟ ΕΎϴϠϘϨϠϟ ϲϧΎτΤϘϟ ΔδγΆϣ
ΓΰϫΎΠϟ ΔϧΎγήΨϟ ϝΎϤϋϷ ΔϴϨϔϟ ΔδγΆϤϟ

104
105
106

ϲΒυϮΑ ϢϛΎΤϣ – ϲΎπϗ ϢϜΣ

1,169,961.78

-

1,169,961.78

ΏΎδΣ ϒθϛ ΓέϮλ

-

687,275.16

687,275.16


238,327,805.22


2,191,970.10

2,191,970.10

181,451.61

181,451.61



3,658,446,177.45


3,896,773,982.67

ϡ ϡ Ϋ ΕϻϭΎϘϤϠϟ ϥϮϜϣ
ϡ.ϡ.Ϋ ˯ΎϨΒϟ ΩϮϣ ΓέΎΠΘϟ ϞΒϘΘδϤϟ

107

ϡ.ϡ.Ϋ έϮϜϳΪϟϭ ΙΎΛϷ ΔϋΎϨμϟ έΎϳΪϟ Δϛήη

108

ϡ.ϡ.Ϋ ίήϳήϴΘϧ ΎΒϳΩ

109

ΔόΑΎδϟ ΔΌϔϟ ϥϮϳΩ ΔϤϴϗ ϲϟΎϤΟ·

αϼϓϹ ϥ΄θΑ 2016 ΔϨδϟ 9 ϥϮϧΎϘϟ ϲϓ (189) ΓΩΎϤϟ ΐδΤΑ ΔΒΗήϣ [1]
.˱ ΎϳϮγ ΔϴΑήόϟ ΔϐϠϟΎΑϭ ϡΎϗέϷΎΑ ˱ ΎϴΎϬϧ ϝϮΒϘϤϟ ϦϳΪϟ ΔϤϴϗ ΐΘϜΗ ΎϤϛ ˬ(˱ ΎΘϗΆϣ ϪϨϣ ϞΒϗ Ύϣ ΔϤϴϗϭ ˱ ΎϴΎϬϧ ϪϨϣ ϞΒϗ Ύϣ ΔϤϴϗ ϭ ˬΖϗΆϣ ϭ ˬϲΎϬϧ Ύϣ·) ϦϳΪϟ ϝϮΒϗ ωϮϧ ήϛάϳ :ϝϮΒϘϤϟ ώϠΒϤϟ [2]
(Φϟ·... έήϗ· /Ϛϴη /ΏϮΘϜϣ ΪϘϋ / ϲΎϬϧ ϢϜΣ :ϝΎΜϣ) ˱ήμΘΨϣ ϦϳΪϟ ΪϨγ ήϛάϳ :ϦϳΪϟ ΪϨγ [3]

64
65
66
67
68
69

111,757.37

111,757.37

ϥΎΧ ίΎΠϧ

70

-

65,411.89

65,411.89

ΕϭΎϣϮϛ ϡέ ζϴϧΎΟ ΕϭΎϣϮϛ ϝΎΒϣέ

71

ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

54,818.47

54,818.47

ϡέ ϻ ϻ ϡέ ΎϧΎΑ

72

-

53,485.00
93,117.00

53,485.00

ΰϳΎϓέΎϧ έϮϣϼϴϓ ϞϳϮϧ

73

93,117.00

ϮϴγϼΑΎΑ ϥΪϟϭέ Ϧϳϻϭήϓ

74

86,376.67
254,474.00

283,039.00
25,020.00

86,376.67
283,039.00
254,474.00
25,020.00

ϲδϣΎθϟ ϪόϤΟ ϥΎϔϠΧ ϢϟΎγ
Ζγϭ ήδϨϴΒγ ϲϟ
ͿΎΒϋ ϦδΣ ΪϤΤϣ ϰϠϋ ΔϠϴϬγ
ϲγϮϣ ϲϠϋ ΪϤΤϣ ΩϮϤΤϣ ϡΎμϋ

75
76
77
78

ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ ϲΎπϓ ϢϜΣ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ ϲΎπϗ ϢϜΣ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ϲΎπϗ άϴϔϨΗ ήϣ
ϲΎπϗ άϴϔϨΗ ήϣ
ϲΎπϗ
άϴϔϨΗάϴϔϨΗ
ήϣ ήϣ
ϲΎπϗ
ϲΎπϗ
άϴϔϨΗάϴϔϨΗ
ήϣ ήϣ
ϲΎπϗ
ϲΎπϗ
άϴϔϨΗάϴϔϨΗ
ήϣ ήϣ
ϲΎπϗ
ΔϴϟΎϤόϟ
ϲΒυϮΑ
ΔϤϜΤϣ
- ϲΎπϗ
ϢϜΣϢϜΣ
ΔϴϟΎϤόϟ
ϲΒυϮΑ
ΔϤϜΤϣ
- ϲΎπϗ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ
Δϛήθϟ
Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ
Δϛήθϟ
Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ
Δϛήθϟ
Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ
Δϛήθϟ
Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ
Δϛήθϟ
Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ
Δϛήθϟ
Ϧϣ ΔϟΎγέ

615,026.21
615,026.21
435,759.00
435,759.00
197,936.00
197,936.00
339,168.00
339,168.00
444,478.00
444,478.00
- - - 83,339,877.12
83,339,877.12

70,848.58
47,208.00
47,208.00
92,389.00
92,389.00
Page|4
109,190.36
109,190.36
38,537.00
38,537.00
102,282.00
102,282.00
81,814.67
81,814.67
103,932.00
103,932.00
38,751.00
38,751.00
76,531.47
76,531.47
- - - - 211,253.00
211,253.00
189,400.00
189,400.00
84,847.00
84,847.00
6,193,170.36
6,193,170.36

70,848.58
47,208.00
47,208.00
92,389.00
92,389.00
109,190.36
109,190.36
38,537.00
38,537.00
102,282.00
102,282.00
81,814.67
81,814.67
103,932.00
103,932.00
38,751.00
38,751.00
76,531.47
76,531.47
615,026.21
615,026.21
435,759.00
435,759.00
197,936.00
197,936.00
339,168.00
339,168.00
444,478.00
444,478.00
211,253.00
211,253.00
189,400.00
189,400.00
84,847.00
84,847.00

89,533,047.48
89,533,047.48

ώϨϴγ ϞϳΎϧέΎΟ ώϨϴγ ΥϮϣέϮΟ
79
αΎϣϮΗ ϮΒϴΟ
80
αΎϣϮΗ ϮΒϴΟ
80
ϲϟΩΎΑ .Ω ϱΪϨγ
81
ϲϟΩΎΑ .Ω ϱΪϨγ
81
ϥέΪϧΎη Ύϣέ ϮϠϴϓ
82
ϥέΪϧΎη Ύϣέ ϮϠϴϓ
82
ϭήΘϳϮϛ ΎϨθϳήϛΎϣέ
83
ϭήΘϳϮϛ ΎϨθϳήϛΎϣέ
83
Ϟϴϧ ΎϳήΑ
84
Ϟϴϧ ΎϳήΑ
84
ϥΎϫϮϴϟέϮϣ ϲΟΎη ϥέΎϫϮϴϟέϮϣ
85
ϥΎϫϮϴϟέϮϣ ϲΟΎη ϥέΎϫϮϴϟέϮϣ
85
ϡέ ήΗήϛ ϡέ ϯήη
86
ϡέ ήΗήϛ ϡέ ϯήη
86
ΔΟΎϔΧ ΩϮϤΤϣ ϰϠϋ ΓΰϤΣ
87
ΔΟΎϔΧ ΩϮϤΤϣ ϰϠϋ ΓΰϤΣ
87
ϯήρΎτϋ ϦϴδΣ ΪϤΤϣ ΪϳΎϓ
88
ϯήρΎτϋ ϦϴδΣ ΪϤΤϣ ΪϳΎϓ
88
Ϊϴόγ ϴϤγ ϥϮϣ΄ϣ
89
Ϊϴόγ ϴϤγ ϥϮϣ΄ϣ
89
ϱέϮΨϟ
90
ϱέϮΨϟϢϴϫήΑ·
ϢϴϫήΑ· ϥΎΟ
ϥΎΟ
90
ϪέΎϫΰϟ
ϕίέ
ΪϤΤϣ
ϦϤΣήϟ
ΪΒ
ϋ
91
ϪέΎϫΰϟ ϕίέ ΪϤΤϣ ϦϤΣήϟ ΪΒϋ
91
ϱΪϳέ
ϝΎϴϧΩ
ϞϜϳΎϣ
92
ϱΪϳέ ϝΎϴϧΩ ϞϜϳΎϣ
92
ΪϤμϟ
93
ΪϤμϟΪΒϋ
ΪΒϋνΎϳέ
νΎϳέ Ϊϴϟϭ
Ϊϴϟϭ
93
ϱΪϬϤϟ
94
ϱΪϬϤϟϑϭήόϣ
ϑϭήόϣϲρΎόϟ
ϲρΎόϟ ΪΒϋ
ΪΒϋ
94
ΓΩΎϳί
95
ΓΩΎϳίϢϳήϜϟ
ϢϳήϜϟΪΒϋ
ΪΒϋϖϴϓϮΗ
ϖϴϓϮΗ
95
ϲΒϣέΎΑ
96
ϲΒϣέΎΑϮΗΎϜϴϟϮη
ϮΗΎϜϴϟϮηΪϤΤϣ
ΪϤΤϣϡϼδϟ
ϡϼδϟ ΪΒϋ
ΪΒϋ
96
ΔϴϧΎΜϟ
ΔΌϔϟ
ΔϴϧΎΜϟ ΔΌϔϟ ϥϮϳΩ
ϥϮϳΩ ΔϤϴϗ
ΔϤϴϗ ϲϟΎϤΟ·
ϲϟΎϤΟ·

ΔΜϟΎΜϟ
ΔΜϟΎΜϟ ΔΌϔϟ
.ΔμΘΨϣ
.ΔμΘΨϣΔϤϜΤϣ
ΔϤϜΤϣϦϣϦϣέΩΎλ
έΩΎλϢϜΤΑ
ϢϜΤΑ(ϲόϴΒτϟ
(ϲόϴΒτϟκΨθϟ)
κΨθϟ)ϦϳΪϤϟ
ϦϳΪϤϟϰϠϋ
ϰϠϋ ΓέήϘϤϟ
ΓέήϘϤϟ ΔϘϔϨϟ
ΔϘϔϨϟ ϥϮϳΩ
ϥϮϳΩ ϞϤθΗϭ
ΔΜϟΎΜϟ ΔΌϔϟ
ΔΌϔϟ ϥϮϳΩ
ϥϮϳΩ ΔϤϴϗ
ΔϤϴϗ ϲϟΎϤΟ·
ΔΜϟΎΜϟ
ΪΟϮΗϻ ϻ
ΪΟϮΗ

Page|10
97

51

ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

96

ϡ.ϡ.Ϋ ϡΎϴΨϠϟ ΕέΎϣϻ Δϛήη

ςδϤϟ ΩϮϤΤϣ ΪϤΤϣ

33
34

-

ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

ΩϮϘόϟ
Ϧϣ έϮλϭ
ϦΪϟ
Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΩϮϘόϟ
Ϧϣ έϮλϭ
ϦΪϟ
Ϧϣ ΔϟΎγέ
ξϳϮόΘϟ
ΔΒϟΎτϤϟ
ΓΪϳΆϣ
ΕΪϨΘδϣϭ
ξϳϮόΘϟ
ΔΒϟΎτϤϟ
ΓΪϳΆϣ
ΕΪϨΘδϣϭ

ΔόΑήϟ ΔΌϔϟ
ΔόΑήϟ
ΔϴϣϮϜΣΕΎϬΠϟ
ΕΎϬΠϟ ΔϘΤΘδϤϟ
ΔϘΤΘδϤϟ ώϟΎΒϤϟ
ώϟΎΒϤϟ ϞϤθΗϭ
ΔϴϣϮϜΣ

- -

5,058,000,000
5,058,000,000

5,058,000,000
5,058,000,000

5,058,000,000
5,058,000,000
Page|5

Page|5

εΕ
ΕέΎτϤϠϟ
έΎτϤϠϟϲΒυϮΑ
ϲΒυϮΑ Δϛήη
Δϛήη
ωωϡ ϡε

11

ΔόΑήϟ ΔΌϔϟ ϥϮϳΩ ΔϤϴϗ ϲϟΎϤΟ·

ΔδϣΎΨϟ ΔΌϔϟ
.Ε˯ήΟϹ ΓήηΎΒϣ άϨϣ _ ΔϤϜΤϤϟ ΎϬϴϠϋ ΖϘϓϭ ϲΘϟ ϪϨϴόϳ ήϴΒΧ ϱϭ ϦϳΪϤϟ ϦϴΑ ΎϬϴϠϋ ϖϔΘϤϟ ΏΎόΗϷ ϞϤθΗϭ
ΪΟϮϳ ϻ

ΔδϣΎΨϟ ΔΌϔϟ ϥϮϳΩ ΔϤϴϗ ϲϟΎϤΟ·

ΔγΩΎδϟ ΔΌϔϟ
ήΧ ΪϘϋ ϱ ˯Ω έήϤΘγϻ ϭ ˬϪϟΎϤϋ ήϴγ έήϤΘγ ϥΎϤπϟ ΕΎϘϔϧ ϭ ϦϳΪϤϠϟ ΕΎϣΪΨϟϭ ϊϠδϟ Ϧϴϣ΄Η νήϐΑ Ε˯ήΟϹ ΡΎΘΘϓ έήϗ ΦϳέΎΗ ΪόΑ ΖΒΗήΗ ΕΎϘϔϧ ϭ ϒϴϟΎϜΗ ϭ ϡϮγέ ϞϤθΗϭ
.ϦϴϨΪϟ ΔΤϠμϣ ϭ ˬϪϟϮϣ ϭ ˬϦϳΪϤϟ ϝΎϤϋϷ ΔόϔϨϤϟ ϱΩΆϳ
ΔγΩΎδϟ ΔΌϔϟ ϥϮϳΩ ΔϤϴϗ ϲϟΎϤΟ·
ΪΟϮϳ ϻ

ϯϮϋΩ ΔΤϻ
ΔϳέΎΠΘϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ – ϲΎπϗ ϢϜΣ
ϲϜϨΒϟ ϥΎϤπϟ ΏΎτΧ Ϟλ Ωέ ΐϠρϭ
ώϠΒϤΑ Δϛήθϟ ϟΎμϟ έΩΎλ
ϢϫέΩ 110,0000.00
ΔϳέΎΠΘϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ – ϲΎπϓ ϢϜΣ
ήϴΗϮϓ έϮλϭ ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ίΎΠϧϻ ΕΩΎϬη Ϧϣ έϮλϭ ΔϟΎγέ
ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ήϴΗϮϓ έϮλϭ ΏΎδΣ ϒθϛ
ϲΒυ ϮΑ ΰϛήϣ Ϧϣ ΓέΩΎλ άϴϔϨΗ ΔΤϻ
ϢϴϜΤΘϠϟ
ΔϳέΎΠΘϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ – ϲΎπϗ ϢϜΣ
Ϧϣ έϮλϭ ϦϳΪϟ ϊΎϗϮϟ ΔΣέΎη Γήϛάϣ
˯ήθϟ ήϣϭ
ϲΒυϮΑ Ϧϣ ΓέΩΎλ ϲΎπϗ άϴϔϨΗ ΔΤϻ
ήϴΗϮϓϭ ΏΎδΣ ΕΎϓϮθϛ
ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ Ϧϣ έΩΎλ ϲΎπϗ ϢϜΣ
ΔϳέΎΠΘϟ

-

13,026,738.00

13,026,738.00

ΔόΑΎδϟ ΔΌϔϟ
ΔϳΩΎόϟ ϥϮϳΪϟ ϞϤθΗϭ
ϡ ϡ Ϋ ΕϻϭΎϘϤϟϭ ˯ΎΑήϬϜϠϟ ΖϗϮϟ Δϛήη
1

689,663.82

-

689,663.82

ΔϣΎόϟ ΓέΎΠΘϠϟ ϮϜϨϴϟ ΔδγΆϣ

2

4,753,739.74
-

59,052.00
1,169,334.52
173,098.06
486,032.50

4,753,739.74
59,052.00
1,169,334.52
173,098.06
486,032.50

έϮϜϳΪϟϭ ΙΎΛϸϟ ΞϴΘγήΑ ϊϨμϣ
ϡ ϡ Ϋ ΔϴγΪϨϬϟ ΕΎΟϮΘϨϤϠϟ ϝΎϣήϟ
ΔϣΎόϟ ΔϧΎϴμϟϭ ΕϻϭΎϘϤϠϟ ΔϳΎϤΤϟ ΔδγΆϣ
ϡ.ϡ.Ϋ ΕΎγΎγϻ ΕϻϭΎϘϤϟ ΰϴΠϟϮϨϜΗ ϮϴΟ ήΘϜΒγ
ΕΎϴϠϘϨϠϟ ήϳέϭ Ωϭέ

3
4
5
6
7

6,607,402.00

-

6,607,402.00

ϡ ϡ Ϋ ϡϮϴϨϤϟϸϟ ϝήϴϣ

8

13,827,066.44

-

13,827,066.44

ΕΎϴϠϘϨϠϟ ζϴΒϐϟ ΔδγΆϣ

337,704.15

337,704.15

ϡ.ϡ.Ϋ (ΖϨϨΟ ) ΔϴϟϭΪϟ ΔϣΎόϟ Δϛήθϟ

10

409,903.00

504,152.66
409,903.00

ϡ ϡ Ϋ ϦϳϮϤΘϟ ΕΎϣΪΨϟ ήΑΎΠϟ Δϛήη
ΔϣΎόϟ ΕΎϴϠϘϨϠϟ ΕϮγ ϱΩϭ

11
12

-

500,000.00

ϻϮϣ έϮΑΎη ϻϮϣ ήϴϐϤϟ

13

504,152.66
500,000.00

9

تنويه للمدينة ولكل دائن ورد ا�سمه �أو مل يرد �أ�سمه يف قائمة الديون �أن يتظلم لدى املحكمة
على املطالبات املدرجة بها خالل �سبعة �أيام عمل من تاريخ ن�شر القائمة بال�صحيفة
Page|6

Page|11

الأتراك يبحثون عن �أدوية مل تعد متوفرة ب�سبب الأزمة
 لكن رف��ع �أ�سعار الأدوي ��ة امل�ستوردة.”نعي�شه
 ب�ع��د �أن.ًال �ي��وم ل��ن ي �ك��ون ب��ال �� �ض��رورة ك��اف �ي �ا
،ت�سبب ال��وب��اء يف زي ��ادة �أ��س�ع��ار امل ��واد الأولية
.ت ��أث��رت �أي �� ً��ض��ا ال �ع�لاج��ات امل�ن�ت�ج��ة يف تركيا
لذلك يطلب املنتجون املحليون من احلكومة
�أن ت�أخذ املدفوعات املت�أخرة يف احل�سبان �سعر
ال�صرف احل��ايل ولي�س ال�سعر املتفق عليه يف
 وحتذر جمعيات �أرباب العمل من.ذلك الوقت
�أن بع�ض ال�شركات �ست�ضطر �إىل التوقف عن
.العمل �إذا مل تتمكن من تعوي�ض خ�سائرها
الأدوية التي ال ميكن العثور عليها هي �أحيانا
تلك التي كانت منت�شرة بكثافة يف ال�سوق مثل
.�أدوية ال�سعال للأطفال
 ع��ا ًم��ا) الأمر62( واخ �ت�بر �أم�ي�ن دورم��و���س
ع �ن��دم��ا ب �ح��ث دون ج � ��دوى ع ��ن دواء �ضد
. �سنوات5 ال�سعال حلفيده البالغ من العمر
 �آمل �أن ي�سمعنا.ويقول “نحن يف و�ضع بائ�س
.»امل�س�ؤولون

 والقائمة تطول يوما بعد،اليوم من ال�سوق
 ل�ك��ن ال���س�ل�ط��ات ال�ترك �ي��ة ت�ن�ف��ي وجود.ي ��وم
 اال�سبوع املا�ضي اعلن وزير ال�صحة فخر.�أزمة
الدين قوجة “الأنباء التي تثري نق�ص الأدوية
 متهماً ��ش��رك��ات الأدوي ��ة،”ال تعك�س الواقع
.»مبحاولة بيع منتجاتها “ب�أ�سعار مرتفعة
وي�ق��ول ب��ول��وت “�إنه �إن�ك��ار للواقع” مو�ضحا
ً � �أن نف�س الأزم��ة تطال
أي�ضا امل�ع��دات الطبية
.الالزمة للعمليات اجلراحية
ويحذر من �أن “العديد من العمليات علقت
.» و�صحة مواطنينا يف خطر.اليوم
�أم � ��ام ي ��أ���س امل��ر� �ض��ى ال��ذي��ن ي�ط�ل�ب��ون منهم
 يدعو ال�صيادلة،ت�أمني �أدوية مل تعد متوفرة
احلكومة ب��إع��ادة تقييم �أ�سعار الأدوي��ة ثالث
 ي��و� �ض��ح تانر.م� ��رات ع �ل��ى الأق � ��ل يف ال �� �س �ن��ة
�إرك��ان�ل��ي رئي�س نقابة ال�صيادلة يف �أن�ق��رة �أن
.“الو�ضع تدهور ب�سبب انهيار اللرية الرتكية
 هذا ما... تخيلوا حري ًقا ي�سكب عليه الزيت

فقدت اللرية الرتكية �أكرث من ن�صف قيمتها
 ب��ل تراجعت.منذ ب��داي��ة ال�ع��ام �أم��ام ال ��دوالر
ب�شكل ح��اد منذ �إع�ل�ان الرئي�س رج��ب طيب
اردوغ� ��ان ال�شهر امل��ا��ض��ي “حرب اال�ستقالل
.»االقت�صادي
ً متجاه
،ال النظريات االقت�صادية الكال�سيكية
فر�ض الرئي�س ال�ترك��ي على البنك املركزي
 م��ا زاد من،خف�ض �أ��س�ع��ار ال�ف��ائ��دة ب��ان�ت�ظ��ام
. خالل عام21% الت�ضخم الذي تخطى
 لرية بعد17 وبلغ �سعر �صرف الدوالر اجلمعة
.نوفمرب/ مطلع ت�شرين الثاين9,6 �أن كان
ي��و��ض��ح ف �ي��دات ب��ول��وت الأم �ي�ن ال �ع��ام الحتاد
.�أط �ب��اء ت��رك�ي��ا �أن “تركيا مت��ر ب ��أزم��ة دواء
ان�سحب العديد من املوردين من ال�سوق لأنهم
 وا��س�ت�م��رت وزارة،ب� ��د�أوا ي�خ���س��رون الأم � ��وال
ال�صحة يف ت�سديد املال لهم ب�سعر الدوالر عند
.» لريات تركية4
 دواء انقطعت700 يقول بولوت �إن �أكرث من

ϡ

ϰϟϭ

32

ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

ϦΪϟ Ϣγ

.Ε˯ήΟϹ ΕΎϘϔϧϭ ˬ˯ήΒΨϟϭ ˯ΎϨϣϷ ΏΎόΗ16
ΎϬϨϣϭ ΔϴΎπϘϟ ϒϳέΎμϤϟϭ ϡϮγή
17

ΔϧΎγήΨϟ ΔΠϟΎόϣϭ ΕΎγΎγϸϟ ΔϳΪϨϟϮϬϟ Δϛήθϟ

-

ΏΎδΣ ϑϮθϛϭ ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΩϮϘόϟ Ϧϣ έϮλϭ
έϮλϭ ΏΎδΣ ϑϮθϛϭ ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΩϮϘόϟ Ϧϣ

ϦϳΪϟ ΪϨγ

([2]) ϝϮΒϘϤϟ ώϠΒϤϟ-

48

ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΐϠρϭ ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ώϠΒϤΑ ϥΎϤο ΏΎτΧ Ϟλ Ωέ
ϟΎμϟ έΩΎλ ϢϫέΩ 1,324,566.10
.ΔϨϳΪϤϟ Δϛήθϟ
ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΏΎτΧ Ϟλ Ωέ ΐϠρϭ ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
έΩΎλ ϢϫέΩ 9,331.00 ώϠΒϤΑ ϥΎϤο
.ΔϨϳΪϤϟ Δϛήθϟ ϟΎμϟ
ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

έϮλϭ ΏΎδΣ ϑϮθϛϭ ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ήϴΗϮϔϟ Ϧϣ
έϮλϭ ΏΎδΣ ϑϮθϛϭ ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ΩϮϘόϟ Ϧϣ
..ΩήΘδϣ ϥΎϤο ΔϤϴϘϟ ξΒϗ ϝΎμϳ·
ΏΎδΣ ϒθϛ
ΪϘόϟ Ϧϣ έϮλϭ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ήϴΗϮϔϟ
ΪϘόϟ Ϧϣ έϮλϭ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ήϴΗϮϔϟϭ
ώϠΒϤΑ ϲϜϨΑ ΏΎτΧ Ϟλ Ωέ ΐϠρ
Δϛήθϟ ϟΎμϟ έΩΎλ 7,580.500.45
.ΔϨϳΪϤϟ
˯ήη ΕΎΒϠρϭ ήϴΗϮϓ έϮλ
ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ϱϮϋΩ ΔΤϻ

ϰϟϭϷ ΔΌϔϟ ϥϮϳΩ ΔϤϴϗ ϲϟΎϤΟ·

ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

22,223,928.90

-

ΪΟϮϳ ϻ

ΔϴϧΎΜϟ ΔΌϔϟ
Page|1
ϚϟΫ Ϧϋ ΪϳΰΗ ϲΘϟ ϞϣΎϋ Ϟϛ ΕΎϘΤΘδϣ ϲϗΎΑ ϰϋήϳϭ ˬήϬη 3 ήΟ ίϭΎΠΗ ϻ ϲΘϟ ϦϳΪϤϟ ϲϣΪΨΘδϣϭ
ϝΎϤϋϭ ϲϔυϮϤϟ ΔϘΤΘδϤϟ ΔϋϮϓΪϤϟ ήϴϏ ΐΗϭήϟϭ έϮΟϷϭ ΔϣΪΨϟ ΔϳΎϬϧ ΕΎϘΤΘδϣ ϞϤθΗϭ
.ΔϳΩΎόϟ ϥϮϳΪϟ ΔΌϓ ϲϓ

ΔϴϟΎϤόϟ ϲΒυϮΑ ΔϤϜΤϣ ϲΎπϗ ϢϜΣ
ΕΎϘΤΘδϤϟΎΑ Δϛήθϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

37
38([3])

ΕΎΌϓ
ϥϮϳΪϟ
([1])

ϡ

-

.ΔΒϟΎτϤϟ

. ϩϼϋ ΔϳϧΎΛϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϥΩϠϟ ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ΕΎΑΛ· ϡΗ Ϫϧ΄Α ˱ ΎϣϠϋ ˬ ( ϥΩϟ ) ϝϣΎόϠϟ έϭϬη ΔΛϼΛ 3 έΟ ϥϋ Ωί Ύϣϳϓ ΔϳϟΎϣϋ

ΩΎϣΗϋ· ϡΗ ϯΫϟϭ ˬ ϰίΟ ϰϟΎϣϋ 2021/2216

ˬˬˬ έϳΩϘΗϟϭ ϡέΗΣϹ ϕΎϓ ϝϭΑϘΑ ϡϛΗΩΎόγ ϭϠοϔΗϭ

ω ϡ ε ˯ΎϨΒϟ ΩϮϤϟ ϥΎϛέ Δϛήη
ϡ ϡ Ϋ ΔϴϜϴϧΎϜϴϣϭήϬϜϟ ΕΎϣΪΨϟ ϒϠΟ ϥϭΰϳέϮϫ

1,770,934.00
6,522,717.35

ϝΟϧϳΑ

ΕΎϘΣΗγϣ ϰϫ ˬ ( ϡϫέΩ ϥϭΛϼΛϭ ΔϳϧΎϣΛϭ ˱ Ύϔϟ έηϋ ϰϧΛ·ϭ ΔΎϣ ) ϡϫέΩ 112,038 ώϠΑϣ ϭϫϭ ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ˱ ΎΗϗ΅ϣ ϪΑ ϝϭΑϘϣϟ ώϠΑϣϟ : ΔυΣϼϣ

έϳΗϭϔϟ Γέϭλϭ ˯έηϟ έϣϭ ϥϣ Γέϭλ ϡΩϘϣ

5,454,317.08
5,645,462.03

6,522,717.35

-

αΎγϷ ϥϣ ΔϳϟΎϣΟϹ

3,958.5

-

1,770,934.00
-

ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

ώϠΑϣ ϡϼΗγΈΑ ϡΎϗ Ϫϧ΄Α ΔΗΑρΎΧϣΑ έϗ ϥΩϟ ϥ ϰϟ ΔϓΎοϹΎΑ ˬ ϡϫέΩ 6,975 ώϠΑϣΑ ϥΩϠϟ ϰϟΎϣΟϹ ϯέϬηϟ έΟϷ Δϣϳϗ : ΔυΣϼϣ

έΩλ·ϭ ˬ ( ϡ.ϡ.Ϋ ΓίϫΎΟϟ ΔϧΎγέΧϠϟ ΔϳΑέόϟ ΔϳϭΎγϣϧϟ ) ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϥϣ ΓέΩΎλ ˯έη έϣϭ ΩϭΟϭϟϭ ˬ ˯Ω έϣ 2021/51 ϯϭϋΩϟ ϰϓ ϡϛΣ

έϳΗϭϔϟ Γέϭλϭ ˯έηϟ έϣϭ ϥϣ Γέϭλ ϡΩϘϣ

5,454,317.08
5,645,462.03

ϲΎπϗ ϢϜΣ
ΩϮϘϋϭ ΏΎδΤϟ ΕΎϓϮθϛ Ϧϣ έϮλ
TAV Tepe ϊϣ ΔϛήΘθϣ ϊϳέΎθϤΑ ΔΒϟΎρ
Akfen Investment Construction &
Operations- Abu Dhabi &
Consolidated Contracting
Engineering & Procurement S.A.L
ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ (Offshore)
ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

-

ϯϭϋΩϟ ϰϓ ϡϛΣ έϭΩλ ϯΩϣΑ ΎϧΗΎϓϭϣΑ ϥΩϟ ϡΎϳϗ ϡΩόϟ ˱έυϧϭ ˬ ϡϫέΩ 9,681 ώϠΑϣΑ ϥΩϠϟ ϰϟΎϣΟϹ ϯέϬηϟ έΟϷ Δϣϳϗ : ΔυΣϼϣ

. ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΎϬϣΗΎΧΑ ΓέϭϬϣϣϭ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϥϣ ΎϬϣϼΗγ· ϡΗϭ ΔϧΩϟ Δϛέηϟ ϥϣ έϳΗϭϓ

ϲΎπϗ ϢϜΣ
ϲΎπϗ ϢϜΣ

-

ΔϔϳϔΧϟϭ ΔϠϳϘΛϟ

έϭΩλϟ ϙϟΫϭ ˬ ( ˱ ΎγϠϓ 99 ˬ ϡϫέΩ ϥϭϧΎϣΛϭ ΔϳϧΎϣΛϭ ϑϟ ΩΣϭϭ ΔΎϣ ) ϡϫέΩ 101,088.99 ώϠΑϣΑ ϰΎϬϧ ϝϛηΑ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗ : ΔυΣϼϣ

16
17

ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

ΕΎϧΣΎηϟΎΑ ΔϣΎϬϟ

ϡ.ϡ.Ϋ

ϡ ϡ Ϋ ΔϴϨϔϟ ϝΎϤϋϸϟ ϯΪϨϟ ΔτϘϧ Δϛήη
ϡ ϡ Ϋ ΔϠϴϘΜϟ ΕΪόϤϟ ήϴΟ΄Θϟ ϲΑ ϲΑ ϭ ϲΑ

ϦΪϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

ϰίΟ ϰϟΎϣϋ 2021/3083

έϣ ΩϭΟϭϟ ϙϟΫϭ ˬ ( ˱ ΎγϠϓ 25 ˬ ϡϫέΩ ϥϭϧΎϣΛϭ ΩΣϭ ΔΎϣγϣΧϭ ϑϻ ΔόγΗ ) ϡϫέΩ 9,581.25 ώϠΑϣΑ ϰΎϬϧ ϝϛηΑ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗ : ΔυΣϼϣ

490,422.26
70,242.66

( ϝόϔϟΎΑ

Ωϳϔϳ ΎϣΑ 2020/10/08 Υέ΅ϣ ΔϳέηΑϟ Ωέϭϣϟ

έϣϭ ΩϭΟϭϟ ϙϟΫϭ ˬ ( ˱ ΎγϠϓ 5 ˬ ϡϫέΩ ϥϭΗγϭ ϥΎϧΛ· ΔΎϣόΑγϭ ϑϻ ΔΗγ ) ϡϫέΩ 6,762.05 ώϠΑϣΑ ϰΎϬϧ ϝϛηΑ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗ : ΔυΣϼϣ

--

ΔϣϠΗγϣϟ ϡϫέΩ 20,000

έϳΩϣϟ ϩέϭΩλ Ώϭγϧϣ ϊϳϗϭΗΑ ΎϬϳϠϋ ϊϗϭϣ ΔϧϳΩϣϟ

ˬ ΔΑϟΎρϣϟ ΔϣϳϘΑ ˬ ΔϧΩϟ Δϛέηϟ ϥϣ έΩΎλ
ϡϼΗγϹ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ϡΗΎΧΑ έϭϬϣϣ

490,422.26
70,242.66

Υέ΅ϣ ΔϳέηΑϟ Ωέϭϣϟ έϳΩϣϟ ϩέϭΩλ Ώϭγϧϣ

) ϡϫέΩ 9,000 ώϠΑϣΑ ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗϳγ ϰϟΎΗϟΎΑϭ ˬ ϡϫέΩ 3,000 ώϠΑϣΑ ϥΩϠϟ ϰϟΎϣΟϹ ϯέϬηϟ έΟϷ Δϣϳϗ : ΔυΣϼϣ

έϳΗϭϔϟ Γέϭλϭ ˯έηϟ έϣϭ ϥϣ Γέϭλ ϡΩϘϣ

ϲΎπϗ ϢϜΣ
ϲΎπϗ ϢϜΣ

ϥΩϠϟ ϕΣΗγϣϟ ώϠΑϣϟ Ωϳϔϳ ΎϣΑ 2020/09/20

Ωϳϔϳ Ύϣ ϡϳΩϘΗϟ ˱έυϧ ϙϟΫϭ ˬ ( ϡϫέΩ ϥΎϧΛ·ϭ ϰΗΎϣϭ Ύϔϟ ϥϭγϣΧϭ ΔόγΗ ΔΎϣ ) ϡϫέΩ 159,202 ώϠΑϣΑ ϰΎϬϧ ϝϛηΑ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗ : ΔυΣϼϣ
. ϯέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ ϯϭϋΩϭ ˯Ω ϯϭϋΩ ΩϭΟϭ

15

– ϡϫέΩ 56,908 ) ϥϋ

. ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ( ϡϫέΩ 81,206 ) ΔϠϣΎϛΑ ώϠΑϣϟ ΕΎΑΛ· ϯϭγ Ύϧόγϳ ϻ Ύϣϣ ˬ ΔϳϧΎΛϟ Δϔϟ ϥϭϳΩ ϥϣο

ϯέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ 2021/2372 ϡϗέ ΫϳϔϧΗϟϭ ˬ ϰΑΩ

14

ΔϣΎόϟ ΕϻϭΎϘϤϠϟ ϡϮϴϟ ΝήΑ ΔδγΆϣ

ϊϳϗϭΗΑ ΎϬϳϠϋ ϊϗϭϣ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ ΕΎϋϭΑρϣ

ϡ.ϡ.Ϋ

. ϯέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ ϯϭϋΩϭ ˯Ω ϯϭϋΩ ΩϭΟϭ Ωϳϔϳ Ύϣ ϡϳΩϘΗϟ ˱έυϧ ΩϭΟϭϟ ϙϟΫϭ ˬ ( ˱ ΎγϠϓ 74 ˬ ϡϫέΩ
ϡϫέΩ 159,202

20,925

ϥϣ ΎϬΗΎΑΛ·ϭ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ΏΎγΗΣ· ϥϣ ϥϛϣΗϧ ϰΗΣ ˬ ϥΩϠϟ ϰϟΎϣΟϹ ϯέϬηϟ έΟϷ Δϣϳϗ ιΧΗ ΕΩϧΗγϣ Δϳ΄Α ΎϧΗΎϓϭϣ ϡΗϳ ϡϟ : ΔυΣϼϣ

ϥϭϧΎϣΛϭ ΔόγΗ ΔΎϣΛϼΛϭ Ύϔϟ ϥϭέηϋϭ ΔόγΗ ΔΎϣγϣΧϭ ϥϭϳϠϣ ϥΎϧΛ ) ϡϫέΩ 2,529,389.74 ώϠΑϣΑ ϰΎϬϧ ϝϛηΑ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ϝϭΑϗ ϡΗ : ΔυΣϼϣ

159,202

15,983

˯ΎϧΑϟ Ωϭϣ ΓέΎΟΗϟ

ϯέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ 2021/746

˯Ω έϣ 2021/866 ϯϭϋΩϟ ϰϓ ϡϛΣϟ έϭΩλ

ϰϠϋ ΓέΩΎλ ΔϳΎϬϧ ΕΎϘΣΗγϣ ϑηϛ Γέϭλ

ϡ ϡ Ϋ ΪϋΎμϤϠϟ ϮϜϠϣ ϒϠΟ ϥΎϴΑέ

3,515,213.90

ΏΎδΣ ϒθϛ ΓέϮλϭ ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ϲΒυϮΑ ϚϨΑ Ϧϣ
˯ήη ήϣ ήϴΗϮϓ έϮλϭ ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ

ϲϣΩΧΗγϣϭ ϝΎϣϋϭ ϲϔυϭϣϟ ΔϘΣΗγϣϟ ΔϋϭϓΩϣϟ έϳϏ ΏΗϭέϟϭ έϭΟϷϭ ΔϣΩΧϟ ΔϳΎϬϧ ΕΎϘΣΗγϣ ϝϣηΗ ϰΗϟϭ

ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ

457,195.000

-

ϦΪϟ Ϧϣ ϒθϛ

ΔϳϧΎΛϟ Δϔϟ ϥϭϳΩ

ϊϣ ΎϬΗϼϣΎόΗΑ ΔϧΩϟ Δϛέηϟ ϥϣ έΩΎλ ΏΎγΣ

457,195.000

ήϴΗϮϔϟ Ϧϣ έϮλϭ ϦΪϟ ΏΎδΣ ϒθϛ
˯ήθϟ ήϣϭϭ ϢϴϠδΘϟ ΕΎϧϭΫϭ
ήϴΗϮϔϟ Ϧϣ έϮλϭ ϦΪϟ ΏΎδΣ ϒθϛ
˯ήθϟ ήϣϭϭ ϢϴϠδΘϟ ΕΎϧϭΫϭ
˯ήη ήϣϭϭ ήϴΗϮϓ ϊϣ ΔϟΎγέ
ΏΎτΧ Ϟλ Ωέ ΐϠρϭ ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ώϠΒϤΑ Δϛήθϟ ϟΎμϟ ϲϜϨΑ ϥΎϤο
ϢϫέΩ 2,635,000

. ϥΎϛ ϥ· ϙϟΫ ϑϼΧ Ωϳϔϳ ΎϣΑ ΔϧϳΩϣϟ Δϛέηϟ
έϳΗϭϔϟ Γέϭλϭ ˯έηϟ έϣϭ ϥϣ Γέϭλ ϡΩϘϣ

3,515,213.90

ϲΒυϮΑ ϢϛΎΤϣ -ϲΎπϗ άϴϔϨΗ ήϣ
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. ϩϼϋ ΔϳϧΎΛϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ϥΩϠϟ ρϘϓ έϭϬη 3 έΟ Δϣϳϗ ΕΎΑΛ· ϡΗ Ϫϧ΄Α ˱ ΎϣϠϋ ˬ ( ϥΩϟ ) ϝϣΎόϠϟ έϭϬη ΔΛϼΛ 3 έΟ ϥϋ Ωί Ύϣϳϓ ΔϳϟΎϣϋ
Δϛέηϟ ϥϣ έΩΎλ ΏΎγΣ ϑηϛ ϥϣ Γέϭλ ϡΩϘϣ

Ε˯έΟϹ ϥϳϣ

Þ ¢Üġ Úìã ¦ ¢Ę{

ϯέϳϟΎΑ ϝΎηέΎΑΎϛ

ϰϫ ˬ ( ϡϫέΩ ϥϭόΑγϭ ΔϳϧΎϣΛ ΔΎϣόΑγϭ ˱ Ύϔϟ ϥϭΛϼΛϭ ΔΛϼΛ ) ϡϫέΩ 33,778 ώϠΑϣ ϭϫϭ ΔϳΩΎόϟ ϥϭϳΩϟ ΔϔΑ ˱ ΎΗϗ΅ϣ ϪΑ ϝϭΑϘϣϟ ώϠΑϣϟ : ΔυΣϼϣ

ΎϣΑ ϰΑΩ ϡϛΎΣϣ ϥϣ ΓέΩΎλ ΓΩΎϬη Γέϭλ ϡΩϘϣ

©ôË  4 ¦ 2021 à¬× 4  4 ¦ñ Ø» ÷

ϦΪϟ Ϧϣ ΔϟΎγέ
ϲΎπϗ άϴϔϨΗ ΔΤϻ

ϢϬϧϮϳΩ ΔϟϮΒϘϤϟ ϦϴϨΪϟ ϥΎϴΑ
ϥϮϳΪϟ ϖϴϘΤΗ ΔϤΎϘϟ ˱ ΎϘϓϭ
(ϲΒυϮΑ) ϡ ϡ Ϋ Ε˯ΎθϧϺϟ ϚΘΑέ/ϦϳΪϤϟΎΑ ΔλΎΨϟ
αϼϓ· Ε˯ήΟ·2021ΔϨδϟ 4Ε˯ήΟϹ ΐϠρ ϲϓ

�أ ف ب-•• �أنقرة

 �ش�أنه �ش�أن،منذ �أ�سابيع يتنقل ف��احت يوك�سل
 من �صيدلية �إىل �أخ��رى بحثا،�آالف الأت��راك
عن �أدوية مل تعد متوفرة يف ال�سوق مع انهيار
.اللرية الرتكية
 عامًا الذي35 ويقول الرجل البالغ من العمر
 وهو،يعاين منذ ت�سع �سنوات من مر�ض بهجت
مر�ض نادر من �أمرا�ض املناعة الذاتية ي�سبب
��ص��داع��ا م ��ؤمل��ا “�أحيانا ال �أج ��د �أدوي �ت��ي على
.»الإطالق وتزداد حالتي �سوءًا
وي�ضيف “الأمر �صعب للغاية لكن علي ان
 يعترب القطاع الطبي من.”ا�ستمر يف العمل
الأك�ثر ت�ضرراً ب�سبب اعتماده على الواردات
 �أ�صبحت جمموعة.مع انهيار العملة الوطنية
كاملة من الأدوي��ة املخ�ص�صة لعالج �أمرا�ض
مثل ال�سكري وال�سرطان �أو حتى نزالت الربد
. الف �صيدلية يف تركيا27 غري متوفرة يف
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( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

 38

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

 39

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
 40

53,969

ÀȂǈŨÂ ƨƯȐƯ
ƨƟƢǸǠǈƫÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂƬǇÂ ƨǠǈƫÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈŨÂ ƨƯȐƯ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ
ÀȂƬǇÂ

6,543

6,543

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂǠƥ°¢Â ƨƯȐƯÂ
31,720

ÀȂƯȐƯÂ ƾƷ¦Â
ƨƟƢǸǠƦǇÂ ÅƢǨǳ¢
ÀÂǂǌǟÂ
89,411

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂǠƥ°¢Â
31,720

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƾƷ¦Â
ÀÂǂǌǟÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢťÂ ƨǠǈƫ
ƾƷ¢Â ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

ǂǌǟ ƾƷ¢Â

ǂǌǟ

62,513

62,513

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ÀƢǼƯ¦
ƨƟƢǸǈŨÂ
ǂǌǟ ƨƯȐƯÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ÀƢǼƯ¦
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǈŨÂ
ǂǌǟ

7,448
»ȏ¡ ƨǠƦǇ

7,448
ƨƟƢǸǠƥ°¢Â »ȏ¡ ƨǠƦǇ

ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǠƥ°¢Â

ÀȂǠƥ°¢Â ƨȈǻƢťÂ

130,262

130,262

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨƟƢǷ
ÀƢǼƯ¦Â ÀƢƬƠǷÂ
ÀȂƬǇÂ

133.833

133.833

ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǷ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢŶƢťÂ
ÀȂƯȐƯÂ

ÀȂƯȐƯÂ ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǷ
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢŶƢťÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂƯȐƯÂ

9.071

9.071

»ȏ¡ ƨǠǈƫ
ÀȂǠƦǇÂ ƾƷ¦ÂÂ

ƾƷ¦ÂÂ »ȏ¡ ƨǠǈƫ
ÀȂǠƦǇÂ

8.037

8.037

»ȏ¡ ƨȈǻƢť
ÀȂƯȐƯÂ ƨǠƦǇÂ

ƨǠƦǇÂ »ȏ¡ ƨȈǻƢť
ÀȂƯȐƯÂ

6.569

6.569

8.037

»ȏ¡ ƨȈǻƢť
ÀȂƯȐƯÂ ƨǠƦǇÂ
4.391

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂǠǈƫÂ
192,688

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂƬǇÂ
8.037

ƨǠƦǇÂ »ȏ¡ ƨȈǻƢť
ÀȂƯȐƯÂ
4.391

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂǠǈƫÂ
192,688

ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠǈƫÂ
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂǻƢťÂ

ÀȂǠǈƫÂ ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷ
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǸƬǇÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǻƢťÂ

59,477

59,477

ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠǈƫÂ
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂǻƢťÂ
84,780

ÀȂǻƢťÂ ƨǠƥ°¢
ƨƟƢǸǠƦǇÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǻƢťÂ
6.584

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂǻƢťÂ
6.651

ÀȂǠƦǇÂ ƨǈŨ
ÀƢƬƠǷÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠƦǇÂ
90.653

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠǈƫ
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂǈŨÂ
124.241

ÀÂǂǌǟÂ ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǷ
ƾƷ¦ÂÂ ÀƢƬƠǷÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǠƥ°¢Â

7,535

»ȏ¡ ƨǠƦǇ
ƨƟƢǸǈŨÂ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

 דɯʊȧȲ ȯɮȨɭ ʅֺʊȉ Ȇɱɽɭ ȳɡȉ ɽȉȄ ȯɮȨɭ 115
ɯʊɨȷ ȯɮȨɭ

ÀȂǠǈƫÂ ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷ
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǸƬǇÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǻƢťÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ʅȲȆɀɱȄ ɬɽʊɛ ʅȲȆɀɱַȄ ȯȍɏ ȯɮȨɭ 116

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ȽʋȕȆȷ ɰȆȡȄȲ ȆȍȻɽȉ 117

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

șɱȆɱȄ ɖȆȼʋɟ ȠȆȍɱȆȻ ɖȆȼʋɟ șɱȆɱȄ 118

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

 21
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ȮȆɠȆɠ ȳɡȉ ɽȉȄ ɯʊɨȸɦȄ ȯȍɏ 119



ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȮַȆɸȄȳȉ ɖȄȮȆʆ ȽʋɸȆɭ 120

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ʎɭȆȸʇ ȄȲɼȮ ɰȄȲȆɢʊȷȆȡȄȲ ʎɭȆȸʇ ȄȲɼȮ 121

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɬֺȣɱȆɭ Ȇɳʋț ȲȆɭɽɟ ȽʉȲɽȷ 122

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ȆɭȲȆȻ ȆɭȲȆȻ ɤַف؈ɸ ȲȆɭɽɟ ȠȄȲ 123

 22ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ



ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɯʊȸɲ ȯɮȨɭ ɰȆɭȲȄ ȯɮȨɭ 124

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ʏڴɏ ȴȆȗɮɭ ف؈ȼɮȻ 125

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɬȄȲ ȔȆɱ ȆɳʆȮ ɬȄȲ əʆȮ ɰɽȼʋɗ 126

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ɰȆɗȳɏ ف؆ɟȄ ف؆ɟȄ ɰȆɗȳɏ 127

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɰȆȝʈȲȆȣɳʆȮȆȋɽȕȆɠȆȕȆɭ ɰȆɺɮʊȷȆʆȆȣʊɗ ȑʆȮȄȳȉ 128


 23 ( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȄȴɼȵʆȮ ȹɴʆȮ ʅف ؈ɦȆɗ ɣɱȄȳɗ ȯɱɽɭȆʆȮ 129

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

84,780

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢťÂ ƨǠƥ°¢
ÀȂǻƢťÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɰȆɭɽț ɤȆȣɱɽɗȆɠ ȶȆʆȄȮ ۚܣʊȉ 130

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

6.584

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂǻƢťÂ
6.651

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨƬǇ
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸƬǇÂ ÀȂǈŨÂ ƾƷ¦ÂÂ
ÀȂǈŨÂ
75.247

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÀȂƯȐƯÂ ƨƟƢǷ
ÀƢƬƠǷÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂƬǇÂ ÀƢǼƯ¦Â

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂƬǇÂ ƨǠǈƫÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

89,411

ÀȂǻƢťÂ ƨǠǈƫ
ƨƟƢǸǠƥ°¢Â ÅƢǨǳ¢

75.247

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƨǈŨ
ƨǠƦǇÂ ÀƢƬƠǷÂ
ÀȂǠƥ°¢Â
90.653

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠǈƫ
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂǈŨÂ
124.241

ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǷ
ÀȂǠƥ°¢Â ƾƷ¦ÂÂ ÀƢƬƠǷÂ

7,535

»ȏ¡ ƨǠƦǇ
ƨǈŨÂ ƨƟƢǸǈŨÂ

ÀȂƯȐƯÂ ƨǈŨÂ

ÀȂƯȐƯÂ

121,586

121,586

ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǷ
ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ
ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂǻƢťÂ
11,224

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƾƷ¢
ƨǠƥ°¢Â ÀƢƬƠǷÂ
ÀÂǂǌǟÂ
5,122

»ȏ¡ ƨǈŨ
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷÂ
ÀÂǂǌǟÂ
6,425

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǈŨÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀÂǂǌǟÂ
6,441

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǠƥ°¢Â
4,406

ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǷ
ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ
ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂǻƢťÂ
11,224

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƾƷ¢
ƨǠƥ°¢Â ÀƢƬƠǷÂ
ÀÂǂǌǟÂ
5,122

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǈŨ
ÀÂǂǌǟÂ ÀƢǼƯ¦Â
6,425

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǈŨÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀÂǂǌǟÂ
6,441

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǠƥ°¢Â
4,406

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

92,322

92,322

ÀȂǠǈƫÂ ÀƢǼƯ¦
ƨƟƢťȐƯÂ ÅƢǨǳ¢
ÀÂǂǌǟÂ ÀƢǼƯ¦Â
9,302

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠǈƫÂ ÀƢǼƯ¦
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢťȐƯÂ
ÀÂǂǌǟÂ
9,302

»ȏ¡ ƨǠǈƫ
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢťȐƯÂ

»ȏ¡ ƨǠǈƫ
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢťȐƯÂ

146,809

146,809

ƨƬǇÂ ƨƟƢǷ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢŶƢťÂ
98,748

ÀȂǠƥ°¢Â ƨƬǇÂ ƨƟƢǷ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢŶƢťÂ ÅƢǨǳ¢

