الإمارات يف املركز الأول عربيا
بتقرير الفجوة بني اجلن�سني 2022

�ص 02

�شباب الوطن يتعهدون بتحقيق ر�ؤية الإمارات

•• دبي-وام:

وقيادتها ب�أن تكون النموذج العاملي امللهم

باركت حرم �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
دي��وان الرئا�سة� ،سمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�سة جمل�س
الإم��ارات للتوازن بني اجلن�سني ،رئي�سة م�ؤ�س�سة دبي للمر�أة للقيادة الر�شيدة ول�سمو
ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي ال�ع��ام رئي�سة املجل�س الأعلى
للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية (�أم الإم��ارات) الإجناز
اجلديد لدولة الإمارات يف ملف التوازن بني اجلن�سني بتحقيقها املركز الأول عربياً يف
تقرير الفجوة بني اجلن�سني  ،2022ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي ،وارتقاء
�أداء الدولة  4مراتب عاملية دفعة واحدة وتقدمها �إىل املركز  68بهذا التقرير بعد �أن
كانت يف املركز  72عاملياً يف ن�سخة العام املا�ضي املا�ضي .و�أعربت �سموها عن اعتزازها
بهذا الإجناز العاملي والإقليمي اجلديد للدولة والذي توا�صل به م�سرية تقدمها عاملياً
بهذا امللف احليوي ،ما يعك�س �أولويته يف نهج ور�ؤية دولة الإمارات بقيادة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة (حفظه اهلل)( .التفا�صيل �ص)2
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خالل م�شاركته بقمة قادة جمموعة : I2U2

رئي�س الدولة :ال�شراكات واالقت�صاد هما ال�سبيل ملواجهة التحديات التي ي�شهدها العامل
•• �أبوظبي-وام:

•• مو�سكو-وام:

رئي�س الدولة خالل م�شاركته عن بعد يف قمة قادة جمموعة I2U2

•• عوا�صم-وكاالت:

رجال الإنقاذ يزيلون الأنقا�ض من مبنى مدمر يف �أعقاب غارة مبدينة فينيت�سيا الأوكرانية (ا ف ب)
ويف �آخ ��ر ال �ت �ط��ورات� ،أع �ل��ن جهاز �أنها �أح�صت ظه ًرا  12قتيلاً و25
احلكومة خططا بديلة.
جريحا فيما يكافح رجال الإطفاء
هذا وتوا�صلت العملية الع�سكرية الإ�سعاف الأوك��راين �أن ما ال يقل
ً
ال ��رو� �س �ي ��ة يف �أوك� ��ران � �ي� ��ا� ،أم�س ع ��ن � � 12ش �خ �� ً��ص��ا ل �ق��وا حتفهم حري ًقا ت�سبب به الق�صف .وو�صف
اخل�م�ي����س ،ل�ت�ح��ري��ر �آخ ��ر �أرا�ضي اخل �م �ي ����س يف �� �ض ��رب ��ات رو�سية ال��رئ�ي����س الأوك � ��راين فولودميري
دون� �ب ��ا� ��س ،يف ظ ��ل � �س �ع��ي الغرب ا� �س �ت �ه��دف��ت م ��دي �ن ��ة فينيت�سيا زيلين�سكي ال���ض��رب��ات ب��أن�ه��ا عمل
ل ��زي ��ادة �إم� ��دادات� ��ه م��ن الأ�سلحة بو�سط �أوك��ران�ي��ا التي كانت حتى �إرهابي.
لكييف وال���ض�غ��ط ب��اجت��اه �إطالة الآن بعيدة ع��ن امل �ع��ارك .ون�شرت وتزامنا ،قال م�س�ؤولون �أوكرانيون
�أمد النزاع.
خ��دم��ة الإ� �س �ع��اف ع�ل��ى في�سبوك �إن ال� �ق ��وات الأوك ��ران� �ي ��ة ق�صفت

ا�ستهدافات متبادلة بني قوات
�سورية وف�صائل م�سلحة بحماة

•• طرابل�س-وكاالت:

عقب رف�ض رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية الليبية للنفط م�صطفى �صنع اهلل،
قرار رئي�س حكومة الوحدة الوطنية املنتهية واليته عبداحلميد الدبيبة
ب�إقالته� ،أفادت م�صادر فجر �أم�س اخلمي�س ،ب�أن قوة م�سلحة تابعة للدبيبة
�سيطرت على مقر م�ؤ�س�سة النفط بطرابل�س.
وكان �صنع اهلل قد حذره يف خطاب تلفزيوين من �أن مي�س م�ؤ�س�سته ،قائال
حكومتك منتهية واليتها ولي�س لها �سلطة على امل�ؤ�س�سة وال على غريها.
من جانبها ،قالت و�سائل �إعالم ليبية �إن جمل�س الوزراء قرر تعيني جمل�س
�إدارة جديد للم�ؤ�س�سة الوطنية للنفط برئا�سة فرحات بن ق��دارة ،الذي
�شغل �سابقا من�صب حمافظ البنك املركزي.

ن �ق �ط �ت��ي ت �ف �ت �ي ����ش ع�سكريتني
وم�ن���ص��ة �إن � ��زال� ،أم ����س اخلمي�س،
يف ث��اين هجوم ه��ذا الأ�سبوع على
منطقة ت�سيطر عليها رو��س�ي��ا يف
ج�ن��وب �أوك��ران �ي��ا .ون�ق��ل املتحدث
ب��ا� �س��م �إدارة �إق �ل �ي��م �أودي �� �س��ا عن
قيادة العمليات يف اجلنوب قولها
�إن ال �ه �ج��وم اجل ��دي ��د ع �ل��ى نوفا
ك��اخ��وف �ك��ا يف م�ن�ط�ق��ة خري�سون
�أ�سفر ع��ن مقتل  13م��ن القوات
ال��رو� �س �ي��ة .وق��ال��ت وزارة الدفاع
الربيطانية �إن ال�ق��وات الرو�سية
مل حترز تقدما يف دونبا�س خالل
� 72ساعة ما�ضية ،م�شرية �إىل �أن
القوات الرو�سية معر�ضة لفقدان
الزخم يف دونبا�س بعد �سيطرتهم
ع �ل��ى ل�ي���س�ي�ت���ش��ان���س��ك .و�أ�ضافت
�أن ال �ق��وات ال��رو��س�ي��ة ا�ستخدمت
م�ع��دات وتكتيكات ع�سكرية تعود
للحقبة ال�سوفيتية.
ويف �آخر التطورات ،اتهمت �أوكرانيا
القوات الرو�سية بق�صف مدر�سة يف
دونبا�س ،ومل ت��رد �أنباء عن وقوع
�إ��ص��اب��ات يف احل��ادث ال��ذي وق��ع يف
منطقة كو�ستيان تينيفكا ،فيما
نفت رو�سيا �أنها ت�ستهدف املدنيني
خالل عملياتها الع�سكرية.

متظاهرو �سريالنكا يخلون الق�صر
الرئا�سي ..واجلي�ش يلوح با�ستخدام القوة
•• كوملبو-وكاالت:

ب ��د�أ امل�ت�ظ��اه��رون يف �سريالنكا،
�أم����س اخلمي�س ،االن�سحاب من
املباين احلكومية التي ا�ستولوا
عليها وع��ززت القوات الع�سكرية
الأم� ��ن ح ��ول ال�ب�رمل ��ان ،م��ا �أدى
�إىل ه� ��دوء ه ����ش يف ب �ل��د يعاين
من االنهيار االقت�صادي والفراغ
ال�سيا�سي.
و�أك ��د اجل�ي����ش ال���س��ري�لان�ك��ي �أن
لديه تفوي�ضا با�ستخدام القوة
مل�ن��ع ت��دم�ير امل�م�ت�ل�ك��ات العامة،
وذل� � � ��ك يف ت � � �ط� � ��ورات ال ��و�� �ض ��ع
ال�سيا�سي ال�صعب ال��ذي تعي�شه
�سريالنكا.
ويف وقت �سابق� ،أعلن املتظاهرون
املعار�ضون للحكومة يف �سريالنكا
والذين اقتحموا منزل الرئي�س
غ ��وت ��اب ��اي ��ا راج ��اب ��اك �� �س ��ا نهاية
الأ�سبوع املا�ضي� ،أنهم �سيغادرون
املباين الرئا�سية التي اقتحموها،
ف �ي �م��ا غ � ��ادر رئ �ي ����س �سريالنكا
املالديف متوجها �إىل �سنغافورة،
بح�سب وكالة فران�س بر�س ،بعد
يوم من فراره من كولومبو �إىل
اجلزيرة املرجانية.

�سي�ؤدي �إىل ا�ستقطاب �سيا�سي

جندي يحر�س ق�صر الرئا�سة عقب اخالئه من املتظاهرين (رويرتز)
وق� � � ��ال� � � ��ت م � �ت � �ح � ��دث � ��ة ب ��ا� � �س ��م وك� � � � ��ان ال� ��رئ � �ي � ��� ��س غ ��وت ��اب ��اي ��ا
املتظاهرين� :سنن�سحب ب�سالم راج��اب��اك���س��ا ف��ر ب�صحبة زوجته
م��ن ال�ق���ص��ر ال��رئ��ا� �س��ي و�أمانة �إىل جزر املالديف� ،أم�س الأربعاء،
الرئا�سة ومكتب رئي�س الوزراء على م�تن ط��ائ��رة تابعة للقوات
فو ًرا ،لكن �سنوا�صل كفاحنا.
اجلوية.
وا�ستيقظ ال�سريالنكيون على وو ّك��ل راجاباك�سا رئي�س الوزراء
ح��ال��ة م ��ن االرت � �ب� ��اك ،ح �ي��ث ال ب �ت��ويل من�صب ال�ق��ائ��م ب�أعمال
ي� ��زال� ��ون ي �ن �ت �ظ ��رون ا�ستقالة الرئي�س يف غيابه  -وهي خطوة
رئي�سهم املحا�صر بعد فراره من �أث � ��ارت امل��زي��د م��ن ال�غ���ض��ب بني
البالد .ي�أتي ذلك يف الوقت الذي امل��واط�ن�ين ال��ذي��ن يلقون باللوم
يغ�ضب فيه �سكان الدولة ب�سبب ع� �ل ��ى راج ��اب ��اك� ��� �س ��ا يف الأزم � � ��ة
االنهيار االقت�صادي ال��ذي �أثار االق �ت �� �ص��ادي��ة ال �ت��ي ت���س�ب�ب��ت يف
نق�ص حاد يف الغذاء والوقود.
فو�ضى �سيا�سية عارمة.

القوة خيار ملواجهة التهديدات و�إيران

اغتيال �شينزو �آبي قد يع ّجل بتغيري د�ستوري عميق بايدن والبيد يوقعان �إعالن
مل يعد �شينزو �آبي رئي�س وزراء اليابان ،لكنه كان حجر الزاوية يف احلزب القد�س للأمن وتر�سيخ العالقات

•• عوا�صم-وكاالت:

ر��ص��د ن�شطاء امل��ر��ص��د ال�سوري
حلقوق الإن�سان� ،ضمن ما يعرف
مب �ن �ط �ق��ة ب ��وت�ي�ن � -أردوغ � � � ��ان،
ا�ستهدافات متبادلة بالقذائف
ال� ��� �ص ��اروخ� �ي ��ة والر�شـــا�شات
ال �ث �ق �ي �ل��ة ،ب �ي�ن ق � � ��وات �سورية
وف�صائل م�سلحة موالية لها من
ط��رف ،وف�صائل غ��رف��ة عمليات
الفتح املبني من طرف �آخر على
حم� ��وري ك �ب��ان��ة ب�ج�ب��ل الأك � ��راد
يف ري � ��ف ال�ل�اذق� �ي ��ة ال�شمايل،
والعمقية ب�سهل ال�غ��اب يف ريف
حماة ال�شمايل الغربي.
كما ق�صفت قوات �سورية مناطق
يف ال�ف�ط�يرة وف�ل�ي�ف��ل و�سفوهن
وب�ي�ن�ين ب�ج�ب��ل ال ��زاوي ��ة يف ريف
�إدل��ب اجلنوبي ،ومناطق �أخرى
يف تديل بريف حلب الغربي ،دون
معلومات عن خ�سائر ب�شرية.
و� �ش �ه��دت �أج� � ��واء ج �ب��ل ال ��زاوي ��ة
و� �س �ه��ل ال� �غ ��اب حت �ل �ي �ق �اً مكثفاً
لطائرات ا�ستطالع رو�سية.

�أب��دت و�سائل الإع�ل�ام الرو�سية اهتماما ك�ب�يرا بالكلمة ال�ت��ي وجهها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل
�أم�س الأول الأربعاء .و نقلت وكالة �أنباء ريا نوفو�ستي و MIGNEWS
الرو�سية للأنباء و غريهما من و�سائل الإعالم يف رو�سيا �أم�س مقتطفات
م��ن كلمة �صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة و التي �أك��د خاللها موا�صلة
دول��ة الإم��ارات تعزيز عالقاتها مع دول العامل على �أ�س�س را�سخة من
ح�سن التعامل و امل�صداقية و التعاون الب ّناء وال�سعي لإقامة �شراكات
ا�سرتاتيجية نوعية مع خمتلف الدول �إىل جانب تر�سيخ مكانة الدولة
مزوداً موثوقاً للطاقة وداعماً لأمن الطاقة العاملي كونه العمود الفقري
لتمكني النمو و التطور االقت�صادي العاملي.

(وام)

�ضربات رو�سية على مدينة فينيت�سيا و�سط �أوكرانيا

قوة م�سلحة تابعة للدبيبة
ت�سيطر على مقر م�ؤ�س�سة النفط

•• �أبوظبي-وام:

الإعالم الرو�سي يربز مقتطفات من كلمة رئي�س الدولة

ماكرون :رو�سيا ت�ستخدم الغاز �سالح حرب

مقاتلون موالون للدبيبة يقفون خارج مقر امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط

رئي�س الدولة يبد�أ االثنني
املقبل زيارة دولة لفرن�سا

يبد�أ �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل ي��وم االثنني املقبل  18يوليو اجل��اري  ..زي��ارة دول��ة للجمهورية
الفرن�سية ال�صديقة.
ي�ب�ح��ث ��س�م��وه خ�ل�ال ال ��زي ��ارة م��ع ف�خ��ام��ة �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون رئي�س
اجل�م�ه��وري��ة ال�ف��رن���س�ي��ة ..ع�لاق��ات ال���ص��داق��ة و�آف ��اق ال�ت�ع��اون والعمل
امل�شرتك يف خمتلف اجلوانب خا�صة يف جماالت طاقة امل�ستقبل و تغري
املناخ و التكنولوجيا املتقدمة �إ�ضافة �إىل تعزيز التعاون يف قطاعات
التعليم والثقافة والف�ضاء يف �ضوء ال�شراكة الإ�سرتاتيجية ال�شاملة
التي جتمع دولة الإمارات وفرن�سا.
و يناق�ش اجلانبان جممل الق�ضايا و امل�ستجدات الإقليمية والدولية
التي تهم البلدين و �سبل تعزيز الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل �أن دولة الإم��ارات توا�صل نهجها الرا�سخ يف دعم كل خطوة
نحو تعزيز التعاي�ش و التعاون امل�شرتك البناء بني ال��دول ..انطالقاً
من �إميانها بحق ال�شعوب يف ال�سالم واال�ستقرار والتنمية واالزدهار
وحتقيق م�ستقبل �أف�ضل لأجيالها.
وقال �سموه �إن ال�شراكات وحدها قادرة على تخطي التحديات املتداخلة
التي يواجهها العامل اليوم و�أهمها �أمن الغذاء والطاقة و تغري املناخ و
الرعاية ال�صحية.
و�أ�ضاف �سموه �أن دولة الإمارات ت�ؤمن ب�أن االقت�صاد هو ال�سبيل الأمثل
لتحقيق ال�سالم و الأم��ن والتقدم خا�ص ًة عندما متتلك احلكومات و
ال�شعوب الإرادة لبنا ِء ال�شراكات ومواجهة التحديات.
و �أ�ضاف �سموه ــ خالل م�شاركته عن بعد يف قمة قادة جمموعة I2U2
ــ التي ت�ضم دول��ة الإم��ارات و الواليات املتحدة الأمريكية وجمهورية
الهند و�إ�سرائيل� :أن هذا ما جت�سده امل�شاريع الأوىل ملجموعتنا الرباعية
و ال�ت��ي ت��رك��زت يف ق�ط��اع��ات ال �غ��ذاء وال��زراع��ة ال��ذك�ي��ة مناخياً وطاقة
ال�شم�س والرياح وو�سائل تخزين الطاقة.
و �أع��رب �سموه بح�ضور �سمو ال�شيخ عبد اهلل بن زاي��د �آل نهيان وزير
اخلارجية و التعاون الدويل عن متنياته ب�أن ت�شكل املجموعة الرباعية
الفر�ص الكبرية ال�ضائعة
منوذجا ملحبي ال�سالم و االزدهار و دليال على
ِ
التي تخلفها النزاعات و يبددها التطرف الأعمى على ح�ساب ال�شعوب
املتطلعة للحياة.
كما �شارك يف القمة فخامة جو بايدن رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية
ومعايل ناريندرا م��ودي رئي�س وزراء جمهورية الهند ومعايل يائري
البيد رئي�س وزراء �إ�سرائيل.
(ن�ص كلمة �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة� ..ص)2

ق��ال الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون �أم�س اخلمي�س� ،إن رو�سيا
ت�ستخدم الغاز �سالح حرب وعلينا
اال�ستعداد للتخلي عنه.
و�أك� ��د ال��رئ�ي����س ال�ف��رن���س��ي خالل
مقابلة تلفزيونية �أن على �أوروبا
اال�ستعداد النقطاع كامل �إمدادات
الغاز الرو�سي.
و�أ�ضاف :رو�سيا ت�ستخدم الطاقة
كما ت�ستخدم الغذاء ك�سالح حرب.
يجب �أن ن�ستعد ال�ي��وم ل�سيناريو
يتعني علينا ف�ي��ه اال��س�ت�غ�ن��اء عن
الغاز الرو�سي كليا ،ح�سبما نقلت
فران�س بر�س.
وت���س�ت�ع��د احل �ك��وم��ة الفرن�سية،
ل ��وق ��ف ك ��ام ��ل لإم � � � � ��دادات الغاز
الرو�سي ،وهو ما تعتربه االحتمال
الأك � �ث� ��ر ت ��رج �ي �ح ��ا يف خططها
امل�ستقبلية ،ح�سب ما �أو�ضح وزير
املالية الفرن�سي ،ب��رون��و ل��و مري،
الأحد.
وي� ��أت ��ي ح� ��وايل  17يف امل �ئ��ة من
�إم��دادات الغاز لفرن�سا من رو�سيا،
ل�ك�ن�ه��ا �أق � ��ل اع �ت �م��ادا ع �ل��ى الغاز
الرو�سي من بع�ض جريانها ،و ُتعد