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ʏڴɏ ɰȆɭȳɗ ɵɮȧȳɦȄ ȯʊȍɏ 131

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɕɳʋȷ ɰȆȡȲɽȷ ɕɳʋȷ ȳʆȯɳʊɗȄȮ 132


 24ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ȆʈȲȆɢȷ ɤȆɳȼʋɗ ȶɽȡ ɤȆɳȼʋɗ 133

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɰȆʈȲɽɟ ʎɲɽȷ 134

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ʅȲȆٮڈɽɟ ȲȆɭɽɡȼʋɡʊɱ ȆɮʈȲ 135

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ɽȗɸȆɭ ɰȆʆȆɭȄȲ ȲȆɭɽɟ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɰȆȣɱȄف؈ɱ 136

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

98,748

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠǈƫÂ ƨȈǻƢť
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ
ÀȂǠƥ°¢Â

6,457

6,457

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǈŨÂ
6,487

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǻƢťÂ
8,255

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǈŨÂ
6,487

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǻƢťÂ
8,255

»ȏ¡ ƨȈǻƢť
ƨǈŨÂ ÀƢƬƠǷÂ
ÀȂǈŨÂ

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨȈǻƢť
ÀȂǈŨÂ ƨǈŨÂ

97,661

97,661

ÀȂǠǈƫÂ ƨǠƦǇ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ



ȮɽɮȨɭ ȮɽɮȨɭ ȯɮȧȄ ȳɸȆȷ 137

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ɰȄɽȷȆȉ ʅȳȼʋɭ ɰȄɽȷȆȉ ȽʋȋɼȲ 141


ʅȲȆɀɱַ ȴȆȗɮɭ ʅȲȆɀɱȄ ɪʊɡȻ 142

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɽȕȆɭ ɤȆȋɽȡ ȲȆɭɽɟ ȠȄȲ 144

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠǈƫÂ ƨǠƦǇ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
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ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

»ȏ¡ ƨǈŨ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǈŨÂ

7,242

7,242

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨǠƦǇ
ÀȂǠƥ°¢Â ÀƢǼƯ¦Â

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǠƦǇ
ÀȂǻƢťÂ ƨƯȐƯÂ

7,198

7,198

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ



ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǠƦǇ

ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǷÂ
ÀȂǠǈƫÂ

ÀȂǠǈƫÂ ƨȈǻƢťÂ

6,725

6,725

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

6,384

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂǻƢťÂ

ƨƟƢťȐƯÂ »ȏ¡ ƨƬǇ
ÀȂǻƢťÂ ƨǠƥ°¢Â

8,618

8,618

»ȏ¡ ƨȈǻƢť
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ǂǌǟ

»ȏ¡ ƨȈǻƢť
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ǂǌǟ

6,601

6,601

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨƬǇ
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ƾƷ¦ÂÂ
44,370

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ɽȗɸȆɭ ɰȆȗʊɗ ɽȗɸȆɭ ȽʉȲɽȷ 153

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ɕɳʋȷ ȲȆɢɦȆȉ ɕɳʋȷ ȲȯɳʈȲɽȷ 154

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ȅȳȼʋɭ ȄȲȯɳʊɸȆɭ Ȅȳȼʋɭ ɬȄȲ Ȇȗʋȷ 155

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
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ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǈŨÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ
ÀÂǂǌǟÂ

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
 28

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

»ȏ¡ ƨǠƦǇ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ۚܣɗȄ\ ȮȆɢɱɽȉ ʏڊȆȻ 150

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

7,183

»ȏ¡ ƨǠƦǇ
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǷÂ
ÀȂǻƢťÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɤȆȍɭȄȲȆɸȮ ȲȆɭɽɟ ȽʋȡȄȲ 149

 דȳȿȆɱ  דȵʆȆɗ ȯɮȨɭ 152

»ȏ¡ ƨǈŨ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǈŨÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȲȆȡȆȸɮʈȳȉ ɕɳʋȷ ȲȆɮɟ ɤɽɸȄȲ 148

ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂƬǇÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȮȆȷȄȲȆȉ ɰȆȉȆȉ ȮȆȷȄȲ ȲȆȗȸʇ ȳʆȆȉ 147

5,504

44,370

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɪʆȄȲȆȕֺʊɗɼȮȆɱ ؟ۜܣɽɟ ȆʈȲɽɟ ؟ۜܣɽɟ ȆʈȲɽɟ 143

ɪʊȉַȆɗ ʅف؈ȼɴʆȄ ʎȖɽɟ ʏڴɏ 146

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ɤַ ɬȄȲ ɤȆȋȳʆȯɳʈɽȕȆȷ 156

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ȅɽȼʋɗ șʆفɭȄȲ ȆɭȄȲȆɠ Ȅɽȼʋɗ ȲȆɢɱȆȻ ʏࡩȄȲ 157
ȆɭȲȆɠ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ȇȼɡʈȳȉ ɬȄȲ ȯɱɽȡ ɬȆȣɱȆȷ 159

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ȯɮȨɭ ف؈ȡȆȗȷȄȮ ȯɮȨɭ ɪʊȎȷ 160

ƨǠƥ°¢Â »ȏ¡ ƨǠƦǇ
ÀȂƬǇÂ

156,176

156,176

ƨƬǇÂ ƨƟƢǷ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈŨÂ
ƨƬǇÂ ƨƟƢǷÂ
ÀȂǠƦǇÂ

ÀȂǈŨÂ ƨƬǇÂ ƨƟƢǷ
ƨƬǇÂ ƨƟƢǷÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǠƦǇÂ

6,489

6,489

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǻƢťÂ
8,568

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǻƢťÂ
8,568

»ȏ¡ ƨȈǻƢť
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂƬǇÂ

»ȏ¡ ƨȈǻƢť
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂƬǇÂ

4,840

4,840

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢ ƨƟƢŶƢťÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ÀȂǠƥ°¢Â ƨƟƢŶƢťÂ
ÀȂǠƥ°¢Â
6,718

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ
ǂǌǟ
88,373

ÀȂǻƢťÂ ƨȈǻƢť
ƨƟƢťȐƯÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǠƦǇÂ ƨƯȐƯÂ
8,079

»ȏ¡ ƨȈǻƢť
ÀȂǠƦǇÂ ƨǠǈƫÂ
58,126

6,718

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ
ǂǌǟ
88,373

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢťÂ ƨȈǻƢť
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂǠƦǇÂ
8,079

ƨǠǈƫÂ »ȏ¡ ƨȈǻƢť
ÀȂǠƦǇÂ
58,126

ÀȂǈŨÂ ƨȈǻƢť
ƨƬǇÂ ƨƟƢǷÂ ÅƢǨǳ¢
ÀÂǂǌǟÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈŨÂ ƨȈǻƢť
ƨƬǇÂ ƨƟƢǷÂ
ÀÂǂǌǟÂ

55,184

55,184

ÀȂǈŨÂ ƨǈŨ ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈŨÂ ƨǈŨ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǷÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢťÂ ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǷÂ
ÀȂǻƢťÂ
65,566

65,566

ÀȂƬǇÂ ƨǈŨ
ƨƟƢǸǈŨÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂƬǇÂ ƨƬǇÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨǈŨ
ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂƬǇÂ

4,439

4,439

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂƯȐƯÂ

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂƯȐƯÂ

3,852

3,852

»ȏ¡ ƨƯȐƯ
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢŶƢťÂ
ÀȂǈŨÂ
68,657

ƨƟƢŶƢťÂ »ȏ¡ ƨƯȐƯ
ÀȂǈŨÂ ÀƢǼƯ¦Â
68,657

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨȈǻƢť

ƨƟƢǸƬǇÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǈŨÂ ƨǠƦǇÂ

ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂǈŨÂ

4,897

4,897

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢŶƢťÂ
ÀȂǠǈƫÂ
6,450

ƨƟƢŶƢťÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ÀȂǠǈƫÂ ƨǠƦǇÂ
6,450

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǈŨÂ

»ȏ¡ ƨƬǇ
ÀȂǈŨÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

165,555

165,555

ƨǈŨÂ ƨƟƢǷ
ÀȂƬǇÂ ƨǈŨÂ ƨƟƢǷ
ƨƟƢǸǈŨÂ ÅƢǨǳ¢
ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ
ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂǈŨÂ ƨǈŨÂ
ÀȂǈŨÂ ƨǈŨÂ
4,400

69

4,400

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

4,453

4,453

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǈŨÂ
104,696

ÅƢǨǳ¢ ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǷ
ƨƬǇÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂǠǈƫÂ
4,490

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǈŨÂ
104,696

ÅƢǨǳ¢ ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǷ
ƨƬǇÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂǠǈƫÂ
4,490

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǠǈƫÂ

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ÀȂǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

5,506

5,506

»ȏ¡ ƨǈŨ
ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǈŨÂ
46,818

ÀȂǠƥ°¢Â ƨƬǇ
ƨƟƢŶƢťÂ ÅƢǨǳ¢

»ȏ¡ ƨǈŨ
ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǈŨÂ
46,818

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨƬǇ
ǂǌǟ ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢŶƢťÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɰȆȉֺʊȻ ɽɳʋȉ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

70

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

Ȳɽɱ ȯɮȨɭ ȯʊȷ ȲɽɱȄ ɂȆʊɗ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

71

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɕɳʋȷ ɕɳʋȷ ɤȆɠȆȷ ʎȖɽ٭ڈȆ٭ڈ

72
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ʎȖȆȷ ʅȯʈȲ ȆȕȆɢɳʊɗ

73
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ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ȹʋɱȄ ʅȲȆȍɦȄ ȯȍɏ

74

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ȲȆɭɽɟ ȥʈȲɽɱȆɭ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

76

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ɽɱȆɢʆȄȄȲɼȮ ɰȆɘɨʊȷɽȍɱȄ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

75

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ɰȆʊɭ ɵʆȮ ȯȡɼȲ ȈȆʊɇ ȯɮȨɭ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

77

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ȲȆɢʊȼɭɽȷ ȆɳȼʉȳɡɭȄȲ

78

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
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2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ȶȆɘʊɱ ȆɭȄȲ Ȇȡɽɦ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

79

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ȯɮȧȄ  דșɮɐɲ ȽʉȲȄɼ ȯɮȨɭ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

80

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ɰȆȡɽȍɭȄȲ ȠȲɽȷ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

81

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀȂƬǇÂ ƨȈǻƢť

9,963

»ȏ¡ ƨǠǈƫ
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ
ÀȂƬǇÂ
16,393

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƨƬǇ
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂǠǈƫÂ

ȄɼȮȆȻȆɭ ȶɽȡ ɬȆʊɨʈɼ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

82

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
 13


ʏڴɏ ȳɔȿȄ Ȳȯʊȧ ɤȆȍɛȄ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

83

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ȯȡȆɭ ȯɮȨɭ ɯɦȆɏ ف؈ȣםȆɏ ȯɮȨɭ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

84

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ʅȆȋȲ ʅȆȋȲ ɣʊȎȷ ɵȸȧ ȯɮȨɭ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

85

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ɵȸݍݰȄ ɽȉȄ ȯɮȨɭ  דǴȆɳȷ ȯɮȨɭ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

86

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ȲȆɭɽɟ ʅȆȣɱȆȷ

87
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ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ɰȆɭȴ ɵɭȵɦȄ ɝʊȗɏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

88

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ȲȄɽȸʇȯɱȆȻ Ȇɭȳʈɼ ɤȄȮȆȉ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

89

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɬȲȄȲȯɳʊȡȄȲ ɬȄȲ ȽʋȡȄȲ

90

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ȆȻȆȉ ɰȆȻ ȆȻȆȉ ɰȆȻ ȳٮڈȄ ɷȆȻȮȆȉ ɚȮȆȿ

91
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

6,613

»ȏ¡ ƨǠǈƫ
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ
ÀȂƬǇÂ
16,393

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƨƬǇ
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂǠǈƫÂ
6,613

ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨƬǇ
ǂǌǟ ƨƯȐƯÂ

6,345

6,345

ʅȆȻȄ əʆȮ ɪʊȍɟ

92
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ʏڴʊɗɽȕɽȉ ɰȄȲȯɳʈȲɽȷ ɰ؈ȉȄ

6,365

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

93

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȲɽɟȲȆ ٮڈȲȆɭ ɽɡɘʊȻ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

94

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨƟƢťȐƯÂ »ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǈŨÂ ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂǠƥ°¢Â ƨǈŨÂ
ÀȂǠƥ°¢Â
6,365

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ



9,963

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ǂǌǟ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

81,216

Ͳ

81,216

ÀȂǻƢťÂ ƾƷ¦Â
ÀƢƬƠǷÂ ÅƢǨǳ¢
ǂǌǟ ƨƬǇÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢťÂ ƾƷ¦Â
ǂǌǟ ƨƬǇÂ ÀƢƬƠǷÂ

45,261

45,261

ÀȂǠƥ°¢Â ƨǈŨ
ÀƢƬƠǷÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂƬǇÂ ƾƷ¦ÂÂ
4,369

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂƬǇÂ

ȲȆɭɽɟ əʊȻ ɖȄȮȆʆ ȲȆɭɽɟ ȄȲȯɳʊȡȆɱ

ȯɮȧȄ ɤɽȷȲ ȯɮȨɭ ȯɮȧȄ ف؈ȼɮȻ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

95

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

96

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

74,526

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨǈŨ
ƾƷ¦ÂÂ ÀƢƬƠǷÂ
ÀȂƬǇÂ
4,369

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂƬǇÂ
74,526

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƨǠƥ°¢
ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǈŨÂ

ÀÂǂǌǟÂ ƨƬǇÂ

ÀÂǂǌǟÂ

9,182

9,182

»ȏ¡ ƨǠǈƫ
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷÂ
ÀȂǻƢťÂ

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǠǈƫ
ÀȂǻƢťÂ ÀƢǼƯ¦Â

5,451

5,451

»ȏ¡ ƨǈŨ
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǈŨÂ
68,460

ÀȂƬǇÂ ƨȈǻƢť
ƨƟƢǸǠƥ°¢Â ÅƢǨǳ¢
ÀȂƬǇÂ
7,461

»ȏ¡ ƨǈŨ
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǈŨÂ
68,460

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨȈǻƢť
ÀȂƬǇÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
7,461

6,529

6,529

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀÂǂǌǟÂ ƨǠǈƫÂ

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀÂǂǌǟÂ

5,226

»ȏ¡ ƨǈŨ
ƨƬǇÂ ÀƢƬƠǷÂ
ÀÂǂǌǟÂ
7,579

5,261

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨǈŨ
ÀȂƬǇÂ ƾƷ¦ÂÂ
5,226

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨǈŨ
ÀÂǂǌǟÂ ƨƬǇÂ
7,579

6,582

6,582

»ȏ¡ ƨƬǇ
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǈŨÂ

»ȏ¡ ƨƬǇ
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǈŨÂ

ÀȂǻƢťÂ

ÀȂǻƢťÂ
10,331

»ȏ¡ ¨ǂǌǟ
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂƯȐƯÂ

»ȏ¡ ¨ǂǌǟ
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂƯȐƯÂ

86,684
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢťÂ ƨƬǇ

86,684
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢťÂ ƨƬǇ

20,352

6,534

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

șʊɨʊɸ ȴɼȳɟ șʊɨʊɸ ɵȣʊɸ

98

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɵʆȯɦȄ ȴȆʆȄ ȲȄȮȆȷ ɰ؈ȸȧ Ȳɽɱ

99

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ʅȮ ȳɟ ɰȄȯɱȆȻ ʎʉȮ ʅɽɨʊɱ 100

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
 17


ɝʆȯȿ ȑʋȸȧ ȯɮȨɭ ɰ؈ɳȸȧ ɬֺɓ 101

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɯȷȆɛ ȯɮȨɭ ȯɮȧȄ ȴɼف؈ɗ 102

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ȶɽȉ ɰȆʊɱȆɭȄȳȋɽȷ 103

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɕɳʋȷ ɤַ ʅȯʊȻ ɕɳʋȷ ɤַ ʅȲȆɸ 104

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ȄȯʈȲȆȉ ɰȆɸɽɭ ȄفʊȉȆȉ ȄȯʈȲȆȉ əʆȮɽȷȆȉ 105
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
 18


ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ȯɱȆȻ ɰȆȼʋɟ ȲȆɭɽɟ əʊȣɱȆȷ 106

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɕɳʋȷ əʆȯɦȆȉ ȲȆɭɽɟ ɽɡɳʈȲ 107

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

»ȏ¡ ƨǠƦǇ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂǠƦǇÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟ
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂǈŨÂ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

»ȏ¡ ƨǠƦǇ
ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂǠƦǇÂ ƨǠǈƫÂ

10,331

97

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

»ȏ¡ ƨǠƦǇ
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂƬǇÂ

5,261

ȆȗʊɦȆɭ ȔȄȳȸȧ ȆȗʊɦȆɭ ف؈ȣɱȄȲɽɱ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

»ȏ¡ ƨǠƦǇ
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂƬǇÂ

»ȏ¡ ƨǈŨ
ƾƷ¦ÂÂ ÀƢƬƠǷÂ
ÀȂƬǇÂ



( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÀȂǠƦǇÂ ƨǠƥ°¢
ƨƟƢǸǈŨÂ ÅƢǨǳ¢

ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂǻƢťÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɕɳʋȷ ȽʇȮɽȷ ɕɳʋȷ ȲȆɭɽ ɟ ȽʋɨʊȘʊɭ 158

»ȏ¡ ƨǠƦǇ
ÀȂƬǇÂ ƨǠƥ°¢Â

ɬȄȲ ȲȆɸȮȆɭȄȲ ɬȄȲ Ȇɗȳȡɽ ȷ

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨƟƢťȐƯÂ »ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǈŨÂ ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂƬǇÂ ƨǈŨÂ
ÀȂƬǇÂ

 26ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ȲȮȆɛ ȲȮȆɛ ʏڲɽɱȆɠȄȮȆɗ ȶȲȆȧ 145

7,064

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

 16

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

5,504

6,384

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɰȄȲȆɢȷȆ ٭ڈʅֺʊȉ ɰȄȲȆɢȷȆ ٭ڈȲȆɭɽɡʈȳȷ 151

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǈŨÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ
ÀÂǂǌǟÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

5,240

7,183

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨǈŨ
ÀȂǠƥ°¢Â

»ȏ¡ ƨǠƦǇ
ÀƢǼƯ¦Â ÀƢƬƠǷÂ
ÀȂǠƥ°¢Â

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

»ȏ¡ ƨǈŨ
ÀȂǠƥ°¢Â ÀƢƬƠǷÂ

5,240

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɷȆȷ ʎɢʊםȆȉ ɷȆȷ ȲȆɭɽɟ ɽȗɱȆɭ 140

7,064

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǂǌǟ ƨȈǻƢťÂ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ɽȕȆɸȆɭ ȽʋɱȆȡ ɽȕȆɸȆɭ ȲȆɭɽɟ Ȉַɽȡ 139

ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǠƥ°¢Â

 15
2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

 25

ɕɳʋȷ ȳʆȯɳʊɗȲȆɸ ȲȆɭɽɟ ɰȆȻɽɦȲȆȕ 138

ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǠƥ°¢Â

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÀȂǠǈƫÂ ƨȈǻƢť
ƨƟƢǸǠƦǇÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǠƥ°¢Â ƨȈǻƢťÂ

ƨƟƢǸƬǇÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂƬǇÂ ƾƷ¦ÂÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

53,969

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǂǌǟ ƾƷ¢Â ƨƟƢǷ
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢŶƢťÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǈŨÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

 35

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǂǌǟ ƾƷ¢Â ƨƟƢǷ
ƨƟƢŶƢťÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǈŨÂ ƨȈǻƢťÂ

ɞȆȡȄȲ ɰַַ ɞȆȡȄȲ ȲȆɭɽɟ Ȇɱɽɭ 108

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

Ȇȗȋɽȧ ȽʋɱȆȡ Ȇȗȋɽȡ ȲȆɭɽɟ Ȇɱɽɭ 109

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

20,352

6,534

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂƯȐƯÂ

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂƯȐƯÂ

111,858

111,858

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

 19


ɕɳʋȷ ɤȆɘʊɟ ɕɳʋȷ șʊȡȲȆɸ

110

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɣɱɽȕ ȲȆɭɽɟ ɪʊɱȄ 111

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɰȆȫ ȈɽʆȄ ȯɮȨɭ ȯɮȨɭ ɰȆȫ ȯɺɗ 112

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ɬȄȲ ȮȆȷȳȉ ɰɽȡȲȄ 113

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ɵɮȧȳɦȄ ȯȍɏ ɂȆʊɏ ȭʊȻ 114

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÀȂƯȐƯÂ

83,575

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢťÂ ƨƯȐƯ
ƨǈŨÂ ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂǠƦǇÂ

فȡ ɵȸȧ ɯʊɸȄȳȉȄ ȳɭȆȕ

25

ÀȂǻƢťÂ ƨƯȐƯ
ƨƟƢǸǈŨÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǠƦǇÂ ƨǈŨÂ

83,575

378,447

378,447

ȯʊɭȆȨםȄ Ȯɽȍɏ ɰ؈ȸȧ ɪɏȵɭ ؠۜܣʋɏ

26

ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢťȐƯ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǠƥ°¢Â

ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢťȐƯ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǠƥ°¢Â

125,166

125,166

ƨǈŨÂ ƨƟƢǷ
ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ
ƨƬǇÂ ƨƟƢǷÂ
 ÀȂƬǇÂ
105,269

ƨǈŨÂ ƨƟƢǷ
ƨƟƢǷÂ ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ
ÀȂƬǇÂ ƨƬǇÂ
105,269

ÅƢǨǳ¢ ƨǈŨÂ ƨƟƢǷ
ƨǠǈƫÂ ÀƢƬƠǷÂ

ÅƢǨǳ¢ ƨǈŨÂ ƨƟƢǷ
ƨǠǈƫÂ ÀƢƬƠǷÂ

ÀȂƬǇÂ

ÀȂƬǇÂ

ȮֺݍݨȄ  דȯȍɏ ɪɄɗ ȳɭȆȷ

30

ÀȂƬǇÂ ƨǈŨ
ƨƟƢǸǠǈƫÂ ÅƢǨǳ¢
ǂǌǟ ƨǠƦǇÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨǈŨ
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ
ǂǌǟ

41,972

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƾƷ¦Â
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǠǈƫÂ
ÀȂǠƦǇÂ

ɻɱȆɳɟ ȮɼȄȮ ɬֺȸɦȄ ȯȍɏ ȮɽɮȨɭ

31

ÀȂǠƥ°¢Â ƾƷ¦Â
ƨƟƢǸǠǈƫÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǠƦǇÂ ÀƢǼƯ¦Â

41,972

72,972

72,972

ف؈ɜɳɏ ɻɇ ȯɮȨɭ ɻɇ

32

74,825
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƨǠƥ°¢
ƨǈŨÂ ƨƟƢŶƢťÂ
 ÀÂǂǌǟÂ

47,277

47,277

ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠƦǇ
ÀƢƬƠǷÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǠƦǇÂ ƨǠƦǇÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠƦǇ
ƨǠƦǇÂ ÀƢƬƠǷÂ
ÀȂǠƦǇÂ

145,066

145,066

ƨǈŨÂ ƨƟƢǷ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â
ÀȂƬǇÂ ƨƬǇÂ

ÀȂǠƥ°¢Â ƨǈŨÂ ƨƟƢǷ
ÀȂƬǇÂ ƨƬǇÂ ÅƢǨǳ¢

148,514

148,514

ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǷ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â

ÀȂǠƥ°¢Â ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǷ
ƨƟƢǸǈŨÂ ÅƢǨǳ¢

ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǈŨÂ
ǂǌǟ

ǂǌǟ ƨǠƥ°¢Â

75,158

75,158

ÀȂǠƦǇÂ ƨǈŨ ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƨǈŨ
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǷÂ ÅƢǨǳ¢
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǷÂ
ÀȂǈŨÂ
ÀȂǈŨÂ

ǂǌǟ ƢǼƯ¦Â ÀƢƬƠǷ
ƨƟƢǸǠǈƫÂ ÅƢǨǳ¢
ƨǠƥ°¢Â
140,146

ǂǌǟ ƢǼƯ¦Â ÀƢƬƠǷ
ƨƟƢǸǠǈƫÂ ÅƢǨǳ¢
ƨǠƥ°¢Â
140,146

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨƟƢǷ ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨƟƢǷ
ƨƬǇÂ ƨƟƢǷÂ
ÀȂǠƥ°¢Â ƨƬǇÂ ƨƟƢǷÂ
ÀȂǠƥ°¢Â
135,415

135,415

ƨǈŨÂ ƨƟƢǷ ÀȂƯȐƯÂ ƨǈŨÂ ƨƟƢǷ
ƨƟƢǸǠƥ°¢Â ÅƢǨǳ¢
ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ
ƨǈŨÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ǂǌǟ ƨǈŨÂ
ǂǌǟ

ɬȴȆɏ ȮɽɮȨɭ ȩʊɮȷ ȯɮȨɭ

ɚȆɛ ɰȆɮȝɏ ɬȳɟȄ ʎɭ

. 4 ¦ñ
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ìß× Ì× Ýæë¡ ÜìÏ ýė

 Þë¢× ¢à«

ÕæÐĞ ÆØĞ
˱ ΎΘϗΆϣ

ʎɈʊɭȳȸɦȄ ȯɐȷȄ ȵʈȵɐɦȄ ȯȍɏ ɪʊɺȷ
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¢æë ó

×× Ì× Ýæë¡ ÜìÏ ýė

NNNNNNNäě ÐNNNNNNN¬Ğ

ìÛæÔ

Â ¦× Ì× Ýæë¡ ÜìÏ ýė

 Þë¢× ¢à«

ÕæÐĞ ÆØĞ

ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǈŨÂ

7,153

7,153

»ȏ¡ ƨǠƦǇ
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǷÂ
ÀȂǈŨÂ
8,125

»ȏ¡ ƨȈǻƢť
ƨǈŨÂ ƨƟƢǷÂ
ÀÂǂǌǟÂ
6,573

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǠƦǇ
ÀȂǈŨÂ ƨƯȐƯÂ
8,125

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨȈǻƢť
ÀÂǂǌǟÂ ƨǈŨÂ
6,573

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂǠƦǇÂ ƨƯȐƯÂ

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂǠƦǇÂ

3,669

3,669

»ȏ¡ ƨƯȐƯ

»ȏ¡ ƨƯȐƯ

ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂƬǇÂ

ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂƬǇÂ

6,622

6,622

»ȏ¡ ƨƬǇ
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀÂǂǌǟÂ

ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨƬǇ
ÀÂǂǌǟÂ ÀƢǼƯ¦Â

4,456

4,456

ȳɸȆɋ ɪʆȆȿ ȯɮȨɭ ɯɋȆɱ

ف؈Ɉɭ ɽȉȄ  דȯȍɏ Ȉɽɜɐʇ ȯɮȨɭ

 Þë¢× ¢à«

ÕæÐĞ ÆØĞ

4,449

4,449

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǠƥ°¢Â

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǠƥ°¢Â

4,847

4,847

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢŶƢťÂ
ÀȂǠƥ°¢Â
8,174

ƨƟƢŶƢťÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠƦǇÂ
8,174

»ȏ¡ ƨȈǻƢť
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǷÂ
ÀȂǠƦǇÂ

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨȈǻƢť
ÀȂǠƦǇÂ ƨǠƥ°¢Â

102,409

102,409

ÅƢǨǳ¢ ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷ

ÅƢǨǳ¢ ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷ

ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

Ͳ

78,021

ÀȂǠƦǇÂ ƨȈǻƢť
ƾƷ¦ÂÂ ÅƢǨǳ¢
ÀÂǂǌǟÂ
4,494

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǠǈƫÂ
6,508

78,021

ÀȂǠƦǇÂ ƨȈǻƢť
ƾƷ¦ÂÂ ÅƢǨǳ¢
 ÀÂǂǌǟÂ
4,494

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǠǈƫÂ
6,508

«¡¬× Ì×

ǺȈǷƘƫ µǂǤƥ ©¦ ¦ǂƳȍ¦ ¬ƢƬƬǧ¦

ǂȈǇ °¦ǂǸƬǇ¦ ÀƢǸǔǳ ©ƢǬǨǻ
ƾǬǟ Ä¢ ¦®¢ °¦ǂǸƬǇȏ Â¢ ǾǳƢǸǟ¢

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÕæÐĞ ÆØĞ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

˱ ΎϴΎϬϧ

Ͳ

57,433

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

49

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ȯʈȵɭ ȦȆȗɘɦȄ ȯȍɏ ȳɮɏ ʅȮȆɸ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

50

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ



6

ɰ؈ȸȧ ȯɸȄȴ ɪʊɟɼ ȯɮȨɭ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

53

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ǾǤȈºº º ºǏ Ǿºº º ºǔȇǂǟ Ȅºº º ºǴǟ ǂºº º ºǷ¢ 2021/30

ÃȂǟƾºº º ºǳ¦ Ȅºº º ºǧ °®Ƣºº º ºǐǳ¦ Ƕºº º ºǰƸǳ¦ ǽ°Ȃºº º ºǏ

7

ǾǤȈºº º ºǏ Ǿºº º ºǔȇǂǟ Ȅºº º ºǴǟ ǂºº º ºǷ¢ 2021/30

55

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂºº º ƥ ǀºº º ǨǼǸǳ¦Â Ǿºº º ȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

56

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30


Ͳ

8

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ȽʉȲɽȷ ȲȆɭɽ ɟ ȲɽȉȆȉ

60

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɬɽʊɜɦȄ ȯȍɏ ɖȳȻȄ ȯɮȨɭ

61

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ֺɭ Ȉɽɜɐʇ ֺɭ ɰȆɮɜɦ

62

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɰ؈ȗȷ Ȇȍʋȷ ɰ؈ȗȷ Ȇȍʋȷ ȹʋȡ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

63

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ȽʋɭȄȲ Ȇɘɳʈȳȷ

9

64
Ȅºº º º º º º º º ǧ °®Ƣºº º º º º º º º ǐǳ¦ Ƕºº º º º º º º º ǰƸǳ¦ ǽ°Ȃºº º º º º º º º Ǐ
Ȅºº º º º º º º Ǵǟ ǂºº º º º º º º Ƿ¢ 2021/30 ÃȂǟƾºº º º º º º º ǳ¦

Ͳ

ǀºº º º º º ºǨǼǸǳ¦Â Ǿºº º º º º ºȇǀȈǨǼƫ ǾǤȈºº º º º º ºǏ Ǿºº º º º º ºǔȇǂǟ

ɰȆɸɼȆȻ əʊȣɱȆȷ

ǀºº º º º º º º º º º º º º º ȈǨǼƫ 2021/3287 Ƕǫǂºº º º º º º º º º º º º º ºƥ

65

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɬȄȲ ɻɟȲȆɸ ȲȆɭɽɟ ȽʋȡȄȳȉ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

66

6,267

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨƬǇ
ÀȂƬǇÂ ƨǠƦǇÂ

ȆɭȲȆȻ ʅȆȣɱȆȷ

67

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǠƦǇÂ ÀƢƬƠǷÂ
ÀȂƬǇÂ

6,267

6,444

6,444

ɕɳʋȷ ɪʊɗɽɭ ɕɳʋȷ ȲȆɭɽɟ ɽʆȮɽ٭ڈ


68

195,426

ȳɄȫ ɽȉȄ ʏڴɏ ȱɗȆɱ ȯɮȨɭ ȯǾȄȲ

6

236,317

ʎɭɽɡɦȄ ɯʊɸȄȳȉȄ ɰȆɱȯɏ ȳȿȆɳɦȄ ȯȍɏ

7

809,882

ʅȳʆȯȉ ȯɮȧȄ ȯɮȨɭ ȮɽɮȨɭ

8

327,251

ʎɲɽɇȆɛ ȮɽɮȨɭ ʏڍȗɗ ɰȴȆɭ

9

ʏڴɸȲȮ ȳɮɏ ɰȆɱȯɏ ȯɦȆȫ

10

ɻɨȍʊɨȉ عۜܣȄȲ ɖȲȆɏ ȯɮȨɭ ʎɭȄȲ

11

ɑʊȋȲ ɽȉȄ ɪʊɮȡ ȯɮȨɭ ɬֺȷȄ

12

ÀȂǠǈƫÂ ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǷ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠǈƫÂ
ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â ÅƢǨǳ¢

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

236,317

ÀȂƯȐƯÂ ƨƬǇÂ ÀƢƬƠǷ

809,882

ÅƢǨǳ¢ ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǻƢǸƯ
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ

ƨȇ®ƢǠǳ¦

327,251

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨƬǇÂ ÀƢƬƠǷ
ǂǌǟ ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ

ÅƢǨǳ¢ ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǻƢǸƯ
ÀȂǻƢǸƯÂ ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ

ÀÂǂǌǟÂ ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸƯȐƯ

ÀƢƬƠǷÂ ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ

ƾƷ¦ÂÂ ÀƢƬƠǷÂ ÅƢǨǳ¢

 30



 20

 10





ÀȂǈǸƻÂ

914,181

914,181

ǂǌǟ ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǠǈƫ

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǠǈƫ
ÀȂǻƢǸƯÂ ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǷÂ

288,559
ƨȈǻƢǸƯÂ ÀƢƬƠǷ

155,629
ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǷ

Ͳ

288,559
ÀȂǻƢǸƯÂ ƨȈǻƢǸƯÂ ÀƢƬƠǷ

ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǈǸƻÂ

155,629

ÀȂǈǸƻÂ ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǷ



ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸƬǇÂ ÅƢǨǳ¢
ÀÂǂǌǟÂ

59,499

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈŨÂ ƨǠǈƫ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǠǈƫÂ

ɵȸȧ ȳɸȆɇ ȯɮȧȄ ȮɽɮȨɭ

13

ÀȂǈŨÂ ƨǠǈƫ
ƨƟƢǸǠƥ°¢Â ÅƢǨǳ¢
ÀȂǠǈƫÂ ƨǠǈƫÂ
316,913

316,913

ʎɇֺȉ ݍݳȆȿ ȮɽɮȨɭ ȳɭȆȕ

14

59,499

ƨƬǇÂ ƨƟƢťȐƯ ǂǌǟ ƨƬǇÂ ƨƟƢťȐƯ
ƨƟƢǸǠǈƫÂ ÅƢǨǳ¢
ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ
ǂǌǟ ƨƯȐƯÂ
ǂǌǟ
57,332

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈŨÂ ƨǠƦǇ
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂƯȐƯÂ

ȽʋɭֺȻ ȳɮɏ ȯɮȧȄ ȯɮȨɭ

15

ÀȂǈŨÂ ƨǠƦǇ
ƨƟƢťȐƯÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂƯȐƯÂ ÀƢǼƯ¦Â
52,743

52,743

ɵʆȯɦȄ Ȧֺȿ ȮɼȄȮ ɝʆȆɗ ȑɦȆɓ

16

ÀȂǈŨÂ ÀƢǼƯ¦
ƨƟƢǸǠƦǇÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǠƥ°¢Â ƨƯȐƯÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈŨÂ ÀƢǼƯ¦
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ
ÀȂǠƥ°¢Â

87,136

87,136

ɵʆȮȄȯȧ ɰ؈ɸȆȻ ɑʇȯȉ ȟʊɦ

17

108,373

ɚɼȴȳɭ ʏڴɏ ȳȉȆȿ ȯɮȨɭ

18

ɰȆʈȲ ȯʊɐȷ ɰȴȆɭ ɯɀȗɐɭ

19

 דȯȍɏ ȲȮȆɜɦȄ ȯȍɏ ȯɮȨɭ ȯɮȧȄ

20

57,332

ÀȂǻƢťÂ ƨǠƦǇ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢťÂ ƨǠƦǇ
ƨƬǇÂ ƨƟƢǷÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨƬǇÂ ƨƟƢǷÂ
ÀȂƯȐƯÂ
108,373

ÅƢǨǳ¢ ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǷ
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢťȐƯÂ

ÅƢǨǳ¢ ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǷ
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢťȐƯÂ

ÀȂǠƦǇÂ

ÀȂǠƦǇÂ

 62,912
ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ÀƢǼƯ¦
ƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǠǈƫÂ

 62,912
ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ÀƢǼƯ¦
ǂǌǟ ƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǠǈƫÂ

233,886

233,886



ƨƯȐƯÂ ÀƢƬƠǷ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ

ƨƯȐƯÂ ÀƢƬƠǷ
ƨƟƢŶƢťÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ

ƨƬǇÂ ƨƟƢŶƢťÂ
ÀȂǻƢťÂ

ÀȂǻƢťÂ ƨƬǇÂ

60,934

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǠǈƫÂ
ÀȂƯȐƯÂ

ɰȄȯʈɽȷ ɵȸȧ ȯɦȆȫ ȰȆɐɭ

21

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǠǈƫÂ
ÀȂƯȐƯÂ

60,934

55,755

55,755

ɻʆȮ ɽȉȄ ɵȸȨםȄ ȯȍɏ ȳɮɏ əɇȆɏ

22

123,848

ʅȯʊɨȍɦȄ ɵȸȧ ɖɼȳɐɭ ɵȸȧ

23

67,239

ʎɘɈɀɭ ʎɘɈɀɭ ɵȸȧ ǴȆȸʋɭ

24

ÀȂǈŨÂ ƨǈŨ ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈŨÂ ƨǈŨ
ƨƟƢǸǠƦǇÂ ÅƢǨǳ¢
ƨǈŨÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ
ÀȂǈŨÂ ƨǈŨÂ
ÀȂǈŨÂ
123,848

ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǷ
ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢŶƢťÂ
ÀȂǠƥ°¢Â
67,239

ÀȂƬǇÂ ƨǠƦǇ
ÀƢƬƠǷÂ ÅƢǨǳ¢

ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǷ
ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢŶƢťÂ
ÀȂǠƥ°¢Â
ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨǠƦǇ
ƨǠǈƫÂ ÀƢƬƠǷÂ



تنويه للمدينة ولكل دائن ورد ا�سمه �أو مل يرد �أ�سمه يف قائمة الديون �أن يتظلم لدى املحكمة على املطالبات املدرجة بها خالل �سبعة �أيام عمل من تاريخ ن�شر القائمة بال�صحيفة




ÀÂǂǌǟÂ

ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸƯȐƯ

ǂǌǟ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ



5

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢǸƯÂ ƨǠǈƫ
ÀȂƬǇÂ ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ

ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǷ

ÀÂǂǌǟÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

59

195,426

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈǸƻÂ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸƬǇÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ַɽɟȆɠַ ɻʆȆȡȄȲ

89,369

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢǸƯÂ ƨǠǈƫ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ

ÀȂǈǸƻÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɬȄȳɟȄ ȯɮȨɭ ɤȆȍɛȄ ȯɮȨɭ

ʎɲȆʊȗɘɦȄ ȔȄȵɏ ʅȴɽɗ ɬȳɟȄ

53,410
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈǸƻÂ ƨƯȐƯ
¨ǂǌǟÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢǸƯÂ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɖȄȮȆʆ ɤȆȋɽȡ ɖȮȆʆ ȄȲȯɳʊɗȄȲ

89,369

53,410
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈǸƻÂ ƨƯȐƯ
¨ǂǌǟÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

ÀȂȇƾǳ¦ ǲǸǌƫÂ

ÀȂǻƢǸƯÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂºº º ƥ ǀºº º ǨǼǸǳ¦Â Ǿºº º ȇǀȈǨǼƫ



4

83,679
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢǸƯÂ ƨƯȐƯ
ÀȂǠƦǇÂ ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸƬǇÂ

ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǷÂ ÅƢǨǳ¢

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾºº º ºǳ¦ Ȅºº º ºǧ °®Ƣºº º ºǐǳ¦ Ƕºº º ºǰƸǳ¦ ǽ°Ȃºº º ºǏ

54

ʅȯɳݍݨȄ  דȯȍɏ ȯʊȸɦȄ Ǵֺɏ

83,679
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢǸƯÂ ƨƯȐƯ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸƬǇÂ

ÀȂǈǸƻÂ ƾƷ¦ÂÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɰȆȫ ɪʊɏȄȲȵɏ ȯɮȨɭ ɰȆȫ ȯʊɗȆȡ

3

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈǸƻÂ ƨƯȐƯ
ÀȂǻƢǸƯÂ ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

ÀȂǻƢǸƯÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ʅȲȆɀɱȄ ف؈ȼɮȻ ȯɮȨɭ

ȯɐȷ ɵȸȧ ȵʈȵɐɦȄ ȯȍɏ ɤֺȡ ȯɮȧȄ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈǸƻÂ ƨƯȐƯ
ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

ǂǌǟ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

52

2

53,486

ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ ÅƢǨǳ¢

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ȮȆȷȄȳȉ ȔȆɳɭȄȲ ȲȆɭɽɟ ɰɽȗʊɭ

ȮȆՌՌ Ռ Ռ Ռ Ռȡ ɯʊՌՌ Ռ Ռ Ռ ՌɨɐɦȄ ȯՌՌ Ռ Ռ Ռ Ռȍɏ ɯʊȧȳՌՌ Ռ Ռ Ռ ՌɦȄ ȯՌՌ Ռ Ռ Ռ Ռȍɏ ȲɽՌՌ Ռ Ռ Ռ Ռɱ
ד

ƨǠƦǇ

Þ ¢× Ú«

ÀÂǂǌǟÂ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

51

Ä¬× Ì×

ÀȂǈǸƻÂ

ÀȂƯȐƯÂ ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

ÀȂƬǇÂ

Ͳ

Ýæë¢× Ë

1

53,486

ÀȂǠƦǇÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ù

ʏڴɜȍɦȄ ȯɮȧȄ əȷɽʆ ʅȮȆȻ

57,433

ƨºº º º º ººƯȐƯÂ ƨºº º º º º ƟƢǸǠƥ°¢Â

ÀȂǻƢǸƯÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÅƢº Ǩǳ¢ ÀȂººǈǸƻÂ ƨǠƦººǇ ÅƢǨǳ¢

ÀȂƯȐƯÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

48

æØ¼Ğ ÆØĞ

˱ ΎΘϗΆϣ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

47

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ȳɡȷ ɂɽɏ ʏڍȗɗ ȯɮȨɭ

ǂƻ¡

«¡¬× Ì× Ýæë¡ ÜìÏ ýė

 52021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɬȆݍݰȄ ʎɠȴ Ȧֺȿ ȰȆɐɭ

Ä®ƚȇ

.ǺȈǼƟ¦ƾǳ¦



ɣʈȳȉ ȈȆɸɽɦȄ ȯȍɏ ɬȆȼɸ ȲȆɮɏ

ƨǠǨǼǸǳ

ƨƸǴǐǷ Â¢ Ǿǳ¦ȂǷ¢ Â¢ ǺȇƾǸǳ¦

¢æë ó

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǸǈŨÂ

»ȏ¡ ƨƬǇ



Ýæë¢× Ë

°¦ǂǫ ƺȇ°Ƣƫ ƾǠƥ ƪƦƫǂƫ ©ƢǬǨǻ

¾ƢǸǟȋ

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǸǈŨÂ

»ȏ¡ ƨƬǇ

Ù

Â¢ ǺȇƾǸǴǳ ©ƢǷƾƼǳ¦Â ǞǴǈǳ¦

58

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨǈŨ
ÀȂƯȐƯÂ ƨǠƦǇÂ

Þ ¢× Ú«

Â¢ ǦȈǳƢǰƫ Â¢ ¿ȂǇ° ǲǸǌƫÂ

ɰ؈ȸȧ فɟȄ ʏڴɏ Ȳȯʊȧ

»ȏ¡ ƨǈŨ
ƨǠƦǇÂ ÀƢƬƠǷÂ
ÀȂƯȐƯÂ

æØ¼Ğ ÆØĞ

44

4,426

5,237

Č

˱ ΎϴΎϬϧ
¢æë ó

ؠۜܣʉȲȮȄ ʎɮɨȧ ȮȆɮɏ ʎɮɨȧ

57

5,237

ÖÜ°å

č äìØÃ

âàìÄë

¬Ûĝ Ì× Ýæë¡ ÜìÏ ýė

˱ ΎΘϗΆϣ

ȺȆɠȄȳȉ ɯʈȳȉ ʎʉɽʆȆȻ ȲȆɭɽɟ ɰȄȯɱȆȻ

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀÂǂǌǟÂ

_

4

43

6,539

4,426

Äï

ê×

. 4 ¦ñ ¦¯Û ¤àÛ

¢æë ó

6,539

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀÂǂǌǟÂ

ÎÌĞ

_ ÜÔĮ äìØÃ ÐË å


»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǈŨÂ
»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂƯȐƯÂ

Ýæë¢× Ë
¬Ûĝ Ì×

42

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǈŨÂ
»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂƯȐƯÂ ƨǠǈƫÂ

Ù

é{å Þë¢Ğ

109,011

ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǈŨÂ

Þ ¢× Ú«

˱ ΎϴΎϬϧ
¢æë ó

109,011

471,454

æØ¼Ğ ÆØĞ

˱ ΎΘϗΆϣ

41

 Þë¢× ¢à«

471,454

Ä ¦× Ì×

Æ×NNNNNNNNĞ ÖÜNNNNNNNN°å

¢æë ó

ƨǠƦǇÂ ƨƟƢťȐƯ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ
ÀȂƯȐƯÂ

ƨǠǈƫÂ ƨƟƢťȐƯ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂƯȐƯÂ

×× Ì×

ÝæNNNNë¡ ÖÜNNNN°å

¢æë ó

ɽɱȲ ɬȳɟȄ ȯɳɺɭ

Ýæë¢× Ë

¥¦NNNNÐĞ NNNNÐÌà×

3

ƨǠƦǇÂ ƨƟƢťȐƯ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ
ÀȂƯȐƯÂ

ƨǠǈƫÂ ƨƟƢťȐƯ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂƯȐƯÂ

Ù

38

46

349,333

Þ ¢× Ú«



ɰ؈ɭֺȷ ɰȆɮɨȷ ȳȷȆʆ əȷɽʆ

349,333

æØ¼Ğ ÆØĞ
˱ ΎϴΎϬϧ
¢æë ó

337,937

ƨǠƦǇÂ ƨƟƢťȐƯ
ƨƟƢǷÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠǈƫÂ
ÀȂǠƥ°¢Â ƨȈǻƢťÂ

ìß× Ì×

Ð¬ÜÓ Úã¥¡ (23,136,142) á¥¢Ïå ÆØÛ ç¡~ Ý| ä«ôË{ æØ¼Ğ Ù ¨×| ÚÔ ä ¥¢³{ Ý{å Î« Ċ× å ä«ôË{ æØ¼Ğ âÓ¦°× NNëäß Ð¬Û ÖÜ°å
Y
. âë¡Ä× Ýæë¢× âË èË Äìė Úä¥ ¡{ ö Ċ× å Ê¿æÛ (428) ¡¢Ä× âì×ÜÃ NN å¦× å ¥æï å Û¢ĝ

Y
. ¸ë{ âë¡Ä× Ýæë¢× âË èË Úä¥ ¡{ Ù ¢Ïå âØ´ÌàÛ âì×ÜÃ çåÃ¡ Öì¬ æÛÏ ¢Ï čÌ¿æĞ ÞÛ ¡¢Ã ü âË·ó ÐNN¬Ğ NNÃæË¢Ğ ČNNÇ

êNN× Þë¢Ğ êÛ¢ ¬Ûå

ȯɭȆȧ ɵȸȧ ȯɮȧȄ ȹʋɛ

337,937

ƨǠƦǇÂ ƨƟƢťȐƯ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠǈƫÂ
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǷÂ
ÀȂǠƥ°¢Â

Ýæë¢× Ë

ÕNNNNNNNNÜÃå êÌ¿æNNNNNNNNĞ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ÀƢƬƠǷ
ƨǈŨÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ
ÀȂǈŨÂ

397,148

(1)

üåï Ì×

NNNNNNNÐÌßå 14 ąNNNNNNNĝ å

35

ÀȂƯȐƯÂ ÀƢƬƠǷ
ƨƟƢǸǠƦǇÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǈŨÂ ƨǈŨÂ

397,148

Ù

2

45

ÅƢǨǳ¢ ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǷ
ǂǌǟ ƾƷ¢Â

Þ ¢× Ú«

ç¢× Ê¿æÛ (428) Úã¡¢Ãå âÓĈ°Û âì×ÜÃ çæÃ¡ Öì¬ ÚäÛìÏ Î¬× ÕÜÄ× 4 æ« âì×ÜÃ Ø¼Û ç{ čÛð× Ù¢Ðë û

ʅɼֺȍɛ ȯɮȨɭ ɤȮȆɏ ȶȄȳɗ

ÅƢǨǳ¢ ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǷ
ǂǌǟ ƾƷ¢Â

æØ¼Ğ ÆØĞ
˱ ΎϴΎϬϧ

34

230,755

230,755

ÕæÐĞ ÆØĞ



40

212,904

(2)

¢æë ó

ءۜܣȯɱȮ ȳɭȆȕ ɵɮȧȳɦȄ ȯȍɏ

212,904

Þë¢× ¢à«

Ø» âë{ ä«ôË{ æØ¼Ğ âÓ¦°× 4ôÓå Ù¢Ðë ûå 4 ą Ä{ å{ âì¸Ï Êë¥´Û å{ Ùæ«¥ ÖÜ° Ø¼Û âë{ âßÛð× Ù¢Ðë û

4NNNàÛï NNNÄ{ NNNäàÛå

108,469

102,671



33

108,469

ÅƢǨǳ¢ ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷ
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂǠƦǇÂ

:ƢȀǠȈǸƳ

. ªØË ÝæÄ¬å ôå Úã¥¡ ÝæÄ¬å âÛå

ìNNNNN¸Ð× Êë¥NNNNN´Ğ å

ȯʈȵɭ ɤɽȷȲȄ ȯȍɏ ȯʈȵɭ ɂȆʈȲ

39

102,671

ƨǬǬƸǸǳ¦ ÀȂȇƾǴǳ ƨȈǳƢǸƳȍ¦ ƨǸȈǬǳ¦

. 4 ą å{ 4àÛ{ Ä{ å{ âì¸Ï Êë¥´Û âë{ ÞÜ¸ ÙæNNNNNNN«¦× ÖÜNNNNNNN°å

ȳɡȉ ɽȉȄ ȯɮȧȄ ɯȕȆȧ ɤֺȉ

ÅƢǨǳ¢ ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷ
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂǠƦǇÂ

Ê×{ âôå âĖôå ÝæìØÛ Ýæ«å âÜÄ¥å ¥ìØÛ Ýà{

˱ ΎΘϗΆϣ

66,921

ÅƢǨǳ¢ ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǷ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂƬǇÂ

.
2,460,303,190.93

(3)

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨƬǇ
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ
ÀÂǂǌǟÂ

ÅƢǨǳ¢ ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǷ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂƬǇÂ

ªØË ÝĖå Úã¥¡ ÝæÄ¬å ¢ åå âĳĖå Ê×{ Ýæ¬ęå

1

ÀȂƬǇÂ ƨƬǇ
ƨƟƢǸǠǈƫÂ ÅƢǨǳ¢
ÀÂǂǌǟÂ ƾƷ¦ÂÂ

66,921

:ÅƢƬǫƚǷ ƨǳȂƦǬǸǳ¦ ÀȂȇƾǴǳ ƨȈǳƢǸƳȍ¦ ƨǸȈǬǳ¦

¢ åå âÜ«å ÝæìØÛ Ýà{å âÜÄ¥å ¥ìØÛ Ýà{

ɯݏݰɭ ȯɮȨɭ ɪʊɏȆɮȷȄ ɯʊȸɲ

74,825
ÀȂǠƦǇÂ ƨǠƥ°¢
ƨƟƢŶƢťÂ ÅƢǨǳ¢
ÀÂǂǌǟÂ ƨǈŨÂ

:ǺȈǼƟ¦ƾǴǳ ȆǳƢǸƳȍ¦ ®ƾǠǳ¦
:ÅƢȈƟƢȀǻ ƨǳȂƦǬǸǳ¦ ÀȂȇƾǴǳ ƨȈǳƢǸƳȍ¦ ƨǸȈǬǳ¦

. ªØË ¦°Ã ċ{æßæÄ¬å Ä¬å ÝÛå
2,402,651,891.8



65,917

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨƯȐƯ
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǷÂ
ÀȂǠƦǇÂ

:ƨǸǰƸǸǳ¦ Ãƾǳ ƨǸƟƢǬǳ¦ ¸¦ƾȇ¤ ƺȇ°Ƣƫ
:ǦƸǐǳ¦ Ȇǧ ¸¦ƾȇȍ¦ Ǻǟ ǂǌǼǳ¦ ƺȇ°Ƣƫ

57,651,299.12
Y
Y
Ì×{ Ýæ¬ęå ¢ åå Ü«å ßæìØÛ Ýæ¬ęå Ä«

28

65,917

ÀȂǠƥ°¢Â ƨƯȐƯ
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǷÂ ÅƢǨǳ¢
 ÀȂǠƦǇÂ

09

:©¦ ¦ǂƳȍ¦ ǺȈǷ¢

484

29

43,178

 4 ¦ñ Ø» ÷

4

2021/12/20

27

ʅȳʈɼȯɦȄ ɰȆʊɨɏ ʎɘɈɀɭ ȯǾȄȲ

43,178

à¬×

2021

082021/8/9

2021
 דȯȍɏ ɵȸȧ ȯɮȧȄ ȮɽɮȨɭ

75,397

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ÀƢǼƯ¦
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǠǈƫÂ
ÀȂǠƦǇÂ

©ôË  4 ¦

èÜìÄà× ¥æÓ ¢Ę{ ¢Üġ Úë¥

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƨǈŨ
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂǠǈƫÂ

ÀȂǠƦǇÂ ÀƢǼƯ¦
ƨƟƢǸǠǈƫÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǠƦǇÂ ÀƢǼƯ¦Â

Y
Ýæë¢× ÎìÐē ÜÐ× ÐËå

ê¡ – Ù.Ù.£ æÔìÌë ìÔìßÔìÛå¦äÔ×  ¥Ûñ ¦Ð³ Ó¦¯ / Þë¢Ğ ³ĝ

ÀȂǠƦǇÂ ƨǈŨ
ƨƟƢťȐƯÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǠǈƫÂ ƨǠƦǇÂ

75,397

Úäßæë¡ ×æÐĞ čà ¢× Ýì

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÀȂǻƢťÂ ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸƬǇÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟ
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂǈŨÂ

Ͳ

ÀȂƯȐƯÂ ƨǠǈƫÂ
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�إعــــــــــالن للــدائنيـن
2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

 74

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

11,250

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƾƷ¢
ÀȂǈǸƻÂ ÀƢƬƠǷÂ

ÀƢƬƠǷÂ ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƾƷ¢

37,305

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨǠƦǇ
ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨǠƦǇ
ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ƨƟƢǸƯȐƯÂ »ȏ¡ ¨ǂǌǟ
ÀÂǂǌǟÂ ƨƯȐƯÂ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

76,771

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

47,905

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠƦǇ
ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠƦǇ
ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ

68,700

68,700

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨȈǻƢǸƯ
ƨƟƢǸǠƦǇÂ

ɵɘȗȷ ɵɘȗȷ ȄȲȆȕȆɠɼȴȆȉ ɽɳʋȉ 337

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

 63



Ͳ

 75

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

90,396

ƨƟƢǸƯȐƯÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠǈƫ

90,396

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

172,080

172,080

ÀȂǻƢǸƯÂ ÅƢǨǳ¢

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷ
ÀȂǻƢǸƯÂ

36,210

36,210

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨƬǇ
¨ǂǌǟÂ ÀƢƬƠǷÂ

ÀƢƬƠǷÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨƬǇ

29,106

29,106

ƨƟƢǷÂ ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ ƨǠǈƫ

122,099

122,099

ÀÂǂǌǟÂ ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷ
ÀȂǠǈƫÂ ƨǠǈƫÂ ÅƢǨǳ¢

ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷ
ÀȂǠǈƫÂ ƨǠǈƫÂ

16,136

16,136

ƨƟƢǷÂ ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƨƬǇ

ƨƟƢǷÂ ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƨƬǇ

ÀȂƯȐƯÂ ƨƬǇÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɰȆɭȆȻ ȑȧȆȿ ɰȆɭȆȻ ȑȧȆȿ ɰ؈ȸȧ 342

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

əȷɽȡ ȑʊɨʊɗ əȷɽȡ ȽʇȮɽȷ 343

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

 76

30,625
ƨƟƢǸƬǇÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯ

ÀÂǂǌǟÂ ƨǈǸƻÂ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ȄǳƢǸǟ

ȯɮȨɭ ȯʊȷ ɵʆȮɽȉ ɽȕɽȫ ȯɮȨɭ ȯʊȷ 344

 64

ʎɘɈɀɭ


( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

36,138

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

Ͳ

2,264

2,264

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ƨǠƥ°¢Â ÀƢƬƠǷÂ ÀƢǨǳ¢

ÀȂƬǇÂ

ÀȂƬǇÂ

2,188

2,188

ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǷÂ ÀƢǨǳ¢

ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǷÂ ÀƢǨǳ¢

ÀȂǻƢǸƯÂ

ÀȂǻƢǸƯÂ

1,409

1,409

ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â Ǧǳ¢

ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â Ǧǳ¢

10,090

10,090

»ȏ¡ ¨ǂǌǟ

ÀȂǠǈƫÂ »ȏ¡ ¨ǂǌǟ

7,292

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨǠƦǇ
ÀȂǠǈƫÂ ÀƢǼƯ¦Â

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ



Ͳ

3,209

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨƯȐƯ
ƨǠǈƫÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȈɼȲɽɟ Ȇɳȼʉȳɟ ȲȆɭɽɟ ʅȆȡȄ 353

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

Ȳɽȼʋɟ ȠȆʈȳȉ ɷȆȷ ȲȆɭɽɟ ȄȲȯɳʋȉ ɼȄ 354

ɣʊɗɼفʊȉ ɽɟȲȄȮ 355
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2,655

2,655

ÀȂǈǸƻÂ

2,655

2,655

ƨƟƢǸƬǇÂ ÀƢǨǳ¢

ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸƬǇÂ ÀƢǨǳ¢

ÀȂǈǸƻÂ ƨǈǸƻÂ

ÀȂǈǸƻÂ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

2,042

ÀȂǠƥ°¢Â ÀƢǼƯ¦Â ÀƢǨǳ¢

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ʏࡩȆɱȆɠ ʅַȆɭ ɽɡʊȘȷɼȲ 359

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

Ͳ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȆʊɱȄȲȆɭ ȶȆʊȋɽȕ ɽɨʊȷȲȆɭ 360

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

3,063

3,063
ƨƯȐƯÂ »ȏ¡ ƨƯȐƯ

103,658

ÅƢǨǳ¢ ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǷ
ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸƬǇÂ

ƨƟƢǸƬǇÂ ÅƢǨǳ¢ ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǷ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǠǈƫÂ

ÀȂǻƢǸƯÂ ƨǠƥ°¢Â

59,672

59,672

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈǸƻÂ ƨǠǈƫ
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸƬǇÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈǸƻÂ ƨǠǈƫ
ÀȂǠƦǇÂ ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸƬǇÂ

82,280

82,280

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢǸƯÂ ÀƢǼƯ¦
ÀȂǻƢǸƯÂ ÀƢƬƠǷÂ

ÀƢƬƠǷÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢǸƯÂ ÀƢǼƯ¦

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

108,700

108,700

ÅƢǨǳ¢ ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǷ
ƨƟƢǸǠƦǇÂ

ÅƢǨǳ¢ ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǷ
ƨƟƢǸǠƦǇÂ

9,625

9,625

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ʎɜʊɭف؈ȕ ɵʆق؈ȷ ȑɴʈȴ 363

ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨǠǈƫ
ÀÂǂǌǟÂ ƨǈǸƻÂ

ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨǠǈƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠƥ°¢
ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ
ÀȂƬǇÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

44,766

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɰ؈ȸȧ ȯɮȨɭ ȲȆɢɗȄ 364

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

46,584

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ʏڴɏ ɵȸȧ ȲȄȮ ʏڴɏ ȔȆɛȆɗȲ 366

 68



( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨƬǇ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǈǸƻÂ
ÀȂǻƢǸƯÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

 80 ( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

4,725

ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ

ÀÂǂǌǟÂ ƨǈǸƻÂ

64,324

64,324

Ͳ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨǠƥ°¢
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸƯȐƯÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨǠƥ°¢
ÀÂǂǌǟÂ ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸƯȐƯÂ

ÀÂǂǌǟÂ

ǂǌǟ ƨǠƥ°¢Â

ǂǌǟ ƨǠƥ°¢Â

5,362

5,362

»ȏ¡ ƨǈǸƻ

ƨƟƢǸƯȐƯÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸƯȐƯÂ

ÀȂƬǇÂ ÀƢǼƯ¦Â

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɞɽȻȄ ɰȄȯɱȆȕ ɰȆȣɱɽȡ 369

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

Ͳ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

Ȇɳȼʉȳɟ ʏڲȆɠȆȉ ɼȄȲ Ȇɳȼʉȳɟ ɤɽɸȄȲ 370

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

Ƞɽʆַ ȹʉɽʊȕ ȆȸʉȲȆɭ 371

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
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ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

5,121

5,121

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

ÀÂǂǌǟÂ ƾƷ¦ÂÂ

ÀÂǂǌǟÂ ƾƷ¦ÂÂ

6,822

6,822

ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

ÀÂǂǌǟÂ ÀƢǼƯ¦Â

ÀÂǂǌǟÂ ÀƢǼƯ¦Â

4,425

4,425

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ƨƟƢǸǠƥ°¢Â »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

ÀÂǂǌǟÂ ƨǈǸƻÂ

5,134

5,134

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ʅȄȲ ȲȆɭɽɟ ف؈ȉ 280

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

6,195

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

5,278

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ɷȆȷ ȲȆɭɽɟ ȺɽȗɱȆȷ 282

6,450

ƨƟƢǸǠƥ°¢Â »ȏ¡ ƨƬǇ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30



Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

6,481

ƨƟƢǸǠƥ°¢Â »ȏ¡ ƨƬǇ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

35,509
ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨǈǸƻ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

5,058

5,058

ƨȈǻƢǸƯÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

ƨȈǻƢǸƯÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

5,118

5,118

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

4,936

4,936

ƨƟƢǸǠǈƫÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ÀȂƯȐƯÂ ƨƬǇÂ

4,803

4,803

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ʅȲȆɸȮɽȻ ȲȆɭɽɟ ɰȄɼȲȆȻ 286

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ÀƢǼƯ¦Â ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

6,213

6,213

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

ƨƯȐƯÂ ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

ǂǌǟ ƨƯȐƯÂ

ǂǌǟ
4,404

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ƨƟƢǸǠƥ°¢Â »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

ƨǠƥ°¢Â

6,653

ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

12,016

ƨƬǇÂ ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƢǼƯ¦

4,730

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢

44,915

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠƥ°¢
ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ
6,595

6,653

ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

12,016

ǂǌǟ ƨƬǇÂ ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƢǼƯ¦

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ȔȆȋȲȆȡ ȲȆɭɽ ɟ Ȇɳȼʉȳɟ 287

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

44,915

6,595

»ȏ¡ ƨƬǇ

ƨƟƢǸǈǸƻÂ »ȏ¡ ƨƬǇ
ÀȂǠǈƫÂ ƨǈǸƻÂ

6,606

6,606

ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

ƨƬǇÂ

ƨƬǇÂ

5,574

5,574

»ȏ¡ ƨǈǸƻ

ƨƟƢǸǈǸƻÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ʅȲȆɸȮɼȆȻ ȽʋȉȄ 289

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

6,675

ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

6,836

6,836
ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

ÀȂƯȐƯÂ ƨƬǇÂ

ÀȂƯȐƯÂ ƨƬǇÂ
5,150

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

ÀȂǈǸƻÂ

ÀȂǈǸƻÂ

111,371

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƾƷ¢Â ƨƟƢǷ
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ

18,937

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƨȈǻƢǸƯ
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ
24,752

ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ ƨǠƥ°¢
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǠƦǇÂ
35,700

111,371

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƾƷ¢Â ƨƟƢǷ
ÀȂǠƦǇÂ ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ

18,937

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƨȈǻƢǸƯ
ÀȂƯȐƯÂ ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ
24,752

ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ ƨǠƥ°¢
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǠƦǇÂ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ʅȯɱȆȉ ȠȄȲ ȈȆȼʋɟ 290



ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨǈǸƻ
ƨƟƢǸǠƦǇÂ

126,612

126,612

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

19,216

19,216
ÀƢƬƠǷÂ ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƨǠǈƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ɽȍɮʊɦ ɕɳʋȷ ǴȆɈɏ 292

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

78,046

78,046

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƨȈǻƢǸƯ
ÀȂǠƥ°¢Â ƨƬǇÂ
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2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ʎɭȲɽɟ ȲɼȮȆ ٭ڈɽɳȼʋȉ 293

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

76,214

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƨƬǇ
ǂǌǟ ƨǠƥ°¢Â ÀƢƬƠǷÂ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ȆʆȄȲ ȲɼȯɸȆȉ ɬȆȉ 296



62,625

62,625
ƨƟƢǸƬǇÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ÀƢǼƯ¦

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ȲȆʈȲȆȉ ȲɼȮȆɸȆȉ Ȇȋɽȡ 297

Ͳ

ƨƟƢǸƯȐƯÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢

ƨƟƢǸƯȐƯÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢

ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠƥ°¢Â

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ȲȆʈȲȆȉ ȲɼȮȆ ٭ڈɪʊȕ 298

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

 71

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

 72

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ȳɽɀɳɭ ȯɮȨɭ ɽɦַ 300

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƨȈǻƢǸƯ
ƨƟƢǸǠǈƫÂ

26,949

26,949

ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ ƨƬǇ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ ƨƬǇ
ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ

64,321

64,321

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨǠƥ°¢
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨǠƥ°¢
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

45,650

45,650



ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨǈǸƻ
ÀȂǈǸƻÂ ƨƟƢǸƬǇÂ

54,315

54,315

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈǸƻÂ ƨǠƥ°¢
ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈǸƻÂ ƨǠƥ°¢
ǂǌǟ ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ

47,779

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠƦǇ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ

47,779

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠƦǇ
ÀȂǠƦǇÂ ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ

65,958

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨǈǸƻ
ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ
ÀȂǈǸƻÂ

ÀȂǈǸƻÂ

25,410

25,410

ÀÂǂǌǟÂ ƨǈǸƻ
¨ǂǌǟÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â ÅƢǨǳ¢

ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ ƨǈǸƻ
¨ǂǌǟÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

74,857

74,857

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƨǠƥ°¢
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƨǠƥ°¢
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ

48,765

48,765

ÀȂǈǸƻÂ

Ͳ

65,958

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨǈǸƻ
ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨȈǻƢǸƯ

Ͳ

ƨƟƢǸǠƥ°¢Â »ȏ¡ ƨǠƦǇ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

6,536

6,536
ƨƟƢǸǈǸƻÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

121,582

121,582
ÀÂǂǌǟÂ ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǷ

14,633

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƨǠƥ°¢
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
52,310

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈǸƻÂ ÀƢǼƯ¦
¨ǂǌǟÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ʅȮȆȉ ʅȆّڈɭȄ ɰȆɮȝɏ ʅȮȆȉ ɰȆɮȝɏ  דəʊȷ 221

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ɰɽɱɽɟ ɰȆɱȆʆȄȲȆɱ ɰɽɱɽɟ ȲȆɭɽɟ ȽʋȡȄȲ 222

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

Ͳ

ȳʆȆɱ ɰȆȕȆɱȆɭɽȷ ɽȗʆف؈ȕȆȉ ȲȆɭɽɟ Ȇɘʊȷ 223



ʅȲȆɸȮɼȆȻ ȲȆɭɽɟ ʅȆȣɱȆȷ 305

ÀȂƯȐƯÂ ƨƯȐƯÂ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

4,535

4,535

ƨƟƢǸǈǸƻÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ÀȂƯȐƯÂ ƨǈǸƻÂ

ɬȄȯɱȆȍɭȆȷ ȽʋɱȆȡ ȄȲȆɢɱȆȷ 224

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ȇɭַ ȲɼȮȆɸȆȉ ȆʈȲɽȷ 307

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ȅفȼɟ ȆɳɭȄȲ ɖȄȮȆʆ ȲȆɭɽɟ ȄȲȯɳʋȗʊȡ 225
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÀȂǠƦǇÂ ƨǠƥ°¢Â
43,913

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨƯȐƯ
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨƯȐƯ
ǂǌǟ ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ

5,809

»ȏ¡ ƨǈǸƻ

4,874

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢

5,809

ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

4,874

ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

84ÀȂǻƢǸƯÂ ƨǠƥ°¢Â

5,753

»ȏ¡ ƨǈǸƻ5,753
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ȯɮȧȄ ɚȆʊȘȻȄ ȯʊɦɼ ȚȲȆȧ 228

8,405

»ȏ¡ ƨȈǻƢǸƯ

ƨƟƢǸǠƥ°¢Â »ȏ¡ ƨȈǻƢǸƯ

Ͳ

41,059

ƨǠǈƫÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƾƷ¦Â

6,239

ƨǠǈƫÂ ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨƬǇ
ÀȂƯȐƯÂ
6,568

»ȏ¡ ƨƬǇ

ƨƟƢǸǈǸƻÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

ÀȂƬǇÂ ƨȈǻƢǸƯÂ

7,595

7,595

»ȏ¡ ƨǠƦǇ

ƨƟƢǸǈǸƻÂ »ȏ¡ ƨǠƦǇ

ȲɽɘɔɦȄ ȯȍɏ ʏڴɏ ɰȄȳɮɛ 229

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ȇȕɽȉ ȯɮȨɭ ɚɼȲȆɗ ȳɮɏ ȯɮȨɭ 230

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

ƨƟƢǸƯȐƯÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ƨƟƢǸƯȐƯÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

5,958

5,958

»ȏ¡ ƨǈǸƻ

ƨƟƢǸǠǈƫÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

3,473

ƨƟƢǸǠƥ°¢Â »ȏ¡ ƨƯȐƯ
ÀȂǠƦǇÂ ƨƯȐƯÂ

Ͳ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

əȷɽʆ ȯɮȨɭ ȯɮȧȄ ɯʊȷɼ 234

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

5,909

ƨƟƢǸǠǈƫÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

 45

3,473

ƨƟƢǸǠƥ°¢Â »ȏ¡ ƨƯȐƯ

13,012
ƢǼƯ¦Â ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƨƯȐƯ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

11,666

11,666
ƨƟƢǸƬǇÂ ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƾƷ¢

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

10,006

ƨƬǇÂ »ȏ¡ ¨ǂǌǟ

ƨƬǇÂ »ȏ¡ ¨ǂǌǟ

10,928

10,928

ɰ؈ɭȄ ɤɽɸɼȲ ȯɮȨɭ ɷȆȻ ɬֺȷַȄ ȠȆȕ 242

Ͳ

»ȏ¡ ¨ǂǌǟ

ƨƟƢǸǠǈƫÂ »ȏ¡ ¨ǂǌǟ

ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ

ÀÂǂǌǟÂ ƨȈǻƢǸƯÂ

10,582

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ȳɸȆɇ ɽȉȄ ɤɽɘʊȷ 243

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ȳɔȿȄ ȲȆȸɗȄ ȯɮȨɭ 244

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ɰȆɱȆʆȄȲȆɱ ɼȯʊɗ ȄȲɽɨʊȻ ȲȆɭɽɟ ɪʊɱɽȷ 313

Ͳ

ƨƟƢǸǈǸƻÂ »ȏ¡ ¨ǂǌǟ

ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǈǸƻÂ

ÀȂǻƢǸƯÂ ÀƢǼƯ¦Â

ǂǌǟ ƢǼƯ¦12,400
ƨƟƢǸǠƥ°¢Â ÅƢǨǳ¢

ɵʆȯɦȄ ɪʊɜɏ ʏڴɏ ȽʋȉȆȷ 245



ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

12,400

ƨƟƢǸǠƥ°¢Â ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƢǼƯ¦

10,756

»ȏ¡ ¨ǂǌǟ

ƨƟƢǸǠƦǇÂ »ȏ¡ ¨ǂǌǟ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

10,230

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ¨ǂǌǟ

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ¨ǂǌǟ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ¨ǂǌǟ

»ȏ¡ ¨ǂǌǟ
ǂǌǟ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɰȆȍʋɱ ȆȣɱȆȉ ȹʋɦȄȲɽɭ ɪʊȡ 315

»ȏ¡ ¨ǂǌǟ

ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɼַȄ ȆʊȷȆȉ ɪʆȮɼȲ 314

10,690

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

11,582

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƾƷ¢
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǈǸƻÂ
ÀȂǻƢǸƯÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ƨƟƢǸǠƥ°¢Â »ȏ¡ ¨ǂǌǟ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

11,582

10,402

10,402
ƨƟƢǸǠƥ°¢Â »ȏ¡ ¨ǂǌǟ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ɬֺȷȄ ȳʈȵȕ ɰ؈ȸȧ ɚȲȆɇ 251

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɝݍݰȄ ȵʈȵɏ ɬֺȷַȄ ȯʊɺȻ 252

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

 59



( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɽɦȴȆɭ ȮɽȷȆɭ 253
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀƢǼƯ¦Â

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɪʊȉַȆɗ ȔȆɠַȆɱ ɵȸȧ ɪʊȉַȆɓ ȔȆɠַ Ȇɱ ف؈ʈȴ 321

ƨƟƢǸǠƦǇÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇ

ƨƟƢǸǠƦǇÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇ

129,832

129,832

ÀÂǂǌǟÂ ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǷ

ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ ÅƢǨǳ¢

ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ ÅƢǨǳ¢

163,814

ÀȂƬǇÂ ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǷ

38,995

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ȔֺʆȆȡ ɪʊɱȄȲ ȹʋȸɲȄȳɗ ʏַڊȄ ȯɱȆɮȕȄ 256



ÀȂƯȐƯÂ

163,814

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǷ
ǂǌǟ ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ
38,995

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨȈǻƢǸƯ
ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨȈǻƢǸƯ
ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ

ÀȂǠǈƫÂ

ÀȂǠǈƫÂ

87,680

87,680

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢǸƯÂ ƨǠƦǇ
ÀȂǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸƬǇÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢǸƯÂ ƨǠƦǇ
ÀȂǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸƬǇÂ

Ͳ

32,353

32,353

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

Ȅȯɳʈȴ ʎɲȆɓ Ȅȯɳʈȴ ȯɮȨɭ ف؈ȉ ȩʊȻ 322

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ÀƢǼƯ¦
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ÀƢǼƯ¦
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
 60

ɤȆɮȡ ȯɮȨɭ ɤȆɮȡ ȯʊɮݍݰȄ ɷȆȻ  דȯȍɏ 323

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨȈǻƢǸƯ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨȈǻƢǸƯ
ǂǌǟ ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

259,136
ƨǠǈƫÂ ÀƢƬƠǷ

ÀȂƯȐƯÂ ƨƬǇÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȲȆɢɱȆȷ ʏࡩȄȲ 325

68,519

ƨƟƢǷÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈǸƻÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ȠȲɽʊȡ ɪʆֺɭȄȲȆɢʆȄ ɽȣɳʈȲ 324

ÀȂǈǸƻÂ

68,519

ǂǌǟ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀȂǈǸƻÂ

61,732

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƾƷ¦Â
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǠƦǇÂ
ÀȂƯȐƯÂ

259,136

ÀȂǈǸƻÂ ƨǠǈƫÂ ÀƢƬƠǷ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ɽɨʊȘȷȆɠ ɵݍݨȄ ȴɽɡʈȳɱȄ 257

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɼַ ȮȆȣɳʊɦ ɵɘɦȄ 258

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

Ȅȴɼȯɳɭ ȵʆ ف؈ȕɽȡ ɵʈɼȮȄ 260

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

30 ,000

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ȆȕɼȯʈȲ ֺʊɴʊȉ ɵʈɼȮȄ 262

Ͳ

76,360

76,360

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƨƬǇ
ÀȂƬǇÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƨƬǇ
ÀȂƬǇÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ

39,077

39,077

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨǠǈƫ
ÀȂǠƦǇÂ ƨǠƦǇÂ

ƨǠƦǇÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨǠǈƫ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ف؈ȣɱ Ȇɺȡ ȯɮȨɭ 328

 61



ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ֺʊȎɳɱɼȮȆɱ ɽȝʊɨʊʈȴɽɟ ɽȍʋȻ 330

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɵʆȆȡ ɤȆɭ ʏڋɱȄȴȆɠ ȲȆɭɽɟ ɪʊɱɽȷ 332

86,045

94,877

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠǈƫÂ ƨǠƥ°¢
ÀȂǠƦǇÂ ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ȲȆȍȷȆȡ ȲɽɨɗȆɳʋȉ ʅف؈ȡ 268



ƨǈǸƻÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢǸƯÂ ƨƬǇ

38,795

38,795

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨȈǻƢǸƯ
ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ

ÀȂǠǈƫÂ

ÀȂǠǈƫÂ

7,629

7,629

ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨǠƦǇ

ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨǠƦǇ

ÀÂǂǌǟÂ ƨǠǈƫÂ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
Ƕǫǂƥ

ɪʊțȄȲ Ȇȕɽɟ ȳɮɏ 333

ȄǳƢǸǟ
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ǀǨǼǸǳ¦Â

ǀȈǨǼƫ

ǾȇǀȈǨǼƫ

4,215

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ǂǌǟ ƨǈǸƻÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȲȄɽɭɼȲ ɽɨȉȆɢȷɽȉ ɼȮȲȆɢʈȲ 270

133,926

ɪȉֺʊɘɭ ȄȲȯɱɽɟ ɰȆʆȄȲȆɱ ȽʋɱȄȮ 171

6,919

ɤɼȆȉ ɰȆȣɱȄȲ ȆȗʋȻ ɤɼȆȉ ȲȆɭȄ 172

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ
ǂǌǟ
106,106

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂƬǇÂ
»ȏ¡ ƨƯȐƯ
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ
ÀȂǠƥ°¢Â
ƨƟƢťȐƯÂ »ȏ¡ ƨƬǇ
ÀÂǂǌǟÂ ƨǈŨÂ

»ȏ¡ ¨ǂǌǟ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂǠƦǇÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢť
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǠƥ°¢Â

ɰɽȡ ʎɢɱȳɗ ȯɦȆɱɼȲ 173

6,452

ʅȲȆɀɱȄ ɵʆȯɦȄ ȳɮɛ ȯɮȨɭ ʏڴɏ ȯɮȿ 180

7,393

ȭʊȻ ɰȆȨȍȸɦȄ ȯȍɏ ȭʊȻ ɤɽɘʈȳȻ 181

»ȏ¡ ƨƬǇ
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǈŨÂ
»ȏ¡ ƨǠƦǇ
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂǠǈƫÂ
133,926

ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ ÅƢǨǳ¢
ÀÂǂǌǟÂ

74,384

6,676

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨƬǇÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂǠƦǇÂ
7,661

»ȏ¡ ƨǠƦǇ
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂƬǇÂ
98,217

ÀȂǠǈƫÂ ƨȈǻƢť
ÀƢƬƠǷÂ ÅƢǨǳ¢



ȠȄȲ ʅȄȲɼȮ ȠȄȲ ʅȄȲɼȮ ʎȖȆȋɼف؈ȕ 179

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ
ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ
ÀÂǂǌǟÂ
ÀȂǠƦǇÂ ƨǠƥ°¢
ƨƟƢťȐƯÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǻƢťÂ ƨǠƥ°¢Â



44,988

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠƥ°¢
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ
ÀȂǻƢťÂ

ÀȂƯȐƯÂ ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǷ

6,194

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǷÂ
ÀȂǠǈƫÂ
7,538

»ȏ¡ ƨǠƦǇ
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂƯȐƯÂ
5,101

»ȏ¡ ƨǈŨ
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǷÂ
4,855

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨǈŨÂ ƨƟƢŶƢťÂ
ÀȂǈŨÂ

ɝʆȯȿ ȯɮȨɭ ɽɱȆȉ ȶȆםȄ 182



74,384

ȳɡȉ ɽȉȄ ɰȆȋɽɭ ȯʊȷ ʅȆȉַ əȷɽʆ 183

6,676

șʊȣɱȄȲȆȻ șȎʈȳȋȲɽȡ 184

7,661

ɽɦֺȡ ɰȲ ȆȼɭȄȲ 185

98,217

Ȅȴɽȷ ʅȮ ɽȗʊɨʊɗ ȹʋɘɨʆȄ 186

6,194

ɞȆɘʊȷ ɬȄȲ ɰȆȣʈȳɸ ɰȆʆȄȲȆɱ əʊȻ 187

7,538

ʏڋɱȆɱ ȔȆȡȆ ٭ڈȲȆɭɽɟ Ȇɳȼʉȳɟ 188

5,101

ɤַ Ȇɗɽȷ șʈȳȡȆȡ ɬȄȲ ȆȣɱȆȡ 189

4,855

ʅȲȆɸȮɽȻ ȽʋɱȆȡ ʅȲȆɸȮɽȻ ɤȆɮʆȆȣʊȉ 190

6,513

ɕɳʋȷ ȳʆȯɳʊȡɽȡ ɕɳʋȷ ف؈ȍɱȆɭ 191

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƨǠƥ°¢
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂǻƢťÂ
ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨƬǇ
ÀȂǠƦǇÂ ƨƬǇÂ

»ȏ¡ ƨǠƦǇ
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂƬǇÂ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠǈƫÂ ƨȈǻƢť
ǂǌǟ ƨǠƦǇÂ ÀƢƬƠǷÂ

6,513

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨƬǇ
ÀȂǠǈƫÂ ƨǠƥ°¢Â

»ȏ¡ ƨǠƦǇ
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂƯȐƯÂ
ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǈŨ
ƾƷ¦ÂÂ
ƨƟƢŶƢťÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ÀȂǈŨÂ ƨǈŨÂ

»ȏ¡ ƨƬǇ

»ȏ¡ ƨƬǇ

ƨƟƢǸǈŨÂ
ǂǌǟ ƨƯȐƯÂ

ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǈŨÂ
ǂǌǟ

52,832

ÀȂǈŨÂ ÀƢǼƯ¦
ƨƟƢŶƢťÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂƯȐƯÂ ÀƢǼƯ¦Â

52,832

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈŨÂ ÀƢǼƯ¦
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢŶƢťÂ
ÀȂƯȐƯÂ

ȄȲȯɱȆȻ ȑʆȮ ַɽȋȲȆɸɽȼɲ Ȇɮʊɸ 192

70,627

70,627

ȹʇȯɳɭ ۚܣʊȉ ʎɲȯȷ 193

8,720

ɕɳʋȷ ɤȆȍɭȄȲȆɸȮ ɕɳʋȷ ȑʆȯɱ ȆȡȆȡ 194

39,550

ɪʆȄف؈ȼɴʊȕɽȉ ʎȖɽɡʊȷɽ ȡ ʎȌɽȡ 195

52,301

ʏفڊ؈ȕȆȻ ɞȆɱȆȷ ʏفڊ؈ȕȆȻ ɖȄȲɼȆȡ 196

ƨƟƢǸƬǇÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇ
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀÂǂǌǟÂ ƨǠƦǇÂ
ÀÂǂǌǟÂ
8,720

»ȏ¡ ƨȈǻƢť
ƨƟƢǸǠƦǇÂ
ÀÂǂǌǟÂ
39,550

ÀȂƯȐƯÂ ƨǠǈƫ
ƨƟƢǸǈŨÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǈŨÂ
52,301

ÀȂǈŨÂ ÀƢǼƯ¦
ƨƟƢťȐƯÂ ÅƢǨǳ¢
ƾƷ¦ÂÂ

»ȏ¡ ƨȈǻƢť
ÀÂǂǌǟÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨǠǈƫ
ÀȂǈŨÂ ƨƟƢǸǈŨÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈŨÂ ÀƢǼƯ¦
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢťȐƯÂ



ȮȆȷȄȳȉ ȄȲȯɳʊȡȄȲ ȆɭȲȆɗ ȲȆɭɽɟ ȄȲȯɳʈȲɽȷ 197

6,639

ɕɳʋȷ șʊɡɦȆɭ ɕɳʋȷ ȳʆȯɳʋʈɽ ٭ڈ198

4,491

əʊɳȧ ȯɮȨɭ ʅȲȄɽɛ  דɻʊȗɏ ȯɮȨɭ 199

6,512

6,512

»ȏ¡ ƨƬǇ

ƨƟƢǸǈǸƻÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

ȠȄȲ ȹɲȆɸ ȲȆɭɽɟ ȑʆȯɱȆɭ 200

6,639

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂƯȐƯÂ
4,491

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǠǈƫÂ

»ȏ¡ ƨȈǻƢť
ƨǈŨÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂǠǈƫÂ
ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨƬǇ
ÀȂƯȐƯÂ ƨǠǈƫÂ

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǠǈƫÂ

75,989

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƨǈǸƻ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ
65,239

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨǈǸƻ
ƨǠǈƫÂ ÀƢƬƠǷÂ
92,274

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠǈƫÂ ÀƢǼƯ¦
ƨǠƥ°¢Â ÀƢƬƠǷÂ

ǂǌǟ ƢǼƯ¦Â

75,989

ȳʆȆɱ ɰȆɳȼʉȳɟ ȳʆȆɱ ɰȆɳȼʋʈȳɟ ȲȆɭɽɟ ɰȆɸɽɭ 201

65,239

ɽȕȆɭ ȆʈȲȆɢȷ ɤȆɠ ֺȉ ɽʊȕȆɭ ȯʈɽɦ 202

92,274

ʎȖɽɡɱ Ȇɳȼʉȳɟ ȶȄɽʊɱ ȆɠɼȲɽɭ Ƚʋɮȷ 203
ʎȖɽɡɱ ȆɭȄȲ ɪʊɨʊɗ ɽȕɽȉ ʎȖɽɡɱ Ȇɳȼʉȳɟ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƨǈǸƻ
ÀȂǻƢǸƯÂ ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨǈǸƻ
ÀȂƯȐƯÂ ƨǠǈƫÂ ÀƢƬƠǷÂ

ÀƢƬƠǷÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠǈƫÂ ÀƢǼƯ¦
ÀȂǠƦǇÂ ƨǠƥ°¢Â

4,080

4,080

ÀȂǻƢǸƯÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ÀȂǻƢǸƯÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢



ʅȮȄȮ ɷȆʆȆɮȷ ַ ʅȮȄȮ ʎɭȄɽȷ ȆɭȄȲ 204

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

4,565
ƨƟƢǸǈǸƻÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ɬֺɏ ɝʊɗȲ ɵʆȯɦȄ ɬȆȸɲ 205

ÀȂƬǇÂ ƨǈǸƻÂ

5,665

5,665

»ȏ¡ ƨǈǸƻ

ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

6,376

ƨƟƢǸƯȐƯÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

166,311

ÀȂƬǇÂ ƨƬǇÂ ƨƟƢǷ
ǂǌǟ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȥɱɼȲɽȡ ȠȄȲ ɕʊɭ 271

4,565
»ȏ¡ ƨǠƥ°¢



ÀȂƬǇÂ ƨǈǸƻÂ
6,376

ƨƟƢǸƯȐƯÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

ɰȆȫ ɵȸȧ ɰȆȫ ɯʊɡݍݰȄ ȯȍɏ 207

ÀȂǠƦǇÂ ƨƬǇÂ
166,311

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨƬǇÂ ƨƟƢǷ
ǂǌǟ ƾƷ¢Â ƨƟƢǸƯȐƯÂ

7,550

7,550

»ȏ¡ ƨǠƦǇ

ƨƟƢǸǈǸƻÂ »ȏ¡ ƨǠƦǇ

ÀȂǈǸƻÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

ɵʆȯɦȄ ǴȆɈɏ ȭʊȻ ɵʆȯɦȄ ف؈ɺȡ 206

ɵɮȧȳɦȄ ɪʊɮȡ ɵɮȧȳɦȄ ȑʊȣɱ 208

ȲȆɭɽɟ ɰȄɼȆȉ Ȇɭف؈ɗ ɪʊɸȆȷ 209

ÀȂǈǸƻÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

șʋɳȷȆȉ ɬȄȲ Ȇɢʊȕ 272

4,675
ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ÀȂǠƦǇÂ ƨǈǸƻÂ

4,675
ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ɝʊɘȻ ȯɮȨɭ ʏڴɏ ɖȳȻȄ 210

ÀȂǠƦǇÂ ƨǈǸƻÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǂǌǟ ƨǈǸƻÂ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

2021/3287275

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ)

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

 51

Ͳ

112,608

112,608

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷ
ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸƬǇÂ

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷ
ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸƬǇÂ

ʅֺʊȉȄɼȆȸʋɟ ɰȄȲȆٱڈȲȆɸ əʊȡȆȷ 211

تنويه للمدينة ولكل دائن ورد ا�سمه �و مل يرد ��سمه يف قائمة الديون �ن يتظلم لدى املحكمة على املطالبات املدرجة بها خالل �سبعة �يام عمل من تاريخ ن�شر القائمة بال�صحيفة






8,695

8,695

»ȏ¡ ƨȈǻƢť
ƨǈŨÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂǠǈƫÂ

ƾƷ¢Â ƨƟƢǸƯȐƯÂ ÅƢǨǳ¢

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀÂǂǌǟÂ ƨǠǈƫÂ

4,215

39,763

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨǠǈƫ
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ
ÀȂƬǇÂ

ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǷ

ÀȂǠƦǇÂ ƨƬǇÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

7,393

»ȏ¡ ƨǠƦǇ
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂǠǈƫÂ

ÀȂƬǇÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȵʆف؈ȕ ɽȡ ق؈ɭɽȡ ȲȄ ʏ ڊɽʊɱɽɈɱȄ 269

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

6,452

»ȏ¡ ƨƬǇ
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǈŨÂ

ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸƬǇÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀȂǠƥ°¢Â

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨȈǻƢǸƯ
ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ

ȹʉȳȡ ֺʊɭ ɽɱַ ɽɨɨʊȎʈȲ ʅɼȳɦȄ 170



ÀȂƬǇÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

86,045

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢǸƯÂ ƨƬǇ
ÀȂǠƥ°¢Â ƨǈǸƻÂ

81,913

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢťÂ ƾƷ¦Â
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ
ǂǌǟ

ɰȆɗȆȡȄȲ ɰȄȲȆɠȆɳȘʈȲ 178

ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÀȂǠƦǇÂ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ֺȗʊɭȆȷ ȲȆɭɽɟ əʊȻ 331

94,877

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠǈƫÂ ƨǠƥ°¢
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ
ÀȂǠƦǇÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
 50

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɵɮȧȳɦȄ ȯȍɏ ȯɮȨɭ ɪʊɦȆɠȆȕȄȳʆȄ ɯʊɸȄȳȉȄ 329

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȆʊɱȄف؈ȷ șȸɨȸʇȄ ʅف؇ɸ 267

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ɬȄȲ ɰȆɱȆȻ ȶȄȮ ɬȆɱȲȆɸ 169

»ȏ¡ ƨǠƦǇ
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢťȐƯÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

7,308



ÀȂǠƦǇÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɽʆȄȲɽɭ ق؈ɭɽȡ ɰȆʈȲ 266

ɬȄȲ ɰȆɱȆȻ ɰȄȲȆɸȮȆȣɱȆȡ 168

80,444

ÀȂƯȐƯÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ֺȸɲȆɱȆɭ ɽɳʊȘɳʊɦɽȕ ɽȗʊɨʊȷ ɽȡ 265

122,155

ÀÂǂǌǟÂ ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷ
ƨǈŨÂ ƨƟƢǷÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǈŨÂ

ɷȆȷ ɷȆȷ ȄȲȯɳʊȡȄȲ ȺȆɠȄȳȉ ʎȖɽʊȡ 177

ÀȂǻƢǸƯÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɽɱȆʈȲɽȷ Ȇȋɽȷ ɪʊȸʇȄ 264

ȳʆȆɱ ɰȆȕɽȻȄ ɰȆȼʋɭȄȲȆȉ ȳʆȆɱ ɰȆȕɽȻȄ ɰȆȡȄȲ 167
ȳʆȆɱ

ǂǌǟ

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɼفȷȆɠ ȹʉȲȯɱȄ ɵʈɼȳʆȄ 263

66,694

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨƬǇ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂǠǈƫÂ

10,674

ƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǈǸƻÂ

 49 ( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ



ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

 דȯȍɏ ɣɨםȄ ȯȍɏ șɗȄȲ 327

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

Ȅف؈ɘʊȡ Ȇʊɱɽȡ Ȇʊȡ ʅف؈ȡ 261

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

30 ,000

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƾƷ¦Â
ÀȂƯȐƯÂ ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǠƦǇÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÀȂƯȐƯÂ ƨƬǇÂ ƨƟƢǷÂ ÅƢǨǳ¢
61,732

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȶɼȮ ɤɼȲȄ ȶɼȮ ɤɼȲȄ ɤɼȲȄ ȹʋɭȆȡ 326

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
 48
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȲȄ ȆɠȆʆ ȆɱȆɱ ȔȆȍɭȆȷȮȆȷȄȳȉ 255

ÀȂǠǈƫÂ ƨǠƦǇÂ

ÀÂǂǌǟÂ ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǷ

ǂǌǟ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȄȮɽȡȆɠȄȲȄɼ ȲȆɭɽɟ ȆɢȻɽɱȄ ɰ؈ɗȆɠ 320

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

60,797

ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ ÅƢǨǳ¢

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ʎɢʆȆɳȕȄȲ ʎɢʆȆɳȕȲ ȔȆȷȄǺȉ ȆȗʊɦȆȻ 254

ÀȂǻƢǸƯÂ ƨǠƥ°¢Â

60,797

ÀȂƯȐƯÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȳʆȆɱ ʎȖɽɟ ɰȆɳȼʉȳɟ ȺɽȗɱȆȷ 319

66,684
ƨƟƢǸƬǇÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨƬǇ

ÀȂǠǈƫÂ ƨǠƦǇÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɝɭȆɱ ݍݳȆȿ ȯɦȆȫ 318

66,684
ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨƬǇ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸƬǇÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÀȂǻƢǸƯÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɬȳɟȄ ʏڴɏ 317

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

Ȇɘʈɽɱ ֺʊɗ ɼق؇ɳʈȲɽɦ ʎɲɼȲ 316

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
 47


ÀȂǻƢǸƯÂ

»ȏ¡ ¨ǂǌǟ

ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ɵʆȯɦȄ Ȳȯȉ ɵʆȯɦȄ ȑʊȣɭ 250

ǂǌǟ ƨǈǸƻÂ

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƾƷ¢
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǈǸƻÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɵɮȧȳɦȄ ȑʋȍȧ Ȉɽɨȍʋȉ 249

ÀȂǠǈƫÂ

10,415

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɯʊɨݍݰȄ ȯȍɏ ʎɘɈɀɭ ɬֺɓ 248

ÀȂƯȐƯÂ

10,690

10,415

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɝݍݰȄ əɈɦ ɰȆȨʈȲ ɽȉȄ 247

ÀȂǈǸƻÂ ƨƬǇÂ

10,230

ÀȂǠǈƫÂ ƨƟƢǸƬǇÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

Ȇʊɭ ȆȻȮȆȉ ɤɽɜʊɘȻ 246

ɖȆɄɏȄ ʏڴɏ ɵʆȯɦȄ ɤȆɮɟ ɽȣʊȉ 166

ǂǌǟ ƨǠƦǇÂ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

10,756

ÀȂƯȐƯÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÀȂǈǸƻÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

10,582

»ȏ¡ ¨ǂǌǟ

ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ

 58ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30


Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɰȆȫ ȑʊɜɱ ɰȆȫ əȿȄ 312

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÀȂƬǇÂ ƨƬǇÂ

10,006

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ȲȄɼȳȷ ɬֺɓ ȯʈɼȆȡ ȑɛȆɏ 241

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ǂǌǟ

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƾƷ¢
ƨƬǇÂ ƨƟƢǸƬǇÂ

ÀȂǻƢǸƯÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɰ؈ȸɟɽɟ ɰ؈ȸȧ 311

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀȂǠƦǇÂ ƨƯȐƯÂ

169,214

ÀȂƬǇÂ ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǷ
ƨǠƥ°¢Â ÀƢƬƠǷÂ ÅƢǨǳ¢
ǂǌǟ

ɽȗɸȆɭ ȄفʈȲȆȻ ɬȄȲ ȲȆɭɽɡɿ əʊȡȄȲ 176

44,988



ȮɽɮȨɭ ʏڴɏ ȯɮȧȄ 240

فȫȄ ʏڴɏ ȯʊȷ فȫȄ ʎɘʊȷ ȯʊȷ 165

6,325

ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠƥ°¢
ƨƟƢǸǠǈƫÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǻƢťÂ ƨȈǻƢťÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ƨǠǈƫÂ

13,012

ÀÂǂǌǟÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀȂǈǸƻÂ ƨȈǻƢǸƯÂ

237,419

ƨǠƦǇÂ ÀƢƬƠǷ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ǂǌǟ

ɬֺɏ Ȯɽɐȸɭ ȯɮȨɭ ɬֺ
 ɏ ȴȆȗɮɭ ȯɮȨɭ 175

80,444

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ȵʈɼȳȉ ȯɮȨɭ ɯȷȆɛ ȯɮȨɭ 239

ɬֺɓ ʅȲȮȆɛ ʎɲȄȯɮȷ ɬֺɓ ʅȲȮȆɛ ʎɘɈɀɭ 164

3,941

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢť
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ÀȂǠƥ°¢Â

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɖȄȮȆʆ ȲȆɭɽɟ ɰ؈ȉ 310

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ɵʆȯɦȄ ȳɸȆɇ ɵʆȯɦȄ ɰȆɮɨȷ 238

42,517

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ÀƢǼƯ¦
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǈŨÂ
ǂǌǟ

ʏڴɏ ֺɭ əʈȳɏ ȯɮȨɭ 174

10,674

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɰȆȫ ȮȄȮȲȴ ف؈ʈȴ ȯɮȨɭ 237

ȺȆȉȄȳȉ ɰȄȯɱȆɭɽȷ ɪʆȆȗʋȕ 163

4,362

»ȏ¡ ¨ǂǌǟ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂǠƦǇÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ʏڴɏ ȮɽɮȨɭ غۜܣȕȳɭ ʏڴɏ 236

249,068

ƨǠǈƫÂ ÀƢƬƠǷ
ƨȈǻƢťÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â
ÀȂƬǇÂ

ƨƬǇÂ ƨƟƢǷÂ

6,325

 46

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
 44

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ȯɮȧȄ ȳʆȱɱ ȯɮȧȄ ȴȆȍɺȻ 235

ʅȆȉȄȲ ʅȆȉȄȲ ɪȍɮʊɗ ɰɽȸʋȡ 162

4,362

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǈŨÂ ƨƟƢťȐƯÂ
ÀÂǂǌǟÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÀȂƬǇÂ

Ͳ

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ



108,203

ÅƢǨǳ¢ ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǷ
ƨƯȐƯÂ ÀƢƬƠǷÂ

ƨƬǇÂ ƨƟƢǷÂ

3,941

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ʏڴɏ ɰȆɜɘȻ ʏڴɏ ȯɮȨɭ 233

ɵʆȯɦȄ ɯȷȆȡ ɯɦȆɏ Ȳɽɡȼɭ 161

ÅƢǨǳ¢ ƨƬǇÂ ƨƟƢǷ

»ȏ¡ ƨƯȐƯ
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ
ÀȂǠƥ°¢Â

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɰȆȫ ȮɽɮȨɭ ȯȡȆȷ ɰȆȫ ȮɽɮȨɭ ȲȄȴ 232

ÀȂƬǇÂ ƨȈǻƢǸƯÂ

ƢǼƯ¦Â ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƨƯȐƯ
ǂǌǟ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ʏڴɏ ɝȻȆɏ Ȇʈȴ ɯȿȆɛ ȯɮȨɭ 231

6,557

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂǈŨÂ

ÅƢǨǳ¢ ƨƬǇÂ ƨƟƢǷ

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢťȐƯÂ
ÀȂƬǇÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

4,368

»ȏ¡ ƨǈǸƻ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÀȂǠǈƫÂ ƨǈǸƻÂ

4,368

ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ

106,106

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀȂǈǸƻÂ

ÀȂƯȐƯÂ ƨǠǈƫÂ

5,909

Ͳ

ƨǈǸƻÂ

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

6,568

6,919

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ
ǂǌǟ

 43
2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ



ÀȂǈǸƻÂ

8,405

6,239

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

»ȏ¡ ƨǈǸƻ

41,059

39,763

ÀȂƯȐƯÂ ƨǠǈƫ
ƨƟƢǸǠƦǇÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂƬǇÂ ƨƯȐƯÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨƬǇ6,1

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƾƷ¦Â
ÀȂǈǸƻÂ ƨǠǈƫÂ

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀȂǠƦǇÂ ƨǠƥ°¢Â

6,184

ÀȂǈǸƻÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ʅȲȆɸȮɼȆȻ ȥɱȄفʊȻ 309

81,913

ÀȂǻƢťÂ ƾƷ¦Â
ƨƟƢǸǠǈƫÂ ÅƢǨǳ¢
ǂǌǟ ƨƯȐƯÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ƨǠǈƫÂ

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȶȄȮ ɤַ ȲȆɭȄ 308

7,308

»ȏ¡ ƨǠƦǇ
ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢťȐƯÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

43,913

ÀȂƬǇÂ ƨȈǻƢǸƯÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

 57

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÀȂǠǈƫÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ȆȡȮȆɺɟ ȮȆȷȄȳȉ ȽʋɳʆȮ 306

122,155

ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷ
ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ
ƨǈŨÂ ƨƟƢǷÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

52,310

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈǸƻÂ ÀƢǼƯ¦
¨ǂǌǟÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠƥ°¢
ÀȂǠƦǇÂ ƨƟƢťȐƯÂ

ÀȂǈŨÂ

 42

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

66,694

ÀȂƬǇÂ ƨƬǇ
ƨƟƢǸƬǇÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǠǈƫÂ ƨǠƥ°¢Â

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÀȂƬǇÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

169,214

ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǷ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ
ƨǠƥ°¢Â ÀƢƬƠǷÂ
ǂǌǟ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀȂǻƢǸƯÂ
14,633

ƨƟƢǸƬǇÂ ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƨǠƥ°¢

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸǈǸƻÂ ÅƢǨǳ¢

ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɤȯȣʊȷ ȮȆȷȄȳȉ Ȇɳȼʉȳɟ 304

237,419

ƨǠƦǇÂ ÀƢƬƠǷ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â
ǂǌǟ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÀȂǈǸƻÂ

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

ȆɭȲȆȻ ȯɱȆɱ ʅȄȯʈȳɸ ȆɭȲȆȻ ɽȗɴʊȉ 220

ÀȂƯȐƯÂ ƨƬǇÂ

ÀÂǂǌǟÂ ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǷ

ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ʅȄȲȒ ȲȆɭɽɟ ʅȆȣɗ 303

42,517

ÀȂǠƥ°¢Â ÀƢǼƯ¦
ƨƟƢǸǈŨÂ ÅƢǨǳ¢
ǂǌǟ ƨǠƦǇÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÀȂǈǸƻÂ ƨƯȐƯÂ

»ȏ¡ ƨƬǇ

ÀȂǻƢǸƯÂ ƨǠƥ°¢Â

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ȇȗȸʋȉ ɬȄȳɡʊȉ ʅȲȮȆȉ 302

ÀȂǈǸƻÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨȈǻƢǸƯ

»ȏ¡ ƨǠƦǇ

ÀȂǠƦǇÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀÂǂǌǟÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨǈǸƻ
ÀȂǈǸƻÂ ƨƟƢǸƬǇÂ

7,453

ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
 56

ɷȆȷ ȲȆɭɽɟ ɽȉȆȉ

301

ÀÂǂǌǟÂ

23,625

ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ ƨƯȐƯ
ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸƬǇÂ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÀȂǠƦǇÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

23,625

ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ ƨƯȐƯ
ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸƬǇÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ǂǌǟ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

 73

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƨȈǻƢǸƯ
ƨƟƢǸǠǈƫÂ

ÀÂǂǌǟÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ə

ÀȂǠƦǇÂ
18,900

ÀÂǂǌǟÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ə

ÀȂǠƦǇÂ
18,900

ÀȂǠƥ°¢Â

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ƀ

58,575
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈǸƻÂ ƨȈǻƢǸƯ
ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

7,453

ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ



ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ȶ

58,575

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠƥ°¢Â

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈǸƻÂ ƨȈǻƢǸƯ
ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨǈǸƻ
ÀȂǻƢǸƯÂ ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

ǂǌǟ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ʅȲȆɸȮɽȻ ȽʋȋɼȲ 299

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ɰȆȫ əȷɽʆ ȯɮȨɭ ɵȸȧ ȯɮȧȄ ȯɮȨɭ 219

ÀȂǠǈƫÂ

45,488

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨǈǸƻ
ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

ƨƟƢǸƬǇÂ ÅƢǨǳ¢ ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǷ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

40,344

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÀȂǠƦǇÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÀÂǂǌǟÂ ƨǈǸƻÂ

40,344

45,488

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨƬǇÂ ÀƢƬƠǷ
ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ

ɵʆȯɦȄ Ȳɽɱ ȯɮȨɭ ȯȣɭȄ 218

ÅƢǨǳ¢ ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǷ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸƬǇÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÀÂǂǌǟÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ǂǌǟ ƨǠƥ°¢Â

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ÀƢǼƯ¦
ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸƬǇÂ

ÀȂǠƥ°¢Â ƨƬǇÂ ÀƢƬƠǷ

246,798

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

 41
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÀƢƬƠǷÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƨƬǇ

246,798

ɰȄɼȆɺȡȄȲ ȆȷȄɽʊɴʈȳȷ ʏࡩȄȲ ɰȆȡȄȲ ȆȣɳʈȲ 227
ɰȄȲȆȡȄȲȆȣɳʈȲ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

آۜܣɲȆȍȡȄȲ ɤַȆɠȲȆɸ 295

ÀȂǠƥ°¢Â

76,214



101,674

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ƨƬǇÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƨȈǻƢǸƯ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨƬǇ
ÀȂƬǇÂ ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸƬǇÂ

ƨǠƥ°¢Â

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ʏۂȆȻ ȄȲȯɳʈȲɽȷ 294

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɰȆɺɓɽɮɱȆȻ ɽȕȆɠɽɭ ȆɱȆȉ ȠɽɱȆɭ 217

101,674

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ǂǌǟ ƨƬǇÂ

36,667

20,404
ƨƟƢǸǠƥ°¢Â ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟ

249,068

ƨǠǈƫÂ ÀƢƬƠǷ
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â
ÀȂƬǇÂ ƨȈǻƢťÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨƬǇ
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸƬǇÂ
ÀȂƬǇÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

36,667

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

șɱȆɠ ɰȆ ٭ڈȳʆȯɱȆȻ șɱȆɠ ȲȯʊɴʊɘʆȮ 226

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

ȯɮȨɭ ɵʆȯɦȄ ʎɮȨɭ ɬֺȷȄ 216

154,130

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

20,404
ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

154,130

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ ƨƬǇÂ ƨƟƢǷ
ǂǌǟ ƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸƬǇÂ

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƨǠǈƫ
ǂǌǟ ƨƬǇÂ ÀƢƬƠǷÂ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ǂǌǟ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

202,404
ÅƢǨǳ¢ ÀƢǼƯ¦Â ÀƢƬƠǷ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

108,203

ÅƢǨǳ¢ ƨȈǻƢťÂ ƨƟƢǷ
ƨƯȐƯÂ ÀƢƬƠǷÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ȄȲȄɼ ɬȄȲȆȣɱɼȳȷ ȆɢȼʋȉȄ ʎɲȄȲ 215

ÀȂƯȐƯÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ȯɮȨɭ ȲȆɀɱȄ 291

ÀȂǈǸƻÂ
35,700

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨǈǸƻ
ƨƟƢǸǠƦǇÂ

ƢǼƯ¦Â ƨƟƢǸƬǇÂ ÅƢǨǳ¢

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÀȂǠƦǇÂ ƨǈǸƻÂ

ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

202,404
ÅƢǨǳ¢ ÀƢǼƯ¦Â ÀƢƬƠǷ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÀȂǠƦǇÂ ƨǠƥ°¢Â

6,675

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÀȂƯȐƯÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠƥ°¢
ǂǌǟ ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ

36,718
ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨƬǇ
ǂǌǟ ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ

6,557

»ȏ¡ ƨƬǇ
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǈŨÂ
ÀȂǈŨÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ɕɳʋȷ ȑʆȯɦɽɟ 214

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

4,730

ƨƟƢǸǠƦǇÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

36,718
ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨƬǇ
ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ

ÀȂƯȐƯÂ

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÀȂǈǸƻÂ ƨƯȐƯÂ

ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

5,150

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ƨƯȐƯÂ

4,202

ƨȈǻƢǸƯÂ

ƨƟƢǸǈǸƻÂ ÅƢǨǳ¢

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

4,202

ƨƟƢǸƯȐƯÂ »ȏ¡ ƨǠǈƫ

ÀȂǻƢǸƯÂ ÀƢǼƯ¦Â

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ǂǌǟ ƨȈǻƢǸƯÂ

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢

4,404

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÀȂǈǸƻÂ

ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ

ÀÂǂǌǟÂ ƨƬǇÂ ƨƟƢǷ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ə

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÀȂǻƢǸƯÂ ƾƷ¦ÂÂ

35,509

»ȏ¡ ƨǠǈƫ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÀȂƯȐƯÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ȇȗٕڈɭ ȲȆȡȆȷ ɬȄȲ 285

ÀȂǈǸƻÂ
6,481

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÀȂǠƥ°¢Â

ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ

ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ƨƟƢǸǠƥ°¢Â »ȏ¡ ƨƬǇ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ʎɠ ʎȌ ȲȆɭɽɟ ȆʆȆȣʊɗ ɰɽɳʊɭ 213

ÀȂǈǸƻÂ

 54

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨǈǸƻ
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

ÀȂǈǸƻÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

 81

 53

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÀȂǠƦǇÂ ƨȈǻƢǸƯÂ
6,450

9,308

ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ȔȄɽʊɟ ɤȄȯɱȆɭ ȲȆɭɽɟ ȑʆȮȄȳȉ 283

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

ƨƟƢǸǠƥ°¢Â »ȏ¡ ƨƬǇ

ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ ÅƢǨǳ¢

9,308

ÀȂǻƢǸƯÂ

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÀȂƯȐƯÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀȂǠǈƫÂ

5,278

ƨƟƢǸǠǈƫÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǠƥ°¢Â ƨǈǸƻÂ

ÀȂǠǈƫÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ʅȲȆɀɱȄ Ȇɱɽɭ ȯɮȨɭ 281

آۜܣɲȆȍȡȄȲ ɰȆȻ ȄȲȆȕ 284

ÀȂǠƦǇÂ ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǷ

ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ ÅƢǨǳ¢

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÀȂƯȐƯÂ ƨǠƥ°¢Â

6,195

ÀȂǠƦǇÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

ÀȂǠƦǇÂ ƨǈǸƻÂ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ȶȳɈȉ ɯɦȆʆ ȄȲȆʆ 372

ƨƟƢǸƯȐƯÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

175,945

ÀȂǠƦǇÂ ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǷ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

6,314

ƨƟƢǸƯȐƯÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

ÀȂǠƦǇÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɕɳʋȷ əʆȯɟɽȷ ɽɓȆȷ ɕɳʋȷ șʊȡȲȆɸ 368

4,725

ƨƟƢǸǠƦǇÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ÀȂǻƢǸƯÂ ƨǠƥ°¢Â

ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǈǸƻÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀȂǻƢǸƯÂ

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ÀÂǂǌǟÂ

Ͳ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨƬǇ
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǈǸƻÂ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ



Ͳ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȲȆɘɦȄ ɯʊɸȄȳȉȄ ȳɮɏ ɷȵɮȧ 367

ÀÂǂǌǟÂ ƨǈǸƻÂ

46,584

4,784
ƨƟƢǸǠƦǇÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ÀȂǠǈƫÂ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠƥ°¢
ÀȂƬǇÂ ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ

4,784

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÀȂǠƦǇÂ

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢

6,314



ÀȂƯȐƯÂ

ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸǠƦǇÂ

ǂǌǟ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ɯȻȆɸ ɽȉȆȉ ȯʊȷ ɽȉȆȉ ȑʊȣɭ ȯʊȷ 365

44,766

ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ÀȂƯȐƯÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

4,172

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

Ͳ

4,172

ǂǌǟ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀȂǻƢǸƯÂ

ƨǠƥ°¢Â ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ÀȂǈǸƻÂ ƨƯȐƯÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ف؈ɔȿ ȯɮȨɭ ف؈ɔȿ ɵȉ ɻݏݰɇ ȯɮȨɭ 362

8,984

ƨƟƢǸǠǈƫÂ »ȏ¡ ƨȈǻƢǸƯ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀȂǈǸƻÂ ƨȈǻƢǸƯÂ

»ȏ¡ ƨȈǻƢǸƯ

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ÀȂǠƦǇÂ ƨƬǇÂ

175,945

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǂǌǟ

Ͳ

 52

ȄȲȆɸȆɭ Ȯɽɳʋȉ 279

ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȯɮȨɭ ȯʊȷ ȯȷȄ ȯɮȨɭ 212

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɵʆȆȣɭȄ ȮȆȷȄȳȉ ɞַȆɸȮ 278

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÀȂƬǇÂ

103,658

8,984

ɰַȆȋɽȡ ʎȖȄف؈ɱ ʅɽȣʊȉ 361

ÀȂǠƦǇÂ

ƨƯȐƯÂ »ȏ¡ ƨƯȐƯ

ÀȂǠƦǇÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ƨǈǸƻÂ ÀƢƬƠǷÂ ÀƢǨǳ¢

ÀȂǻƢǸƯÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

 79

ƨǈǸƻÂ ÀƢƬƠǷÂ ÀƢǨǳ¢

ÀȂǈǸƻÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

2,275

ÀȂƬǇÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

2,275
ÀȂǠƦǇÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

4,234

ÀƢǼƯ¦Â

Ͳ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

 67

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȯʊɮݍݰȄ ȯȍɏ ȯɮȨɭ ȯʊȻȲɽȫ ȯɮȨɭ 358

2,042

4,234

ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀȂǠƥ°¢Â ÀƢǼƯ¦Â ÀƢǨǳ¢

ÀȂǈǸƻÂ

ÀȂƯȐƯÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȲȆɸɽɦ ȲȆɠȆٱڈȄȳȉ ࢼܣȉȄ 357



2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

 55

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸƬǇÂ ÀƢǨǳ¢

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀȂǻƢǸƯÂ ƨȈǻƢǸƯÂ

ƨƟƢǸƬǇÂ ÀƢǨǳ¢

ƨƟƢǸǠƦǇÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ǂǌǟ ƨȈǻƢǸƯÂ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ɣʊɘʊȡ ɼȯʊɗ ȆɱȆȨʈȲȆɭ 356

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ƨǠǈƫÂ

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ʏڲɽʈȲ ȲɼȮȆɸȆȉ ɬȄȮȆȉ 277

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÀȂǈǸƻÂ ƨǈǸƻÂ

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ÀȂǈǸƻÂ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

 78

Ͳ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

4,988

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ƨƟƢǸǠǈƫÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

4,750

ÀȂǈǸƻÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ

ÀȂǻƢǸƯÂ ƾƷ¦ÂÂ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀȂǻƢǸƯÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

4,988

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ʎɭȆȷ ȆɳʋȻ ȲȆɭɽɟ ȆɘʆȮ 352

3,209

4,750

ÀȂǈǸƻÂ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨƯȐƯ

ÀȂǈǸƻÂ ƨȈǻƢǸƯÂ

ÀȂǠƦǇÂ ƨȈǻƢǸƯÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀȂǠǈƫÂ ÀƢǼƯ¦Â

6,358

ƨƟƢǸƯȐƯÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

ÀȂǈǸƻÂ ƨȈǻƢǸƯÂ

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ɣʆȆɱ Ȳɽȸʋɱ ȆɸȮ ɣʆȆɱ Ȳɽ ȼʋɸȆɭ 351

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨǠƦǇ

6,358

ƨƟƢǸƯȐƯÂ »ȏ¡ ƨƬǇ

ÀȂǠǈƫÂ ƨǈǸƻÂ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

7,292

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ɤȆɢʈȳȻ  דȯȍɏ ȶɽʊɱɽȡ 349

Ͳ

4,576

ƨƟƢǸǈǸƻÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɰ؈ȉ Ȇʊɺɟɽɭ ȺɼȯɱȆȷ 276

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

Ͳ

5,232

ÀȂƯȐƯÂ ÀƢǼƯ¦Â

ÀȂƯȐƯÂ ƨǠƥ°¢Â

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ɰ؈ɗȆɱ ɪʊʋɱȄȮ 350

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÀÂǂǌǟÂ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ɵʆȯɦȄ ɯʊɨɏ ɬֺȷַȄ əʊȷ 348

ÀȂƯȐƯÂ ƨȈǻƢǸƯÂ

ƨǠƥ°¢Â ÀƢƬƠǷÂ ÀƢǨǳ¢

ÀȂǠǈƫÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ȚȆɠȆٱڈȄȲȄ Ȅȵɮȧ ȚɽɱȆɠ ɰ؈ȍɭ 347

(

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ368 ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

 77

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɰȄȲȆɠȆɘʊɗ ɰȄȲȆɠȆɘʆȮ ɽȣʆȆȉ 346

36,138

ƨƟƢǷÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨƬǇ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀȂǻƢǸƯÂ ƨǠƥ°¢Â

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

ÀȂƬǇÂ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

2021/3287287

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀÂǂǌǟÂ ƨǈǸƻÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨƬǇ
ÀȂƯȐƯÂ ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǷÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ʅȲȄȯɱȆ ٭ڈȲɼȮȆ ٭ڈȄȲȮɼȲ 275

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ)

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȑʊɨʊɗ ȶɽɟȆʈȲɽɟ ɰȆʊɸȯʆȆɗ ȶɽʈȲɽɟ 345

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǀȈǨǼƫ

ǾȇǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
 65

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

4,576

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ÀȂǠƦǇÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǀǨǼǸǳ¦Â

5,232

ÀȂǻƢǸƯÂ

Ͳ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀȂƯȐƯÂ ƨƬǇÂ

30,625

Ͳ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ƨƬǇÂ

ƨƟƢǸƬǇÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯ

7,684

ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨǠƦǇ

ÀȂƯȐƯÂ ÀƢǼƯ¦Â

ÀȂǠƦǇÂ ÀƢǼƯ¦Â

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ɞȆʆȆɱ ɕɳʋȷ ف؈ȍɦȆȉ 341

¨ǂǌǟÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ ƨǠǈƫ
ƨƬǇÂ ƨƟƢǷÂ

ÀȂƬǇÂ ƨȈǻƢǸƯÂ

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

ÀȂƯȐƯÂ ƨǠƥ°¢Â

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀȂǠǈƫÂ ƨƬǇÂ

ÀȂǠƦǇÂ ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

Ȇɸȯʈȳɭ ȈȳɦȄ ȯȍɏ ɒȆɸɽȻ Ȇɸȯʈȳɭ ɪʊȷȄȲ 340

ÀȂǠƥ°¢Â ƨȈǻƢǸƯÂ

ƨƟƢǸƯȐƯÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠǈƫ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ǂǌǟ ƨƯȐƯÂ
46,248

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ƨƟƢǸǈǸƻÂ ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƢǼƯ¦

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

12,513

ÀƢƬƠǷÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨƬǇ

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

Ƕǫǂƥ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

46,248

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨƬǇ
ƨȈǻƢǸƯÂ ÀƢƬƠǷÂ

ÀȂǠǈƫÂ ƨƬǇÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƢǼƯ¦
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

ÀȂǠƥ°¢Â

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

12,513

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɽȕȆɸȆɭ ɰɽȸʋɟ ʏ ڊ274

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ǂǌǟ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

32,813

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ÀƢǼƯ¦
ǂǌǟ ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ʎȖȲɽɭ ȆɭȄȲ ʎɭȆȷ ɽȕɽɭ 339

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ַȆȷȆɠ ȆȼɲȆȷ ȯɦȄف؈ȡ 338

ǂǌǟ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

32,813

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ÀƢǼƯ¦
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ

7,684

ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨǠƦǇ
ÀȂǻƢǸƯÂ ƨǠƥ°¢Â

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

5,168

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƨȈǻƢǸƯ
ƨƟƢǸǠƦǇÂ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠƥ°¢
ƨƟƢťȐƯÂ ÅƢǨǳ¢
ÀȂǠƦǇÂ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɷȆʊɭ ɽɱȄȮ ɵʆȯɦȄ ȑȧȆȿ ȯɮȨɭ 336

»ȏ¡ ¨ǂǌǟ

47,905

ȆȉȆȕ ɬȆʊȻ 273

ÀȂǠƦǇÂ ƨǠǈƫÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƨƬǇ
ÀȂǠƦǇÂ ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ

5,168

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ
ÀȂƬǇÂ ƨȈǻƢǸƯÂ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

10,323

76,771

4,779

ƨƟƢǸǠƦǇÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ÀȂǠƦǇÂ

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ȵʆق؈ȉ ɽɮʊȸɟȆɭ ȳȡ ɽȗȸʋɱȵʆȄ 335

4,779

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

10,323

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƨƬǇ
ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ

Ͳ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ɬֺȷַȄ Ȳɽɱ ȯɮȨɭ ɬֺȷַȄ əʈȲȄ 334

ÀȂǈǸƻÂ

37,305

ÀȂǠƦǇÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ÀȂƬǇÂ ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ

11,250

ÀÂǂǌǟÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ
ÀȂƬǇÂ

Ͳ
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�إعــــــــــالن للــدائنيـن
Վ
ɰɽɐȍȷɼ
ȆɘɦǷ
ȓɐȸȖɼ
ȓǾȆɮțֺțɼ
ɯɸȲȮ
ɰɽɐȸȖɼ
  ɯɸȲȮ ɰȆɳțǷɼ

Վ
ȯȧȄɼɼ
ȆɘɦǷ ɰɽɐȸȖɼ
ɯɸȲȮ ɰɽȸɮȫɼ ɰɽȸɮȫɼ ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ
  ȹɨɗ ɰȆɳțǷɼ  ȹɨɗ ɰɽɐȌȲǷɼ ɯɸȲȮ

ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
114,426.7 102,180.35
Վ
ǴȵݍݨȄ ɵɏ ȆɭǷ ɯʊɨȸȖ ȔȄȯɳȷɼ ȳȼɏ ȓɐȌȲǷɼ ȓǾȆɭ ȆɘɦǷ ɰȆɳțȄɼ ȓǾȆɭ
Վ
ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭ ɽɺɗ ʃǿȆ ٰڈșȉȆȝɦȄ ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ
ȆɘɦǷ ɰɽɱȆɮțɼ ȓǾȆɭɼ
ȈɽɨɈםȄ
ɻɟȳȼɦȄ
Ȕֺܥݨɼ ɰɼȳȼɏɼ
ȓȗȷɼ
ɻȸɮȫɼ ɯɸȲȮ
 ȆɺȷֺɗǷ   ȹɨɗ ɻɐȍȷɼ ɯɸȲȮ   ȹɨɗ ɰɽțֺțɼ
 ف؈ȕȄɽɗɼ ȈȆȸȧ əȼɟɼ Ȯɽɜɏ

ȆɭǷ ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
ɽɺɗ ʃǿȆ ٰڈșȉȆȝɦȄ ǴȵݍݨȄ ɵɏ
ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭ
 ȆɺȷֺɗǷ ȈɽɨɈםȄ
ɵɏ ȆɭǷ ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭ ɽɺɗ ʃǿȆ ٰڈșȉȆȝɦȄ ǴȵݍݨȄ
  ȆɺȷֺɗǷ ȈɽɨɈםȄ ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ

25,836,070.18
ɰɼȳȼɏɼ
ȓȸɮȫ
Վ
ȓǾȆɮɱȆɮțɼ
Ȇɱɽʊɨɭ
Վ
ȆɘɦǷ ɰɽțֺțɼ ȓȗȷɼ
ɰɽɐȍȷɼ
ɯɸȲȮ
 ȹɨɗ ȳȼɏ ɻʊɱȆɮțɼ

 -

499,775
ȓɐȸȖɼ
ȓǾȆɮɐȌȲǷ
Վ
ɰɽɐȸȖɼ
ȆɘɦǷ
ȓȸɮȫɼ ȓǾȆɮɐȍȷɼ
 ɰɽɐȍȷɼ

78,750
ɰɽɐȍȷɼ ȓʊɱȆɮț
Վ
ȓǾȆɮɐȍȷɼ ȆɘɦǷ

332,325.66 2,181,376.27
ɰȆɳțȄɼ
ȓǾȆɮțֺț
ȓǾȆɭɼ ɰȆɱɽʊɨɭ

Վ
ȆɘɦǷ
ȓȸɮȫɼ

 103

ɷȲɽȿɼ ɵɇȆȍɦȄ ɵɭ ɻɦɼȆɜɭ ȯɜɏ
ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭɼ ف؈ȕȄɽɗɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
 ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ

ɷȲɽȿɼ ȔȆɭȯȫ ɯʆȯɜȕ ɻʊɛȆɘȕǷ
  ف؈ȕȄɽɗɼ ȈȆȸȧ əȼɟ

 ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ

 ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ

ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ
 ɻɟȳȼɦȄ
 104

ɻʊɱȆɮȗǾǷ

ɰɽțֺțɼ
ȓǾȆɮțֺțɼ
 ɰɼȳȼɏɼ
 -

106,575
Վ
ȆɘɦǷ ȓȗȷɼ ȓǾȆɭ
ȓȸɮȫɼ ȓǾȆɮȸɮȫɼ
 ɰɽɐȍȷɼ

 -

ɵՌՌɏ ȆՌՌɭǷ ف؈ȕȄɽՌՌɗ ȲɽՌՌȿɼ ȈȆՌՌȸȧ əՌՌȼɟ
ȳȕȆɗȯՌՌȉ șՌՌȎȝɭ ɽՌՌɺɗ ʃǿȆՌՌ ٰڈșՌՌȉȆȝɦȄ ǴȵՌՌݍݨȄ
 . ȆɺȷֺɗǷ ȈɽɨɈםȄ ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ

ɵɏ ȆɭǷ ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭ ɽɺɗ ʃǿȆ ٰڈșȉȆȝɦȄ ǴȵݍݨȄ
  ȆɺȷֺɗǷ ȈɽɨɈםȄ ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ

2,513,701.93
ȓǾȆɮȸɮȫɼ ɰȆɱɽʊɨɭ

ɪʊɔȼȘɦȄ ȩʊȕȆɘɭ ȓɏȆɳɀɦ ɾȮȆɺɦȄ ɉʊȨםȄ
 ɬ ɬ Ȱ ȓʊǾȆȋȳɺɡɦȄ

 -

106,575
Վ
ȆɘɦǷ ȓȗȷɼ ȓǾȆɭ
ȓȸɮȫɼ ȓǾȆɮȸɮȫɼ
 ɰɽɐȍȷɼ

 -

203֗717.61

 -

 -

297,721,448
ȓɐȍȷɼ
ɰȆȗȀɭ

 -

137,613,031.63
ɰɽțֺțɼ ȓɐȍȷɼ ȓǾȆɭ
Վ
ȓǾȆɮȗȷɼ
Ȇɱɽʊɨɭ
Վ
ȆɘɦǷ ȳȼɏ ȓțֺțɼ
ɰɽțֺțɼ
ȯȧȄɼɼ
ɰɽȗȷɼ ȓțֺțɼ ɯɸȲȮ
 ȹɨɗ

 -

1,098,619.94
ɰɽʊɨɭ
ȓʊɱȆɮțɼ
Վ
ɰɽɐȸȖɼ
ȆɘɦǷ
ȓɐȸȖɼ
ȓǾȆɮȗȷɼ
ȓɐȌȲȄɼ ɯɸȲȮ ȳȼɏ

 ȹɨɗ ɰɽɐȸȖɼ

300,323.41
Վ
ȆɘɦǷ ȓǾȆɮțֺț
ȓțֺțɼ ȓǾȆɮțֺțɼ
ɯɸȲȮ ɰɼȳȼɏɼ
ɰɽɐȌȲȄɼ ȯȧȄɼɼ
 ȹɨɗ

ȆɭǷ ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ

203֗717.61

471

ɻʊɡʊɱȆɢʊɭɼȳɺɡɦȄ ɤȆɮɏ׀ɦ ȹȖف؈ȍȸɟǷ ȲɼȆȉ
 ɬ ɬ.Ȱ.Ⱥ

472

 ȠȆɳʈȲȮ ȯɨʊɗ ɵʈȳȡ ȓɟȳȻ

ɷȮַɼǷɼ ʎɲȆț ɤȄ ȯɦȆȫ ɵȉ ȳȿȆɱ ȓɟȳȻ
  ɻɄȉȆɜɦȄ

297,721,448
ȓɐȍȷɼ ɰȆȗȀɭ

șɳɮȗȸɘɱȄ ɰ؈ɘɟȄ ۗܣʊȕ ʏࡩ ɻʆȄ ʎȖ
 ʎȌȮ Ɏȳɗ -ɵȻف؈ȋɼȄ ȯɱȄ ɵȼɟفȸɲɽɟ

əȼɟɼ
ȔȆɭȯȫ
ȔȆʊɛȆɘȕǷ
ǴȵݍݨȄ ɵɏ ȆɭǷ ف؈ȕȄɽɗɼ ȈȆȸȧ
ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭ ɽɺɗ ʃǿȆ ٰڈșȉȆȝɦȄ
ȈɽɨɈɭ
ɻɟȳȼɦȄ
Ȕֺܥݨɼ
. ȆɺȷֺɗǷ

473

ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ

474

476

ɻʊɳɘɦȄ ɤȆɮɏ׀ɦ ȄȯɳʆȮ ȲȆɭɽɡȡȄȲ ɻɟȳȻ
 ɬ.ɬ.Ȱ.Ⱥ



  ǆǴǧ ÀȂǈǸƻÂ
 1,997,863.31
ƨƟƢǸǠǈƫÂ ÀȂȈǴǷ

ƨƟƢǸǠǈƫÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ
ÀȂǠǈƫÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠǈƫÂ ƨǠƦǇÂ
ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ

ÀȂǠƦǇÂ ƨƯȐƯÂ

ƾƷ¦ÂÂ Ƕǿ°® ÀȂƬǇÂ

ƨǠǈƫÂ Ƕǿ°®

 ǆǴǧ ÀȂƯȐƯÂ

  ɷȲȆȣȗɨɦ ʃɲȆȍɛ ɬȆɀɏ ɻȸȷǺɭ

37,012,958.69
ÅƢǻȂȈǴǷ ÀȂƯȐƯÂ ƨǠƦǇ
ǂǌǟ
ƢǼƯ¦Â
ÅƢǨǳ¢
ƨȈǻƢǸƯÂ

ƨƟƢǸǠǈƫÂ

Ƕǿ°®

ÀȂǈǸƻÂ

 -

ɰɽɐȌȲǷɼ
ȓɐȸȖɼ
ɰ؈țֺțɼ ɰȆɳțǷɼ ɯɸȲȮ
 ȹɨɗ

ȈȆȸȧ əȼɟ
  ɯʊɨȸȖ ȔȄȯɳȷɼ

 ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟɼ Ȯɽɜɏ

184,747.50
ÀȂǻƢǸƯÂ ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǷ

ɵɏ ȲȮȆȿ ʃɢɳȉ ȈȆȸȧ əȼɟ
  ɣɳȍɦȄ

481

ƨǠǈƫÂ

 -

 ɬ.ɬ.Ȱ ɻʊɳɘɦȄ ȔȆɭȯݏݵɦ ȓʊȡɽȕ

483

Ƕǿ°® ÀȂǠƥ°¢Â

 -

 370,549.19
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƨƟƢǸƯȐƯ

484

 -

670,340.40
ȓǾȆɮȗȷ
Վ
ȆɘɦǷ ɰɽɐȍȷɼ
ȓǾȆɮțֺțɼ
ɯɸȲȮ ɰɽɐȌȲǷɼ
 ȹɨɗ ɰɽɐȌȲǷɼ

670,340.40
ɰɽɐȍȷɼ ȓǾȆɮȗȷ
Վ
ȓǾȆɮțֺțɼ ȆɘɦǷ
ɯɸȲȮ ɰɽɐȌȲǷɼ
  ȹɨɗ ɰɽɐȌȲǷɼ

ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
 ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭɼ

 -

1,292,290
ɰȆȗȀɭɼ ɰɽʊɨɭ

1,292,290
ɰȆȗȀɭɼ ɰɽʊɨɭ

ɰɽɐȸȖɼ ɰȆɳțȄɼ
Վ
ɰȆȗȀɭɼ ȆɘɦǷ
 ɰɽɐȸȖɼ

ɰɽɐȸȖɼ ɰȆɳțȄɼ
Վ
ɰȆȗȀɭɼ ȆɘɦǷ
 ɰɽɐȸȖɼ

39,417
Վ
ȆɘɦǷ ɰɽțֺțɼ ȓɐȸȖ
ȓɐȍȷɼ ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ
 ȳȼɏ

 -

39,417
Վ
ȆɘɦǷ ɰɽțֺțɼ ȓɐȸȖ
ȓɐȍȷɼ ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ
  ȳȼɏ


295,550.87
ȓȸɮȫɼ
ɰȆȗȀɭ
Վ
ɰɽɐȸȖɼ
ȆɘɦǷ
ȓǾȆɮȸɮȫɼ
ɯɸȲȮ
ɰɽȸɮȫɼ
ɰɽɱȆɮțɼ
ɻɐȍȷɼ
  ȹɨɗ

809,499.32
ȓɐȸȖɼ ȓǾȆɮɱȆɮț
Վ
ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ ȆɘɦǷ
ɰɽɐȸȖɼ ȓɐȸȖɼ
ɰȆɳțǷɼ ɯɸȲȮ
  ɰɽțֺțɼ

 ǆǴǧ ǂǌǟ
2,460,303,190.93
ɻǾȆɮɐȌȲɼ ȲȆʊɨɭ ɰȆɳțǷ
ɰɽʊɨɭ
ɰɽȗȷɼ
əɦǷ ɻțֺțɼ ɻǾȆɮțֺțɼ
ɯɸȲȮ ɰɽɐȸȖɼ ɻǾȆɭɼ
 . ȹɨɗ ɰɽɐȸȖɼ Țֺțɼ

 -

74,411.11
ɰɽɐȍȷɼ ȓɐȌȲǷ
Վ
ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ ȆɘɦǷ
ȳȼɏ ȯȧǷɼ
ɾȯȧǷɼ ɯɸȲȮ
 ȹɨɗ ȳȼɏ

74,411.11
Վ
ȆɘɦǷ ɰɽɐȍȷɼ ȓɐȌȲǷ
ȯȧǷɼ ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ
ɯɸȲȮ ȳȼɏ

 ȹɨɗ ȳȼɏ ɾȯȧǷɼ

19,051.2
Վ
ȆɘɦǷ ȳȼɏ ȓɐȸȖ

197,450.40
ȓɐȍȷɼ ȓǾȆɭ

ȈȆȸȧ əȼɟ
 . ɯʊɨȸȖ ȔȄȯɳȷɼ

 Ä¬× Ì× Ýæë¡ ÜìÏ ýė

əȼɟɼ
ȔȆɭȯȫ
ȔȆʊɛȆɘȕǷ
ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭɼ ف؈ȕȄɽɗɼ ȈȆȸȧ
 ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ

αϼϓϹ ϥ΄ηΑ 2016 Δϧγϟ 9 ϥϭϧΎϘϟ ϲϓ (189) ΓΩΎϣϟ ΏγΣΑ ΔΑΗέϣ -1
.˱ Ύϳϭγ ΔϳΑέόϟ ΔϐϠϟΎΑϭ ϡΎϗέϷΎΑ ˱ ΎϳΎϬϧ ϝϭΑϘϣϟ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ΏΗϛΗ Ύϣϛ ˬ(˱ ΎΗϗ΅ϣ Ϫϧϣ ϝΑϗ Ύϣ Δϣϳϗϭ ˱ ΎϳΎϬϧ Ϫϧϣ ϝΑϗ Ύϣ Δϣϳϗ ϭ ˬΕϗ΅ϣ ϭ ˬϲΎϬϧ Ύϣ·) ϥϳΩϟ ϝϭΑϗ ωϭϧ έϛΫϳ :ϝϭΑϘϣϟ ώϠΑϣϟ -2
. έέϗ· /ϙϳη /ΏϭΗϛϣ ΩϘϋ / ϲΎϬϧ ϡϛΣ :ϝΎΛϣ) ˱έλΗΧϣ ϥϳΩϟ Ωϧγ έϛΫϳ :ϥϳΩϟ Ωϧγ -3

 ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ

178,399.2
ȓʊɱȆɮțɼ
ȓǾȆɭ

449

°®Ƣǐǳ¦

ǶǰƸǳ¦

364,520.50
ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸƯȐƯ

ÃȂǟƾǳ¦

Ȅǧ

°®Ƣǐǳ¦

ǶǰƸǳ¦

-

-

 -

450

 -

 -

 92

 -

ʄࡩ ȲȮȆɀɦȄ ɯɡݍݰȄ
  ǴȄȮǷ ȳɭǷ 2021/3657

 -

ɻɭֺȸɦȄɼ ɵɭֿȄ ȔȄȯɐɭ ɷȲȆȣȗɦ ɵɭȆɄȗɦȄ
 ɬ.ɬ.Ȱ

 ʄڲɼȯɦȄ ʃɜʈȳɗַȄ ʃȌȳɐɦȄ ɣɳȍɦȄ

 ɑʉȲȆȼםȄ ȳʈɽɈȕ ȔȄȲȆȼȘȷַ ɬɽɡȸɟȄ

  ɬ.ɬ.Ȱ ف؈ܨݨȘʈɽȷ əɨȡ ɰȆʊȉȄȲǷ

458

ɻʈȳȼȎɦȄ ȮȲȄɽםȄ ɷȲȄȴɼ ȈȆɈȫ
ɰ؈ɭǸȗɨɦ ʃȌȮ ɻɟȳȼɦ ɰ؈ɇɽȗɦȄɼ
  ɻʊɱȆɮȗǾֿȄ ɻʊɈɔȗɦȄ ɪʊȸȘɦ

ʄࡩ ȲȮȆɀɦȄ ɯɡݍݰȄ ɷȲɽȿ
ȳɭǷ 2020/4471 ɯɛȲ ɾɽɏȯɦȄ
2020/8888 ɯɛȳȉ ȱɘɳםȄɼ ǴȄȮǷ
  ɾȲȆȣȕ ȱʊɘɳȕ

ɯɛȲ ɾɽɏȯɦȄ ɻȨǾַ ɵɏ ɷȲɽȿ
ȯɃ
ɻɏɽɗȳםȄ
2021/646
ɷفݍݵȄ ȳʈȳɜȕ ɵɭ ɷȲɽȿɼ ɻɳǾȄȯɦȄ
 . ɾɽɏȯɦȆȉ ɻɳʊɐםȄ ʃȌȆȸݍݰȄ

457

ʄࡩ ȲȮȆɀɦȄ ɯɡݍݰȄ ɵɏ ɷȲɽȿ
ȳɭǷ 2021/1582 ɯɛȲ ɾɽɏȯɦȄ
2021/3174 ɯɛȳȉ ȱɘɳםȄɼ ǴȄȮǷ
 . ɾȲȆȣȕ ȱʊɘɳȕ

26,469,106.19
ɰɼȳȼɏɼ
ȓȗȷ
Վ
ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ
Ȇɱɽʊɨɭ

 -

ɾɽɏȯɦȆȉ ȲȮȆɀɦȄ ɯɡݍݰȄ ɷȲɽȿ
 . ǴȄȮǷ ȳɭǷ 2021/2212

ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
 ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭɼ

461

1,105,050.19
 ɬ.ɬ.Ȱ.Ⱥ ȓʊǾȆȋȳɺɡɦȄ ȔȆȧɽɨɦ ɰɽɟȲɽȉ ɑɳɀɭ
ȓǾȆɭɼ ɰɽʊɨɭ
Վ
ȆɘɦǷ ȓȸɮȫɼ
ɯɸȲȮ ɰɽȸɮȫɼ
 ȹɨɗ ȳȼɏ ɻɐȸȖɼ

 ɬ.ɬ.Ȱ ȓʊɦɼȯɦȄ ȴȆɔɦȄ ȔȆɭȯȫ

Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
ف؈ȕȄɽɗ

 ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭɼ

293,925.24
ȓțֺțɼ ɰȆȗȀɭ
Վ
ȆɘɦǷ ɰɽɐȸȖɼ
ȓȸɮȫɼ ȓǾȆɮɐȸȖɼ
ɯɸȲȮ ɰɼȳȼɏɼ
ɰɼȳȼɏɼ ɻɐȌȲǷɼ
  ȹɨɗ

 -

71,762
ɰɽɐȍȷɼ ȯȧȄɼ
Վ
ȓǾȆɮɐȍȷɼ ȆɘɦǷ
 ɰɽȗȷɼ ɰȆɳțȄɼ

71,762
Վ
ȆɘɦǷ ɰɽɐȍȷɼ ȯȧȄɼ
ɰȆɳțȄɼ ȓǾȆɮɐȍȷɼ
 ɰɽȗȷɼ

ȹʋɨʊɟ ɰ؈ȗʊɭ

442,937.9
ɰȆɳțȄɼ ȓǾȆɮɐȌȲǷ

442,937.9
ȓǾȆɮɐȌȲǷ

 ɬ.ɬ.Ȱ ɻʊɳɘɦȄ ɤȆɮɏ׀ɦ ȳɸȆȸɦȄ

ɰȆɳțȄɼ

 -

 -

292,011.57
ɰȆɳțȄɼ ɰȆȗȀɭ
Վ
ȯȧǷɼ ȆɘɦǷ ɰɽɐȸȖɼ
ɻɐȍȷɼ ɯɸȲȮ ȳȼɏ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɻʊɮʆȆȷȆɠ ʄڴɏ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

424

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

425

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

426

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30



Ͳ

 85 ( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

2,057,342.24
ȓɐȍȷɼ
ɰȆɱɽʊɨɭ
Վ
ɰɽȸɮȫɼ
ȆɘɦǷ
ɰȆɳțȄɼ
ȓǾȆɮțֺțɼ
ɻɐȌȲǷɼɽ ɐȌȲǷɼ
 ȹɨɗ ɰɼȳȼɏɼ

  ɬ.ɬ.Ȱ.Ⱥ ȈȆɠȳɦȄ ɪɜɳɦ ȲȆȗȷ ɽʊɱ

620,540.72
ȓǾȆɮȗȷ
Վ
ȆɘɦǷ ɰɼȳȼɏɼ

620,540.72
ɰɼȳȼɏɼ ȓǾȆɮȗȷ
Վ
ȓǾȆɮȸɮȫɼ
ȆɘɦǷ

 ɬ.ɬ.Ȱ ȓʊɡʊɱȆɢʊםȄ ɼ ȓʊǾȆȋȳɺɡɦȄ ɵʆֺɘʊȷ

ȓǾȆɮȸɮȫɼ
ɰȆɳțǷɼ ɰɽɐȌȲǷɼ
  ȹɨɗ ɰɽɐȍȷɼ

ɰ
ɰȆɳțǷɼ
 ɽɐȌȲǷɼ
  ȹɨɗ ɰɽɐȍȷɼ

716,870.37
ȓȗȷɼ ȓǾȆɮɐȍȷ
Վ
ȆɘɦǷ
ȳȼɏ
ȓǾȆɮɱȆɮțɼ
ɻɐȍȷɼ ɰɽɐȍȷɼ
 ȹɨɗ ɰɽțֺțɼ

716,870.37
ȓȗȷɼ
ȓǾȆɮɐȍȷ
Վ
ȓǾȆɮɱȆɮțɼ ȆɘɦǷ ȳȼɏ
ɻɐȍȷɼ
ɰɽɐȍȷɼ
 ȹɨɗ ɰɽțֺțɼ

738,181.61
ȓǾȆɮɐȍȷ
ɰɽțֺțɼ ȓʊɱȆɮțɼ
Վ
ȓǾȆɭɼ
ȆɘɦǷ
ɰɽɱȆɮțɼ ȯȧȄɼɼ
ȯȧȄɼɼ
ɯɸȲȮ
  ȹɨɗ ɰɽȗȷɼ

738,181.61
ȓʊɱȆɮțɼ ȓǾȆɮɐȍȷ
Վ
ȓǾȆɭɼ ȆɘɦǷ ɰɽțֺțɼ
ɰɽɱȆɮțɼ
ȯȧȄɼɼ
ȯȧȄɼɼ
ɯɸȲȮ
  ȹɨɗ ɰɽȗȷɼ

ɷȆɠȳȻɼ ʅȲɽȫ əȷɽʆ ʄڊȆȧ דȯȍɏ ȯɮȨɭ
 ɬ.ɬ.Ȱ


496,183.54
ȓȗȷɼ ȓǾȆɮɐȌȲǷ
Վ
ȆɘɦǷ ɰɽɐȸȖɼ
ȓțֺțɼ ȓǾȆɭɼ
ɻɐȌȲǷɼ ɰɽɱȆɮțɼ
ɰɽȸɮȫɼ ɯɸȲȮ

496,183.54
ȓȗȷɼ ȓǾȆɮɐȌȲǷ
Վ
ȓǾȆɭɼ ȆɘɦǷ ɰɽɐȸȖɼ
ɰɽɱȆɮțɼ ȓțֺțɼ
ɯɸȲȮ ɻɐȌȲǷɼ
  ȹɨɗ ɰɽȸɮȫɼ

 ɬ.ɬ.Ȱ ɻʊɡʊɱȆɢʊɭȳɺɡɦȄ ɤȆɮɏ׀ɦ ɖǷ ɻʊɟ ɰǷ


ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30



( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

464

 -

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

428

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

429

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

 86


ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

431

Ͳ

ȟʊȣםȄ ȯȍɏ ַɽɳʋȉȆȡ

396

ɪʊȕȆȕȆȉ ɬȆȕȆȉ ɽʊȕȆɭ ɰȆʈȲɽɟ

397

ʎɲȆȉ ȲȄɽȼʋɺɭ ʎɲȆȉ ȲȆɺɡʊȷ ɽȸɲȆɸȮɽȷ

398

ɻɭֺȷ ɵȸȧ ȯȍɏ ؟ۜܣɽɭ  דȯȍɏ

399

ȳɦɽȡȴɼȄ ɰȆɠȲȄ

400

ɖȄȮȆʆ ȶȄȯɭȄȲ ɽȕɽȻ ɖȄȮȆʆ ɽȕɽȻ ȑʆȮȄȳȉ

401

ȆʆȆɠȄ ɪʊȸɲȆȕ

402

ۚܣʊȸȧ Ȯɽɐȸɭ ȯʊȷ ȯʊȷ ۚܣʊȸȧ ȯʊɐȷ

403

ɰ؈ȸȧ Ȧֺȿ ف؈ɮȷ ȯɮȧȄ

404

ؠۜܣɟȄȳʆȆɠ ɰȆɢʆȄ

405

ɕɳʋȷ Ȅɽʊȷ ɕɳʋȷ Ȕفʊɗɽɦ

406

ɽɱȆɱ ɰȆʆȆȣʊɗ ɰȆɸȮɽȷ ɽɸȮȆɭ

407

29,890

ȲȮȆɜɦȄ ȯȍɏ ȲȮȆɜɦȄ ȯȍɏ ɵʆȯɦȄ ʏڍɭ ȭʊȻ

408

30,322

ʎȖȆȉȆɠ ɕɲȆȸɲַɽɔʊɴʊȉ

409

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

ȯɮȧȄ ȯɮȨɭ ȲȮȆɜɦȄ ȯȍɏ  דȯȍɏ ȯɮȨɭ

410

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

432

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30



Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ɯʊɸȄȳȉȄ Ȳȯʊȧ ɻɳʊɡȷ

411

ʅȯɺɭ ȯɮȨɭ ʅȯɺɭ  דȯȍɏ

412

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

434

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȯɮȨɭ ݍݳȆȿ ȯɮȨɭ ȵʈȵɐɦȄ ȯȍɏ ɻɮɇȆɗ

413

ʏڴɏ ȮȄȳɭ ɬֺɓ ʏڴɏ ɻɀȧ

414

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

435

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

 88

ȓՌՌ Ռ Ռ Ռ Ռ Ռ Ռ Ռ Ռ ՌʊɱȆɮɐɦȄ ȔֺȉȆՌՌ Ռ Ռ Ռ Ռ Ռ Ռ Ռ Ռ Ռ ɢɦȄ ȓɏȆɳՌՌ Ռ Ռ Ռ Ռ Ռ Ռ Ռ Ռ Ռ ȿ ȓɟȳՌՌ Ռ Ռ Ռ Ռ Ռ Ռ Ռ Ռ Ռ ՌȻ
 Ɏ Ɏ ɬ Ⱥ

436

ɤɼȯȍɏ ȯɮȨɭ ʏڴɏ ȯɮȨɭ Ȳ ȄȳȉȄ

415

ʎǿȆȸʋɐɦȄ ȯɮȧȄ ȯɮȨɭ ȳɨɭȆɏ ɰȆɈɨȷ

416

Ͳ



ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

 ɬ.ɬ.Ȱ.Ⱥ ȯʆַ ȲɽɡɱǷ ɑɳɀɭ

ɬɽɨɓ ȲȆȗȬɭ ȯɮȧȄ ȯɮȨɭ

417

78,900.75
ɰɽɐȍȷɼ ȓʊɱȆɮț
Վ
ȓǾȆɮɐȸȖɼ ȆɘɦǷ
ɻȸɮȫɼ ɯɸȲȮ
 ȹɨɗ ɰɽɐȍȷɼ

78,900.75
ɰɽɐȍȷɼ ȓʊɱȆɮț
Վ
ȓǾȆɮɐȸȖɼ ȆɘɦǷ
ɻȸɮȫɼ ɯɸȲȮ
  ȹɨɗ ɰɽɐȍȷɼ

 ɬ.ɬ.Ȱ.Ⱥ ɻȕȄɽȫǷɼ ȳɔȿǷ ʄڴɏ

ʏڋʊɳɈɦȄ ȶȄȯɳɦȄ ȩȍɀɭ ȯʊɐȷ ɯʈȳɭ

418

 -

292,011.57
ɰȆɳțȄɼ ɰȆȗȀɭ
Վ
ȯȧǷɼ ȆɘɦǷ ɰɽɐȸȖɼ
ɻɐȍȷɼ ɯɸȲȮ ȳȼɏ


ʏڴɏ ɤȄ ȯɮȨɭ ɰȆɮʊɨȷ əȷɽʆ ɻɳɭȄ

419

ʏڲȆɮɡɦȄ ɵɮȧȳɦȄ ȯȍɏ ȯȧȄɽɦȄ ȯȍɏ ȯɮȧ

420

ؠۜܣʋȍɜɦȄ ʏڴɏ ȈɽȍȨɭ ȯɦȆȫ ȵʈȵɐɦȄ ȯȍɏ

421

249,116

ȯɮȨɭ فȡ Ȕȵɏ ɯȷȆȉ

422

ȓݍݰȄɽɀɦȄ ɪʊɮȡ ɰɽɮʈȲ ف؈ȍɏ

423

ȹʉȳȫ ɯʊɸȄȳȉǻ ȯɮȧǷ ȲɽɱǷ

424

ϰδϴόϟ ϢϴϫήΑ· ΖόϠρ

425

ΩϮϫήϓ ϕΩΎλ ϞϴΒϧ

426

11,550

11,550

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƾƷ¢
ÀȂǈǸƻÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƾƷ¢
ÀȂǈǸƻÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ
239,267

ÀȂƯȐƯÂ ƨǠǈƫÂ ÀƢƬƠǷ

ÀȂƯȐƯÂ ƨǠǈƫÂ ÀƢƬƠǷ

ƨǠƦǇÂ ÀƢƬƠǷÂ ÅƢǨǳ¢

ÀȂƬǇÂ ƨǠƦǇÂ ÀƢƬƠǷÂ ÅƢǨǳ¢

17,587

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƨǠƦǇ
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

7,262

17,587

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƨǠƦǇ
ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ
ÀȂǻƢǸƯÂ

7,262

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨǠƦǇ

ÀƢƬƠǷÂ »ȏ¡ ƨǠƦǇ

142,334

142,334



ÀȂƬǇÂ ÀƢǼƯ¦Â

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

437

ÀȂǠƥ°¢Â ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷ

6,561

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷ
ÀȂƯȐƯÂ ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸƯȐƯÂ

»ȏ¡ ƨƬǇ

6,561

ƨƟƢǸǈǸƻÂ »ȏ¡ ƨƬǇ
ÀȂƬǇÂ ƾƷ¦ÂÂ

71,138

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƾƷ¦Â
ÀȂƯȐƯÂ ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǷÂ
29,890

ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ ƨǠǈƫ
ÀȂǠǈƫÂ ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ
30,322

71,138

ƨƟƢǷÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƾƷ¦Â
ÀȂƯȐƯÂ ƨȈǻƢǸƯÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀÂǂǌǟÂ ƨǠǈƫ
ÀȂǠǈƫÂ ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ

ƨƟƢǸƯȐƯÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯ

ƨƟƢǸƯȐƯÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯ

ÀÂǂǌǟÂ ÀƢǼƯ¦Â

ÀÂǂǌǟÂ ÀƢǼƯ¦Â

15,042

15,042

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƨǈǸƻ
ÀȂǠƥ°¢Â ÀƢǼƯ¦Â

ÀƢǼƯ¦Â ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƨǈǸƻ
ÀȂǠƥ°¢Â

766

766

ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǠƦǇ

ÀȂƬǇÂ ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǠƦǇ

624

624

ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸƬǇ

ÀÂǂǌǟÂ ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸƬǇ

3,888

3,888

»ȏ¡ ƨƯȐƯ

ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ »ȏ¡ ƨƯȐƯ

ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ

ÀȂǻƢǸƯÂ ƨȈǻƢǸƯÂ

4,105

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

4,105

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢
ƨǈǸƻÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɰɽ ȗȷɼ ɰȆɳțȄɼ
ɻɐȍȷɼ ɯɸȲȮ
 ȹɨɗ ɰɽȗȷɼ
112,343
ȳȼɏ ȆɳțȄɼ ȓǾȆɭ
Վ
ȓǾȆɮțֺțɼ ȆɘɦǷ
 ɰɽɐȌȲǷɼ ȓțֺțɼ

59,209
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈǸƻÂ ƨǠǈƫ
ƨǠǈƫÂ ÀƢƬƠǷÂ

ƨǈǸƻÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

112,343
ȳȼɏ ȆɳțȄɼ ȓǾȆɭ
Վ
ȓǾȆɮțֺțɼ ȆɘɦǷ
 ɰɽɐȌȲǷɼ ȓțֺțɼ

ÀȂǈǸƻÂ

59,209
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǈǸƻÂ ƨǠǈƫ
ƨǠǈƫÂ ÀƢƬƠǷÂ

239,267

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

3,643

3,643

ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨƯȐƯ

ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨƯȐƯ

ÀȂǠƥ°¢Â ƨƯȐƯÂ

ÀȂǠƥ°¢Â ƨƯȐƯÂ

4,151

4,151

ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǷÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ÀȂǈǸƻÂ ƾƷ¦ÂÂ

ÀȂǈǸƻÂ

3,426

3,426

ƨƟƢǸǠƥ°¢Â »ȏ¡ ƨƯȐƯ

ƨƟƢǸǠƥ°¢Â »ȏ¡ ƨƯȐƯ

ÀÂǂǌǟÂ ƨƬǇÂ

ÀÂǂǌǟÂ ƨƬǇÂ
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هولندا تبد�أ �إغالقا جديدا
19-«موجعا» ب�سبب كوفيد

رويرتز-•• �أم�سرتدام

�أغ�ل�ق��ت � �ش��وارع ال�ت���س��وق يف ه��ول�ن��دا وا�ضطربت
خ�ط��ط ال�ن��ا���س ل�لاح�ت�ف��ال بعيد امل �ي�لاد م��ع بدء
�إغالق جديد �أم�س الأحد بهدف احلد من ارتفاع
 نتيجة النت�شار91-م�ت��وق��ع يف ح ��االت كوفيد
.املتحور اجلديد من فريو�س كورونا �أوميكرون
و�أع �ل��ن رئ�ي����س ال � ��وزراء ال�ه��ول�ن��دي م ��ارك روته
الإغ�لاق املفاجئ م�ساء �أول �أم�س و�أم��ر ب�إغالق
جميع املتاجر با�ستثناء ما يبيع ال�ضروريات كما
�أُغلقت املطاعم و�صالونات ت�صفيف ال�شعر وال�صاالت الريا�ضية واملتاحف
 يناير كانون41 وغ�يره��ا م��ن الأم��اك��ن العامة م��ن �أم����س الأح ��د وح�ت��ى
.الثاين
.ومثلت هذه الأنباء �صدمة لل�شعب الهولندي قبل عيد امليالد ور�أ�س ال�سنة
وطالب العاملون يف قطاع ال�ضياف بتعوي�ضهم عن الدخل املفقود يف مو�سم
العطالت يف حني �أكد �أ�صحاب ال�صاالت الريا�ضية �أهمية الريا�ضة يف �أوقات
 و�ستغلق جميع املدار�س من اليوم االثنني ولن تفتح قبل.الأزمات ال�صحية
.التا�سع من يناير كانون الثاين
ال�ت�ف��او���ض على ات�ف��اق�ي��ات و�صول
طارئة مع �شركاء �إقليميني حتى
تتمكن م��ن ن���ش��ر ق ��وات وتو�سيع
.نطاق املرافق �إذا اقت�صى الأمر
التخلي عن بع�ض القواعد
ومي�ك��ن لأم��ري�ك��ا �أي���ض��ا �أن تبتعد
عن ت�شغيل بع�ض القواعد الكبرية
 و�أن تعتمد نظام قواعد،يف اخلليج
م ��وزع ��ة م���ص�م�م�اً ل�ل�ح�ف��اظ على
 وهذا.الأ� �ص��ول الأم��ري�ك�ي��ة �آم �ن��ة
يعني حت��وي��ل الأ� �ص��ول بعيداً عن
ب�ع����ض ال �ق��واع��د ال �ت��ي ُي��رج��ح �أن
ت��واج��ه ه �ج �م��ات م��ن ال�صواريخ
الإي ��ران� �ي ��ة ون �ح ��و ق ��واع ��د خ ��ارج
،ن �ط��اق ح�ل�ق��ات ال�ت�ه��دي��د الأ�� �س ��و�أ
مثل قاعدة موفق �سلطي اجلوية
يف الأردن وقاعدة الأم�ير �سلطان
.اجلوية يف ال�سعودية
 ترى الكاتبتان �أن “ال داعي،كذلك
لوجود طائرات قاذفة ثقيلة قادرة
ع�ل��ى م�ه��اج�م��ة امل �ن �� �ش ��آت النووية
 فيمكن لهذه الطائرات.الإيرانية
�أن ت�صل �إىل �إي��ران من �أوروب��ا �أو
.» حيث تتمركز بالفعل،�أمريكا
وختمت الباحثتان بالقول �إن �إعادة
التقومي تتيح لوا�شنطن اال�ستفادة
من املزيد من مواردها الع�سكرية
 مثل املحيطني الهندي،يف �أماكن
 حيث تكون هناك،والهادي و�أوروبا
.حاجة �إليها



ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ
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ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

1,045

1,045

ƨǈǸƻÂ Ǧǳ¢

ÀȂǠƥ°¢Â ƨǈǸƻÂ Ǧǳ¢

ÀȂǠƥ°¢Â

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

 .Ȧ.ɬ.Ⱥ ءۜܣȆȗȎʊɭ


ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

439

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30
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 .ɬ.Ȱ.Ⱥ ɷȲȆȣȗɨɦ șȸʇǷ ɤȯʊɭ فȷȆɭ ɞȲɼɼ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ÀȂƬǇÂ

Ȅǧ

°®Ƣǐǳ¦

ǶǰƸǳ¦

ǀǨǼǸǳ¦Â ȄƟǄƳ ȄǳƢǸǟ 2020/11700

-

. ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ 2021/1482 Ƕǫǂƥ

441
Ƕǫ°

ÃȂǟƾǳ¦

Ȅǧ

°®Ƣǐǳ¦

ǶǰƸǳ¦

ǽǀǨǼǸǳ¦Â ȄƟǄƳ ȄǳƢǸǟ 2020/13663
ÃȂǟƾǳ¦

Ȅǧ

°®Ƣǐǳ¦

ǶǰƸǳ¦

ǽǀǨǼǸǳ¦Â ȄƟǄƳ ȄǳƢǸǟ 2020/13091

-

.ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ 2021/1789 Ƕǫǂƥ

442

2,429
ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â ÀƢǨǳ¢

1,816

1,816

ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ Ǧǳ¢

249,116

ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠǈƫÂ ÀƢƬƠǷ

ǂǌǟ ƨƬǇÂ ƨƟƢǷÂ ÅƢǨǳ¢

ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ 2021/2348 Ƕǫǂƥ
Ƕǫ°

2,429
ƨƟƢǸǠƥ°¢Â ÀƢǨǳ¢

ǂǌǟ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦

 ɬ.ɬ.Ȱ.Ⱥ ɷȲȆȣȗɨɦ ȲȆɳʊ םəɨȡ

5,660
ƨƟƢǸƬǇÂ »ȏ¡ ƨǈǸƻ

ÀÂǂǌǟÂ ƨǠǈƫÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

440

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

 ɬ.ɬ.Ȱ.Ⱥ ǴȆɳȍɦȄ ȮȄɽɭ ɷȲȆȣȗɦ ɰȆɀɨݍݵȄ

5,660
»ȏ¡ ƨǈǸƻ

ÀȂƬǇÂ ƨƟƢǸƬǇÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÀÂǂǌǟÂ

ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ Ǧǳ¢



ǂǌǟ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠǈƫÂ ÀƢƬƠǷ
ǂǌǟ ƨƬǇÂ ƨƟƢǷÂ

192,077

192,077

ÀȂǠǈƫÂ ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷ
ÀȂǠƦǇÂ ƨǠƦǇÂ ÅƢǨǳ¢

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠǈƫÂ ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷ
ÀȂǠƦǇÂ ƨǠƦǇÂ

94,436

94,436

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠǈƫÂ ƨǠƥ°¢
ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠǈƫÂ ƨǠƥ°¢
ÀȂƯȐƯÂ ƨƬǇÂ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â

ÀȂƯȐƯÂ
Ƕǫ° ȄǳƢǸǠǳ¦ ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦
. ȄƟǄƳ ȄǳƢǸǟ 2020/12151
Ƕǫ°

ÃȂǟƾǳ¦

Ȅǧ

°®Ƣǐǳ¦

ǶǰƸǳ¦

ǽǀǨǼǸǳ¦Â ȄƟǄƳ ȄǳƢǸǟ 2020/11389
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 اململكة املتحدة عالية املخاطر بتف�شي كوفيد:�أملانيا
وي�سري القرار على كل و�سائل النقل مبا يف ذلك الطائرات والقطارات
.والقوارب
كما �سيكون اختبار بي �سي �آر مطلو ًبا جلميع الأ�شخا�ص الذين ي�سافرون
 و�أطلق وزير ال�صحة الأملاين اجلديد كارل لوترباخ ناقو�س.�إىل �أملانيا
.اخلطر يف مواجهة خطر موجة جديدة من الفريو�س
،وقال لوترباخ �إن �أملانيا التي ت�شهد ارتفاعا يف عدد الإ�صابات بالفريو�س
عليها اال�ستعداد لـ”موجة هائلة” جديدة مرتبطة بتف�شي املتحورة
 و�أعلن رئي�س بلدية لندن �صادق خان ال�سبت حالة “احلدث.�أوميكرون
.الكبري” يف العا�صمة الربيطانية جراء انت�شار املتحورة �أوميكرون
ويتم �إع�لان حالة “احلدث الكبري” عند وق��وع �أم��ر تنتج منه �سل�سلة
 والهدف من ذل��ك دفع،عواقب خطرة تتطلب اتخاذ �إج��راءات خا�صة
.ال�سلطات يف لندن اىل التكاتف للحد من ا�ضطراب اخلدمات يف املدينة
- كانون الثاين8 و�سبق �أن �أعلن خان حالة “احلدث الكبري” يف لندن يف
 لكنه،يناير الفائت عقب تف�شي موجة �إ�صابات بفريو�س كورونا �أي�ضا
 وقال خان “ارتفاع.عاد و�ألغاها بعد �شهر مع انخفا�ض عدد الإ�صابات
،الإ�صابات باملتحورة �أوميكرون يف �أنحاء عا�صمتنا �أم��ر مقلق للغاية
لذا نعلن مرة �أخ��رى حالة احلدث الكبري ب�سبب التهديد الذي ميثله
.» على مدينتنا19-كوفيد

-

105,173

105,173

ÅƢǨǳ¢ ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǷ
ÀȂǠƦǇÂ ƨƯȐƯÂ ƨƟƢǷÂ

ƨƟƢǷÂ ÅƢǨǳ¢ ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǷ

114,064

114,064

ǂǌǟ ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǷ

ÀȂǠƦǇÂ ƨƯȐƯÂ

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǷ

�أ ف ب-•• برلني

�أعلنت ال�سلطات الأملانية �إدراج اململكة املتحدة على الئحة الدول العالية
 وه��و م��ا �سي�ستدعي فر�ض قيود،19-املخاطر لناحية تف�شي كوفيد
 ويهدف هذا القرار �إىل اال�ستجابة لالنت�شار ال�سريع.كثرية على ال�سفر
.للمتحورة �أوميكرون
وقالت هيئة مراقبة ال�صحة يف �أملانيا �إن هذا القرار �سيدخل حيز التنفيذ
.») ت غ23,00( اعتبارا من “ �أم�س الأحد عند منت�صف الليل
و�أو�ضحت �أن الوافدين من بريطانيا يجب �أن يخ�ضعوا حلجر �إلزامي
 مبا يف ذلك الأ�شخا�ص الذين تلقوا التطعيم �أو،ملدة �أ�سبوعني يف �أملانيا
.تعافوا من الإ�صابة بكوفيد
وقالت وزارة اخلارجية الأملانية على موقعها الإلكرتوين �إن “اململكة
 كما مت ر�صد.19-املتحدة وايرلندا ال�شمالية مت�أثرتان ب�شدة بكوفيد
، ولهذا ال�سبب ُو ِ�ضعت هذه الأرا�ضي،”متحورة جديدة �شديدة العدوى
 يف فئة املناطق، يوما14  ملدة،مبا يف ذلك جزيرة واي��ت وج��زر القنال
.العالية املخاطر يف ما يتعلق بفريو�س كورونا
 ُي���س�م��ح ف�ق��ط ل�ل�م��واط�ن�ين الأمل ��ان،وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل احل �ج��ر ال���ص�ح��ي
.�أو الأج��ان��ب املقيمني يف �أمل��ان�ي��ا ب��ال��دخ��ول �إىل ال �ب�لاد م��ن بريطانيا
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�أكرث من جمرد تبذير للموارد
ل �ك��ن ال �ك��ات �ب �ت�ي�ن ل �ف �ت �ت��ا �إىل �أن
“الوجود الأم ��ري �ك ��ي ال �ك �ب�ير يف
ال �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط ه ��و �أك �ث��ر من
 �أوج� ��د.جم� ��رد ت �ب��ذي��ر ل� �ل� �م ��وارد
بيئة مييل فيها �صانعو ال�سيا�سة
�إىل ا�ستخدام الو�سائل الع�سكرية
 ب� ��د ًال من،ب���ش�ك��ل غ�ي�ر م�ت�ن��ا��س��ب
 لتنفيذ،الدبلوما�سية واالقت�صاد
.»�أجنداتهم
و�شددت الباحثتان على �أنه ميكن
لأم ��ري� �ك ��ا �أن ت �خ �ف��ف م ��ن بقايا
 وع �ل��ى �سبيل،ح��روب �ه��ا ال �ق��دمي��ة
امل�ث��ال ت�صغري مع�سكر عريفجان
 وهو قاعدة خم�ص�صة،يف الكويت
 وحتويله،للقوات الربية الثقيلة
�إىل مركز لوج�ستي ي�ساعد يف زيادة
القوات الع�سكرية الأمريكية عند
 كما �أنه ميكن لوا�شنطن.احلاجة

،م ��ن ال �ن��اح �ي��ة اال�سرتاتيجية
م�ث��ل ح�م��اي��ة ال��وط��ن واملواطنني
 وال ي� ��زال ال�شرق،الأم��ري �ك �ي�ي�ن
الأو� �س��ط ال�ك�ب�ير منطقة خ�صبة
لل�شبكات الإره��اب �ي��ة ال�ت��ي تتطلع
 ف�إن العالقة،�إىل مهاجمة �أمريكا
بني الأن�شطة الع�سكرية لوا�شنطن

، و�أدت ال�صراعات املتتالية2001
مثل العمليات يف �أفغان�ستان وحرب
،”ال �ع��راق وال �ق �ت��ال ��ض��د “داع�ش
�إىل تر�سيخ القواعد الأمريكية يف
.جميع �أنحاء املنطقة
و�إذ لفتت الباحثتان �إىل �أن بع�ض
امل �� �ص ��ال ��ح ت �ظ ��ل وث �ي �ق ��ة ال�صلة

”وم��ا ت�لاه��ا م��ن “عقيدة كارتر
 والتي �ألزمت �أمريكا،1980 عام
.ب�أمن دول اخلليج
،وخ �ل��ال ح� ��رب اخل �ل �ي��ج الأوىل
و�� �س� �ع ��ت �أم ��ري � �ك ��ا ان� �ت� ��� �ش ��اره ��ا يف
 ث ��م مت � ��ددت �أك �ث��ر بعد،امل �ن �ط �ق��ة
، �أي �ل ��ول- ��س�ب�ت�م�بر11 ه �ج �م��ات

�أي�ضا �أن تتعلم وا�شنطن تقدمي فن
احلكم الدبلوما�سي واالقت�صادي
 وتذكر.ع �ل��ى ال �ع �م��ل ال �ع �� �س �ك��ري
الكاتبتان ب��أن وا�شنطن ن�شرت يف
البداية �أع��داداً كبرية من القوات
يف امل�ن�ط�ق��ة يف �أع� �ق ��اب الأح � ��داث
الإقليمية يف �أواخ ��ر ال�سبعينيات



»تك�سا�س تبد�أ بناء «جدارها
على احلدود مع املك�سيك

�أ ف ب-•• وا�شنطن

 ه��و ع�ب��ارة ع��ن ق�ضبان فوالذية،ب��د�أت والي��ة تك�سا�س بناء “جدار” خا�ص بها
 وفق ما �أعلن حاكم الوالية اجلمهوري غريغ، على احلدود مع املك�سيك،�ضخمة
 منتقدا �إدارة بايدن التي اعترب �أنها ال تتخذ خطوات كافية يف مواجهة،�أب��وت
 وق��ال �أب��وت يف م��ؤمت��ر �صحايف �إن “تك�سا�س تقوم حقا.الهجرة غ�ير ال�شرعية
 تتمثل يف بناء “جدار،بخطوة مل ي�سبق �أن اتخذتها �أي والية” �أخرى يف البالد
 و�أ�ضاف من مدينة.»على حدودنا لت�أمني وحماية �سيادة الواليات املتحدة وواليتنا
ري��و غ��ران��دي �أم��ام راف�ع��ة وق�ضبان ف��والذي��ة �أن��ه �إج ��راء “�ضروري ل�سبب واحد
 وندد احلاكم بـ”العواقب” الوخيمة.» �إدارة بايدن ف�شلت يف ت�أدية عملها:فقط
 وتابع “هذا اجلدار احلدودي الذي.ل�سيا�سات الرئي�س الدميوقراطي جو بايدن
.ترونه خلفنا هو ن�سخة مطابقة للجدار احل��دودي الذي �شيده الرئي�س ترامب
 و�أكد �أبوت ل�شبكة فوك�س نيوز �أن واليته قادرة على.»املواد نف�سها واملفهوم نف�سه
“التحرك ب�سرعة” يف �أعمال البناء لأن احلاجز يقام على �أرا�ض خا�ضعة لوالية
 �ش ّكل بناء ج��دار “مناه�ض.»تك�سا�س �أو ميلكها �أ�شخا�ص “�سئموا �إدارة ب��اي��دن
للمهاجرين” على حدود الواليات املتحدة مع املك�سيك �أحد الوعود الرئي�سة التي
2016 قطعها الرئي�س ال�سابق اجلمهوري دونالد ترامب يف حملته النتخابات
. وبو�شرت �أعمال البناء يف عهد ترامب ثم توقفت يف عهد بايدن.الرئا�سية

 ال االن�سحاب منه... على �أمريكا ت�صحيح انت�شارها يف ال�شرق الأو�سط:فورين �أفريز

وم�صاحلها الأ�سا�سية تت�آكل منذ
 �إن مل،ع�شر ��س�ن��وات ع�ل��ى الأق� ��ل
 فالواليات املتحدة على.يكن �أكرث
ً مل تعد تخو�ض حروبا،�سبيل املثال
 وه��ذا يعني �أن�ه��ا مل،برية وا�سعة
تعد بحاجة �إىل �أع��داد كبرية من
ال�ق��وات وامل�ع��دات الثقيلة القادرة
.على ال�سيطرة على الأرا�ضي



( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

تنويه للمدينة ولكل دائن ورد ا�سمه �أو مل يرد �أ�سمه يف قائمة الديون �أن يتظلم لدى املحكمة على املطالبات املدرجة بها خالل �سبعة �أيام عمل من تاريخ ن�شر القائمة بال�صحيفة




ÀȂǻƢǸƯÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

2,537,962.67
ȓǾȆɮȸɮȫɼ ɰȆɱɽʊɨɭ
ɰɽțֺțɼ ȓɐȍȷɼ
Վ
ȓǾȆɮɐȸȖɼ ȆɘɦǷ

111,655
ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƾƷ¢Â ƨƟƢǷ
ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸƬǇÂ

ÀÂǂǌǟÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

 Ɏ ɬ Ⱥ ق؇Ȼɽʊɦɽȷ ȲȆȸɭ

111,655

ÀȂƬǇÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

2,820,296.69
ȓǾȆɮɱȆɮțɼ ɰȆɱɽʊɨɭ
Վ
ȆɘɦǷ ɰɼȳȼɏɼ
ȓȗȷɼ ɰȆȗȀɭɼ
ɻɐȸȖɼ ɰɽɐȸȖɼ
ɰɽɐȍȷɼ ȯȧȄɼɼ  ȹɨɗ ɰɽȗȷɼ ɯɸȲȮ
ɻȸɮȫɼ ɯɸȲȮ

7,597



Ͳ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

 ɬ.ɬ.Ȱ ǴȆɳȍɦȄ ȮȄɽ םɎȄȳȼɦȄ

138,152

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǷ
ÀȂǈǸƻÂ ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷÂ

ÀȂƬǇÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

433

35,063

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨǈǸƻ
ÀȂƬǇÂ ƨƯȐƯÂ

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƾƷ¢Â ƨƟƢǷ
ƨǈǸƻÂ ƨƟƢǸƬǇÂ

ƾƷ¦ÂÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

2,526,371.45
ɰȆɱɽʊɨɭ
ȓǾȆɮȸɮȫɼ
ɰɼȳȼɏɼ ȓȗȷɼ
Վ
ȓǾȆɮțֺțɼ ȆɘɦǷ

97,596.18
ɰɽɐȸȖɼ ȓɐȍȷ
Վ
ȓǾȆɮȸɮȫɼ ȆɘɦǷ
ɰɽɐȸȖɼ ȓȗȷɼ
ȳȼɏ ɰȆɮțɼ ɯɸȲȮ
ȹɨɗ


395

ǂǌǟ ƾƷ¢Â

ÀȂƯȐƯÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȓȗȷɼ ȓǾȆɮɐȍȷɼ


97,596.18
ɰɽɐȸȖɼ ȓɐȍȷ
Վ
ȓǾȆɮȸɮȫɼ ȆɘɦǷ
ɰɽɐȸȖɼ ȓȗȷɼ
ɰȆɮțɼ ɯɸȲȮ
 ȹɨɗ ȳȼɏ

ɬֺȷַȄ ȠȄȳȷ ɵɮȧȳɦȄ ɑʊȼɭ

4,711

ƨƟƢǸǠƦǇÂ »ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ÀȂǠǈƫÂ ƨǠƦǇÂ

ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸƯȐƯÂ ÅƢǨǳ¢

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

2,844,706.52
ȓǾȆɮɱȆɮțɼ ɰȆɱɽʊɨɭ
ɰɽɐȌȲǷɼ ȓɐȌȲǷɼ
Վ
ɯɸȲȮ ȆɘɦǷ


ɰɽɐȸȖɼ ȓɐȍȷɼ
ɻȸɮȫɼ ɯɸȲȮ
  ȹɨɗ ɰɽɐȌȲǷɼ

394

ƨƟƢǸǈǸƻÂ »ȏ¡ ƨǠƦǇ

ÀȂƬǇÂ ÀƢǼƯ¦Â

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ɰɽȗȷɼ ȓɐȸȖɼ
Վ
ȓȗȷɼ ȓǾȆɭɼ ȆɘɦǷ
ȳȼɏ ɻɐȸȖɼ ɯɸȲȮ
  ȹɨɗ

ɰɽɐȸȖɼ ȓɐȍȷɼ
ɻȸɮȫɼ ɯɸȲȮ
 ȹɨɗ ɰɽɐȌȲǷɼ

ɽɳȧ ȯʊɐȷ ؟ۜܣɽɭ ʅȮȆɗ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

 ɬ.ɬ.Ȱ.Ⱥ ǴȆɳȍɦȄ ȔȄɼȮȄ ȒȲȆȣȗɦ ɚȲȄɽɈɦȄ 430

  Ɏ.ɬ.Ⱥ ɰ؈ɭǸȗɨɦ ʃȌȮ ɻɟȳȻ

7,597

ÀȂǻƢǸƯÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

 87

26,469,106.19
ɰɼȳȼɏɼ ȓȗȷ
Վ
ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ Ȇɱɽʊɨɭ

57,997.45
ɰɽȸɮȫɼ ȓɐȍȷ
Վ
ȓǾȆɮɐȸȖɼ ȆɘɦǷ

31,380

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƾƷ¦Â
ÀȂǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ

»ȏ¡ ƨǠƦǇ

ÀȂƬǇÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

57,997.45
ɰɽȸɮȫɼ ȓɐȍȷ
Վ
ȓǾȆɮɐȸȖɼ ȆɘɦǷ

393

ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

ÀȂǈǸƻÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

138,152

ÀȂƯȐƯÂ ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǷ

ÀȂǠǈƫÂ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

427

35,063

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƨǈǸƻ
ÀȂƬǇÂ ƨƯȐƯÂ

ÀȂǈǸƻÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

2,057,342.24
ȓɐȍȷɼ ɰȆɱɽʊɨɭ
Վ
ȆɘɦǷ ɰɽȸɮȫɼ
ɰȆɳțȄɼ ȓǾȆɮțֺțɼ
ɻɐȌȲǷɼɽ ɐȌȲǷɼ
 ȹɨɗ ɰɼȳȼɏɼ

557,109.09
ȓɐȍȷɼ ȓǾȆɮȸɮȫ
Վ
ȆɘɦǷ ɰɽȸɮȫɼ
ɯɸȲȮ ȓɐȸȖɼ ȓǾȆɭɼ
  ȹɨɗ ɻɐȸȖɼ

4,711

»ȏ¡ ƨǠƥ°¢

ÀƢǼƯ¦Â ƨƟƢǷÂ ÅƢǨǳ¢

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ɰɽɐȌȲǷɼ
ȓǾȆɮɐȸȖɼ
ɰɽțֺțɼ
  ȹɨɗ

557,109.09
ȓǾȆɮȸɮȫ
ȓɐȍȷɼ
Վ
ȆɘɦǷ ɰɽȸɮȫɼ
ȓɐȸȖɼ ȓǾȆɭɼ
ɻɐȸȖɼ ɯɸȲȮ
 ȹɨɗ

31,380

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƯȐƯÂ ƾƷ¦Â
ÀȂǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸƯȐƯÂ

ǂǌǟ ƾƷ¢Â ƨƟƢǸǠƦǇÂ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

ȹɨɗ ɰɽȸɮȫɼ


 -

Ȯɽɟ ɽɦȆȕ ۘܣɳʊɮʊɨɠ ف؈םȄ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

 ɬ.ɬ.Ȱ.Ⱥ ȴȆȡȄ ɽɟǷ

 -

41,088

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƾƷ¦Â
ÀȂǻƢǸƯÂ ƨȈǻƢǸƯÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ
ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǆǴǧ ÀȂǈǸƻÂ

1,176,468.90
ȓȗȷɼ ȓǾȆɭɼ ɰɽʊɨɭ
Վ
ɰɽɐȍȷɼ
ȆɘɦǷ
ȓʊɱȆɮțɼ ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ
ɰɽɐȸȖɼ
ɰɽȗȷɼ
  ȹɨɗ

 ȹɨɗ ɰɽȸɮȫɼ

Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
ف؈ȕȄɽɗ

  ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭɼ

465

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

1,176,468.90
ɰɽʊɨɭ
ȓǾȆɭɼ
ɰɽɐȍȷɼ ȓȗȷɼ
Վ
ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ ȆɘɦǷ
ɰɽȗȷɼ ȓʊɱȆɮțɼ
  ȹɨɗ ɰɽɐȸȖɼ

2,537,962.67
ɰȆɱɽʊɨɭ
ȓǾȆɮȸɮȫɼ
ɰɽțֺțɼ ȓɐȍȷɼ
Վ
ȓǾȆɮɐȸȖɼ ȆɘɦǷ

463

Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
ف؈ȕȄɽɗ

 ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭɼ

  ɻɭȆɐɦȄ ɻɱȆʊɀɨɦ ɰɽɡɮʈȲ

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

 ȳȼɏ ȓɐȍȷɼ



462

423

360,817
ɰɽȗȷɼ ȓǾȆɮțֺț
Վ
ȓǾȆɮɱȆɮțɼ ȆɘɦǷ

2,844,706.52
ɰȆɱɽʊɨɭ
ȓɐȌȲǷɼ ȓǾȆɮɱȆɮțɼ
Վ
ɰɽɐȌȲǷɼ

ȆɘɦǷ
ȓǾȆɮɐȍȷɼ ɯɸȲȮ
ȓȗȷɼ


459

 95

 ɬ ɬ Ȱ ȓɭȆɐɦȄ ȒȲȆȣȗɨɦ ɾɼȵɱ ȓɟȳȻ

  ȔȄȲȆȼȊ ȮɽɮȨɭ ʃɘɈɀɭ ȯɮȨɭ

 ȳȼɏ ȓɐȍȷɼ

ɰɽȗȷɼ ɰȆɳțȄɼ
ɻɐȍȷɼ ɯɸȲȮ
 ȹɨɗ ɰɽȗȷɼ

460

428

  ȹɨɗ ɰɽɐȌȲǷɼ

 94


364,520.50
ÀȂƬǇÂ ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǸƯȐƯ

 ȯɮȨɭ ɤֺȉ
 ɻɘʆȆɱ əʊɈɨɦȄ ȯȍɏ

360,817
ɰɽȗȷɼ ȓǾȆɮțֺț
Վ
ȓǾȆɮɱȆɮțɼ ȆɘɦǷ

ɰɽȗȷɼ
ȓɐȸȖɼ
Վ
ȓȗȷɼ ȓǾȆɭɼ ȆɘɦǷ
ȳȼɏ ɻɐȸȖɼ ɯɸȲȮ
 ȹɨɗ

456

61,147

ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠƦǇÂ

  ȹɨɗ

 93

 ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
 ( ɬ ɬ Ȱ Ⱥ) ȔȄȲȆɭַȄ ȹɟɼȳʈȴ ȓɟȳȻ

 -

41,088

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƥ°¢Â ƾƷ¦Â
ÀȂǻƢǸƯÂ ƨȈǻƢǸƯÂ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

ƨƟƢǷÂ ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƾƷ¦Â

Վ
ȆɘɦǷ
ȓɐȍȷɼ
ɻɐȸȖɼ

Ͳ

2021/3287 Ƕǫǂƥ ǀǨǼǸǳ¦Â ǾȇǀȈǨǼƫ

( ǾǯǂƬǌǷ ǾȈǳƢǸǟ ǾȈǔǫ) ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ

452



ǾǤȈǏ Ǿǔȇǂǟ ȄǴǟ ǂǷ¢ 2021/30

427

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

 -

451

453

 ɰȆȸȧ ȯȗɐםȄ ȯȍɏ ɰȆɄɭȲ ɵɮʆȄ

ÀÂǂǌǟÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ ÅƢǨǳ¢

ɰɽɐȌȲǷɼ
ȓǾȆɮɐȸȖɼ
ɰɽțֺțɼ ȓɐȍȷɼ
  ȹɨɗ ɻɐȸȖɼ

ȱʊɘɳȕ 2020/8880 ɯɛȳȉ
ɯɛȲ ɾɽɏȯɦȄ ʄࡩ ȲȮȆɀɦȄ ɯɡݍݰȄ
ȱɘɳםȄɼ ǴȄȮǷ ȳɭǷ 2020/5003
. ɾȲȆȣȕ ȱʊɘɳȕ 2020/8879 ɯɛȳȉ
ɯɛȲ ɾɽɏȯɦȄ ʄࡩ ȲȮȆɀɦȄ ɯɡݍݰȄ
ȱɘɳםȄɼ ǴȄȮǷ ȳɭǷ 2020/5004
. ɾȲȆȣȕ ȱʊɘɳȕ 2021/376 ɯɛȳȉ
ɾɽɏȯɦȄ ʄࡩ ȲȮȆɀɦȄ ɯɡݍݰȄ
ɯɛȳȉ ȱɘɳםȄɼ ǴȄȮǷ ȳɭǷ 2021/860
. ɾȲȆȣȕ ȱʊɘɳȕ 2021/1976

ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦ ǽ°ȂǏ

104,658

ÀȂǈǸƻÂ ƨȈǻƢǸƯÂ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ
ÀÂǂǌǟÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

Վ
ȆɘɦǷ

 91
. ɾȲȆȣȕ

ɾɽɏȯɦȄ ʄࡩ ȲȮȆɀɦȄ ɯɡݍݰȄ
ɾȲȆȣȕ2020
ʃǿȵȡ
/4996
2021/3479 ɯɛȳɦȆȉ ȱɘɳםȄɼ
. ɾȲȆȣȕ ȱʊɘɳȕ

ɰɽɱȆɮțɼ ȓʊɱȆɮțɼ
Վ
ɯɸȲȮ ȓɐȌȲǷɼ ȆɘɦǷ
 ȹɨɗ ɻȸɮȫɼ


Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
șȎȝɭɼ ف؈ȕȄɽɗ

 ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ ȳȕȆɗȯȉ

ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
ǴȵݍݨȄ ɵɏ ȆɭǷ ɯʊɨȸȖ ȔȄȯɳȷɼ
ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭ ɽɺɗ ʃǿȆ ٰڈșȉȆȝɦȄ
ȈɽɨɈםȄ
ɻɟȳȼɦȄ
Ȕֺܥݨɼ
 . ȆɺȷֺɗǷ

ǾǠǈƫÂ Ƕǿ°® ÀȂǠƥ°¢Â
57,651,299.12
ɰɽȸɮȫɼ
ɻɐȍȷ
ɰɽʊɨɭ
ɻǾȆɮȗȷɼ
ɰɽȸɮȫɼ ȯȧȄɼɼ
ɰȆȗȀɭɼ
əɦǷ
ɰɽɐȸȖɼ
ɻɐȸȖɼ
ȳȼɏ ۚܢțǷɼ ɯɸȲȮ
 . ȹɨɗ

86,188,004.05
ɰɽɱȆɮțɼ ȓȗȷ
Վ
ȓǾȆɭɼ Ȇɱɽʊɨɭ

Ȅǧ

ɾɽɏȯɦȄ ʄࡩ ȲȮȆɀɦȄ ɯɡݍݰȄ
ɯɛȳȉ ȱɘɳםȄɼ ǴȄȮǷ ȳɭǷ 2021/636
. ɾȲȆȣȕ ȱʊɘɳȕ 2021/1885

  ȹɨɗ
 -

ÅƢǨǳ¢ ÀȂƬǇÂ ƾƷ¦Â
ÀȂǠƥ°¢Â ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǷÂ

-

ɯɛȲ ɾɽɏȯɦȄ ʄࡩ ȮȆɀɦȄ ɯɡݍݰȄ
 . ǴȄȮǷ ȳɭǷ 2021/1292

 ɬ.ɬ.Ȱ ɣʊɱȆɢʊɭɼفɡɦȄ ȹɟȮɼȲɽɟ

127,957.73
ȓɐȍȷɼ ȓǾȆɭ
Վ
ȆɘɦǷ ɰɼȳȼɏɼ
ȓɐȍȷɼ ȓǾȆɮɐȸȖɼ
ɯɸȲȮ ɰɽȸɮȫɼ
ɰɽɐȍȷɼ Țֺ
 țɼ

ÃȂǟƾǳ¦

ɾɽɏȯɦȄ

1,467,237.38
922,795.39
ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ ɰɽʊɨɭ
ɰȆɳțȄɼ ȓǾȆɮɐȸȖ
Վ
ɰɽȗȷɼ ȓɐȍȷɼ
ȆɘɦǷ ɰɼȳȼɏɼ
Վ
ȓɐȍȷɼ ɰȆȗȀɭɼ ȆɘɦǷ
ȓǾȆɮɐȍȷɼ
ɯɸȲȮ ɰɽțֺțɼ
ȓȸɮȫɼ
ɯɸȲȮ ɰɽɐȸȖɼ  ȹɨɗ ɰ؈țֺțɼ ɰȆɮțɼ
ɰɽțֺțɼ ɻɐȸȖɼ
  ȹɨɗ

343,129.68
ȓțֺțɼ ȓǾȆɮțֺț
Վ
ȓǾȆɭɼ ȆɘɦǷ ɰɽɐȌȲǷɼ
ɰɼȳȼɏɼ ȓɐȸȖɼ
ɻȗȷɼ ɯɸȲȮ
  ȹɨɗ ɰɽɱȆɮțɼ

ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ

ȑʊɟȳȕɼ ɷȲȆȣɳɦȄ ɤȆɮɏַ ȶǷ ȶǷ ʃȌ ؟ۜܢ
  ɬ.ɬ.Ȱ ȔȆʊɃȲֿȄ

ɬ.ɬ.Ȱ.Ⱥ ɻʊɳɘɦȄ ȔȆɭȯݏݵɦ ɪȗʋȋȲɼǷ

ȓʊɦɼȯɦȄ ȴȆɔɦȄ ȔȆɭȯ ݍݵɻɨɭȆɢȗםȄ ȓɟȳȼɦȄ
 ɬ.ɬ.Ȱ

 -

ǶǰƸǳ¦

ʄࡩ
ȲȮȆɀɦȄ
ɯɡݍݰȄ
ʃǿȵȡ ɾȲȆȣȕ

2021/431ɾɽɏȯɦȄ

448



115,340
ȳȼɏ ȓȸɮȫɼ ȓǾȆɭ
Վ
ȓǾȆɮțֺțɼ ȆɘɦǷ
ɰɽɐȌȲǷɼ


80,138.7
Վ
ȆɘɦǷ ɰɽɱȆɮț
ȓʊɱȆɮțɼ ȓǾȆɭɼ
ɯɸȲȮ ɰɽțֺțɼ
 ȹɨɗ ɻɐȍȷɼ




ƨǠǈƫÂ ƨƟƢǸǈǸƻÂ

 ǆǴǧ ǂǌǟ

 108

86,188,004.05
ɰɽɱȆɮțɼ
ȓȗȷ
Վ
ȓǾȆɭɼ
Ȇɱɽʊɨɭ

 101

ǆǴǧ ÀȂǈǸƻÂ




ƨƟƢǸǈǸƻÂ

2,402,651,891.8
ɻǾȆɮɐȌȲɼ ȲȆʊɨɭ ɰȆɳțǷ
ɻǾȆɮȗȷɼ ɰɽʊɨɭ ɰȆɳțǷɼ
əɦǷ ɰɽȸɮȫɼ ȯȧȄɼɼ
ȯȧȄɼɼ
ɻǾȆɮɱȆɮțɼ
ɰȆɮțɼ ɯɸȲȮ ɰɽɐȸȖɼ
 . ȹɨɗ

 184,747.50
ÀȂǻƢǸƯÂ ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǷ

ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ ÅƢǨǳ¢

ǾǠǈƫÂ Ƕǿ°® ÀȂǠƥ°¢Â


127,957.73
ȓɐȍȷɼ
ȓǾȆɭ
Վ
ȆɘɦǷ
ɰɼȳȼɏɼ
ȓɐȍȷɼ ȓǾȆɮɐȸȖɼ
ɰɽȸɮȫɼ
ɯɸȲȮ
ɰɽɐȍȷɼ
Țֺțɼ

Ƕǿ°® ÀȂǈǸƻÂ

 ǆǴǧ ÀȂǈǸƻÂ

370,549.19
ÅƢǨǳ¢ ÀȂǠƦǇÂ ƨƟƢǸƯȐƯ

544,441.99
ȓɐȌȲǷɼ ȓǾȆɮȸɮȫ
Վ
ɰɽɐȌȲǷɼ

ȆɘɦǷ
ȯȧȄɼɼ
ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ
ɯɸȲȮ
ɰɽɐȌȲǷɼ
ɰɽɐȸȖɼ
ɻɐȸȖɼ
  ȹɨɗ

447

ɰɽɐȌȲǷɼ ȓɐȸȖɼ
ɰ؈țֺțɼ ɰȆɳțǷɼ ɯɸȲȮ
  ȹɨɗ
115,340
ȓȸɮȫɼ ȓǾȆɭ
Վ
ȆɘɦǷ ȳȼɏ
ȓǾȆɮțֺțɼ
 ɰɽɐȌȲǷɼ

262,990.98
ɰȆɳțȄɼ
ɰȆȗȀɭ
Վ
ɰɽȗȷɼ
ȆɘɦǷ
ɰɽɐȸȖɼ ȓǾȆɮɐȸȖɼ
ɰȆɮțɼ
ɯɸȲȮ
  ȹɨɗ ɰɽɐȸȖɼ

482

ǆǴǧ ÀȂƬǇÂ ƨǠǈƫÂ


ƨǠƦǇÂ ƨƟƢǸǠƦǇÂ ÅƢǨǳ¢
Ƕǿ°®
ÀȂǠƥ°¢Â



 -

 ȹɨɗ

 100

ɵɏ ȆɭǷ ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭ ɽɺɗ ʃǿȆ ٰڈșȉȆȝɦȄ ǴȵݍݨȄ
  . ȆɺȷֺɗǷ ȈɽɨɈםȄ ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ

  ɾȲȆȣȗɦȄ ۗܢɋ ɽȉǷ ɣɳȉ

367,955.18 2,226,523.42
2,594,478.60
ȓɐȍȷɼ
ȓǾȆɮțֺț ɰȆȗȀɭɼ ɰȆɱɽʊɨɭ ȓǾȆɮȸɮȫɼ ɰȆɱɽʊɨɭ
Վ
ɰɽȗȷɼ ɰɼȳȼɏɼ ȓȗȷɼ
ɰɽɐȸȖɼ ȓɐȌȲǷɼ
ȆɘɦǷ
Վ
Վ
ȓȸɮȫɼ ȓǾȆɮɐȸȖɼ ȓǾȆɮȸɮȫɼ ȆɘɦǷ
ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ ȆɘɦǷ
ɯɸȲȮ
ɰɽȸɮȫɼ ɰɼȳȼɏɼ

ȓțֺțɼ
ɰɽɐȍȷɼ ȓʊɱȆɮțɼ
  ȹɨɗ ȳȼɏ ɻʊɱȆɮțɼ
ɰȆɳțǷɼ ɯɸȲȮ
 ȹɨɗ ɰɽȗȷɼ ɯɸȲȮ
ɰɽɐȌȲǷɼ
  ȹɨɗ

ɰɽɱȆɮțɼ
ȓʊɱȆɮțɼ
Վ
ɯɸȲȮ ȓɐȌȲǷɼ ȆɘɦǷ
 ȹɨɗ ɻȸɮȫɼ

ÅƢǨǳ¢ ǂǌǟ ƢǼƯ¦Â
ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸǠǈƫÂ

 ǆǴǧ ÀȂƬǇÂ ƨǠǈƫÂ

 107

37,012,958.69
ÅƢǻȂȈǴǷ ÀȂƯȐƯÂ ƨǠƦǇ

ɬ.ɬ.Ȱ əʊɋɽȗɨɦ əȕȆɢȕ ɻɟȳȻ

  Ɏ.ɬ.Ⱥ ʄڲɼȯɦȄ ɾȲȆȣȗɦȄ ɣɳȍɦȄ

ǆǴǧ ÀÂǂǌǟÂ

 ɣɳȍɦȄ ɵɏ ȲȮȆȿ ȈȆȸȧ əȼɟ

ȔȆɭȯق ݍݵ؇Ȼɽʊɦɽȷ ɤȆȋɽɨȡ ɬɽʊȘɱȄɽɟ
 ɬ.ɬ.Ȱ ȔȆȍɦȆɈםȄ ɻʈɽȸȖ

11,740,349.32
Վ
Ȇɱɽʊɨɭ ȳȼɏ ȯȧǷ
ɰɽɐȌȲǷɼ ȓǾȆɮɐȍȷɼ
Վ
ȓǾȆɮțֺțɼ ȆɘɦǷ

480

ƨǠǈƫÂ Ƕǿ°®

ȯȧȄɽɦȄ ɁܨݵɦȄ ɻɟȳȻ əʊɋɽȗɨɦ ȯɏȄɽȷ
 ɬ.ɬ.Ȱ

 -

Ȳɽȿɼ
ف؈ȕȄɽɗ


 ɬ.ɬ.Ȱ ȴȮɼɼ șɟֺɗ ȓɟȳȻ

11,655

Վ
ȆɘɦǷ ȳȼɏ ȯȧǷ
ȓȸɮȫɼ ȓǾȆɮȗȷɼ
ɰɽȸɮȫɼ

°®Ƣǐǳ¦

ɯɛȲ ɾɽɏȯɦȄ ʄࡩ ȲȮȆɀɦȄ ɯɡݍݰȄ
ȱɘɳםȄɼ ǴȄȮǷ ȳɭǷ 2020/5002

446



11,740,349.32
Վ
Ȇɱɽʊɨɭ ȳȼɏ ȯȧǷ
ɰɽɐȌȲǷɼ ȓǾȆɮɐȍȷɼ
Վ
ȓǾȆɮțֺțɼ
ȆɘɦǷ

ȆɭǷ ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
ɽɺɗ ʃǿȆ ٰڈșȉȆȝɦȄ ǴȵݍݨȄ ɵɏ
ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭ
 ȆɺȷֺɗǷ ȈɽɨɈםȄ

479

11,655

Վ
ȆɘɦǷ ȳȼɏ ȯȧǷ
ȓǾȆɮȗȷɼ
ȓȸɮȫɼ
 ɰɽȸɮȫɼ

ƨƟƢǸƬǇÂ ÅƢǨǳ¢ ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǷ

61,147

-

.ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ 2021/4597 Ƕǫǂƥ

ȓȗȷ ɻɐȍȷɼɼ
ɯɸȲȮ ɰɽɐȸȖɼ
ɰɽɱȆɮțɼ ɻɐȍȷɼ
  ȹɨɗ
674,506.96
ȓɐȌȲǷɼ ȓǾȆɮȗȷ
Վ
ȆɘɦǷ ɰɽɐȍȷɼ
ȓȗȷɼ ȓǾȆɮȸɮȫɼ
ɻȗȷɼ ɯɸȲȮ
 ȹɨɗ ɰɽɐȸȖɼ


Ȅǧ

ǽǀǨǼǸǳ¦Â ȄƟǄƳ ȄǳƢǸǟ 2020/12636

ɯɸȲȮ ɰɽțֺțɼ
  ȹɨɗ ɰɽɐȍȷɼ

578,185.73
96,321.23
ɰɽɐȸȖɼ ȓȗȷ
ȓʊɱȆɮțɼ ȓǾȆɮȸɮȫ
Վ
Վ
ɰɽɐȍȷɼ
ȓǾȆɭɼ ȆɘɦǷ

ȓǾȆɮțֺțɼ ȆɘɦǷ
ɰɽɱȆɮțɼ
ȓȸɮȫɼ ɰɼȳȼɏɼ ȯȧȄɼɼ
Ɏɽȍȷɼ Țֺțɼ ɯɸȲȮ
ɻțֺțɼ ɯɸȲȮ
 ȹɨɗ  ȹɨɗ ɰɼȳȼɏɼ


ÃȂǟƾǳ¦

ȄƟǄƳ ȄǳƢǸǟ 2020/11388

445
Ƕǫ°

ɻʊɱȆɮȗǾǷ

ÅƢǨǳ¢ ÀȂǻƢǸƯÂ

565,990.02  1,431,873.29
ƨǈǸƻÂ
ƨƟƢǸǈǸƻ ƨƟƢǸǠƥ°¢Â ÀȂȈǴǷ

2,331,996.87
ȓǾȆɮțֺțɼ ɰȆɱɽʊɨɭ
ɰɽțֺțɼ ȯȧȄɼɼ
Վ
ȓǾȆɮɐȸȖɼ ȆɘɦǷ

ÀȂƬǇÂ ƨǠƥ°¢Â

ÅƢǨǳ¢ ƨǠƥ°¢Â ƨƟƢǷ
ƨȈǻƢǸƯÂ ƨƟƢǸƬǇÂ

ǆǴǧ ÀȂǈǸƻÂ

 ɬ.ɬ.Ȱ ȓʊɳɭַȄ ȔȆɭȯݏݵɦ ȓʆȆɮȧ

ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
 ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭɼ

Ƕǫ°

Ƕǫ°

 ɬ.ɬ.Ȱ əʊɡȗɨɦ ȲȆɳʊם

934,414.95
ȓɐȌȲǷɼ ȓǾȆɮɐȸȖ
Վ
ȆɘɦǷ ɰɽțֺțɼ
ȓɐȌȲǷɼ ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ
ɰɽɱȆɮțɼ
ȯȧȄɼɼ
ɯɸȲȮ ȳȼɏ

ɰȆɳțǷɼ
ɯɸȲȮ
ɻȸɮȫɼ
  ȹɨɗ ɰɽɐȸȖɼ   ȹɨɗ ɰɽɐȸȖɼ

ÀȂƬǇÂ ƨǠƥ°¢Â ÅƢǨǳ¢
104,658

.ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ 2021/4639 Ƕǫǂƥ

472,410.93
ɰȆɳțȄɼ ȓǾȆɮɐȌȲǷ
Վ
ȆɘɦǷ ɰɽɐȍȷɼ
Ȓȳȼɏɼ ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ
Țֺțɼ ɯɸȲȮ
  ȹɨɗ ɰɽɐȸȖɼ
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444

ǽǀǨǼǸǳ¦Â ȄƟǄƳ ȄǳƢǸǟ 2021/997

203,296.92
ȓțֺțɼ ɰȆȗȀɭ
Վ
ɰȆȗȀɭɼ ȆɘɦǷ
ɰɽɐȸȖɼ ȓȗȷɼ
ɰȆɳțǷɼ ɯɸȲȮ
 ȹɨɗ ɰɽɐȸȖɼ


477

478

 ɷȮɼȯȨםȄ ɻʊȿɽɀݍݵȄ ȔֺȉȆɢɨɦ ʃȌȮ

269,114.01
ȓɐȸȖɼ
ɰȆȗȀɭ
Վ
ȓǾȆɭɼ ȆɘɦǷ ɰɽȗȷɼ
ɯɸȲȮ ȳȼɏ

ȓɐȌȲǷɼ
  ȹɨɗ ȯȧȄɼɼ



 ȯȗɮʊɦ ȴفɟȄفɱɽɟ ȯȗʆȯʊɦɽȸɲɽɟ ɣȗȉȄȲȄ

. ȄƟǄƳ ȄǳƢǸǟ 2020/11411

1,723,035.70

1,397,581.92
ɰɽʊɨɭ
ȓǾȆɮțֺțɼ
ɰɽɐȸȖɼ
ȓɐȍȷɼ
Վ
ȓǾȆɮȸɮȫɼ
ȆɘɦǷ

 -

ÀȂǈǸƻÂ

Ƕǫ° ȄǳƢǸǠǳ¦ ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦

ȆɭǷ ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
ɽɺɗ ʃǿȆ ٰڈșȉȆȝɦȄ ǴȵݍݨȄ ɵɏ
ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭ
 ȆɺȷֺɗǷ ȈɽɨɈםȄ

ȔֺʊɺȸȖ
ɻʊɛȆɘȕǷ
 . ʃɢɳȉ ȈȆȸȧ əȼɟɼ

.ȄǳƢǸǟ ǀȈǨǼƫ 2021/2890 Ƕǫǂƥ
. ȄƟǄƳ ȄǳƢǸǟ 2020/13699

ɬ.ɬ.Ȱ ȓʊɏȆɳɀɦȄ șȷֺȋɽɭȴɽɟ

ȓǾȆɮɐȍȷɼ ɰɽʊɨɭ
ɰɼȳȼɏɼ ȓțֺțɼ
Վ
ȓȸɮȫɼ ȆɘɦǷ

 -

443

Ƕǫ° ȄǳƢǸǠǳ¦ ÃȂǟƾǳ¦ Ȅǧ °®Ƣǐǳ¦ ǶǰƸǳ¦

821,111.14
ȯȧȄɼɼ ȓǾȆɮɱȆɮț
Վ
ȓǾȆɭɼ ȆɘɦǷ ɰɼȳȼɏɼ
ɯɸȲȮ ȳȼɏ

ȯȧǷɼ
  ȹɨɗ ȳȼɏ ɻɐȌȲǷɼ

ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ ɰɽʊɨɭ
Վ
ȆɘɦǷ ȳȼɏ ȯȧǷɼ
ȓǾȆɮɐȸȖɼ
ɰֺ
 țɼ ȓʊɱȆɮțɼ
ȯȧȄɼɼ ɯɸȲȮ
  ȹɨɗ ɰɽɱȆɮțɼ

ȈȆȸȧ əȼɟ

ȆɭǷ ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
ɽɺɗ ʃǿȆ ٰڈșȉȆȝɦȄ ǴȵݍݨȄ ɵɏ
ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭ
 . ȆɺȷֺɗǷ ȈɽɨɈɭ

475

ɰɽɐȌȲǷɼ ȓțֺțɼ
ȓȸɮȫɼ ɯɸȲȮ
 ȹɨɗ ɰɽțֺțɼ

ÀȂǠƥ°¢Â ƨƟƢǸƯȐƯÂ

ƨƟƢǸǻƢǸƯÂ ÅƢǨǳ¢

əȼɟɼ
ȔȆɭȯȫ
ȔȆʊɛȆɘȕǷ
ǴȵݍݨȄ ɵɏ ȆɭǷ ف؈ȕȄɽɗɼ ȈȆȸȧ
ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭ ɽɺɗ ʃǿȆ ٰڈșȉȆȝɦȄ
ȈɽɨɈɭ
ɻɟȳȼɦȄ
Ȕֺܥݨɼ
 ȆɺȷֺɗǷ

821,111.14
ȯȧȄɼɼ ȓǾȆɮɱȆɮț
Վ
ȆɘɦǷ ɰɼȳȼɏɼ
ȯȧǷɼ ȓǾȆɭɼ
ɯɸȲȮ ȳȼɏ
ȳȼɏ ɻɐȌȲǷɼ
 ȹɨɗ

 ɬ.ɬ.Ȱ.Ⱥ ɻʊɳɘɦȄ ɤȆɮɏ׀ɦ ɻʊםȆɐɦȄ ȹɟȆȉǷ

ɰɽȗȷɼ ȓʊɱȆɮțɼ
ɻɐȸȖɼ ɯɸȲȮ
  ȹɨɗ ɰɽɐȍȷɼ

311,096.89 1,411,938.81

ʃǿȆ ٰڈșȉȆȝɦȄ ǴȵݍݨȄ ɵɏ ȳȼɏ ȯȧǷɼ ȓǾȆɮțֺț
Վ
ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭ ɰɽɐȸȖɼ ȓȗȷɼ ȆɘɦǷ
ɯɸȲȮ
ȆɺȷֺɗǷ ȈɽɨɈɭ ɻɐȸȖɼ
ȹɨɗ ɰɽɱȆɮțɼ

ɽɺɗ
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ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭɼ

1,999,610.36
ȓǾȆɮɐȸȖɼ ɰɽʊɨɭ
ɰɽɐȸȖɼ ȓɐȸȖɼ
Վ
ȓǾȆɮȗȷɼ ȆɘɦǷ
ȓȗȷɼ ɯɸȲȮ Ȓȳȼɏɼ
  ȹɨɗ ɰɽțֺțɼ

Վ
ȓǾȆɮɐȍȷɼ ȆɘɦǷ
ɰɽțֺțɼ ȓɐȍȷɼ
ȓȸɮȫɼ ɯɸȲȮ

ȹɨɗ ɰɽɐȌȲȄɼ

 -
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 Ɏ.ɬ.Ⱥ ɚȳȼםȄ ɣɳȉ

1,398,943.35
ȓǾȆɮțֺțɼ ɰɽʊɨɭ
ɰɽɐȸȖɼ ȓʊɱȆɮțɼ
Վ
ȓǾȆɮɐȸȖɼ ȆɘɦǷ

1,424,568.79
ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ ɰɽʊɨɭ
ɰɼȳȼɏɼ ȓɐȌȲǷɼ
Վ
ȓǾȆɮȸɮȫɼ ȆɘɦǷ



1,767,140,923.53
ɻǾȆɮɐȍȷɼ ɼ ȲȆʊɨɭ
ɰɽȗȷɼ ɻɐȍȷɼ
ɻǾȆɭɼ ɰɽʊɨɭ
əɦǷ ɰɽɐȌȲǷɼ
Țֺțɼ ɻǾȆɮɐȸȖɼ
ȆɮɸȮ ɰɼȳȼɏɼ
ɰɽȸɮȫɼ Țֺțɼ
  ȹɨɗ

137,613,031.63
ȓɐȍȷɼ ȓǾȆɭ
Վ
Ȇɱɽʊɨɭ ɰɽțֺțɼ
ȓțֺțɼ ȓǾȆɮȗȷɼ
Վ
ȯȧȄɼɼ ȆɘɦǷ ȳȼɏ
ɯɸȲȮ ɰɽțֺțɼ
 ȹɨɗ ɰɽȗȷɼ ȓțֺțɼ

81,863.52 1,342,705.27
Վ
ȆɘɦǷ ɰɽɱȆɮțɼ ȯȧȄɼ ȓǾȆɮțֺțɼ ɰɽʊɨɭ
ȓțֺțɼ
ȓǾȆɮɱȆɮțɼ ɰɽɐȌȲǷɼ ɰȆɳțȄɼ
Վ
ɯɸȲȮ
ɰɽȗȷɼ ȓǾȆɮɐȍȷɼ ȆɘɦǷ
ɰɽȸɮȫɼ
ɰȆɳțǷɼ
ɯɸȲȮ ȓȸɮȫɼ
  ȹɨɗ
ɻɐȍȷɼ
 ȹɨɗ ɰɼȳȼɏɼ

470

  ɷȆɭȆȨɭ ȑȗɡɭ ɷɽɟȲȆȼɭɼ ɚȆɗֿȄ

 ɬ.ɬ.Ȱ ɻʊȎȗɡםȄ ȔȄɼȮ׀ɦ ɰ؈ȸȧ ɵȉ ȯɦȆȫ

3,450,281.10
ɰ؈ʆֺɭ Țֺț
ɰɽȸɮȫɼ ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ
Վ
ȯȧȄɼɼ ɰȆȗȀɭɼ ȆɘɦǷ
ɯɸȲȮ ɰɽɱȆɮțɼ
  ȹɨɗ ɷȳȼɏɼ

469

Վ
ȆɘɦǷ ȓțֺțɼ ɰȆȗȀɭ
ȓɐȍȷɼ ȓǾȆɮɐȍȷɼ
ȯȧȄɼɼ ɯɸȲȮ ȳȼɏ

  ȹɨɗ ɰɽȗȷɼ

2,085,340.59
ƨǈǸƻÂ ÀƢǻȂȈǴǷ

  ÀƢǈǴǧÂ

468



Ⱥ ɻʊɡʊɱȆɢʊɭɼȳɺɡɦȄ ɤȆɮɏֺɦ ɣɳʊɦ ɞȲȆȍȷ
 ɬ ɬ Ȱ

2,003,098.65 1,447,182.45
ȓțֺțɼ
ɰȆɱɽʊɨɭ ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ ɰɽʊɨɭ
ȓʊɱȆɮțɼ
ɖַǵ ɰɽɐȌȲǷɼ ȓɐȍȷɼ
Վ
ɯɸȲȮ
ɰɽɐȸȖɼ
ȓǾȆɭɼ ȆɘɦǷ
ɰɽȗȷɼ
ɻȸɮȫɼ ɰɽɱȆɮțɼ ɰȆɳțȄɼ
  ȹɨɗ
ɻȸɮȫɼ ɯɸȲȮ
  ȹɨɗ ɰɽɐȌȲǷɼ

Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
ف؈ȕȄɽɗ

ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭɼ

 ȓȗȷɼ

418,603.14 1,666,737.45
ȓʊɱȆɮțɼ
ȓǾȆɮɐȌȲǷ ȓǾȆɮȗȷɼ ɰɽʊɨɭ
Վ
ɰɽȗȷɼ ȓȗȷɼ
ȓǾȆɮȗȷɼ ȆɘɦǷ ȳȼɏ

ÀȂƯȐƯÂ ƾƷ¦ÂÂ

ȆɭǷ ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
ɽɺɗ ʃǿȆ ٰڈșȉȆȝɦȄ ǴȵݍݨȄ ɵɏ
ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭ
 ȆɺȷֺɗǷ ȈɽɨɈɭ

467

Վ
Ȇɱɽʊɨɭ ɰɽɐȸȖɼ
ȯȧȄɼɼ ȓǾȆɮɐȍȷɼ
Վ
ȆɘɦǷ ɰɼȳȼɏɼ
ȓʊɱȆɮțɼ ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ
 ɰɽɐȌȲǷɼ

ɰɽɐȸȖɼ
ȓǾȆɮɐȍȷɼ
ɰɼȳȼɏɼ
ȓǾȆɮɐȌȲǷɼ
 ɰɽɐȌȲǷɼ

Ƕǿ°®

466

Վ
ȆɘɦǷ ȳȼɏ ȓțֺțɼ
ȯȧȄɼɼ ȓǾȆɮɐȍȷɼ
Țֺțɼ ɯɸȲȮ
 ȹɨɗ ɰɽɐȸȖɼ
136,906.88
ɰɽțֺțɼ ȓȗȷɼ ȓǾȆɭ
Վ
ȓǾȆɮɐȸȖɼ ȆɘɦǷ

1,999,610.36
ɰɽʊɨɭ
ȓǾȆɮɐȸȖɼ
ɰɽɐȸȖɼ
ȓɐȸȖɼ
Վ
ȓǾȆɮȗȷɼ
ȆɘɦǷ
ȓȗȷɼ ɯɸȲȮ Ȓȳȼɏɼ
 ȹɨɗ ɰɽțֺțɼ

ȓɐȊȄɼ ɯɸȲȮ ȓțֺțɼ
  ȹɨɗ ȳȼɏ
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 ɬ.ɬ.Ȱ ǴȆɳȍɦȄ ȔȄȲȆȼȘȷֿ ȄȯʈȳɦȄȮ

136,906.88
ȓȗȷɼ ȓǾȆɭ
Վ
ȆɘɦǷ ɰɽțֺțɼ
 ȓȗȷɼ ȓǾȆɮɐȸȖɼ

ȓțֺțɼ ɰȆȗȀɭ
Վ
ȓǾȆɮɐȍȷɼ ȆɘɦǷ
ȳȼɏ ȓɐȍȷɼ
ȯȧȄɼɼ ɯɸȲȮ
 ȹɨɗ ɰɽȗȷɼ

ȓʊɱȆɮțɼ

ɵɏ ȆɭǷ ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭ ɽɺɗ ʃǿȆ ٰڈșȉȆȝɦȄ ǴȵݍݨȄ
  ȆɺȷֺɗǷ ȈɽɨɈםȄ ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ

578,525
ȓʊɱȆɮțɼ ȓǾȆɮȸɮȫ
Վ
ȆɘɦǷ ɰɽɐȍȷɼ
ȓȸɮȫɼ ȓǾȆɮȸɮȫɼ
 ɰɼȳȼɏɼ

62,830.87
Վ
ȆɘɦǷ ɰɽȗȷɼ ɰȆɳțȄ
ɰɽțֺțɼ ȓǾȆɮɱȆɮțɼ


Վ
Ȇɱɽʊɨɭ
ȯȧȄɼɼ
Վ
ȆɘɦǷ

 ɻɳǾȄȯɦȄ ɵɏ ȲȮȆȿ ȈȆȸȧ əȼɟ

 ɬ.ɬ.Ȱ.Ⱥ ȔȄǴȆȼɲ׀ɦ ɖǷ ɻʆǷ

62,830.87
Վ
ȆɘɦǷ ɰɽȗȷɼ ɰȆɳțȄ
 ɰɽțֺțɼ ȓǾȆɮɱȆɮțɼ

ȔֺʊɺȸȖ
ɻʊɛȆɘȕǷ 1,767,140,923.53
 . ʃɢɳȉ ȈȆȸȧ əȼɟɼ ɻǾȆɮɐȍȷɼ ɼ ȲȆʊɨɭ
ɰɽȗȷɼ
ɻɐȍȷɼ
ɰɽʊɨɭ
ɻǾȆɭɼ
ɰɽɐȌȲǷɼ
əɦǷ
Țֺțɼ
ɻǾȆɮɐȸȖɼ
ȆɮɸȮ
ɰɼȳȼɏɼ
ɰɽȸɮȫɼ
Țֺțɼ
 ȹɨɗ
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25,836,070.18
ɰɼȳȼɏɼ ȓȸɮȫ
Վ
ȓǾȆɮɱȆɮțɼ Ȇɱɽʊɨɭ
Վ
ȆɘɦǷ ɰɽțֺțɼ ȓȗȷɼ
ɯɸȲȮ ɰɽɐȍȷɼ
 ȹɨɗ ȳȼɏ ɻʊɱȆɮțɼ

1,818,801.71
ȓǾȆɮɱȆɮțɼ ɰɽʊɨɭ
Վ
ȆɘɦǷ ȳȼɏ ȓʊɱȆɮțɼ
 ȯȧȄɼɼ ȓǾȆɮɱȆɮțɼ

ȈȆȸȧ əȼɟ

 ف؈ȕȄɽɗ Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ

ɰɽɱȆɮțɼ ȯȧȄɼɼ
Վ
ȓǾȆɮțֺțɼ ȆɘɦǷ
ɰ
 ɽɐȍȷɼ ȓȗȷɼ
 ɯɸȲȮ

 ɬ.ɬ.Ȱ ɻɭȆɐɦȄ ɻɱȆʊɀɦȄɼ ɻɗȆɌɳɨɦ ȹɨȉ ȳȋɽȷ

534,297.85 1,284,503.86
ȓɐȌȲǷɼ ȓǾȆɮȸɮȫ
ɰȆȗȀɭɼ ɰɽʊɨɭ
Վ
ɰȆȗȀɭɼ ȆɘɦǷ ɰɽțֺțɼ ɰɽɱȆɮțɼ ȓɐȌȲǷɼ
Վ
 ɰɽɐȸȖɼ ȓɐȍȷɼ ȓǾȆɮȸɮȫɼ ȆɘɦǷ
ȓțֺțɼ

Ȕֺܥݨɼ ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭɼ

  ɪʈɽɮȗɦȄ ȯɜɏ ɵɭ ɷȲɽȿ

 ɰɽȸɮȫɼ

216,607.05
ȳȼɏ ȓȗȷɼ ɰȆȗȀɭ
Վ
ȓǾȆɮȗȷɼ ȆɘɦǷ
ɯɸȲȮ ȓɐȍȷɼ
  ȹɨɗ ɻȸɮȫɼ

Ȳɽȿɼ ȈȆȸȧ əȼɟ
ȆɭǷ ف؈ȕȄɽɗ

ɽɺɗ ʃǿȆ ٰڈșȉȆȝɦȄ ǴȵݍݨȄ ɵɏ
ɻɟȳȼɦȄ Ȕֺܥݨɼ ȳȕȆɗȯȉ șȎȝɭ
  ȆɺȷֺɗǷ ȈɽɨɈɭ

ًال��وج��ود الع�سكري لي�س وا�ضحا
 خ��ا� �ص��ة ب �ع��د االن�سحاب،ًمت ��ام� �ا
 �إذ،م��ن �أفغان�ستان املثري للجدل
 ففي.ت�ب��دو �إدارة ب��اي��دن م�ت�رددة
ح �ي�ن � �س �ح �ب��ت وا� �ش �ن �ط��ن بع�ض
 وعد،مواردها من ال�شرق الأو�سط
 مب��ن فيهم،م�س�ؤولون يف الإدارة
 �شركاء،وزير الدفاع لويد �أو�سنت
�إق �ل �ي �م �ي�ين ق �ل �ق�ين ب� � ��أن “التزام
�أمريكا بالأمن يف ال�شرق الأو�سط
.»قوي وم�ؤكد
وت � ��ؤك ��د ال �ب��اح �ث �ت��ان �أن �أمريكا
حت �ت��اج �إىل �إع � ��ادة ت �ق��ومي ر�صني
ل�ل ��أدوات الع�سكرية ال�ت��ي ينبغي
،�أن تخ�ص�صها ل�ل���ش��رق الأو�سط
وه � ��ذا ال ي �ع �ن��ي االن �� �س �ح��اب من
 لكنه.املنطقة �أو التغا�ضي عنها
ي�ستلزم تقييماً وا��ض�ح�اً لكيفية
ترتيب �أول��وي��ات امل��وارد الع�سكرية
 وكيفية ربطها ب�شكل،لوا�شنطن
.�أوثق ب�أهدافها اال�سرتاتيجية
عقيدة كارتر
وه��ذا يعني الرتكيز ب�شكل �أ�ضيق
على حماية نف�سها وحلفائها من
 وردع �إي��ران عن تطوير،الإره ��اب
 واحلفاظ على تدفق،�أ�سلحة نووية
 ويعني،ال�ت�ج��ارة وح��ري��ة امل�لاح��ة

وكاالت-•• وا�شنطن

ر�أت الكاتبتان بيكا وا��س��ر و�إلي�سا
�إي� ��ورز يف م �ق��ال مب�ج�ل��ة “فورين
�أفريز” �أن على اجلي�ش الأمريكي
 ال،�إعادة ترتيب انت�شاره يف املنطقة
 ومنذ �إعالنه تر�شحه.االن�سحاب
 �أكد جو بايدن �أنه يريد،للرئا�سة
�إعادة التوازن �إىل الوجود الع�سكري
 ووعد.لأمريكا يف ال�شرق الأو�سط
�أي�ضا ب�ـ “�إنهاء احل��روب الأبدية
،”يف �أفغان�ستان وال�شرق الأو�سط
و�إي� � � �ق � � ��اف “حقبة العمليات
الع�سكرية الكربى لإع��ادة ت�شكيل
 مقابل حتويل نظر،”دول �أخرى
وا� �ش �ن �ط��ن �إىل ال �� �ص�ين ومنطقة
امل �ح �ي �ط�ي�ن ال� �ه� �ن ��دي وال � �ه� ��ادي
 وك ��ان ال��رئ�ي����س ال�سابق.الأو�� �س ��ع
دون� ��ال� ��د ت ��رام ��ب وع� ��د بالعديد
م��ن االن���س�ح��اب��ات الع�سكرية من
 لكنه �أر�سل �آالف�اً �إ�ضافية،املنطقة
من القوات مع ت�صاعد التوترات
2019 م� ��ع �إي� � � � ��ران يف ع� ��ام� ��ي
 كما �أن خطط الرئي�س،2020و
2011 الأ�سبق ب��اراك �أوباما عام
لتحجيم املهمة يف العراق قو�ضها
ظ� �ه ��ور ت �ن �ظ �ي��م “داع�ش” ع ��ام
.2014
االن�سحاب من �أفغان�ستان
لكنّ الباحثتني لفتتا �إىل �أن تعديل
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�إ�سرائيل تعتقل  4فل�سطينيني م�شتبه بتنفيذهم هجوما
•• القد�س�-أ ف ب

�أع�ل��ن اجلي�ش الإ�سرائيلي �أم����س الأح��د �أن��ه اعتقل
�أربعة فل�سطينيني ي�شتبه بتنفيذهم هجوما �أ�سفر
عن مقتل م�ستوطن �إ�سرائيلي و�إ�صابة اثنني �آخرين
اخلمي�س املا�ضي �شمال ال�ضفة الغربية املحتلة.
و�أك��د اجلي�ش يف بيان اعتقال املنفذين امل�شتبه بهم.
وق��ال “مت القب�ض على الإره��اب�ي�ين الأرب�ع��ة الذين
ن �ف��ذوا ع�م�ل�ي��ة �إط�ل��اق ال �ن��ار اخل�م�ي����س امل��ا� �ض��ي ثم
نقلهم �إىل التحقيق” .و�أ�ضاف �أنه مت العثور “على
ال�سالح امل�شتبه با�ستخدامه يف العملية» .وقتل يف
الهجوم الذي ا�ستهدف طالبا من امل�ستوطنني �أثناء

•• عوا�صم-وكاالت

خروجهم من م�ستوطنة حوم�ش الع�شوائية م�ساء
اخلمي�س ،يهودا دمينتمان ( 25عاما) وجرح اثنان
م��ن زم�لائ��ه .و��ش��ارك نحو �أل�ف��ي �شخ�ص يف ت�شييع
دمي�ن�ت�م��ان يف ال �ق��د���س اجل �م �ع��ة ،ك�م��ا �أف� ��اد مرا�سل
فران�س بر�س .ونفذ اجلي�ش عملية االعتقال فجر
الأح ��د يف ق��ري��ة �سيلة احل��ارث �ي��ة ال�ت��اب�ع��ة ملحافظة
جنني �شمال ال�ضفة الغربية .من جهته� ،أ�شاد رئي�س
الوزراء الإ�سرائيلي نفتايل بينيت باجلي�ش وال�شرطة
وجهاز الأمن العام (ال�شاباك) واعتقال امل�شتبه بهم.
وكتب بينيت على ح�سابه على تويرت “�سيعلم كل
�إرهابي �أن �إ�سرائيل �ستقدمه للعدالة» .و�إطالق النار
ال��ذي وق��ع اخلمي�س ك��ان الأخ�ي�ر يف �سل�سلة �أعمال

العنف خ�لال ال�شهر اجل ��اري ال��ذي �شهد هجمات
فل�سطينية على �إ�سرائيليني ومقتل فل�سطينيني
بر�صا�ص جنود �إ�سرائيليني خالل �صدامات .احتلت
�إ�سرائيل ال�ضفة الغربية يف  1967وا�ستوطن فيها
ويف القد�س ال�شرقية املحتلة نحو � 700ألف يهودي.
وامل�ستوطنات �سواء يف ال�ضفة الغربية �أم يف القد�س
ال�شرقية تعترب خمالفة للقانون ال ��دويل .وكانت
ال �ق��وات الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة �أخ�ل��ت م�ستوطنة حوم�ش يف
 2005ل�ك��ن ا�ستمر امل���س�ت��وط�ن��ون يف ال�ت��وج��ه �إىل
مدر�سة دينية �أقاموها هناك .وق��ال املتحدث با�سم
اجلي�ش الإ�سرائيلي اجلرنال ران كوت�شاف �إنه يُ�شتبه
ب�أن الهجوم كان نتيجة تن�سيق متطور.

ت�ت��زي��ن � �ش ��وارع وم �ي��ادي��ن �أوروب� ��ا
ب ��أ� �ش �ج��ار ع �ي��د امل �ي�ل�اد املتلألئة،
غ�ي�ر �أن م��ا ي�ع�ك��ر ��ص�ف��و بهجتها
�أجواء احلذر والرتقب التي يبثها
االحت�شاد املكثف للدوريات الأمنية
حولها ،وهي تتهي�أ ل�صد �أي هجمات
�إره ��اب � �ي ��ة حم �ت �م �ل��ة يف “مو�سم
الإره � ��اب» .وارت �ف��ع ه��ذا الأ�سبوع
��ص��وت وزي��ر الداخلية الفرن�سي،
ج�ي�رال��د دارم� ��ان� ��ان ،حم� ��ذرا من
ت�ع��ر���ض ب�ل�اده لهجمات يف �أعياد
امليالد املقررة  25دي�سمرب ،ور�أ�س
ال�سنة ،وا�صفا حالة اخلطر ب�أنها
“�شديدة جدا” ،مرتجما ذلك يف
ت�شديد الإج � ��راءات االحرتازية،
ومتركز قوات الأمن �أمام الأ�سواق
والكنائ�س.
وج ��اء ه��ذا ال�ت�ح��رك ب�ع��د ت�صعيد
ت �ن �ظ �ي��م “داع�ش” الإره � ��اب � ��ي
هجماته يف العراق و�سوريا ،ومتدد

•• �أنقرة-وكاالت

قال وزير اخلارجية الرتكي مولود غاوي�ش �أوغلو� ،أم�س الأحد� ،إن هناك “مراكز قوة” تريد تقوي�ض
العالقات بني بالده ورو�سيا ،م�ؤكداً �أن مو�سكو و�أنقرة لديهما �إرادة قوية م�شرتكة لتطوير العالقات
الثنائية .و�أو�ضح �أوغلو يف مقابلة مع وكالة “�سبوتنيك” الرو�سية ،مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة
الغتيال ال�سفري الرو�سي يف �أنقرة �أندريه كارلوف� ،أن الهجوم الإرهابي على ال�سفري كارلوف ك�شف
عن وجود العديد من مراكز القوة التي تريد تقوي�ض التعاون الرتكي الرو�سي ،و�أ�ضاف “لذلك
نعتقد �أن اجلهود امل�شرتكة لتح�سني عالقاتنا هي تكرمي ذكرى ال�سيد كارلوف و�إ�سهامه فيها».
و�أ�شار �أوغلو �إىل �أن العالقات بني تركيا ورو�سيا �شهدت تطوراً ديناميكياً على امل�ستويني الثنائي
والإقليمي ،خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية منذ اغتيال كارلوف ،م�ؤكدا �أن �أنقرة توا�صل ات�صاالتها
على جميع امل�ستويات ب�شكل مكثف وتتطور ب�شكل تدريجي يف التجارة والطاقة وال�سياحة وويف جمال
التجارة وال�سياحة.
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ت�أجيل االنتخابات يدفع ليبيا �إىل مربع الفو�ضى

خطة �إنقاذ
قالت �صحيفة “ال�شرق الأو�سط”� ،إن م�ست�شارة الأمني
العام للأمم املتحدة اخلا�صة بليبيا �ستيفاين ويليامز،
�ستك�شف الإث �ن�ي�ن امل�ق�ب��ل ع��ن خ�ط��ة لإن �ق��اذ العملية
االنتخابية ،وقال رئي�س املجل�س الأعلى للدولة خالد
امل�شري� ،إن��ه توا�صل مع رئي�س جمل�س النواب عقيلة
�صالح ،لرتتيب اجتماع بينهما ق�صد مناق�شة �سبل
معاجلة ان���س��داد العملية االنتخابية ،وال��و��ص��ول �إىل
توافق ،و�إجناز قاعدة د�ستورية وخريطة طريق لإجراء
االنتخابات .كما اتهم امل�شري �أطرافاً خارجية وبع�ض
ال�سفراء ،الذين مل يحدد هويتهم ،بالتدخل وممار�سة
�ضغوط على مفو�ضية االنتخابات ،وجمل�سي النواب
والأعلى للق�ضاء.
ويف ظل الدعوات امل�ستمرة لعقد االنتخابات وتدخالت
�ستيفاين ويليامز التي عقدت �أم�س لقاء مطو ًال مع
عدد من القادة ال�سيا�سيني يف ليبيا ،بينهم النائب الأول
لرئي�س احلكومة ح�سني القطراين ،وم�ست�شار الأمن
القومي حلكومة الوحدة الوطنية �إبراهيم بو�شناف
�سلط ال�ضوء على خريطة الطريق وامل�صاحلة الوطنية
ال�شاملة ،واالنتخابات الرئا�سية والربملانية وتوفري
•• عوا�صم-وكاالت

تركيا:هناك «مراكز قوة» تريد تقوي�ض عالقتنا مع رو�سيا

ل�ل�ا� �س �ت �ح �ق��اق��ات ،و�� �س�ي�راف ��ق ذلك
الإع�لان عن حكومة جديدة تر�ضي
جميع الأطراف».
و�أكدت ال�صحيفة� ،أن م�ساعي الربملان
لت�شكيل حكومة جديدة قد ت�صطدم
يف النهاية برف�ض الدبيبة ت�سليم ال�سلطة ،خا�صة �أنه
�أمل��ح �إىل ذل��ك يف وق��ت �سابق �ش�أنه �ش�أن نائبه رم�ضان
�أبوجناح الذي يقود احلكومة بالنيابة عنه حالياً.
وق��ال ال�ن��ائ��ب ع��ن ال�برمل��ان الليبي علي التكبايل� ،إن
“ليبيا متر ب�أزمة كبرية حالياً ب�سبب احلكومة ،جمل�س
ال�ن��واب م�ستعد لإخ ��راج حكومة الدبيبة ،رمب��ا تبقى
لت�سيري الأع�م��ال ويف الأث�ن��اء يُ�شكل ال�برمل��ان حكومة
وطنية ،لكن حتى يف هذه احلالة ر�أينا �أن الدبيبة مل
يعتد مبجل�س ال�ن��واب و�أخ��ذ ي�صرف الأم ��وال ويتخذ
القرارات».

تقف ليبيا على ب��واب��ة �أزم��ة جديدة
ت ��زام� �ن� �اً م ��ع ق � ��رار رئ �ي ����س اللجنة
ال�ب�رمل ��ان� �ي ��ة مل �ت ��اب �ع ��ة االن� �ت� �خ ��اب ��ات
الهادي ال�صغري الأخري املعلن فيه ت�أجيل االنتخابات
ال��رئ��ا��س�ي��ة ،م��ع االح�ت�ف��اظ بتفا�صيل م��دة الت�أجيل،
وكذا املوعد اجلديد لإجراء االنتخابات بالتن�سيق مع
جمل�س النواب.
ووفق �صحف عربية �صادرة �أم�س الأحد ،ف�إن حكومة
الدبيبة �أ�صبحت مطالبة بالرحيل يف موعد االنتخابات
ال��رئ��ا��س�ي��ة ال ��ذي ك��ان م �ق��رراً يف الـ 24م��ن دي�سمرب
-كانون الأول اجلاري وت�شكيل حكومة جديدة.

املناخ املنا�سب لها� ،إال �أن �أ�صواتاً �أخرى ما زالت تهدد
برفع ال�سالح جمدداً و�إعادة ليبيا �إىل املربع الأول.
وع��اد قائد ما يعرف بـ”لواء ال�صمود” �صالح بادي،
املعاقب دولياً� ،إىل حتري�ض قادة امليلي�شيات امل�سلحة،
ال��ذي��ن اجتمع بهم جم ��دداً يف م�سقط ر�أ� �س��ه مبدينة
م���ص��رات��ة ي��وم اجل�م�ع��ة امل��ا� �ض��ي ،مطالبهم ب�ضرورة
التوجه فورا �إىل العا�صمة لطرد من و�صفهم بـ”خونة
ثورة  17فرباير �-شباط».
و�أب �ل��غ ب ��ادي ق ��ادة ال�ك�ت��ائ��ب يف م���ص��رات��ة� ،أن ��ه “�سيتم
االت �ف��اق على �إل �غ��اء االنتخابات” ،ب�ق��ول��ه�“ :سن�شكل
جمل�ساً ع�سكرياً ثورياً حاكماً لت�سيري �ش�ؤون البالد،
و�سنقر د�ستور مينع املجرمني من الرت�شح” .وبعدما

اعترب �أن قوات م�صراتة هي من �أ�سقطت نظام العقيد
الراحل معمر القذايف ،قال �إن “املتحكمني يف امل�شهد
اليوم هم �أن�صاره».
فراغ �سيا�سي
يبد�أ الربملان الليبي جل�ساته ملناق�شة الفراغ ال�سيا�سي
املحتمل م��ع رحيل حكومة الدبيبة ،وق��ال��ت �صحيفة
“العرب” اللندنية� ،إن رئي�س اللجنة الربملانية املكلفة
بالتوا�صل م��ع املفو�ضية العليا لالنتخابات النائب
ال �ه��ادي ال���ص�غ�ير ق ��ال� ،إن “الربملان �سيعقد جل�سة
علنية يف الـ 27من دي�سمرب (كانون الأول) بالتن�سيق
م ��ع م �ف��و� �ض �ي��ة االن �ت �خ��اب��ات لإع� �ل��ان م��وع��د جديد

تهديد بالعقوبات
نقلت �صحيفة “الغد” الأردن�ي��ة ،عن خ�براء و�أع�ضاء
يف جمل�س ال�ن��واب الليبي قولهم� ،إن فر�ضية ت�أجيل
االن �ت �خ��اب��ات �ستبقى ل �ف�ترة ق���ص�يرة ح�ت��ى ت�ستطيع
املفو�ضية العليا �إكمال كافة املهام التي ت�سهل العملية
االنتخابية ،وحت�صينها من �أي ثغرات ق�ضائية قد تعيد
العملية ملربع ال�صفر.
من جانبها� ،أكدت الإعالمية حرية بوميامه� ،أن لقاءات
املبعوثة الدولية ت�أتي جميعها لتحقيق ه��دف واحد،
وه��و �إج��راء االنتخابات طبقاً للجدول الزمني املتفق
عليه م�سبقاً .و�أو�ضحت الإعالمية الليبية �أن املبعوثة
الدولية ال ت�سعى للتوافق و�إنقاذ املوقف احلايل فقط،
بل ت�سعى كذلك �إىل الت�أكيد على معاقبة �أي ف�صيل �أو
جهة تعمل على عرقلة العملية االنتخابية.
وقالت بوميامه� ،إن الو�ضع احلايل يف ليبيا على امل�ستوى
ال�سيا�سي يحتاج �إىل تدخل عاجل من القوى الدولية
والأمم املتحدة؛ ل�ضمان �إج��راء العملية االنتخابية،
و�ضمان �أي�ضا عدم االنقالب على الدميقراطية.

كيف ت�ستعد �أوروبا ملواجهة «مو�سم الإرهاب»؟
اجلماعات املعتنقة فكره يف غرب
و�شرق �إفريقيا� ،إ�ضافة لـ”داع�ش
خرا�سان” يف �أف �غ��ان �� �س �ت��ان ،وما
تبثه ه��ذه التنظيمات م��ن لهيب
التطرف يف عقول بع�ض املقيمني
يف �أوروبا عرب الإنرتنت.
وتزامنت الإجراءات الفرن�سية مع
حتذيرات اخلارجية الأمريكية يف
تقريرها ل�ل�إره��اب ل�ع��ام 2020
ال��ذي ن�شرته اخلمي�س ،ب�أنه رغم
خ���س��ارة داع ����ش الأر� ��ض يف �سوريا
وال �ع��راق� ،إال �أن��ه مت��دد يف مناطق
�أخ ��رى ب��ال�ع��امل ،وع ��دد الهجمات
الإره��اب �ي��ة ق�ف��ز  10يف امل�ئ��ة �سنة
.2020
الأعوام ال�ستة
م �ن��ذ ع� ��ام  2015وال� �ك�ل�ام عن
“خطر الإرهاب” يومي يف �أوروبا،

ح �ي��ث ا��ص�ط�ب�غ��ت ف��رن �� �س��ا بدماء
��س�ل���س�ل��ة ع�م�ل�ي��ات �إره��اب �ي��ة قتلت
� 130شخ�صا وجرحت املئات.
وم�ن��ذ ذل��ك ال �ع��ام وح�ت��ى 2018
��س�ج�ل��ت ف��رن���س��ا ه �ج �م��ات م��ا بني
ده� �� ��س وط� �ع ��ن �أوق � �ع� ��ت ع�شرات
ال�ضحايا ،وعاد الإره��اب ليهددها
ب �ه �ج ��وم�ي�ن يف ن �ي �� ��س وب ��اري� �� ��س
ب�أكتوبر .2020
وت��وال��ت الهجمات �أع ��وام 2016
و 2017و ،2018و�أب� ��رزه� ��ا
ه�ج�م��ات م�ط��ار وق �ط��ار بروك�سل،
وهجمات ده�س وطعن يف فرن�سا
و�أمل ��ان� �ي ��ا وال �� �س��وي��د وبريطانيا
و�إ� �س �ب��ان �ي��ا ،وت �ع��ر� �ض��ت بريطانيا
 2019ل� �ط� �ع ��ن م� ��� �س� �ل ��ح لـ3
�أ�شخا�ص ،و�شهد  2020هجمات
يف النم�سا �أ�سقطت  5قتلى.
وي ��رى ال �ك��ات��ب ال���ص�ح�ف��ي� ،شيار

خ� �ل� �ي ��ل ،م ��دي ��ر حت ��ري ��ر ج ��ري ��دة
“ليفانت” اللندنية� ،أن خماوف
ت��زاي��د الإره � ��اب يف �أع �ي��اد امليالد
ت� �ظ� �ه ��ر يف ت� ��� �ش ��دي ��د ال ��رئ� �ي� �� ��س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون على
الأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة ب��زي��ادة احلذر،
م��ا �أدى لتعزيز احل�ضور الأمني
ب��ال���ش��وارع وامل �ي��ادي��ن .ويف حديثه
ملوقع “�سكاي نيوز عربية” �أرجع
خ �ل �ي��ل � �س �ب��ب امل � �خ ��اوف النت�شار
خ�لاي��ا داع����ش يف ال �ع��امل ،وتغلغل
فكرهم يف عقول مقيمني ب�أوروبا
وم �ه��اج��ري��ن ج � ��دد ،م �� �ش�يرا �إىل
�أن امل��داه �م��ات الأخ�ي��رة يف �أملانيا
والنم�سا ملجموعات متطرفة �أكرب
دليل على حذر �أوروبا.
ون� � � ّوه خ�ل�ي��ل ل�ط�ب�ي�ع��ة العمليات
التي تن�شط يف �أعياد امليالد ،التي
تعد “مو�سما �إرهابيا” للجماعات

امل �ت �ط��رف��ة ،وم ��ن ذل ��ك اعتمادها
على مواد �أولية ل�صنع القنابل ،ما
دفع بريطانيا للتحذير من مواد
كيميائية مثل منتجات التنظيف
املنزيل ،كما ت�شيع عمليات الطعن
بال�سكني.
كلمة ال�سر
ووف��ق خليل ف��إن كلمة ال�سر وراء
ن�شاط اجلماعات املتطرفة تتعلق
بالتمويل ،ولذا تعتمد كثريا على
العملة الرقمية مثل “بيتكوين”
ل���س�ه��ول��ة ت��داول �ه��ا ،م �� �ش��ددا على
دور االحت��اد الأوروب��ي يف مكافحة
“الإرهاب الرقمي».
و�أ�س�ست بريطانيا قوة من وكاالت
التج�س�س واجل �ي ����ش الربيطاين
مل��واج�ه��ة الإره� ��اب ال��رق�م��ي ،ب�شن
عمليات �إلكرتونية لإ�ضعاف قوة

داع�ش الرقمية وتعطيل اخلوادم
وال �ه��وات��ف امل�ستخدمة يف دعاية
التنظيم.
وردا على �س�ؤال ب�ش�أن �أي املناطق
يتوقع �أن ي�ستهدفها الإرهاب ،قال
خليل“ :من ال�صعب التنب�ؤ ،ولكن
التحذيرات الأملانية والربيطانية
وال � �ف� ��رن � �� � �س � �ي� ��ة وال � �ه� ��ول � �ن� ��دي� ��ة
وال�ب�ل�ج�ي�ك�ي��ة وا� �ض �ح��ة يف انت�شار
دوري� ��ات مكثفة مل��راق�ب��ة الأماكن
املكتظة وتفتي�ش امل�شتبه بهم».
وكر�ست الدول الأوروبية جهودها
هذا العام ملجابهة الإرهاب بجميع
�أ�شكاله ،و�أق��ر ال�برمل��ان الأوروب ��ي،
�أبريل املا�ضي ،قيودا م�شددة على
حمتوى املن�صات الإلكرتونية.
وطبقت فرن�سا ا�سرتاتيجية حذف
الر�سائل وال���ص��ور والفيديوهات
املتطرفة ،وتعقب احل�سابات التي
ت��روج �ه��ا ،مت �ه �ي��دا الع �ت �م��اد دول
االحت��اد الأوروب��ي القانون ر�سميا
العام املقبل.

غيوم �سوداء حتا�صر ال�صومال ..جمود االقت�صاد وال�سيا�سة و�سقوط مدن
•• مقدي�شو-وكاالت

خالل �أ�سبوع� ،سقطت مدينتان يف يد حركة “ال�شباب”
الإره��اب �ي��ة ب��والي��ة غ�ل�م��دغ و� �س��ط ال �� �ص��وم��ال ،و�سط
خماوف من �أن ت�سهم الأزمتان ال�سيا�سية واالقت�صادية
يف متكني احلركة من ت�سريع الو�صول �إىل العا�صمة
مقدي�شو ،معتمدة يف ذلك على تكتيك “قطم املدن».
و�أعلنت احلركة الإرهابية منت�صف الأ�سبوع اجلاري،
�سيطرتها على “عيل طري” اال�سرتاتيجية ،الواقعة
ب�ين مدينتي “غوري عيل” و”طو�سمامريب” يف
حمافظة “غلغدود” بوالية “غلمدغ” ،على بعد 750
ك�ل��م م��ن م�ق��دي���ش�ي��و ،ك �ث��اين مدنية
ت�سقط يف �أ�سبوع بو�سط ال�صومال،
ب�ع��د م��دي�ن��ة م�ت�ب��ان اال�سرتاتيجية
بوالية هريان.
ووالية “غملدغ” تتمتع بحكم ذاتي،
حتدها من ال�شمال والية بونتالند،
وم��ن ال �غ��رب �إث�ي��وب�ي��ا ،وم��ن ال�شرق
املحيط الهندي ،ومن اجلنوب والية
هري�شبيلي.
وبح�سب حركة ال�شباب الإرهابية،
ف�إنها دمَّرت قواعد لقوات احلكومة
الفيدرالية والقوات التابعة للوالية
يف املنطقة اال�سرتاتيجية التي تربط
بني دو�سمريب ومدينة غري عيل.
واالث �ن�ي�ن امل��ا� �ض��ي� ،أع �ل �ن��ت احلركة
� �س �ي �ط��رت �ه��ا ع� �ل ��ى م ��دي� �ن ��ة متبان
اال�سرتاتيجية بوالية هريان الواقعة
ب�ي�ن والي �ت��ي غ�ل�م��دغ وهري�شبيلي،
و�سط ال�صومال.
وال �� �س �ب��ت ،ق �ت��ل م ��دين و�أ� �ص �ي��ب ،5

بينهم نائبان حمليان ،يف تفجري ا�ستهدف مطع ًما
ب�أحد �أحياء مدينة جوهر عا�صمة والي��ة هري�شبيلي
ج�ن��وب��ي ال���ص��وم��ال .واخل�م�ي����س  9دي���س�م�بر ،ق�صفت
حركة “ال�شباب” ،مطار مدينة جوهر ،زاعمة �أنها
ا��س�ت�ه��دف��ت ق ��وات �إف��ري�ق�ي��ة وم�ست�شارين ع�سكريني
�أمريكيني.
وي��رى الباحث يف ��ش��ؤون اجلماعات الإره��اب�ي��ة �أحمد
�سلطان� ،أن ت�صاعد هجمات حركة ال�شباب الإرهابية
ي��رج��ع �إىل جن��اح احل��رك��ة يف ا�ستغالل ف�ترة م��ا بعد
خ� ��روج ال� �ق ��وات الأم�ي�رك �ي��ة م��ن ال �� �ص��وم��ال (مطلع
 ،)2021يف بناء �شبكتها و�سط وجنوب ال�صومال ويف

مقدي�شو .و�أو�ضح �سلطان ملوقع “�سكاي نيوز عربية”
�أن احلركة لديها جهاز ا�ستخباراتي ق��ادر على جمع
املعلومات وا�ستهداف القوات احلكومية ،مبا مينحها
أرا�ض جديدة.
ميزة املباغتة لتحقيق انت�صارات وك�سب � ٍ
وحافظت احلركة على ح�صولها على التمويل وال�سالح
بطرق ع��دة ،فكثفت عملياتها وك�سبت م��د ًن��ا جديدة
بتكتيك “قطم املدن” ،وفق الباحث.
و�سبق �أن �أ�شارت جمموعة الأزم��ات الدولية� ،سبتمرب
املا�ضي� ،إىل �أن حركة ال�شباب تقدم خ��دم��ات �أف�ضل
م��ن احل �ك��وم��ة ،حم ��ذرة م��ن �أن ع ��ودة ط��ال�ب��ان حلكم
�أفغان�ستان زاد جر�أة احلركة ال�صومالية ،معززة بقوة
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مادية؛ حيث تقدر عائدات احلركة بـ 15مليون دوالر
�شهريا .وي�أتي ذلك و�سط �أزمتني كبريتني تع�صران
ال�صومال؛ الأوىل الأزمة ال�سيا�سية الناجتة عن الفراغ
الد�ستوري بعد انتهاء والية الرئي�س حممد عبداهلل
ف��رم��اج��و ف�براي��ر امل��ا��ض��ي ،وف�شل �إج ��راء االنتخابات
التي كانت مقررة يف ذات ال�شهر؛ لعدم اتفاق القوى
ال�سيا�سية على كيفية تنظيمها ،ثم انهيار املحادثات
بني حكومة مقدي�شو والقادة املحليني� ،أبريل املا�ضي.
والأزمة الثانية اقت�صادية؛ حيث �أظهر تقرير ملنظمة
الأغذية والزراعة التابعة للأمم املتحدة (الفاو) عن
حالة التغذية يف العامل العربي �أن  69مليون �شخ�ص
يعانون �سوء التغذية ع��ام ،2020
و�أك�ث��ر ال �ب�ل�اد ت �� �ض��ر ًرا ال�صومال،
حيث يعاين  59,5%م��ن ال�سكان
من اجلوع.
وحركة “ال�شباب” ظهرت 2004
ك��ذراع ميلي�شياوية الحت��اد املحاكم
الإ�سالمية الذي �سيطر على مناطق
يف ال �� �ص��وم��ال ،ث��م ت�ع��ر���ض لهزمية
�ساحقة ،وف � ّرت احل��رك��ة �إىل جنوب
ال �� �ص��وم��ال ل �ت �ق��ود ح ��رب ع�صابات
من هناك ،مبا يف ذل��ك التفجريات
واالغتياالت .وبحلول عام ،2008
�أ��ص�ب�ح��ت احل��رك��ة �أك�ث�ر الف�صائل
تطرفا ومتويال ،بالتزامن مع تزايد
القر�صنة على �سواحل ال�صومال،
وه��و م��ا دف��ع الت �ه��ام احل��رك��ة ب�أنها
تعتمد عليها ك�أحد م��وارد التمويل
ال �غ ��زي ��ر� ،إ� �ض ��اف ��ة ل�ل ��إت� ��اوات التي
ت ��أخ��ذه��ا م ��ن ال �� �ش��رك��ات والأف� � ��راد
باالبتزاز والرتهيب.

عوا�صم
كواالملبور

لقي � 16شخ�صاً حتفهم يف غرق قارب يقل  50مهاجراً �إندوني�سياً
“غري قانونيني” قبالة �سواحل ماليزيا ،وفق ما ذكر خفر ال�سواحل
املاليزي �أم�س.
وت�سببت عا�صفة يف غرق القارب وعلى متنه املهاجرين الإندوني�سيني
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��ري��دون الو�صول بطريقة غ�ير �شرعية �إىل الدولة
املجاورة الواقعة يف جنوب �شرق �آ�سيا �صباح �أم�س الأول الأربعاء يف
والي��ة ج��وه��ور بجنوب ماليزيا .وع�ثر جنود على  11جثة خالل
دورية بعد وقت ق�صري من احلادث ثم على خم�س جثث �أخرى �أم�س
اخلمي�س ،كما مت �إنقاذ  14ناجياً و�أوقفوا ،بح�سب خفر ال�سواحل.
وال ي��زال نحو  20م�ه��اج��را يف ع��داد امل�ف�ق��ودي��ن ،رمب��ا ي�ك��ون��وا قد
غرقوا �أو ت��واروا هر ًبا من ال�سلطات .ون�شرت ال�سلطات املاليزية
ق��وارب وط��ائ��رات للبحث عنهم .ي�سعى الإندوني�سيون غالباً �إىل
دخول ماليزيا ب�شكل غري �شرعي عن طريق البحر بحثاً عن عمل
يف هذا البلد الرثي .لكنهم ي�ستقلون قوارب غري �آمنة ما ي�ؤدي �إىل
وقوع حوادث بانتظام .وجتتذب ماليزيا عماال مهاجرين من الدول
املجاورة الفقرية مثل �إندوني�سيا وبنغالد�ش وبورما ،ويعملون غالبا
يف البناء �أو ال�صناعة �أو الزراعة.
باري�س
�أعلنت وزي��رة اجليو�ش الفرن�سية فلوران�س ب��اريل �أن اجلي�ش الفرن�سي
�أجرى”حتقيقا داخليا” يف مالب�سات مقتل ثالثة �أ�شخا�ص �أثناء مرور
�إح��دى قافالته يف النيجر ،وذل��ك ردا على طلب رئي�س النيجر ب�إجراء
حتقيق يف احلادث .و�أو�ضحت باريل يف مقابلة مع �صحيفة “جورنال دو
دميان�ش” �أنه “كان هناك حتقيق داخلي �أظهر �أنه يف مواجهة مظاهر
عنف كبري� ،أظهر جنودنا ال�سيطرة الالزمة وكان لديهم الرد املنا�سب».
وكان الرئي�س حممد بازوم طالب اجلمعة “ال�سلطات الفرن�سية” بفتح
حتقيق يف اال�شتباكات التي وقعت نهاية ت�شرين الثاين/نوفمرب املا�ضي
على طريق قافلة قوة برخان قتل خاللها ثالثة �أ�شخا�ص بح�سب نيامي.
وهذه القافلة التي غادرت العا�صمة االقت�صادية ل�ساحل العاج �أبيدجان،
كان ينبغي �أن تن�ضم �إىل غاو يف مايل ،كما حدث مرارا منذ بدء التدخل
الفرن�سي يف منطقة ال�ساحل عام  .2013ويف البداية حو�صرت وتعر�ضت
للر�شق باحل�صى يف كايا بو�سط بوركينا فا�سو ،قبل �أن ت�ست�أنف رحلتها بعد
�أيام ،ليقطع متظاهرون غا�ضبون طريقها جمددا يف تريا بغرب النيجر.
وقتل ثالثة من املحتجني يف �إط�لاق نار �ألقى البع�ض باللوم فيه على
ال�ق��وات النيجريية فيما �أل�ق��ى البع�ض باللوم على ال�ق��وات الفرن�سية.
و�أك��دت وزيرة اجليو�ش الفرن�سية ا�ستمرار احلوار مع نيامي ب�ش�أن هذه
احل��وادث .وقالت باريل “نوا�صل حوارنا مع ال�سلطات النيجريية لفهم
ما حدث قبل هذه اال�شتباكات و�أثناءها وبعدها» .من جانبه� ،أعلن حممد
بازوم �أنه “�أمر الأجهزة املخت�صة النيجريية ب�إجراء حتقيق” من �أجل
حتديد “اختالالت” جهاز �إنفاذ القانون.
وا�شنطن
ل�ف��ت االج�ت�م��اع ع�بر ال�ف�ي��دي��و ب�ين الرئي�سني ال��رو��س��ي فالدميري
بوتني وال�صيني �شي جني بينغ ،االنتباه جمدداً �إىل ق�صة قلل من
�ش�أنها ع��ن االحت�ضان اال�سرتاتيجي املتبادل ب�ين �أك�بر مناف�سني
جيو�سيا�سياً لأمريكا.
وقالت �صحيفة “وول �سرتيت جورنال” �إن مو�سكو وبكني بقيتا
بعيدتني عن بع�ضهما عقوداً من الزمن ،ولكن لأن العامل �أ�صبح �أقل
ا�ستقراراً ،ف�إن كالهما يرى مزايا �إقليمية يف تراجع القوة واالزدهار
الأمريكي.
وق��ال تقرير ل ��وزارة اخل��ارج�ي��ة ال�صينية ع��ن امل�ح��ادث��ة“ :خرجت
العالقات ال�صينية الرو�سية من جميع �أن��واع االختبارات لإظهار
حيوية جديدة” .و�أ�ضافت �أن “رو�سيا �ستكون �أقوى م�ؤيد للموقف
ال�شرعي للحكومة ال�صينية من الق�ضايا املتعلقة بتايوان” .و�أ�شاد
بوتني يف كلمته االفتتاحية بـ “منوذج جديد للتعاون” بني البلدين،
و�سي�سافر �إىل بكني ويلتقي بينغ �شخ�صياً يف وقت مبكر من ال�سنة
املقبلة .وقالت ال�صحيفة �إن الأمر �أكرث من جمرد كالم .ت�سارعت
التدريبات الع�سكرية امل�شرتكة ب�ين ال�ق��وت�ين ،مب��ا يف ذل��ك عر�ض
بحري يف بحر اليابان يف �أكتوبر(ت�شرين الأول) .واقتحمت الطائرات
احلربية الرو�سية وال�صينية املجال اجلوي لكوريا اجلنوبية ب�شكل
متكرر منذ � ،2019آخرها يف ال�شهر املا�ضي.

اجتماع ملنظمة التعاون
الإ�سالمي مل�ساعدة �أفغان�ستان

•• �إ�سالم �آباد�-أ ف ب

يعقد ممثلو  57دولة �إ�سالمية يف يف العا�صمة الباك�ستانية �إ�سالم �أباد اجتماعا
ا�ستثنائيا خم�ص�صا ل�ل�أزم��ة الإن�سانية يف �أفغان�ستان ،ي�شكل �أي�ضا اختبارا
دبلوما�سيا لقادة طالبان .وهذا االجتماع لدول منظمة التعاون الإ�سالمي هو
�أول م�ؤمتر كبري ب�ش�أن �أفغان�ستان منذ �سقوط احلكومة ال�سابقة املدعومة من
الواليات املتحدة يف �آب�-أغ�سط�س .وبعد عودة طالبان �إىل ال�سلطة ،جمد املجتمع
ال��دويل مليارات ال��دوالرات من امل�ساعدات والأ��ص��ول ،ما يهدد ب�أزمة �إن�سانية
كبرية مع اق�تراب ف�صل ال�شتاء يف الدولة التي يبلغ عدد �سكانها  38مليون
ن�سمة .وتقول الأمم املتحدة �إن �أفغان�ستان تواجه “واحدة من �أ�سو�أ الكوارث
الإن�سانية يف العامل” بينما حذر برنامج الأغذية العاملي التابع للأمم املتحدة
من جماعة خطرية مقبلة .و�سيكون الو�سط الإداري لإ�سالم �أباد مغلقا بالكامل
الأحد �أمام العامة ،حتيط به �أ�سالك �شائكة وحواجز .ويُتوقع �أن تنتهي القمة
التي ت�ستمر يوما واح��دا ،بوعود بتقدمي م�ساعدات .و�سيكون وزير اخلارجية
الأفغاين �أمري خان متقي من بني ممثلي ال��دول الذين �سيح�ضرون �إىل مقر
ال�برمل��ان الباك�ستاين� ،إىل ج��ان��ب ممثلي ال��والي��ات املتحدة وال�صني ورو�سيا
واالحتاد الأوروب��ي والأمم املتحدة .وتقول ال�سلطات الباك�ستانية �إن االجتماع
�سيعقد مب�شاركة �سبعني وفدا .ومل تعرتف �أي دولة حتى الآن بحكومة طالبان
التي تولت ال�سلطة منت�صف �آب�-أغ�سط�س .و�ستكون �أمام الدبلوما�سيني مهمة
ح�سا�سة تتمثل يف م�ساعدة االقت�صاد الأفغاين ،دون دعم النظام الإ�سالمي.
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�إيطاليا تدر�س فر�ض قيود
جديدة ملكافحة كورونا

خرباء �صحة هولنديون يو�صون ب�إغالق كامل
••�أم�سرتدام-رويرتز

•• روما-رويرتز

�أف��ادت و�سائل �إع�لام هولندية ب��أن خ�براء ال�صحة الذين
يقدمون امل�شورة للحكومة الهولندية ب�ش�أن التعامل مع
كوفيد -19ي��و��ص��ون ب ��أن ت��دخ��ل ال�ب�لاد يف ح��ال��ة �إغالق
“�صارمة” ،وذل��ك بعد �أي ��ام قليلة م��ن مت��دي��د الإغالق
اجلزئي حتى يناير كانون الثاين .ونقلت حمطة �آر.ت��ي.
�إل نيوز و�صحيفة �إن�.آر�.سي هاندل�سبالد عن م�صادر داخل
جلنة اخل�براء ،والتي ال يتم �إع�لان تو�صياتها �إال بعد �أن
تتخذ احلكومة قرارا ،ب�أنها ن�صحت ب�إغالق جميع املتاجر
با�ستثناء ال�ضرورية منها .وق��ال وزي��ر ال�صحة هوجو دي
ج��وجن ل�صحفيني على هام�ش اجتماع ملجل�س ال��وزراء يف

قالت �صحف حملية �أم�س الأحد �إن احلكومة الإيطالية تدر�س اتخاذ تدابري
جديدة لتجنب زي��ادة ح��االت الإ�صابة بكوفيد 19-خ�لال ف�ترة العطالت
و�سط خم��اوف من انت�شار �ساللة �أوميكرون �شديدة العدوى املتحورة من
فريو�س كورونا .وقالت �صحيفة كوريريي ديال �سريا اليومية الإيطالية
�إن رئي�س الوزراء الإيطايل ماريو دراجي قد يفر�ض على من مت تطعيمهم
�إجراء اختبار لإثبات عدم �إ�صابتهم بالفريو�س قبل دخول �أماكن مزدحمة
مبا يف ذلك املالهي واملالعب ،وذلك بعد اجتماعه مع الوزراء يف  23دي�سمرب
كانون الأول .و�ستكون االختبارات ال�سلبية مطلوبة للدخول �إىل دور ال�سينما
وامل�سارح بالإ�ضافة �إىل و�ضع الكمامات يف الأماكن املفتوحة.

وقت �سابق من يوم اجلمعة �إن لديه “خماوف كبرية”
ب���ش��أن االن�ت���ش��ار ال���س��ري��ع لأوم �ي �ك��رون ،وال� ��ذي ظهر
بعد وق��ت ق�صري م��ن ب��دء انح�سار م��وج��ة �سابقة من
الإ�صابات يف هولندا .وقال دي جوجن “لن �أقول ما هي
الإجراءات الإ�ضافية التي قد تكون �ضرورية  ،م�ضيفا
�أن احلكومة �ست�أخذ بن�صيحة خ�براء ال�صحة .ومن
املقرر �أن جتتمع حكومة رئي�س الوزراء مارك روته مع
م�ست�شاري ال�صحة يوم ال�سبت قبل اتخاذ ق��رار ب�ش�أن
الإج ��راءات اجل��دي��دة .وكانت احلكومة قد �أم��رت يوم
الثالثاء با�ستمرار الإغ�ل�اق من بني اخلام�سة م�ساء
واخلام�سة �صباحا للحانات واملطاعم ومعظم املتاجر،
واملفرو�ض منذ �أواخر نوفمرب� ،إىل  14يناير الثاين.
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•• باري�س-جنيف�-أ ف ب

قبل �أ�سبوع من عيد امليالد ،تعزز
ال �ق �ي��ود امل �ف��رو� �ض��ة ع�ب�ر العامل
للجم االنت�شار اخلاطف للمتحورة
�أوميكرون من فريو�س كورونا مع
�إل�غ��اء احتفاالت �أو �إغ�لاق مواقع
ثقافية ،فيما تزداد ال�ضغوط على
غري امللقحني.
وب �ع��د ��ش�ه��ر ف �ق��ط ع �ل��ى ر�صدها
للمرة الأوىل يف جنوب �إفريقيا،
باتت املتحورة �أوميكرون موجودة
يف ح ��واىل ث�م��ان�ين ب �ل��دا وتنت�شر
ب�شكل �صاروخي يف �أوروبا حيث قد
ت�صبح الن�سخة املهيمنة بحلول
م�ن�ت���ص��ف ك ��ان ��ون الثاين-يناير
بح�سب املفو�ضية الأوروبية.
وع � � � � ��ززت ال � �ك � �ث �ي�ر م � ��ن ال � � ��دول
الأوروب � � �ي � ��ة �إج� � � � ��راءات الوقاية
ال�صحية مع اق�تراب �أعياد نهاية
ال�سنة.
يف �إي ��رل � �ن ��دا� � ،س �ت �ق �ف��ل احل ��ان ��ات
وامل �ط��اع��م ع�ن��د ال���س��اع��ة الثامنة
م �� �س��اء اع �ت �ب��ارا م��ن الأح � ��د حتى
نهاية كانون الثاين-يناير.
�أما الدمنارك التي �سجلت اجلمعة
عددا قيا�سيا جديدا بلغ � 11ألف
حالة من بينها  2500باملتحورة
�أوم � �ي � �ك� ��رون ،ف���س�ت�غ�ل��ق اعتبارا
م��ن الأح� ��د ومل� ��دة ��ش�ه��ر ،امل�سارح
ودور ال�سينما وق��اع��ات احلفالت
املو�سيقية ف�ضال ع��ن املتنزهات
الرتفيهية واملتاحف.
ويف فرن�سا ،طلبت احلكومة من
ر�ؤ� �س��اء البلديات �إل�غ��اء احلفالت
امل��و��س�ي�ق�ي��ة �أو ع��رو���ض الألعاب
النارية املقررة ليلة ر�أ�س ال�سنة.
وع�ل��ى ال�ق��ارة الأم�يرك�ي��ة� ،ستعيد
مقاطعة كيبيك الكندية العمل
بنظام احلد من عدد املوجودين يف
احلانات واملطاعم واملتاجر.
اما يف �آ�سيا ،فتعيد كوريا اجلنوبية
اعتبارا من ال�سبت العمل ب�ساعات
�إغالق �إلزامية للمقاهي واملطاعم
ودور ال�سينما و�أماكن عامة �أخرى
على �أن تقت�صر اللقاءات اخلا�صة
م ��ن الآن و� �ص��اع��دا ع �ل��ى �أربعة
�أ�شخا�ص.
وبد�أت تفر�ض قيود �سفر يف نهاية
الأ�سبوع احلايل.
ف �ت �ع �ت �م��د ف��رن �� �س��ا اع � �ت � �ب ��ارا من
ال�سبت لزوم وجود “�سبب قاهر”
ل �ل �م �� �س��اف��ري��ن ال� ��واف� ��دي� ��ن من

مدير برنامج الطوارئ يف «ال�صحة العاملية» متفائل مب�ستقبل �أف�ضل

تعزيز القيود ملكافحة كوفيد ..19-ال�ضغوط تزداد على غري امللقحني
بريطانيا واملتوجهني �إليها بعدما
�سجل هذا البلد لليوم الثالث على
التوايل عددا قيا�سيا من الإ�صابات
بلغ  93,045حالة.
وداخل االحتاد الأوروبي بات بع�ض
ال ��دول م�ث��ل �إي��رل �ن��دا والربتغال
و�إي�ط��ال�ي��ا وال�ي��ون��ان يفر�ض على
امل �� �س ��اف ��ري ��ن الأوروب � � �ي �ي ��ن حتى
امللقحني م�ن�ه��م ،ال �ت��زود بفح�ص
ت�شخي�ص �سلبي النتيجة.
و��س�ت�ف��ر���ض �أمل��ان �ي��ا ال �ت��ي �صنفت
اجلمعة فرن�سا والدمنارك بلدين
“عايل املخاطر” ،على امل�سافرين
غ�ير امللقحني الآت�ي�ن م��ن هذين
البلدين فرتة حجر .واعتبارا من
الأحد �سيطبق هذا التدبري �أي�ضا
على الوافدين من الرنوج ولبنان
و�أندورا.
وت�تراف��ق ه��ذه الإج � ��راءات �أينما
كان مع �ضغوط متزايدة على غري
امل�ل�ق�ح�ين ت���ص��ل �أح �ي��ان��ا �إىل حد
�إلزام تلقي اللقاح.
ففي لو�س اجنلي�س ينبغي اعتبارا
م ��ن ال �� �س �ب��ت ع �ل��ى ك ��ل موظفي
ال� �ب� �ل ��دي ��ة مب� ��ن ف �ي �ه��م عنا�صر
ال �� �ش��رط��ة والإط � �ف� ��اء ال ��ذي ��ن مل
يح�صلوا على �أي ا�ستثناء ديني
�أو �صحي تلقي اللقاح و�إال و�ضعوا

يف عطلة �إداري � ��ة .وت�ف�ي��د �أجهزة
ال �ب �ل ��دي ��ة �أن اك �ث��ر ب �ق �ل �ي��ل من
 430800موظف بلدي �أي 79
 %م��ن ال �ع��دد الإج �م ��ايل ،تلقوا
اللقاح حتى هذا الأ�سبوع.
واعرت�ض بع�ض عنا�صر ال�شرطة
والإط�ف��اء على ل��زوم تلقي اللقاح
وه ��م ح ��اول ��وا دون ج� ��دوى حتى
الآن تعليق الإج� ��راء ع�بر امل�سار
الق�ضائي.
وذك��رت حمطة “ان ب��ي �سي” �أن
نحو  % 80من عنا�صر ال�شرطة
يف ل��و���س اجن�ل�ي����س ت�ل�ق��وا اللقاح
�إال �أن �أك�ثر من  2500منهم ال
ي��زال��ون يرف�ضون ذل��ك وتقدموا
ب �ط �ل��ب ي���س�ت�ث�ن�ي�ه��م � �س �ي��در���س يف
الأ�سابيع املقبلة.
واجلمعة �أع��ادت حمكمة امريكية
فر�ض التلقيح الإجباري ملوظفي
ال�شركات الكربى كما تريد �إدارة
ال��رئ�ي����س ج��و ب��اي��دن وه��و �إج ��راء
ك��ان علق مطلع ت�شرين الثاين/
ن ��وف� �م�ب�ر ب� � �ق � ��رار م � ��ن حمكمة
ا�ستئناف يف تك�سا�س .وقد يطعن
بهذا التدبري جمددا �أمام املحكمة
العليا.
يف �� �س ��وي� ��� �س ��را� � ،س �ي �� �س �م��ح فقط
للملقحني �أو املتعافني من كوفيد-

 19اع �ت �ب��ارا م��ن االث �ن�ين دخول
امل �ط��اع��م وامل ��ؤ� �س �� �س��ات الثقافية
واملن�ش�آت الريا�ضية والرتفيهية
ف�ضال ع��ن الفعاليات ال�ت��ي تقام
داخل قاعات.
وف ��ر� ��ض ال� �ل� �ق ��اح � �س �ي��دخ��ل حيز
التنفيذ �أي���ض��ا يف ف��رن���س��ا مطلع
ال���س�ن��ة بحيث �ست�صبح ال�شهادة
ال�صحية “�شهادة لقاحية” على
م��ا �أع�ل��ن اجلمعة رئي�س ال ��وزراء
جان كا�ستك�س .فلدخول الأماكن
التي يجب فيها ابراز هذه ال�شهادة
م ��ن م �ط��اع��م وم �ن �� �ش ��آت ثقافية
وت��رف �ي �ه �ي��ة وغ�ي�ره ��ا ،ل ��ن تكون
نتيجة �سلبية لفح�ص الت�شخي�ص
كافية بل ينبغي �أن يكون ال�شخ�ص
ح�صل بال�ضرورة على اللقاح �أو
اجل��رع��ة امل �ع��ززة �أو ان��ه �شفي من
املر�ض.
ومبوازاة ذلك ،بات التلقيح ي�شمل
الأطفال يف دول عدة مع ان�ضمام
الربازيل �إىل البلدان التي با�شرت
ذلك مثل كندا والواليات املتحدة
وا� �س��رائ �ي��ل وت���ش�ي�ل��ي والربتغال
و�إيطاليا واليونان وقرب�ص.
يف فرن�سا� ،أيدت جلنة االخالقيات
اجل �م �ع��ة ت ��وف�ي�ر ال� �ل� �ق ��اح للفئة
ال �ع �م��ري��ة  11-5ع ��ام ��ا تاركة

�آالف يحتجون على قيود كوفيد 19-يف نيوزيلندا
••ولنجتون-رويرتز

نظم الآالف م�سريات يف ولنجتون
عا�صمة نيوزيلندا �أم�س لالحتجاج
ع�ل��ى الإغ �ل��اق وف��ر���ض التطعيم
ل�ل��وق��اي��ة م��ن كوفيد ،19-بينما
و�صلت ن�سبة املطعمني ب�شكل كامل
�إىل  90باملئة من ال�سكان.
و�ساعد الإغالق ال�صارم وحمالت
التطعيم يف ن�ي��وزي�ل�ن��دا يف �إبقاء
معدالت الإ�صابة بفريو�س كورونا
والوفيات املرتبطة بها منخف�ضة،
لكنها �أي�ضا �أدت �إىل انتقادات من
ج��ان��ب ال �ب �ع ����ض ال ��ذي ��ن طالبوا

مبزيد من احلرية و�إنهاء �شروط
التطعيم الإلزامي.
وف ��ر�� �ض ��ت احل� �ك ��وم ��ة التطعيم
الإلزامي على املعلمني والعاملني
يف ال�صحة وال�شرطة وغريها من
ال �ق �ط��اع��ات ال �ت��ي ت �ق��دم خدمات
للجمهور.
و�سار املحتجون ومل ي�ضع معظمهم
كمامات يف احلي التجاري يف و�سط
ول�ن�ج�ت��ون وجت �م �ع��وا �أم� ��ام مبنى
الربملان.
وج ��رى ت�ع��زي��ز الأم ��ن ع�ن��د مبنى
ال�ب�رمل ��ان ال� ��ذي �أُغ �ل �ق��ت مداخله
وج ��رى ن���ش��ر ع �� �ش��رات م��ن �أف ��راد

ال� ��� �ش ��رط ��ة .وح� �م ��ل ال �ب �ع ����ض يف
امل�ظ��اه��رة ال�سلمية الف �ت��ات كتبت
عليها عبارات مثل “الإغالق يدمر
م�صادر العي�ش” “والنيوزيلنديون
لي�سوا فئران جتارب».
ك��ان��ت رئ�ي���س��ة ال � ��وزراء جا�سيندا
�أردي ��رن ق��د خففت معظم القيود
ا�ستجابة ل�ضغوط متزايدة قبيل
عطلة عيد امليالد.
وال تزال احلدود الدولية للجزيرة
الواقعة يف جنوب املحيط الهادي
م �غ �ل �ق��ة �أم � � ��ام اخل � � ��ارج و�ستفتح
تدريجيا اعتبارا من العام القادم.
وق��ال��ت احل�ك��وم��ة �إن ح ��وايل 90

باملئة من �سكان نيوزيلندا امل�ؤهلني
�أو ح � ��وايل  3.8م �ل �ي��ون ن�سمة
ح�صلوا على التطعيم الكامل.
ويف غ�ضون ذلك منحت ال�سلطات
ال�صحية موافقة م�ؤقتة حل�صول
الأط�ف��ال الذين ت�تراوح �أعمارهم
بني خم�سة �أع��وام و 11عاما على
لقاح �شركة فايزر امل�ضاد لكوفيد-
 .19وق��ال �آ�شلي بلومفيلد مدير
ع � ��ام ال �� �ص �ح��ة �إن� � ��ه مت ت�سجيل
�أول �إ� �ص��اب��ة يف ال� �ب�ل�اد ب�ساللة
�أوم�ي�ك��رون امل�ت�ح��ورة م��ن فريو�س
ك��ورون��ا يف من�ش�أة للعزل مبدينة
كراي�ست�شري�ش.

اخليار النهائي للأهل.
و�أعلنت فايزر اجلمعة �أنها تريد
اختبار جرعة ثالثة م��ن لقاحها
امل�ضاد لفريو�س كورونا للأطفال
دون اخل��ام���س��ة م��ا ق��د ي��دف��ع هذا
امل �خ �ت�بر الأم�ي�رك ��ي �إىل التقدم
ال� �ع ��ام امل �ق �ب��ل ب �ط �ل��ب ترخي�ص
لثالث جرعات �أ�سا�سية لدى هذه
الفئة العمرية.
م�ستقبل �أف�ضل
وب�ع��د ع��ام�ين على خ��ط املواجهة
��ض��د وب ��اء كوفيد ،19-يوا�صل
م��اي �ك��ل راي � ��ن ،امل��دي��ر التنفيذي
ل�ب�رن��ام��ج ال � �ط� ��وارئ يف منظمة
ال���ص�ح��ة ال �ع��امل �ي��ة �إب � ��داء تفا�ؤله
م�ؤكدا �أن الب�شرية �ستغري م�سارها
وت�ت�خ��ذ ال�ت��داب�ير ال�لازم��ة للجم
الفريو�س.
ل�ك��ن راي ��ن ي ��درك �أن الأزم� ��ة قد
ت���س��وء لأن امل �ت �ح � ّورة �أوميكرون
ت� �ب ��دو ق � � ��ادرة ع �ل ��ى رف � ��ع معدل
الإ�صابات بكوفيد 19-ب�شكل حاد
وملء امل�ست�شفيات.
كذلك ،قد يواجه العامل متح ّورات
جديدة �أكرث خطورة قد ت�ؤدي من
خالل موجات متتالية �إىل انهيار
الأنظمة ال�صحية.

وقال مايكل راين يف مقابلة حديثة
م ��ع وك ��ال ��ة ف��ران ����س ب��ر���س “�إنه
م�ستقبل حمتمل �إذا مل نتعامل
مع الفريو�س ب�شكل �صحيح».
ل �ك ��نّ �أ� � �ض ��اف “ال �أرى �أن هذا
ال�سيناريو الآن� .أرى م�ستقبال
�أف�ضل” .وي �ق �دّر ع ��امل الأوبئة
واجل� � � ��راح ال �� �س��اب��ق ال� �ب ��ال ��غ 56
ع��ام��ا� ،أن ��ه �إذا “�أخدنا التدابري
ال�صحية بجدية وازدادت تغطية
اللقاحات” �سيكون ممكنا التغلب
على اجلائحة.
ويف ح�ين �أن��ه م��ن غ�ير امل��رج��ح �أن
يختفي فريو�س �سار�س كوف،2-
يعتقد راي��ن �أن��ه قد ي�صبح جمرد
فريو�س تنف�سي مزمن �آخ��ر ،مثل
الإنفلونزا.
لكن يبدو �أن هذا املنظور املتفائل
يتعار�ض مع طبيعة الو�ضع على
الأر���ض .فقد �أودى ال��وب��اء بحياة
 5,3ماليني �شخ�ص يف كل �أنحاء
ال �ع��امل� ،إال �أن ال�ع��دد الفعلي قد
يكون �أكرث بثالث �أو �أربع مرات.
ال تغري موجة الإ�صابات املرتفعة
ال � �ت� ��ي ت �ت �� �س �ب��ب ب� �ه ��ا امل� �ت� �ح ��ورة
�أوم� � �ي� � �ك � ��رون امل� �ع� �ط� �ي ��ات ب�شكل
ج ��ذري وف �ق��ا مل��اي�ك��ل راي ��ن الذي
�أو�ضح “كنا نواجه �صعوبات قبل

وق� ��ت ط��وي��ل م ��ن �أوميكرون”.
والأ�شخا�ص الذين يقولون عك�س
ذل��ك “ي�ستخدمونها (املتحورة)
عذرا” م�شريا �إىل انعدام امل�ساواة
يف ال�ل�ق��اح��ات وت�سيي�س اجلائحة
والت�ضليل املنت�شر وال��رف��ع املبكر
ل�ل�ق�ي��ود ال���ص�ح�ي��ة ال �ت��ي �ساهمت
كلها يف انت�شار املتح ّورة دلتا.
لكنه اع�ت�بر �أن ال�ع��امل ميكنه �أن
ي�غ�ير امل���س��ار ،الف�ت��ا �إىل “املرونة
املذهلة” للمجتمعات واخلدمة
امل �ت �ف��ان �ي��ة ل�ل�ع��ام�ل�ين ال�صحيني
وال �ت �ع��اون ال�ع�ل�م��ي غ�ير امل�سبوق
منذ بداية اجلائحة التي ت�سببت
ب�أ�سو�أ �أزمة �صحية منذ مئة عام.
وق��ال راي��ن “�أنا متفائل ج��دا ملا
ميكننا حتقيقه ب�شكل جماعي».
ون�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك�� ،ش�خ����ص زمالء
ه ��ذا ال �ط �ب �ي��ب الإي ��رل� �ن ��دي على
�أن� ��ه “مفرط التفا�ؤل” ،وهي
� �ص �ف��ة ارت �ب �ط��ت ب ��ه م �ن��ذ توليه
من�صب املدير التنفيذي لربنامج
الطوارئ ملنظمة ال�صحة العاملية
يف العام  ،2019قبل فرتة وجيزة
من انت�شار اجلائحة.
ووج��دت منظمة ال�صحة العاملية
نف�سها يف قلب العا�صفة وتعر�ضت
الن � �ت � �ق� ��ادات ب �� �س �ب��ب ب �ط �ئ �ه��ا يف

ال�ت�ح��رك ويف ارتكابها �أخ �ط��اء يف
التقييم ،لكنها �أي�ضا كانت كب�ش
فداء لبع�ض ال�سلطات ال�سيا�سية
التي جتاوزتها الأحداث.
و�أق � � ��ر م��اي �ك��ل راي � ��ن ال � ��ذي كان
م��ع امل��دي��ر ال�ع��ام ملنظمة ال�صحة
ال� �ع ��امل� �ي ��ة ت � �ي� ��درو�� ��س �أده � ��ان � ��وم
غيربيي�سو�س �أحد �أبرز الوجوه يف
معركة املنظمة �ضد الوباء “كان
ذل ��ك ��ص�ع�ب��ا يف ب�ع����ض الأح� �ي ��ان.
لقد تلقينا بع�ض ال�صفعات” لكنّ
“ذلك جزء من هذا العمل».
واجل� ��زء الأ� �ص �ع��ب ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل
“اجلرنال” ،وه ��و ال�ل�ق��ب الذي
�أط�ل�ق��ه ع�ل�ي��ه غ�ي�بري�ي���س��و���س ،هو
ت ��أث�ير ذل��ك ع�ل��ى ع��ائ�لات خرباء
منظمة ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة الذين
يعملون بال هوادة.
وهو مل ير �أوالده الثالثة الذين
يعي�شون يف �إي��رل �ن��دا ��س��وى �أربع
م ��رات يف غ���ض��ون ع��ام�ي�ن .وقال
“�إنه �أم ��ر �صعب” ل�ك�ن��ه �أ�ضاف
�أن��ه ال �شيء مقارنة مبا مير فيه
العاملون ال�صحيون على الأر�ض.
و�أو��ض��ح راي��ن ال��ذي �أم�ضى فرتة
ك �ب�ي�رة م ��ن رب� ��ع ال� �ق ��رن الأخ �ي�ر
ي �ح��ارب ع�ل��ى الأر�� ��ض �أوب �ئ��ة مثل
ف�يرو���س �إي�ب��وال وال�ك��ول�يرا و�شلل
الأط �ف ��ال “ال ي��وج��د � �ش��يء �أكرث
�إرهاقا و�أكرث �إجهادا من �أن تكون
يف ال �� �ص �ف��وف الأم��ام �ي��ة ملحاربة
جائحة».
ت�غ�يرت ن�ظ��رة ال��دك�ت��ور راي��ن �إىل
احل �ي��اة يف ال �ع��راق ال �ع��ام 1990
ح�ين احتجز رهينة خ�لال حرب
اخلليج ،وقد �أج��رى جراحة فيما
م�سد�س م�صوب �إىل ر�أ�سه.
وروى “كنت رهينة يف ال �ع��راق و
اعتقدت يف الكثري من املنا�سبات
�أن ح�ي��ات��ي ان�ت�ه��ت .والآن ،اعترب
يف غالب الأحيان اين �أعي�ش نعمة
�إ�ضافية».
اخل �ب��رة امل �ي��دان �ي��ة �أف� � ��ادت عمله
احل � ��ايل �إذ �إن� �ه ��ا ت �� �س��اع��ده على
تنمية “القدرة على التعامل مع
ال���ض�غ��وط ال�ت��ي تفر�ضها حاالت
الطوارئ».
من ناحية �أخرى ،هناك �أمر واحد
مل حت��ّ��ض��ره ل��ه خ�برت��ه امليدانية
وه��و ال�سيا�سة و�أو��ض��ح “�أنا ل�ست
�سيا�سيا بالفطرة لكنني �أتعلم وقد
�أ�صبح دبلوما�سيا �أف�ضل بعد هذه
ال�سنوات القليلة املا�ضية».

نيويورك تخ�شى تكرار كابو�س العام  2020مع انت�شار �أوميكرون

•• نيويورك�-أ ف ب

ت�غ�ل��ق م�ط��اع��م ب��روك �ل�ين الواحد
ت�ل��و الآخ ��ر ب�سبب ف ��ورة �إ�صابات
بكوفيد 19-فيما تطول طوابري
االن �ت �ظ��ار ل�ل�خ���ض��وع ل�ف�ح����ص مع
خ���ش�ي��ة � �س �ك��ان ن �ي��وي��ورك م��ن �أن
ي �ع �ي �� �ش��وا جم � ��ددا ك��اب��و���س العام
 2020عندما ا�ستحالت املدينة
ال� �ك� �ب�ي�رة م� ��رك� ��زا ع ��امل� �ي ��ا لهذه
اجلائحة.
يف حي غرين بوينت �أغلقت �أكرث
من ع�شرة مطاعم وحانات �أبوابها
موقتا بعد ت�سجيل حاالت مفاجئة
يف الأي� � � ��ام الأخ � �ي ��رة يف �صفوف
موظفيها �أو زبائنها.
ق ��رب م �ت �ن��زه م ��اك ��ارن ي �ق��ف نحو
ث�لاث�ين ��ش�خ���ص��ا يف ط��اب��ور �أم ��ام
�شاحنة �صحية ��ص�غ�يرة مركونة
توفر فحو�صا �سريعة.
وي�ق��ول �سبن�سر ري�تر ( 27عما)
�أح��د �سكان احل��ي “الو�ضع ي�شبه
ك �ث�يرا م��ا ح���ص��ل يف �آذار/م ��ار� ��س
 .”2020وق ��د �أت ��ى امل��وظ��ف يف
الأو�ساط املالية للخ�ضوع الختبار
م ��ع � �ص��دي �ق �ت��ه ال �ط��ال �ب��ة كايتي
ك��ون��ويل ب�ع��دم��ا �أ��ص�ي��ب �أ�صدقاء
لهما بالفريو�س.
وق��ال��ت ك��ون��ويل ل��وك��ال��ة فران�س
ب ��ر� ��س “ر�ؤية ه � ��ذه ال �ط ��واب�ي�ر
ي���ش�ع��رن��ا ب� ��أن ك��ل � �ش��يء يتكرر...
وهذا �أمر خميف فعال».
وك ��ان ��ت م��دي �ن��ة ن �ي��وي��ورك عانت
الأمرين خالل املوجة الأوىل من
اجلائحة يف ربيع العام .2020
فقد فرغت �شوارع نيويورك البالغ
ع��دد �سكانها  8,5ماليني ن�سمة
والتي لطاملا لقبت “املدينة التي

ال تنام” كليا على م��دى �أ�سابيع
يف م�شهد ج��دي��ر ب ��أف�ل�ام اخليال
العلمي.
ومل يكن يخرق ال�صمت يف جادات
م��ان�ه��ات��ن ال��وا� �س �ع��ة �إال �صفارات
��س�ي��ارات الإ� �س �ع��اف فيما جتاوزت
امل�ست�شفيات قدراتها اال�ستيعابية
وا�� �ض� �ط ��رت امل� ��� �ش ��ارح �إىل حفظ
اجلثث يف �شاحنات م�بردة .وتويف
ما ال يقل عن � 34ألفا من �سكان
نيويورك منذ ربيع  2020فيما
مل ت�ستعد امل��دي�ن��ة وال �سيما حي
مانهاتن فيها احليوية التي كانت
تتميز بها قبل الأزمة ال�صحية.
وت� � �ق � ��ول ال � �ب ��ول � �ن ��دي ��ة ي ��والن� �ت ��ا
ت���ش�يرالن�ي����ش ال�ب��ال�غ��ة  54عاما
وال� �ت ��ي �أت � ��ت ل �ل �خ �� �ض��وع الختبار
لأنها ت�شعر ببع�ض الأعرا�ض “يف

احلقيقة عدنا �إىل نقطة االنطالق
وقد يكون الو�ضع �أ�سوا حتى” مما
كان عليه يف ربيع .2020
وت�ضيف املوظفة العاملة يف قطاع
امل� �ط ��اع ��م “الأمر خم �ي��ف ج��دا
ومقلق ج��دا لأننا كنا ن�أمل يف �أن
يتح�سن الو�ضع».
م�ن��ذ �أي ��ام قليلة ،ع��اد ال�ت��وت��ر �إىل
ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح ��دة م ��ع انت�شار
�سريع ج��دا للمتحورة �أوميكرون
من كوفيد .19-وتوقع الرئي�س
جو بايدن اخلمي�س “�شتاء يعمه
امل ��ر� ��ض اخل� �ط ��ر واملوت” لغري
امللقحني.
يف الأول م� ��ن ك� ��ان� ��ون الأول/
دي���س�م�بر ،ك ��ان م �ع��دل الإ�صابات
اليومية اجلديدة � 86ألفا �إال ان
ه��ذا ال�ع��دد و��ص��ل �إىل � 117ألفا

يف  14من ال�شهر نف�سه يف ارتفاع
ن�سبته  % 35تقريبا يف غ�ضون
�أ�سبوعني .وجت��اوز ع��دد الوفيات
يف �أك�ث��ر ب �ل��د ت���س�ج�ي�لا للوفيات
يف ال �ع��امل ج� ��راء ه ��ذه اجلائحة،
ال �ث�لاث��اء ع�ت�ب��ة � 800أل� ��ف منذ
 2020بح�سب ح�صيلة �أعدتها
جامعة جونز هوبكنز.
وق � ��ال رئ �ي ����س ب �ل��دي��ة نيويورك
ب� �ي ��ل دي ب �ل��ازي � ��و “لقد حلت
امل �ت �ح��ورة �أوميكرون” .و�أو�ضح
الدميوقراطي دي بالزيو ملحطة
“�سي ان ان” قبل �أيام من ت�سليمه
البلدية �إىل خلفه املنتخب �إريك
ادام � ��� ��س “يجب �أن ن �ق��ر بذلك
(املتحورة) تنت�شر ب�سرعة ويجب
�أن نكون �أ�سرع».
وف� ��ر�� ��ض دي ب�ل��ازي� ��و التلقيح
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:مالتيبل انرتنا�شونال لتنظيم الفعاليات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مكتب  1003وحدة ثري �سيك�ستي الدارة العقارات C1
 جزيرة الرمي طموح  - 1قرقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2570171 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/قو
بروفي�شنال لو�ساطة اخلدمات
رخ�صة رقم CN 2873700:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ور�شة االرتياح
لت�صليح ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1057117:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة طارق عبداهلل حم�سن �سامل العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حم�سن �سامل العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
�شوكوجار للحلويات
رخ�صة رقم CN 3009455:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/12/18:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150028700:
 تاريخ التعديل2021/12/18:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
جونفيلي ل�صيانة املباين
رخ�صة رقم CN 4138705:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:سريا لالن�شاءات ذ.م.م
عنوان ال�شركة�:أبوظبي  -الرحبة  -الطابق الثاين مكتب  - 7املالك
جمموعة بريد االمارات القاب�ضة
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1554327 :

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:اخلريف الذهبي للو�ساطة التجارية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة �أبوظبي �-شارع حمدان  -ق - 3ميزانني  -مكتب
 11بناية حممد احمد اليو�سف
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1145257 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/12/13:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2122001918:تاريخ التعديل2021/12/18:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/12/15:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105039688:تاريخ التعديل2021/12/18:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سه
هاربر لرتكيب الهياكل املعدنيه االن�شائيه
رخ�صة رقم CN 2686892:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13421بتاريخ 2021/12/20

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة يونايتد ملعدات املطابخ ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1857414:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة فرا�س ف�ؤاد ابو حمدان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة يونايتد ملعدات املطابخ م م ح
UNITED KITCHEN EQUIPMENT FZE

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نيوماتيك انرتنا�شيونال �ش م ح
NEWMATIC INTERNATIONAL FZCO

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ا�سماعيل �سامل ا�سماعيل احلنكى ال�سنانى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نيو ماتيك انرتنا�شيونال �ش م ح

�إعالن ت�صفية �شركة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13421بتاريخ 2021/12/20

العدد  13421بتاريخ 2021/12/20

العدد  13421بتاريخ 2021/12/20

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سوبر ماركت بي�ش
رخ�صة رقم CN 3750423:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ح�سن احمد عبداهلل �سلطان احلمادى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ح�سن احمد عبداهلل �سلطان احلمادى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة باير حممد بازال احمد %49
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /سوبر ماركت بي�ش

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/آرت اليف لال�ست�شارات الهند�سية
والت�صميم الداخلي
رخ�صة رقم CN 4177597:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
ا�سراء عبداملنعم عبدالقادر عبدالرحمن من � % 33إىل %40
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �آرت اليف للتجارة العامة � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:االمني لتجارة احلديد واالملنيوم ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مدينة خليفة �أ جنوب غرب  17ق  29وحدة املالك/
علي خلفان را�شد املطوع الظاهري/واخرون
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1220024 :

�إعــــــــــالن

BISH SUPERMARKET

�إىل� /سوبر ماركت بي�ش ذ.م.م

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممود ابو العنني �سيد ابو العنني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد خلف امني ابراهيم
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/10/6:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
العدل بالرقم - 2105030588:تاريخ التعديل2021/12/19:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13421بتاريخ 2021/12/20

ART LIFE GENERAL TRADING - SOLE.PROPRIETORSHIP L.L.C

NEWMATIC INTERNATIONAL FZCO

BISH SUPERMARKET L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13421بتاريخ 2021/12/20

العدد  13421بتاريخ 2021/12/20

العدد  13421بتاريخ 2021/12/20

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركه
الفطيم لل�سيارات (ابوظبي) ذ.م.م  -فرع
رخ�صة رقم CN 1003987:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ريبورتاج كا�سل
للعقارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 4049650:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل مريان حممد �صالح %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل احمد حممد ال�سلمى العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/برومت للم�شاريع
العقارية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1096707:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبدالعزيز احمد �سليمان ح�سني املازمي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خريي احمد خريي مفتاح
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
�سردار ويل العمال النجارة واحلدادة امل�سلحة
رخ�صة رقم CN 1134211:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13421بتاريخ 2021/12/20

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شمعة املدينة لتنجيد ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1753168:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة قمر �شاهزاد حممد ا�شرف %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة جمعه عبدالرحمن مو�سى البدواوى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد عبداهلل �سعيد الكعبى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13421بتاريخ 2021/12/20

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم مهمة
رخ�صة رقم CN 3968847:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد �سيكيل �سيكيل كونهمايني كوتى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ناظم الدين نظري احمد
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم مهمة
MUHIMA RESTAURANT

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13421بتاريخ 2021/12/20

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فا�ست �شاين لتلميع وتنظيف
ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1776497:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �صاحب الدين ميا %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف امينه احمد �سهيل �سعيد الرا�شدى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /فا�ست �شاين لتلميع وتنظيف ال�سيارات
FAST SHINE POLISH & CAR CLEANING

�إىل /مطعم نيو �شاتاجنال
NEW CHATTANCHAL RESTAURANT

�إىل /فا�ست �شاين لتلميع وتنظيف ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

FAST SHINE POLISH CAR CLEANING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

العدد  13421بتاريخ 2021/12/20

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون �سواربينا للرجال
رخ�صة رقم CN 4255189:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون �سواربينا للرجال
SWARBINA GENTS SALON

�إىل� /صالون �سواربينا للرجال � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
.SWARBINA GENTS SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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الفجر الريا�ضي
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مهرجان من�صور بن زايد البحري يختتم فعالياته يف مدينة ال�سلع

تتويج الفائزين يف م�سابقات ال�صيد بال�سنارة واجلري وكرة القدم ال�شاطئية والكريم والدومينو والتجديف

•• الظفرة – �أبوظبي-الفجر:

اخ ُتتمت م�ساء �أم�س الأول ال�سبت ،م�سابقات وفعاليات
مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان ،نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء ،وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة ..البحري،
ال��ذي �أق�ي��م بتنظيم ن��ادي �أب��وظ�ب��ي للريا�ضات البحرية
وجل�ن��ة �إدارة امل�ه��رج��ان��ات وال�برام��ج الثقافية والرتاثية
يف �أبوظبي ،خ�لال الفرتة من  16ولغاية  18دي�سمرب
اجل ��اري ،على �شاطئ مدينة ال�سلع يف منطقة الظفرة
ب�إمارة �أبوظبي.
و�شهد املهرجان ع��دداً م��ن ال�سباقات البحرية الرتاثية
واحلديثة وال�شاطئية ،والتي ت�ضمنت �سباقان للمحامل
ال���ش��راع�ي��ة ف�ئ�ت��ي  60و  22ق��دم �اً ،و� �س �ب��اق للتجديف
"البورد الواقف" وجمموعة �سباقات �أخرى غري بحرية
مثل الدراجات الهوائية ،واجل��ري ،وبطوالت لكرة القدم
ال�شاطئية ،وكرة الطائرة ال�شاطئية ،والدمينو والكريم،

�إىل جانب جمموعة من الفعاليات وامل�سابقات الرتاثية يف
ال�سوق ال�شعبي للمهرجان على �شاطئ مدينة ال�سلع.
تتويج الفائزين يف م�سابقات ال�صيد بال�سنارة
واجلري
وكرة القدم ال�شاطئية والكريم والدومينو والتجديف
ت ��وج م �ه��رج��ان ال���س�ل��ع ال �ب �ح��ري ال�ف��ائ��زي��ن يف م�سابقات
الكريم للرجال والن�ساء ،والدومينو ،وبطولتي كرة القدم
ال�شاطئية وك ��رة ال �ط��ائ��رة ال���ش��اط�ئ�ي��ة ،بح�ضور مبارك
الدرمكي رئي�س ق�سم الفنون يف جلنة �إدارة املهرجانات
وال�برام��ج الثقافية وال�تراث�ي��ة ب�أبوظبي  ،وزاي ��د �ساري
املزروعي رئي�س ق�سم الفعاليات بالإنابة يف اللجنة ،و�سط
ح�ضور كبري من زوار املهرجان و�أهايل مدينة ال�سلع.
و�أ�سفرت م�سابقة �صيد ال�سمك بال�سنارة عن ف��وز ح�سن
ج�م�ع��ه احل� �م ��ادي ب��امل��رك��ز الأول ،وح �� �س��ن حم �م��د غيث
احل�م��ادي باملركز ال�ث��اين ،و�صالح �إب��راه�ي��م �سند باملركز

الثالث ،ويف املركز الرابع عبداهلل علي بوهندي احلمادي،
ويف املركز اخلام�س يو�سف حممد ابراهيم رواده ،واملركز
ال���س��اد���س زاي ��د حم�م��د ح �ي��در ،وال���س��اب��ع حم�م��ود يا�سني،
والثامن م�شعل يو�سف احل�م��ادي ،والتا�سع احمد جا�سم
ح�سن ،والعا�شر عبداهلل جمعه احلمادي.
ويف ��س�ب��اق اجل� ��ري ،ت �ق��دم ل�ل�م��رك��ز الأول ��ص��ال��ح عي�سى
احل �م��ادي ،ويف امل��رك��ز ال �ث��اين ن��ا��ص��ر حم�م��ود الب�ستكي،
واملركز الثالث عبداهلل يو�سف عبداهلل احلمادي ،واملركز
الرابع حمد عامر املن�صوري ،واخلام�س حممد عبداهلل
احلو�سني ،وال�ساد�س عبداهلل خليفة احل�م��ادي ،وال�سابع
حمد �سامل حممد ،والثامن بخري �سامل ه��ادي ،والتا�سع
جواد علي خملوق ،والعا�شر حممد حم�سن ال�سعدين.
و�سجلت بطولة ك��رة ال�ق��دم ال�شاطئية ف��وز ف��ري��ق غاغا
بقيادة الكابنت عمر عبدال�ستار الطباع باملركز الأول ،ويف
املركز الثاين فريق عني بعيا بقيادة الكابنت حممد �صالح
اح�م��د احل �م��ادي ،ويف امل��رك��ز الثالث ف��ري��ق ال�سلع بقيادة

الكابنت ه�شام عبده عبدالعزيز عمر.
ويف م�سابقة الكريم ،ح�صد املركز الأول حممد �سامل هادي
بخيت املن�صوري ،واملركز الثاين عامر حمد علي العفاد
املن�صوري ،وامل��رك��ز الثالث عبيد �سامل عليد املن�صوري،
واملركز الرابع را�شد حمد علي العفاد املن�صوري ،واملركز
اخلام�س م�سعود بطي خلفان حديلي املن�صوري.
و�أ��س�ف��رت م�سابقة الدومينو ع��ن ف��وز ج��ون لوي�س حليم
جرج�س باملركز الأول ،ويف املركز الثاين ر�ضا عبدال�صبور
ق�ن��دي��ل را� �ش��د ،ويف امل��رك��ز ال �ث��ال��ث ف ��وزي حم�م��د فوزي
عبداحلافظ ،امل��رك��ز ال��راب��ع مينى �صبحي لبيب ،املركز
اخلام�س ع�صام حممد عبداللطيف.
ويف �سباق التجديف لل�صغار ف��از ب��امل��رك��ز الأول حممد
�إب��راه�ي��م احل �م��ادي ،ويف امل��رك��ز ال�ث��اين ع�ب��داهلل �إبراهيم
احلمادي ،ويف املركز الثالث �صالح ح�سن احلمادي.
�أم��ا يف �سباق التجديف للكبار ف��از باملركز الأول يو�سف
�أحمد احل�م��ادي ،ويف املركز الثاين علي �سامل احلمادي،

واملركز الثالث عماد علي احلمادي.
ال�سوق ال�شعبي ..عراقة املا�ضي ب�إبداعات احلا�ضر
�إبداعات املا�ضي وعراقة التاريخ تتجلى يف ال�سوق ال�شعبي
املقام �ضمن فعاليات املهرجان حيث املا�ضي العريق ب�أ�صالته
م��ن خ�ل�ال م���ش�غ��والت ي��دوي��ة و�أع �م��ال ت��راث�ي��ة تن�سجها
م�ب��دع��ات �إم��ارات �ي��ات يتفنن يف ن�ق��ل ال�ت�راث ال�ع��ري��ق اىل
الأجيال احلالية وجمهور كبري من داخل الدولة وخارجها
يحر�ص على متابعة تلك الأع�م��ال الرتاثية وامل�شغوالت
اليدوية التي مت تنفيذها بحرفية عالية واتقان كبري.
ورغ��م تعدد الفعاليات وتنوعها يف املهرجان يظل ال�سوق
ال�شعبي حالة خا�صة ارتبطت يف وجدان كل زوار املهرجان
م��ع اخ �ت�لاف �أع �م��اره��م وت �ع��دد جن�سياتهم ح�ي��ث ارتبط
ال�سوق ال�شعبي ارتباط وثيق باملهرجان نظرا ملا يقدمه
من م�شغوالت تراثية و�أعمال يدوية حتاكي املا�ضي القدمي
للمنطقة الظفرة.

ختام حتدي الدريفت والتجهيز النطالق �سباق ال�صقور يف «تل مرعب»
•• �أبوظبي -وام:

ح���ص��د ه ��زاع ع�ب��د اهلل ج�م�ع��ة املركز
الأول يف حتدي الدريفت يف مهرجان
ل �ي��وا ال� ��دويل "تل م��رع��ب "2022
وال � � ��ذي �أق� �ي ��م م �� �س��اء �أم� �� ��س الأول
��ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات امل �ه��رج��ان املتنوعة،
ومب�شاركة �أك�ثر من  50مت�سابقا يف
الفئة اال�ستعرا�ضية ،وتاله نيكوال�س
�سوليمان ثانيا ،وعلي ماخ�سيد ثالثاً،
وح��ل يف املركز ال��راب��ع ب��در عبد امللك
ال�شريهي ويف املركز اخلام�س حممد
املن�صوري.
ً
ً
و�شهدت هذه املناف�سة �إقباال كبريا يف
ظل ال�شهرة الكبرية التي تتمتع بها
حلبة تل مرعب والتي احت�ضنت هذه
البطولة للمرة الأوىل يف .2018
وكانت املناف�سة قد ب��د�أت مع املرحلة
الت�أهيلية ب��دخ��ول ��س�ي��ارة واح ��دة يف
ك��ل م� ��رة ،وا� �س �ت �م��رت امل�ن��اف���س��ة عرب ح���س��ب ال �ن �ق��اط ال �ت��ي متنحها جلنة
امل��رح�ل��ة الثانية لتكون ه��ذه املرحلة التحكيم ،وا�ستمرت املواجهات ثنائية
ع �ب��ارة ع��ن ت�صفية ب �خ��روج املغلوب ب��دخ��ول �سيارتني يف ك��ل م��رة و�صوال

 "2022والتي تدخل يومها اخلام�س
بانطالق �سباق ال�صقور اليوم االثنني
ومل��دة ثالثة �أي��ام متوا�صلة و�ستكون
بداية اليوم الأول مع فئة املالك ،ثم
فئة املحرتفني ،ث��م فئة النخبة يوم
الأربعاء املقبل.
و�أك ��د الأه�م�ي��ة ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي يوليها
النادي ملناف�سات ال�صقور و�أهمية �أن
ي�ك��ون لها ح�ضور كبري على يف هذا
املهرجان ،وقال " :هي من الريا�ضات
الرتاثية التي نعتز بها دوم��ا وت�شكل
لنا موروثا مهما يف منطقة الظفرة،
و� �س �ع��داء ب � ��أن ي�خ���ص����ص ل�ه��ا � 3أي ��ام
كاملة من فعاليات املهرجان املختلفة
واملتنوعة".
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن م �ه��رج��ان ليوا
الدويل هذا املو�سم يقام على مدار 16
يوما حافلة بالعديد م��ن الفعاليات
وامل �� �س ��اب �ق ��ات � � �س ��واء ع �ب�ر ريا�ضات
�إىل الت�صفية النهائية وال�ت��ي تفوق ووج � ��ه ع �ب��د اهلل ال �ق �ب �ي �� �س��ي رئي�س خالل املناف�سات التي �أ�شعلت التحدي مم �ن��وح��ة م ��ن جل �ن��ة التحكيمية ..املتنوعة.
امل�ح��رك��ات ال�سريعة �أو ال���س�ي��ارات �أو
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فيها هزاع عبداهلل جمعة وح�صل على ن� ��ادي ل �ي��وا ال��ري��ا� �ض��ي ال�ت�ح�ي��ة لكل ب�ين املت�سابقني وت�سجيل حماوالت م � ��ؤك� ��دا �أن امل �ن��اف �� �س��ات متوا�صلة وت���س�ت�م�
ال���س�ب��اق��ات ال�ت�راث �ي��ة ،ح�ي��ث ي�ستمر
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امل �� �ش��ارك�ين يف حت ��دي ال��دري �ف��ت من الو�صول لأف�ضل ا�ستعرا�ض ونقاط وم�ستمرة من خالل حتديات مرعب م �ه��رج�
املركز الأول.
املهرجان حتى  31دي�سمرب اجلاري.

افتتاح البطولة العربية للجولف بالقاهرة
 ..ومنتخبنا يف جمموعة م�صر والبحرين
•• القاهرة-وام:

�سيف بن فطي�س بطال مل�سابقة عيد «اخلم�سني» يف رماية «اال�سكيت»
•• العني-وام:

توج �سيف بن فطي�س رامي منتخبنا الوطني بك�أ�س "عيد االحت��اد اخلم�سني"
لرماية الأطباق من الأب��راج "اال�سكيت" ،التي نظمها احتاد الرماية مبيادين
نادي العني للفرو�سية والرماية واجلولف.
وح�سم ابن فطي�س �صدارته وفوزه باللقب بعد �صراع على ال�صدارة مع ال�شيخ
�سعيد بن مكتوم بن را�شد �آل مكتوم ،وتعادلهما يف النهائيات بر�صيد  58طبقاً،
ليحتكم كالهما �إىل الطلقات الذهبية "ل�شوت �أوف" وال�ت��ي ح�سمها �سيف
مل�صلحته يف النهاية ،وحل ال�شيخ �سعيد بن مكتوم بن را�شد �آل مكتوم ثانيا ونال
امليدالية الف�ضية ،وج��اء الرامي حممد ح�سن يف املركز الثالث ون��ال امليدالية

ال�برون��زي��ة ،ويف امل��رك��ز ال��راب��ع ال��رام��ي عبيد ب��ن � �ض��اوي ،ث��م ر�شيد البلو�شي
خام�ساً.
وكان ال�شيخ �سعيد بن مكتوم بن را�شد �آل مكتوم قد ت�صدر الدور الت�أهيلي بعد
رماية خم�س ج��والت بر�صيد  120طبقاً من �أ�صل  125طبقاً ،وت�ساوى يف
املركز الثاين �سيف بن فطي�س وحممد ح�سن بر�صيد  119طبقاً ،ثم عبيد بن
�ضاوي بر�صيد  111طبقاً ،ثم ر�شيد البلو�شي  83طبقاً.
ويف م�سابقة رماية الأطباق من احلفرة "الرتاب" لأ�صحاب الهمم  ..فاز عي�سى
الزبيدي باملركز الأول بر�صيد � 105أطباق ،وتاله حممد ها�شل احلب�سي يف
املركز الثاين بر�صيد  97طبقاً ،ونال امليدالية الف�ضية ،وحل حممد الها�شمي
ثالثاً بر�صيد  92طبقاً ،ثم �سعيد املزروعي رابعاً بر�صيد  73طبقاً.

وعلى �صعيد رماية الأط�ب��اق من احلفرة "الرتاب" لل�سيدات  ..فقد انفردت
بال�صدارة عائ�شة حممد اليا�سي باملركز الأول بر�صيد  97طبقاً ،وتلتها فاطمة
حممد يف املركز الثاين بر�صيد  81طبقاً ،ثم عائ�شة ح��امت يف املركز الثالث
بر�صيد  52طبقاً ،واحتلت �شقيقتها انت�صار حامت املركز الرابع.
وحر�ص ال�شيخ �أحمد بن حممد بن ح�شر �آل مكتوم رئي�س احتاد الرماية على
متابعة البطولة والوقوف على م�ستوى الرماة واحلكام ودعم فريق العمل الذي
يدير املناف�سات ،وعقب النهائيات قام ال�شيخ ح�شر بن خليفة �آل مكتوم وال�شيخ
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم وال�شيخ خليفة بن �سعيد �آل مكتوم بتتويج الفائزين
يف رماية اال�سكيت ورماية ال�تراب لأ�صحاب الهمم وال�سيدات ،كما مت تكرمي
حكام البطولة.

افتتح م�ع��ايل ال�شيخ ف��اه��م ب��ن �سلطان القا�سمي رئي�س االحت��ادي��ن العربي
والإم ��ارات ��ي ل�ل�ج��ول��ف ،مناف�سات ال�ب�ط��ول��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �ـ  40ل�ل��رج��ال والتي
حتت�ضنها مالعب "درمي الند" مبدينة � 6أكتوبر يف القاهرة ،مب�شاركة 13
منتخبا عربيا ،وت�ستمر مناف�ساتها حتى  23دي�سمرب اجلاري.
ح�ضر االفتتاح الدكتور �أحمد جمعة م�ساعد وزير ال�شباب والريا�ضة امل�صري،
واملهند�س �أمي��ن ح�سني رئي�س االحت��اد امل�صري للجولف ،وامل�ست�شار الدكتور
ع�ب��داهلل احل �م��ادي ال�ق��ائ��م ب��أع�م��ال ��س�ف��ارة دول��ة الإم� ��ارات ب��ال�ق��اه��رة ،وعادل
الزرعوين الأمني العام لالحتاد العربي للجولف ،واللواء "م" عبداهلل الها�شمي
نائب رئي�س احت��اد الإم��ارات للجولف ،وعبدالعزيز املال نائب رئي�س االحتاد
العربي للجولف و�أع���ض��اء جمل�س �إدارة االحت��اد العربي واملكتب التنفيذي
لالحتاد العربي ور�ؤ�ساء الوفود والوفود امل�شاركة.
ورح��ب معايل ال�شيخ فاهم ب��ن �سلطان القا�سمي رئي�س االحت��ادي��ن العربي
والإماراتي للجولف باحل�ضور و�شكر الدول امل�شاركة يف هذا احلدث الذي جمع
�أ�سرة اللعبة يف الوطن العربي ،ووجه �شكره وتقديره لالحتاد امل�صري للجولف
على ح�سن ال�ضيافة واال�ستقبال ،م�ؤكداً �أن هذا لي�س بغريب عن �إخواننا يف
جمهورية م�صر العربية ،متمنياً للجميع التوفيق وتقدمي م�ستوى متميز.
كما رحب املهند�س �أمين ح�سني رئي�س االحتاد امل�صري للجولف بجميع الوفود
امل�شاركة ،م�ؤكداً �أن هذا التجمع ير�سخ مزيدا من املحبة والألفة بني الدول
العربية ،موجهاً �شكره لرئي�س و�أع���ض��اء االحت��اد العربي للجولف ملنحهم
تنظيم هذا احلدث الكبري .يذكر �أن قرعة البطولة كانت قد �أ�سفرت عن وقوع
الإمارات يف املجموعة الثالثة مع منتخبي م�صر والبحرين ،وميثل منتخبنا يف
املباريات خالد اجل�سمي و�أحمد �سكيك وعبيد احللو وعبد اهلل القبي�سي.
ووفق نظام بطوالت اجلولف حتت�سب �أف�ضل نتائج  3العبني من الفريق الذي
يتكون من  4العبني.

الفجر الريا�ضي
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�إعالن نتائج الإيذاع املحليات واملفاريد املجاهيم يف مزاينة مدينة زايد للإبل

•• مدينة زايد – الظفرة-الفجر

�أعلنت مزاينة مدينة زايد للإبل مبهرجان الظفرة  ،15الفائزين يف �أ�شواط
الإيذاع املحليات واملهجنات الأ�صايل ،واملفاريد املجاهيم ،وذلك �ضمن م�سابقات
اليوم اخلام�س من املزاينة التي ت�ستمر لغاية  23دي�سمرب ،حتت رعاية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،وبتنظيم من جلنة �إدارة املهرجانات وال�برام��ج الثقافية يف
�أبوظبي.
ح�ضر ال�ت�ت��وي��ج عي�سى �سيف امل��زروع��ي ن��ائ��ب رئ�ي����س جل�ن��ة �إدارة املهرجانات
والربامج الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي ،وعبداهلل بطي القبي�سي مدير �إدارة
الفعاليات واالت�صال باللجنة ،وعدد من كبار مالك الإبل يف دولة الإمارات ودول
جمل�س التعاون اخلليجي.
و�أ�سفرت النتائج يف �شوط ايذاع �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ  -حمليات عن فوز رمز
ملالكها ال�شيخ زايد بن حمدان بن زايد �آل نهيان باملركز الأول ،ويف املركز الثاين
جاءت وعد ملالكها ال�شيخ هزاع بن �سلطان بن زايد �آل نهيان  ،ويف املركز الثالث
بينونه ملالكها ال�شيخ خالد بن �سلطان بن زاي��د �آل نهيان  ،ويف املركز الرابع

الغزيل ملالكها ال�شيخ هزاع بن �سلطان بن زايد �آل نهيان  ،ويف املركز اخلام�س
جند ملالكها االمري تركي بن حممد بن نا�صر بن عبدالعزيز �آل �سعود من اململكة
العربية ال�سعودية.
ويف �شوط اي��ذاع املهجنات الأ�صايل ف��ازت ذاالي��ن ملالكها ذيب حممد م�سفر ال
�سعد القحطاين من اململكة العربية ال�سعودية باملركز الأول ،ويف املركز الثاين
ج��اءت زعفرانة ملالكها �ساري بلو�ش ب��راك امل��زروع��ي  ،ويف املركز الثالث ودعة
ملالكها حا�ضر �ساري بلو�ش براك املزروعي.
وفازت يف �شوط ايذاع تالد البناء القبائل  - 1حمليات  ،روز ملالكها خالد عبيد
علي مران املن�صوري باملركز الأول ،ويف املركز الثاين جاءت جماهري ملالكها مهنا
حممد را�شد املالكي من �سلطنة عمان ،ويف املركز الثالث فريحه ملالكها حمد
ابداح مبارك الهاجري من دولة قطر.
�أما يف �شوط ايذاع تالد البناء القبائل  - 2حمليات  ،فازت عوايد ملالكها حممد
م�سعود بخيت مهنا املن�صورى باملركز الأول ،ويف املركز الثاين ج��اءت معايل
ملالكها حمدان حممد �سامل �سعد املحرمي  ،ويف املركز الثالث �شاره ملالكها ح�سني
ح�سن علي �سعيد املحرمي.
ويف �شوط ايذاع �شرايا لأبناء القبائل رئي�سي  1 -رمز  -حمليات  ،ح�صدت العنود

ملالكها �سامل نا�صر �سامل �صقر املن�صوري املركز الأول ،ويف املركز الثاين جاءت
�صياهد ملالكها عبداهلل احمد خليفه طوار الكوارى من دولة قطر ،ويف املركز
الثالث الكو�س ملالكها �سيف علي �سيف ال�سعيدي من �سلطنة عمان.
�أم��ا يف �شوط اي��ذاع �شرايا البناء القبائل رئي�سي  2 -رم��ز  -حمليات  ،فازت
�ضي ملالكها مبارك عبيد �سعيد �ساملني املن�صوري باملركز الأول ،ويف املركز الثاين
ج��اءت علوم ملالكها �سامل نا�صر �سامل �صقر املن�صوري  ،ويف املركز الثالث رمز
ملالكها عبداهلل �أحمد خليفة طوار الكوارى من دولة قطر.
ويف �شوط �إي ��ذاع �شرايا لأب�ن��اء القبائل مفتوح "ي�سمح لل�شركاء"  -حمليات
 ،ح�صدت االحتادية ملالكها م�صبح را�شد علي البادي من �سلطنة عمان املركز
الأول ،ويف امل��رك��ز ال�ث��اين ج��اءت بطولة ملالكها خليفة �سلطان م�ب��ارك ال�سند
الهاجري من دولة قطر  ،ويف املركز الثالث غال ملالكها عبدالعزيز حممد عاي�ض
علي القحطاين.
وفازت يف �شوط مفاريد تالد لأبناء القبائل  - 1جماهيم  ،ال�صلفة ملالكها عيد
حمود �ساملني حميد املن�صوري باملركز الأول ،ويف املركز الثاين ج��اءت القايدة
ملالكها احمد �سعيدان حميد الع�شط املنهايل  ،ويف املركز الثالث �صمخ ملالكها
�سامل حممد فهد الغيثاين املري من اململكة العربية ال�سعودية.

�شبان بر�شلونة يقولون كلمتهم

�إ�شبيلية يوجه �ضربة �شبه قا�ضية لأتلتيكو

وجه �إ�شبيلية �ضربة �شبه قا�ضية لآمال �أتلتيكو مدريد يف االحتفاظ باللقب بعدما �أحلق به الهزمية الثالثة توالياً ،ال�شوطني ( ،)38ثم و�ضع فريق "الغوا�صة ال�صفراء" يف املقدمة يف الدقيقة  68بعد طرد �أويار�سابال ،قبل �أن ي�ؤكد
وجاءت بهدف قاتل  1-2يف املرحلة  18من الدوري الإ�سباين التي �شهدت فوز بر�شلونة على �ضيفه �إلت�شي  2-3البديل النيجريي �سامو �شوكوويزي الفوز اخلام�س لل�ضيوف هذا املو�سم بهدف ثالث يف الدقيقة ال�ساد�سة من الوقت
بف�ضل �شبانه و�سقوط جديد لريال �سو�سييداد على يد فياريال  .3-1على ملعب "رامون �سان�شي�س بي�سخوان" ،بدا بدل ال�ضائع.
�أن ريال مدريد املت�صدر �سيكون املنت�صر الأكرب من املواجهة بني �إ�شبيلية و�أتلتيكو يف ظل
وجت ّمد ر�صيد �سو�سييداد عند  29نقطة يف املركز ال�ساد�س بنف�س عدد نقاط �أتلتيكو وبفارق نقطة خلف رايو
التعادل بينهما ،لأنه كان ميلك فر�صة االبتعاد عن و�صيفه الأندل�سي بفارق  10نقاط يف
فايكانو الذي فر�ض نف�سه مناف�ساً على املراكز الأوروبية بعدما بات رابعاً بفوزه على �أالفي�س �2-صفر.
حال فوزه الأحد على �ضيفه قاد�ش ،فيما �سيبتعد بفارق  15نقطة عن جاره املدريدي
وح�سم فايكانو نتيجة املباراة يف غ�ضون �سبع دقائق يف ال�شوط الأول بهديف �سريخيو غوارديوال ()19
حامل اللقب.
و�أليخاندرو كاتينا (.)26
لكن الأرجنتيني لوكا�س �أوكامبو�س خطف الفوز لأ�صحاب الأر�ض يف الدقيقة 88
وعاد رايو فايكانو �إىل �سكة االنت�صارات بعد خ�سارته �أمام فياريال �صفر -2يف املرحلة ال�سابقة ،بعدما
�إثر ركلة ركنية وحماولة مرتدة من العار�ضة لزميله الدمناركي توما�س ديالين ثم
كان ا�ستهل حملته ب�أربعة انت�صارات يف املراحل ال�سبع الأوىل ،ليرتاجع الحقاً م�ستواه حيث فاز يف خم�س
متريرة بالر�أ�س من الفرن�سي جول كوندي ،مانحاً فريق املدرب خولن لوبتينيغي
من مبارياته الـ  11االخرية.
فوزه الـ 11ونقطته الـ 37يف املركز الثاين بفارق  5نقاط عن ريال و 4عن ريال
يف املقابل ،جتمد ر�صيد �أالفي�س عقب خ�سارته العا�شرة هذا املو�سم ،عند  15نقطة يف املركز ال�سابع ع�شر،
بيتي�س الثالث الذي يحل �ضيفاً الأحد على بلباو.
وله مباراة م�ؤجلة.
وحتى يف حال فوز ريال على قاد�ش الأحد� ،سيكون �إ�شبيلية �أمام فر�صة اعادة الفارق
وعلى ملعب "كامب نو" وبعد تعادل وهزميتني يف املباريات الثالث الأخ�ي�رة� ،أحدهما بنتيجة مذلة
خلم�س نقاط قبل عطلة الأعياد لأنه يخو�ض الثالثاء مباراته امل�ؤجلة على �أر�ضع
يف دوري �أبطال �أوروب��ا على يد بايرن ميونيخ الأمل��اين �صفر -3ما �أدى اىل �إق�صائه من امل�سابقة ،تنف�س
مع بر�شلونة.
بر�شلونة مع مدربه اجلديد ت�شايف هرناندي�س ال�صعداء لكن مع معاناة �أمام قاد�ش يف مباراة تقدم فيها
ويف املقابل ،باتت مهمة فريق املدرب الأرجنتيني دييغو �سيميوين
�2صفر ثم تعادل  2-2قبل �أن يخطف الفوز ال�سابع للمو�سم يف الدقائق الأخرية.يف املحافظة على اللقب بعيدة املنال نتيجة هزميته الثالثة
ويبدو �أن فل�سفة ت�شايف باالعتماد على �أبناء �أكادميية النادي من �أجل البناء
توالياً ،بعد اللتني مني بهما يد على مايوركا ()2-1
للم�ستقبل وحماولة �إيجاد النجم الذي �سيعو�ض الأرجنتيني ليونيل مي�سي
وري��ال مدريد (�صفر ،)-2ليتجمد ر�صيده عند 29
الراحل اىل باري�س �سان جرمان الفرن�سي ،بد�أت تعطي ثمارها �إذ تقدم
نقطة يف املركز اخلام�س.
النادي الكاتالوين باكراً بف�ضل ال�شابني فريان جوتغال وغايف اللذين
وبدا �أتلتيكو يف طريقه �أقله النقاذ نقطة بعدما عو�ض
افتتحا �سجلهما التهديفي مع الفريق الأول ،بعدما و�ضع الأول
تخلفه م�ن��ذ ال��دق�ي�ق��ة  7ب�ه��دف م��ن ت���س��دي��دة بعيدة
�صاحب الأر�ض يف املقدمة بر�أ�سية �إثر ركلة ركنية ( )16يف
�صاروخية للكرواتي �إيفان راكيتيت�ش اىل تعادل بف�ضل
م�شاركته الأوىل �أ�سا�سياً ،قبل �أن يعزز الثاين النتيجة بعد
هدف للربازيلي فيليبي بكرة ر�أ�سية �إث��ر ركلة ركنية
ث�لاث دق��ائ��ق بتمريرة م��ن الفرن�سي كليمان النغليه
(.)33
(.)19
لكن �أوكامبو�س قال كلمته يف الوقت القاتل و�أحلق
واعتقد بر�شلونة �أنه يف طريقه لفوز �سهل على
بحامل اللقب هزميته الرابعة للمو�سم.
فريق مل يذق طعم االنت�صار يف "كامب نو"
وال يختلف و��ض��ع ري��ال �سو�سييداد ع��ن �أتلتيكو
للزيارة الثالثة والع�شرين يف مناف�سات
كثرياً� ،إذ يجد نف�سه الآن يف املركز ال�ساد�س بعد
"ال ليغا" ،ل�ك��ن ال�ضيف ف��اج ��أه يف
تلقيه ال�ه��زمي��ة ال��راب�ع��ة ت��وال�ي�اً ،وج ��اءت بنتيجة
ال�شوط الثاين وقلب الأمور بهدفني
 3-1على �أر�ضه �أمام فياريال.
ف�صلت بينهما دقيقة فقط بوا�سطة
وبعدما ت�صدر الرتتيب لأ�سابيع طويلة ،كان التعادل
ت�ي�ت��ي م��وري�ن�ت��ي ( )62وب �ي�ري ميا
م��ع فالن�سيا �صفر�-صفر يف امل��رح�ل��ة ال��راب�ع��ة ع�شرة
(.)63
نقطة التحول بالن�سبة ل�سو�سييداد� ،إذ فتح الباب �أمام
لكن البديل وال�شاب الآخر نيكو غونزالي�س
ري��ال مدريد و�أتلتيكو لت�ضييق اخلناق عليه ،ثم تنازل عن
خ�ط��ف ال�ن�ق��اط ال �ث�لاث ل�ل�ن��ادي ال�ك��ات��ال��وين يف
ال�صدارة يف املرحلة التالية للنادي امللكي بخ�سارته �أم��ام �إ�سبانيول
الدقيقة  85بعد متريرة من غايف ،مانحاً ت�شايف فوزه
�صفر.-1
الثالث يف �سابع مباراة له كمدرب للفريق خلفاً للهولندي
وب��د�أ حينها الفريق يف التدهور وو�صل ال�سبت اىل هزميته الرابعة
رون��ال��د ك��وم��ان .وك��ان ت�شايف را��ض�ي�اً عما ��ش��اه��ده م��ن العبيه
ال�شبان ،قائ ً
توالياً واخلام�سة هذا املو�سم ،مت�أثراً بالنق�ص العددي يف �صفوفه
ال "�إنهم جيل مذهل ،حتى �أف�ضل من جيل (�سريجيو)
بعدما ا�ضطر اىل اك�م��ال ال�ل�ق��اء بع�شرة الع�ب�ين منذ الدقيقة
بو�سكت�س وب��درو (رودريغي�س) وغريهم� ...أنا يف عمرهم كنت مرتعباً� ،أما هم،
 49لطرد هدافه ميكيل �أويار�سابال لأول مرة يف  215مباراة
ف�إنهم مذهلون" .ورف��ع ال�ن��ادي الكاتالوين ال��ذي يختتم العام الثالثاء مبباراته
خا�ضها الالعب يف الدوري الإ�سباين حتى الآن.
امل�ؤجلة مع م�ضيفه �إ�شبيلية ،ر�صيده �إىل  27نقطة يف املركز ال�سابع موق ًتا �أمام
وكان النادي البا�سكي البادىء بالت�سجيل عرب ال�سويدي �ألك�سندر
فالن�سيا ،لكنه يتخلف بفارق  15نقطة عن غرميه ريال مدريد املت�صدر الذي يلتقي
�إي��زاك ( ،)32لكن ج�يرار مورينو �أدرك التعادل قبل ا�سرتاحة
الأحد مع �ضيفه قاد�ش.

�أما يف �شوط مفاريد تالد البناء القبائل  2-جماهيم  ،فازت منهومه ملالكها
�صالح علي جابر النجم امل��رى من دول��ة قطر باملركز الأول ،ويف املركز الثاين
جاءت نوفا ملالكها احمد �سامل العوف �سامل العامري  ،ويف املركز الثالث �شيوب
ملالكها �سهيل حممد كردو�س عبيد العامري.
ويف �شوط مفاريد �شرايا البناء القبائل رئي�سي  1رم��ز  -جماهيم  ،ح�صدت
رهاجة ملالكها �سامل �أحمد �سامل عامر املهري املركز الأول ،ويف املركز الثاين
جاءت م�ستحيل ملالكها علي عبداهلل نا�صر عبداهلل املن�صوري  ،ويف املركز الثالث
انذار ملالكها �سامل حممد فهد الغيثاين املري من اململكة العربية ال�سعودية.
�أم��ا يف �شوط مفاريد �شرايا البناء القبائل رئي�سي  2رمز  -جماهيم  ،فازت
و�شاح ملالكها حممد �صالح جم��رن العامري باملركز الأول ،ويف املركز الثاين
ج��اءت هجوم ملالكها �صالح حم�سن �صالح مبخوت املنهايل  ،ويف املركز الثالث
امللكية ملالكها حممد �صالح جمرن العامري.
ويف �شوط مفاريد �شرايا البناء القبائل مفتوح لل�شركاء  -جماهيم  ،ح�صدت
لقا ملالكها كرامه هادف �ضحيان املنهايل املركز الأول ،ويف املركز الثاين جاءت
الطويلة ملالكها حممد �صالح جمرن العامري  ،ويف املركز الثالث منتوقة ملالكها
�أحمد �سامل �سعد املهري من اململكة العربية ال�سعودية.

اليوم انطالق مباريات
دور الـ  16لبطولة ك�أ�س
رئي�س الدولة
•• دبي-وام:

تقام مباريات دور ال�ـ  16من بطولة ك�أ�س رئي�س ال��دول��ة ،على مدار
ثالثة �أيام ،اعتباراً من اليوم االثنني املوافق  20دي�سمرب وت�ستمر حتى
 22من ال�شهر نف�سه ،حيث تت�أهل الفرق الفائزة يف املباريات الثماين
مبا�شرة �إىل الدور ربع النهائي ،ا�ستناداً �إىل الئحة البطولة التي حددت
�أن جترى مواجهات دور الـ  16بنظام خروج املغلوب من مباراة واحدة.
ويفتتح فريقا الإم ��ارات وبني يا�س مباريات ه��ذه املرحلة يف الرابعة
و 45دقيقة من ع�صر اليوم االثنني ،على ا�ستاد الإم ��ارات يف مباراة
ي�سعى من خاللها كل فريق خلطف بطاقة الت�أهل �إىل املرحلة التالية
من البطولة.
وتتوا�صل مباريات ه��ذا ال��دور ي��وم الثالثاء  21دي�سمرب ب�إقامة 4
مواجهات ،حيث ي�ست�ضيف خورفكان الو�صل يف الرابعة و 45دقيقة،
فيما تنطلق مواجهة اجلزيرة والعروبة يف الرابعة و 50دقيقة با�ستاد
حممد بن زايد ،ويف ال�سابعة و 45دقيقة م�سا ًء ي�ستقبل الوحدة عجمان
با�ستاد �آل نهيان ،فيما تختتم مواجهات اليوم الثاين مبباراة جتمع
الن�صر والعني با�ستاد �آل مكتوم.
وي�شهد اليوم الثالث املوافق  22دي�سمرب �إقامة ثالث مباريات ،ي�ستهلها
فريقا احتاد كلباء والعربي يف الرابعة و 45دقيقة با�ستاد احتاد كلباء،
وبعد بداية املباراة الأوىل بخم�س دقائق ينطلق لقاء الظفرة و�ضيفه
�شباب الأهلي با�ستاد حمدان بن زاي��د مبنطقة الظفرة ،فيما يختتم
فريقا ال�شارقة وحتا مباريات دور ال�ستة ع�شر يف ال�سابعة و 45دقيقة
با�ستاد نادي ال�شارقة.
و�أك��د �سيف ماجد املن�صوري ع�ضو جمل�س �إدارة احت��اد الإم��ارات لكرة
القدم نائب رئي�س جلنة امل�سابقات اكتمال كافة الرتتيبات النطالقة
مباريات دور الـ  16من بطولة ك�أ�س رئي�س الدولة ،متمنياً �أن تقدم
الفرق امل�شاركة امل�ستوى امل�أمول و�أن ت�ستمتع اجلماهري ب��أداء راق من
الالعبني.
و�أو�ضح �أن جلنة امل�سابقات حر�صت على بث روح التناف�س بني الالعبني
ابتدا ًء من مرحلة دور الـ  ،16حيث قامت بر�صد جائزة خا�صة لأف�ضل
العب يف كل مباراة� ،سيتم تقدميها عقب نهاية اللقاء ،ت�شجيعاً لالعبي
الأندية لتقدمي �أف�ضل امل�ستويات.
ووج��ه ال��دع��وة للجماهري حل�ضور املباريات ،وت�شجيع فرقها يف هذه
املرحلة املهمة من البطولة ،م�شرياً �إىل �أن التذاكر مت طرحها منذ
وقت مبكر عرب موقع بالتينيوم لي�ست ،حيث ميكن للراغبني احل�صول
على التذاكر الكرتونياً منذ وقت مبكر ،وحجز مقاعدهم املف�ضلة داخل
اال�ستاد� ،آم ً
ال �أن حتقق البطولة ح�ضوراً جماهريياً جيداً.
وتقدم املن�صوري بال�شكر لكل رع��اة احت��اد الإم��ارات لكرة القدم ،وهم
ات�صاالت وط�يران الإحت��اد " ADQالقاب�ضة"  ،مبيناً �أنهم �شركاء
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ون ك ��ان ل�ه��م دور ك�ب�ير يف تنفيذ ك��ل ب��رام��ج ومبادرات
االحت��اد ،و�ساهموا بقدر وافر يف �أن حتقق البطوالت النجاح املطلوب،
م�ؤكداً ا�ستمرار التعاون بني االحت��اد والرعاة مبا يحقق م�صلحة كل
الأطراف.

�إطالق  52قمرا ا�صطناعيا لتزويد الأر�ض بالإنرتنت
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متنع �صديقتها من ح�ضور زفافها ب�سبب جمالها الفائق

ترمي الطالء على ف�ستان زفافها وحترقه

يف ق�صة غريبة من �أملانيا ،ق��ررت فتاة منع �صديقتها من
ح�ضور حفل زفافها ،ب�سبب "جمالها الفائق" يف ف�ستان
احلفلة .وك�شفت فتاة تدعى �ألينا ،من مدينة هايدلبريغ
ب�أملانيا ،الق�صة الغريبة ،يف فيديو على ح�سابها بتطبيق
"تيك توك" .ووفقا ل�صحيفة "ديلي ميل" ،قالت �ألينا �إنها
تفاج�أت قبل �أيام من حفل الزفاف ،ب�صديقتها "العرو�س"،
وه��ي ت�خ�بره��ا ب��أن�ه��ا �سحبت دع��وت�ه��ا ل�ه��ا حل���ض��ور حفل
ال��زف��اف .و�أك ��دت �أل�ي�ن��ا �أن ال�سبب ه��و �أن�ه��ا ظ�ه��رت ب�شكل
"فائق اجلمال" بف�ستان احلفلة ،التي اختارته العرو�س
لها بنف�سها .ون�شرت �ألينا �صورها بالف�ستان الأزرق والبني،
وقالت �إن العرو�س �شعرت بالقلق من �أن "يطغي" جمال �ألينا
عليها يف يوم زفافها ،لتقرر �سحب دعوتها للزفاف .وانت�شر
فيديو �أل�ي�ن��ا ب�شكل كبري على م��وق��ع تيك ت��وك ،وح�صل
الفيديو الذي روت به الق�صة على  5مليون م�شاهدة خالل
�أي��ام .وانتقد العديد من النا�شطني على التطبيق ت�صرف
"العرو�س" ،م�ؤكدين ب�أنها "�صديقة غري حقيقية" ،لأن
ال�صديق احلقيقي �سي�سعد عندما يظهر �أ�صدقاءه ب�شكل
جميل .و�أكدت �ألينا �أنها بالرغم من �إح�سا�سها "باخليانة"
من قبل �صديقتها املقربة� ،إال �أنها �أحبت الف�ستان كثريا
وح�صلت على �صورا جميلة جدا من "هذه التجربة".

احتفلت �سيدة بريطانية ،يف ظاهرة جديدة وغريبة من نوعها،
بطالقها من زوجها من خالل "تدمري" ف�ستان زفافها بالطالء
قبل حرقه والتخل�ص منه.
واح�ت�ف�ل��ت �آب ��ي ط��وم���س��ون ،م��ن كليفالند ،بطالقها م��ن خالل
"�إتالف" ف�ستان زفافها مب�ساعدة بع�ض الأ�صدقاء والأقارب
الذين دعتهم �إىل حفل �أقامته مبنا�سبة انتهاء �إج��راءات الطالق
يف املحكمة .ودعت الفتاة البالغة من العمر  26عاما الأ�صدقاء
والعائلة واجلريان لالحتفال بنهاية "اجلزء ال�سيئ" من حياتها
وقررت تدمري رمز زواجها الفا�شل.
طوم�سون ،التي انف�صلت م�ؤخرا عن زوجها ،غنت ورق�صت على
�أنغام ليتل ميك�س ،بينما �ألقى �أ�صدقا�ؤها دالء من الطالء الأزرق
الالمع فوق ثوب الزفاف.
وعلقت ال�سيدة على احلفل بالقول" :لقد �شعرت فقط �أن��ه كان
اجلزء الأخري الذي يربطنا و�أردت ذلك خارج حياتي" .و�أ�ضافت
"لقد �شعرت بالغ�ضب والأذى وكنت بحاجة �إىل �إخراج ذلك بطريقة
�آمنة ،لذلك فكرت بدعوة اجلريان والأ�صدقاء والعائلة".

قرود غا�ضبة تقتل  250كلبا

عنكبوت يقاطع م�ؤمترا �صحفيا

�أقدمت جمموعة من القردة الغا�ضبة على قتل نحو  250كلبا
بطريقة وح�شية يف قريتني بالهند ،انتقاما من الكالب على قتلها
�أحد �صغار القردة.
ون�شرت �صحيفة "مريور" الربيطانية� ،صورة لأحد القرود وهو
مي�سك ج��روا وي�صعد ب��ه �إىل مكان مرتفع ويقذفه �إىل �أ�سفل،
مو�ضحة �أن "القرود التي دفعها االنتقام قتلت  250كلبا برميها
من املباين والأ�شجار".
وتابعت� ،أن "�سل�سلة الهجمات القاتلة نفذتها القرود الغا�ضبة بعد
�أن ع�ضت جمموعة من الكالب قردا ر�ضيعا حتى املوت".
وبح�سب الأنباء الواردة ،ف�إن "القردة يف قريتي ماغالغاون والفيل
يف والية ماهارا�شرتا الغربية ا�ست�شاطت غ�ضبا وقامت باالنتقام
الوح�شي من الكالب" ،فيما ذكر بع�ض ال�شهود �أن "القرود بعد �أن
ق�ضت على الكالب وجهت غ�ضبها �إىل الأطفال"
وقال القرويون� ،إن "ال�سكان املحليون تدخلوا يف حماوالت لإنقاذ
الكالب و�أ�صيب بع�ضهم بجروح ،ومع ت�صاعد غ�ضب القرود قامت
بجر طفل يف الثامنة من عمره بعيدا ،ومتكن القرويون من �إنقاذ
الطفل قبل �أن تقتله القردة الغا�ضبة".

ت�سبب عنكبوت كبري م��ن ف�صيلة "ال�صياد" يف �إيقاف
م�ؤمتر �صحفي مل�س�ؤول يف والية كوينزالند ب�أ�سرتاليا،
كان خم�ص�صا للحديث عن تطورات كوفيد .-19وبينما
كانت م�س�ؤولة ال�صحة يف كوينزالند� ،إيفيت داث ،تعقد
م ��ؤمت��را �صحفيا يف اخل� ��ارج مل�ن��اق���ش��ة � �ض��رورة امتثال
ال�شركات ل�سيا�سات التطعيم الأخرية اخلا�صة بكورونا،
�أ�شار �أحد احل�ضور لوجود عنكبوت كبري على املن�صة.
وقالت داث ملا �شاهدت العنكبوت" :رجاء ،هل ي�ستطيع
�شخ�ص ما �أن يبعد هذا العنكبوت" ،ح�سبما ذكرت وكالة
"يو بي �آي" للأنباء .وجتاوب كبري م�س�ؤويل ال�صحة
جون جريارد مع املوقف ،وحاول �إبعاد العنكبوت ببع�ض
الأوراق ال�ت��ي ك��ان يحملها� ،إىل �أن الأخ�ي�ر ت ��وارى عن
الأنظار .و�أكملت داث م�ؤمترها ال�صحفي بعد �أنت قالت
مازحة" :ال �أحب هذا النوع من العناكب� .س�أوا�صل ولكن
�إن �شاهده �أحدكم على وجهي فليقم بتحذيري".
ووا�صلت قائلة" :لدينا �إىل جانب �إ�صابات كوفيد،-19
عناكب خطرية من نوع ال�صياد" .ورغم حماوالت العثور
على العنكبوت� ،إال �أن الأخ�ي�ر �شوهد يف النهاية وهو
يتحرك بعيدا عن املن�صة ،دون �أن يت�سبب لداث ب�أذى.

وفاة �أكرب معمرة يف ال�صني

قالت وكالة الأنباء ال�صينية "�شينخوا" �أم�س الأول �إن �أكرب معمرة
يف ال�صني وا�سمها �أمليهان �سييتي توفيت عن عمر بلغ  135عاما.
وذكرت الوكالة �أم�س الأول ال�سبت� ،أن هذه املواطن ال�صينية التي
عا�شت يف ق�ضاء كا�شغر يف منطقة �شينجيانغ الويغورية ذاتية
احل�ك��م ،عا�شت حياة ن�شيطة �إىل ح��د م��ا .وبقيت امل��ذك��ورة حتى
�سنواتها الأخ�يرة ،تنفذ الأعمال املنزلية بنف�سها ،ومل تقبل ب�أية
م�ساعدة من جانب الآخرين ،وكانت تتنزه ب�شكل منتظم ،وعلى
الرغم من عمرها الكبري كانت ت�ساعد �أحفادها يف رعاية �أبنائهم.
ونوهت الوكالة ،ب�أن قرية كوم�شريك ،حيث عا�شت �أمليهان �سييتي،
معروفة يف ال�صني بقرية املعمرين ،وفيها يقيم العديد من كبار
ال�سن الذين تزيد �أعمارهم عن  90عاما.

خالف على �أر�ض يودي بحياة 12

املمثلة بريانكا ت�شوبرا جونا�س خالل ح�ضورها العر�ض الأول لفيلم  The Matrix Resurrectionsيف �سان فران�سي�سكو  ،كاليفورنيا .رويرتز

�أ�سبوع داكار للمو�ضة بدرية طلبة تو�ضح حقيقة �سخريتها من �شعر �شريين قم�صان حتمل مقوالت
�أثارت الفنانة امل�صرية بدرية ُطلبة حالة من اجلدل على مواقع
يعود �إىل غابة الباوباب
التوا�صل م�أثورة للرئي�س لوكا�شينكو
االج�ت�م��اع��ي ،وذل��ك بعد �أن ن�شرت مقطع فيديو ع�بر ح�سابها الر�سمي

ق��رب ��ش�ج��رة ب��اوب��اب عتيقة على
�أطراف العا�صمة ال�سنغالية داكار
ي ��وم �أم ����س الأول ال���س�ب��ت� ،أ�ضاء
ومي�ض ال�ك��ام�يرات و�سط الغ�سق
بينما كانت جنيبة �صامويل ت�سري
على مم�شى عر�ض الأزي ��اء و�سط
ت�صفيق من احل�ضور.
ك��ان��ت �صامويل ( 20ع��ام��ا) التي
ول� � ��دت ب �� �ش �ل��ل دم ��اغ ��ي �أول من
تظهر على املم�شى م��ن �أك�ثر من
 40عار�ضة من خمتلف الأ�شكال
والأح � �ج� ��ام يف ال�ن���س�خ��ة  19من
ف �ع��ال �ي��ة �أ� �س �ب��وع داك � ��ار للمو�ضة
ال �� �س �ن��وي��ة ال� �ت ��ي �أق �ي �م ��ت مطلع
الأ�� �س� �ب ��وع وت �� �ض��ع يف اهتمامها
ق �� �ض �ي �ت�ين ه �م��ا ع� ��دم التهمي�ش
واال�ستدامة.
وقالت �صامويل التي كانت ترتدي
ف �� �س �ت��ان��ا ب ��ال �ل ��ون�ي�ن ال�ب�رت �ق ��ايل
والأزرق ��ص�م�م�ت��ه �أدام� � ��ا ندياي
م�ؤ�س�سة �أ�سبوع املو�ضة "�أريد �أن
�أثبت للأطفال الآخرين من ذوي
الإعاقة �أنكم ل�ستم �إعاقتكم � -أنتم
فقط �أن �ت��م ...عليكم �أن تخرجوا
وتبينوا للنا�س من �أنتم".
�أ�سبوع املو�ضة يف داكار ،الذي ي�ضم
م���ص�م�م�ين م��ن �أن� �ح ��اء �أفريقيا،
هو �أح��د �أط��ول عرو�ض الأزي��اء يف
القارة.
وبعد اال�ضطرار لإقامته يف الهواء
ال �ط �ل��ق ال �ت��زام��ا ب �ق �ي��ود ك��وف�ي��د-
 19م ��ن ال � �ع ��ام امل ��ا�� �ض ��ي ،اختار
منظمو ه��ذه الن�سخة ال�ع��ودة �إىل
غ��اب��ة ال�ب��اوب��اب لتذكري احل�ضور
مب���س��ؤول�ي��ة ع��امل امل��و��ض��ة للعمل
وفق طريقة م�ستدامة.
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مبوقع "في�سبوك" ظهرت خالله وهي تتظاهر بحالقة �شعرها امل�ستعار
ت�ضامنا مع الفنانة �شريين عبدالوهاب يف �أعقاب انف�صالها م�ؤخرا عن
زوجها ال�سابق الفنان ح�سام حبيب.
وظهرت بدرية طلبة مرتدية �شعرا م�ستعارا ،معلنة دعمها ل�شريين عبد
الوهاب بالقول" :هحلق �شعري ت�ضامنا معك ،الواحدة ما بت�صدق �شعرها
يطول ف�أنا �أطلع للنا�س بهذا ال�شكل؟ ،مفي�ش راجل ي�ستاهل الت�ضحية".
وتباينت �آراء اجلمهور حول الفيديو ،لكن �أغلب الآراء ذهبت �إىل �أن الق�صد
منه هو ال�سخرية ولي�س الدعم.
وتعليقا على الفيديو قالت بدرية يف حديث ملوقع "�سكاي نيوز عربية":
"مع الأ�سف يبحث الكثريون عن الأخطاء و�أنا مل �أق�صد �أي �إ�ساءة من هذا
الفيديو ،بالعك�س �أنا ق�صدت دعم واحدة من الفنانات املف�ضالت بالن�سبة
يل و�أحبها كثريا على امل�ستويني ال�شخ�صي والفني".
و�أ�ضافت�" :أحرتم جميع الآراء لكنها تظهر �سوء نية البع�ض من خالل
التعليقات وتف�سريهم للأمور من منظورهم اخلا�ص� ،أنا مل �أ�سيء ل�شريين
فكل ما ق�صدته التهوين والتخفيف عنها �إذ �إنها تعاين من حالة اكتئاب
و�أنا عانيت من هذا م�سبقا لذا �أ�شعر بها ب�شكل كبري".

�ضبط م�صنع ينتج اجلنب من طالء احلوائط

�ضبطت ال�سلطات امل�صرية م�صنع �أجبان غري �صاحلة لال�ستهالك الآدمي
مبحافظة املنوفية �شمايل القاهرة ،فيما ك�شفت م�س�ؤولة حملية ملوقع
"�سكاي نيوز عربية" �أنه كان ي�صدر �إنتاجه للخارج.
وقالت رئي�س الوحدة املحلية ملدينة تال يف املنوفية هناء عقيلة� ،إنه �ضبط
امل�صنع مت بالتن�سيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية وال�صحية باملحافظة،
حيث نفذت حملة �ضد املخالفات يف تال خا�صة يف جمال الأغذية.
و�أو�ضحت �أن "احلملة �أ�سفرت عن �ضبط  37طنا من الأجبان واخلامات
غري ال�صاحلة لال�ستهالك الآدمي يف مدينة تال".
و�أو��ض�ح��ت �أن "الفح�ص ال�صحي للعينات ك�شف �أن الأج �ب��ان ي��دخ��ل يف
ت�صنيعها معجون ط�لاء احل��وائ��ط ،بغر�ض �إعطائها لونا �أبي�ض كاذبا،
ف�ضال عن ا�ستخدام �ألبان جمهولة امل�صدر وملح فا�سد".
و�أ��ش��ارت �إىل �أن "احلملة �شارك فيها كذلك م�س�ؤولون من جهاز حماية
امل�ستهلك والرقابة التموينية".
واعرتف �أ�صحاب امل�صنع �أن �إنتاجه ي�صدر للخارج ،فيما مت التحفظ على
امل�ضبوطات و�إخطار النيابة العامة للتحقيق.
ووفقا للم�سئولة امل�صرية ف ��إن احلملة كذلك �أ�سفرت عن �ضبط 1300
كيلوغرام حلوم و�أ�سماك مملحة غري �صاحلة لال�ستهالك الآدمي.

افتتح يف العا�صمة البيالرو�سية مين�سك
حمل تباع فيه قم�صان حتمل مقوالت
م � ��أث� ��ورة ل��رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة �ألك�سندر
ل��وك��ا� �ش �ي �ن �ك��و ،وف� ��ق م ��ا �أوردت وكالة
"نوفو�ستي" .
وفتح املتجر �أبوابه داخ��ل مركز جتاري
ك�ب�ير ي�ق��ع ق�ب��ال��ة "ق�صر اال�ستقالل"
"مقر رئ�ي����س اجلمهورية" .وح�ضر
م��را� �س��م اف�ت�ت��اح��ه ع ��دد م��ن امل�س�ؤولني
احلكوميني ،و�أف ��راد ال�سلك ال�صحفي
ل ��دى رئ��ا��س��ة ال ��دول ��ة ،و�أ� �ص �ح��اب فكرة
نقل امل�ق��والت الأك�ثر �شعبية لألك�سندر
لوكا�شينكو مثل "حبيبتك لن تعطيها
لغريك" و"اطرحوا احل �ق��ائ��ق على
الطاولة" و"ال ميكن للمرء �أن ي�صبح
رئي�سا بل يجب �أن يولد رئي�سا".

قالت ال�سلطات يف جواتيماال �إن � 12شخ�صا لقوا حتفهم
يف قرية تبعد  155كيلومرتا �شرقي العا�صمة بعد �أن �أدى
خ�لاف منذ ف�ترة طويلة على �أر� ��ض �إىل ��ص��دام��ات بني
�سكان بلديتني .وق��ال��ت ال�سلطات �إن م��ن ب�ين ال�ضحايا
ن�ساء وث�لاث��ة �أط �ف��ال .كما لقي �شرطي حتفه و�أ�صيب
اثنان �آخران خالل املواجهة امل�سلحة .وقالت ال�شرطة يف
جواتيماال يف بيان �إنها تتوا�صل مع زعماء البلدتني يف
حماولة ملنع وقوع �أعمال عنف يف امل�ستقبل يف ذلك اخلالف
على الأر�ض الذي يعود تاريخه �إىل �أكرث من  100عام.

كورونا و�سرطان حدوة احل�صان ..كيف
يهدد الوباء خملوقا بحريا؟
ي �ب��دو �أن ال�ب���ش��ر ل�ي���س��وا وح��ده��م امل�ت���ض��رري��ن من
ف�يرو���س ك��ورون��ا� ،إذ �أن ك��ائ�ن��ا ب�ح��ري��ا ن ��ادرا بالفعل
يو�شك على االن�ق��را���ض ب�سبب ال��وب��اء ال��ذي اجتاح
ال�ع��امل خ�لال ال�ع��ام�ين امل��ا��ض�ي�ين .وال�ك��ائ��ن املذكور
يعرف با�سم "�سرطان حدوة احل�صان" ،وهو نوع من
الق�شريات البحرية يعد دم��ه الأزرق �سائال حيويا
بالن�سبة ل�شركات الأدوية� ،إذ يحتوي على نوع خا�ص
م��ن اخل�لاي��ا امل�ن��اع�ي��ة .وت�ستخدم ه��ذه اخل�لاي��ا يف
اختبارات �إنتاج اللقاحات ،فيما لعبت دورا مهما يف
�إنتاج اللقاحات امل�ضادة لفريو�س كورونا املتاحة حاليا
على م�ستوى العامل .لكن الإفراط يف االعتماد على
هذه اخلاليا عر�ض �سرطان حدوة احل�صان خلطر
االنقرا�ض ،وفقا لتقرير �صحيفة "وا�شنطن بو�ست"
الأم�يرك�ي��ة .ويعي�ش ه��ذا النوع من الق�شريات منذ

جنيفر لوبيز ت�ستعر�ض
معدتها امل�سطحة

ن�شرت النجمة العاملية جنيفر لوبي ز �صورتني رائعتني على و�سائل
التوا�صل االجتماعي حيث بدت �أ�صغر بكثري من �سنها .قامت ممثلة
 The boy next doorالبالغة من العمر  52عامًا ب�سحب �سروالها
الريا�ضي الرمادي لتك�شف عن بطنها امل�سطح واملتنا�سق للغاية وهي
تعر�ض نف�سها يف ثوب ريا�ضي �أبي�ض.
علقت جنيفر على ال�صورة قائلة" :جاهز لعطلة نهاية الأ�سبوع يوم
جمعة �سعيد !" .انهالت تعليقات املتابعني ليتغزلوا بجمالها متمنني
لها نهاية �أ�سبوع �سعيدة.
هذا و�أبدى املمثل الأمريكيبن �أفليك خالل الأ�سبو ع �إعجابه بحبيبته
الفنانة العاملية جنيفر لوبيز ،وا�صفاً �إياها باال�ستثنائية وغري العادية.

نحو  450مليون ع��ام ،وجن��ا م��ن االن�ق��را���ض مرات
ع ��دة ،ك�م��ا م��ر م��ن ال�ع��دي��د م��ن ال�ع���ص��ور اجلليدية
ب�سالم .وق��ال كيفن ويليامز ،وه��و ع��امل يعمل على
ت�صنيع خاليا مناعية اال�صطناعية �شبيهة بتلك
املوجودة يف ال�سرطان ،لـ"وا�شنطن بو�ست"�" :سل�سلة
ال �ت��وري��د ال�ك��ام�ل��ة الخ �ت �ب��ارات الأدوي � ��ة تعتمد على
خملوق بحري �ضعيف� ،أو قريب من االنقرا�ض".
وي�ستنزف العلماء دماء هذه املخلوقات ثم يعيدونها
�إىل املحيط ،لكن بعد ذلك ميوت معظمها.
وي�خ���ش��ى �أن �� �ص��ار ال�ب�ي�ئ��ة �أن ي�سلك ��س��رط��ان حدوة
احل�صان الأطل�سي طريق نظريه الآ��س�ي��وي ،الذي
انقر�ض بالفعل يف ت��اي��وان ويختفي يف هونغ كونغ
نتيجة الإفراط يف االعتماد عليه يف اختبارات طبية
حيوية.

كاماال هاري�س تنفجر بوجه
مذيع بعد �س�ؤال عن بايدن
دخ �ل��ت ك��ام��اال ه��اري����س يف "حوار
�ساخن" ي��وم اجل�م�ع��ة ،م��ع مذيع
�أمريكي ،حتى و�صل الأمر مب�ساعد
نائبة رئي�س الواليات املتحدة على
حماولة �إيقاف املقابلة التي بثت
مبا�شرة.
واحتد احل��وار بني نائبة الرئي�س
الأمريكي ،كاماال هاري�س ،واملذيع
الأمريكي ال�شهري "�شارالماين"،
ال � ��ذي � �ش �ك��ك ب �� �س �ل �ط��ة الرئي�س
الأمريكي جو بايدن يف وا�شنطن.
وق��ال املذيع الإذاع��ي �شارالماين:
"من ه� ��و ال ��رئ �ي �� ��س احلقيقي
ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ..ج��و ب��اي��دن �أم
ج��و مان�شني؟ لأن�ن��ي ال �أ��ش�ع��ر �أن
االمر وا�ضح �أحيانا".
وق�صد املذيع الأمريكي ال�سيناتور
ال��دمي�ق��راط��ي امل�ث�ير ل�ل�ج��دل ،جو
م��ان �� �ش�ي�ن ،ال � ��ذي ي �ع �ت�بر "حجر
العرثة" الرئي�سي خلطة بايدن
التي وع��د بها خ�لال االنتخابات،
ب�ت�م��ري��ر ق��ان��ون ي�ح���س��ن الو�ضع
االجتماعي للأطفال والعائالت
ذات الدخل املحدود.
وي� �ع� �ت�ب�ر �� �س� �ي� �ن ��ات ��ور فريجينيا
ال�غ��رب�ي��ة ،ج��و م��ان���ش�ين ،املعار�ض
الأب��رز بني احل��زب الدميقراطي،
خل�ط��ة ب��اي��دن ،مم��ا �أوق ��ف تنفيذ
اخل �ط ��ة امل��رت �ق �ب��ة ب �� �س �ب��ب نق�ص
الأ�صوات الكافية ،وزاد ال�ضغوطات
على بايدن كي يحقق "وعوده".
وب �ع��د �� �س� ��ؤال امل ��ذي ��ع الأم�ي�رك ��ي،
ت� �غ�ي�رت ن �ب��رة ك� ��ام� ��اال ه��اري ����س،
واحتدت يف حديثها ،وكررت عبارة
"ال ..ال ت�ك��ن ك��اجل�م�ه��وري�ين يا
�شارالماين".