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

•• الفجر -بيري بونيلز* -تاكي�شي موري�ساتو**

الليربايل الدميقراطي القوي (اليمني القومي).
ولئن يتم ،يف الواجهة ،الرتويج للخيارات املهمة للبالد من
قبل رئي�س الوزراء احلايل وزعيم احلزب املنتخب
يف �أكتوبر  ،2021فوميو كي�شيدا ،ففي الواقع،
ال ت��زال �أف �ك��ار و�آراء �آب ��ي ،ال��ذي اغتيل يف 8
ريا( .التفا�صيل �ص)12
يوليو ،ت�ؤثر كث ً

الرئي�س اليمني يف ال�سعودية لإجراء مباحثات حول فر�ص ال�سالم
•• الريا�ض-وكاالت:

ت��وج��ه رئي�س جمل�س ال�ق�ي��ادة الرئا�سي اليمني ،ر�شاد
العليمي� ،أم�س اخلمي�س� ،إىل ال�سعودية لإجراء حمادثات
رفيعة على هام�ش �أعمال القمة العربية الأمريكية ،التي
ت�ست�ضيفها مدينة جدة ال�سبت املقبل ،بح�ضور الرئي�س
الأمريكي ،وقادة دول جمل�س التعاون ،وم�صر ،والأردن.
وق��ال��ت وك��ال��ة الأن �ب��اء اليمنية ال��ر��س�م�ي��ة� ،إن الزيارة
تت�ضمن ن�ق��ا��ش��ات ه��ام��ة حم��وره��ا الأو� �ض ��اع اليمنية،
وفر�ص متديد الهدنة القائمة والبناء عليها لتحقيق

ال �� �س�لام واال� �س �ت �ق��رار يف ال �ب�ل�اد مب��وج��ب املرجعيات
الوطنية ،والإقليمية والقرارات الدولية ذات ال�صلة.
وذك��رت �أن الرئي�س العليمي �سيعر�ض املوقف الر�سمي
من م�ب��ادرات ال�سالم ،واجلهود املطلوبة لدفع جماعة
احل��وث �ي�ين امل��دع��وم��ة م��ن �إي � ��ران ل�ل�ت�ع��اط��ي اجل ��اد مع
الفر�ص ال�سانحة لإحياء العملية ال�سيا�سية يف اليمن،
و�إنهاء املعاناة الإن�سانية الأ�سو�أ يف العامل.
و�أ�شارت �إىل �أن مباحثات رئي�س جمل�س القيادة الرئا�سي،
تتطلع �إىل ت�ع��زي��ز امل��وق��ف ال ��دويل امل��وح��د �إىل جانب
ال�شعب اليمني ،وقيادته ال�شرعية

•• القد�س-وكاالت:

ك ّثف الرئي�س الأمريكي ،جو بايدن� ،أم�س ،غداة و�صوله �إىل �إ�سرائيل،
حمادثاته مع القادة الإ�سرائيليني ،وبحث معهم امللفات ال�ساخنة ،كما
ر�سخ التعاون بني الواليات املتحدة
مت التوقيع على �إعالن القد�س الذي ّ
والدولة العربية.
واجتمع بايدن يف اليوم الثاين لو�صوله �إىل �إ�سرائيل ،برئي�س حكومة
ت�صريف الأعمال اجلديد ،يائري البيد ،وانتهى اللقاء بتوقيع الطرفني
على الإع�لان الأم�يرك��ي ـ الإ�سرائيلي.جددت ال��والي��ات املتحدة خالل
توقيع الإع�لان الأم�يرك��ي الإ�سرائيلي التزامها ب�أمن �إ�سرائيل وقوة
ردع�ه��ا .كما �أك��د الإع�ل�ان ال�ت��زام وا�شنطن ب��ردع التهديدات الإيرانية
النووية وعدم ال�سماح لطهران بامتالك �سالح ن��ووي .و�أ�شار الإعالن
الأم�يرك��ي  -الإ�سرائيلي ،يف ذات ال�صدد �إىل �أن وا�شنطن �ست�ستخدم
قوتها ل�ضمان عدم امتالك �إيران �سالحاً نووياً .كما �أو�ضح الإعالن �إىل
�أن وا�شنطن ملتزمة بالعمل مع ال�شركاء ملواجهة العدوان الإيراين.
الإع�لان الأمريكي الإ�سرائيلي ،وال��ذي مل ي�شهد مثله الطرفان منذ
عقدين� ،أك��د على �أن �أم��ن �إ�سرائيل ��ض��روري مل�صالح �أم�يرك��ا وركيزة
للأمن الإقليمي .كما �شكل التفاهم على التعاون يف تقنيات الدفاع
املتطورة حم��ورا مهما من حم��اور الإع�لان املوقع بني الدولتني .كما
�أ�شار الإعالن �إىل �ضرورة التعاون يف �أنظمة �أ�سلحة الليزر عالية الطاقة
للدفاع عن �إ�سرائيل.
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رئي�س الدولة خالل م�شاركته بقمة قادة جمموعة  :I2U2ال�شراكات واالقت�صاد هما ال�سبيل ملواجهة التحديات التي ي�شهدها العامل
ه��ذا م��ا جت���س��د ُه امل���ش��اري� ُع الأوىل
ملجموعتنا الرباعيةِ ،والتي تركزت
يف ق �ط��اع��ات ال � �غ ��ذاء ،وال ��زراع ��ة
الذكية مناخياً ،وط��اق��ة ال�شم�س
والرياح ،وو�سائل تخزين الطاقة.
و �إنني �إذ �أتقد ُم بالتقدير �إىل قادة
دول امل�ج�م��وع��ة ،وال �ف��رق الفنية
ل�ل��دول الأرب ��ع على م��ا حتقق من
�إجن ��ا ٍز � ..أود الت�أكيد �أي���ض�اً على
�أهمية منح الأولوية خالل الفرتة
املقبلة لقطاعات البحث والتطوير
والرعاية ال�صحية والف�ضاء ..كما
�أدع��و �إىل البناء على نقاط القو ِة
التي متتلكها ُّ
كل دول ٍة من دولنا يف
هذه القطاعات.

•• �أبوظبي-وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
ح �ف �ظ��ه اهلل �أن دول � ��ة الإم � � ��ارات
ت��وا��ص��ل نهجها ال��را� �س��خ يف دعم
ك��ل خ�ط��وة ن�ح��و ت�ع��زي��ز التعاي�ش
و ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك ال �ب �ن��اء بني
الدول ..انطالقاً من �إميانها بحق
ال���ش�ع��وب يف ال���س�لام واال�ستقرار
وال �ت �ن �م �ي��ة واالزده� � � � ��ار وحتقيق
م�ستقبل �أف�ضل لأجيالها.
وقال �سموه �إن ال�شراكات وحدها
ق� � ��ادرة ع �ل��ى ت �خ �ط��ي التحديات
امل�ت��داخ�ل��ة ال�ت��ي ي��واج�ه�ه��ا العامل
اليوم و�أهمها �أمن الغذاء والطاقة
و تغري املناخ و الرعاية ال�صحية.
و�أ��ض��اف �سموه �أن دول��ة الإمارات
ت��ؤم��ن ب ��أن االقت�صاد ه��و ال�سبيل
الأمثل لتحقيق ال�سالم و الأمن
و ال�ت�ق��دم خ��ا��ص� ًة ع�ن��دم��ا متتلك
احلكومات و ال�شعوب الإرادة لبنا ِء
ال�شراكات ومواجهة التحديات.
و �أ�ضاف �سموه ــ خ�لال م�شاركته
ع��ن ب�ع��د يف ق�م��ة ق ��ادة جمموعة
 I2U2ــ التي ت�ضم دولة الإمارات
و ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأمريكية
وجمهورية الهند و�إ�سرائيل� :أن
ه��ذا م��ا جت�سده امل���ش��اري��ع الأوىل
ملجموعتنا الرباعية و التي تركزت
يف ق �ط��اع��ات ال � �غ� ��ذاء وال� ��زراع� ��ة
ال��ذك�ي��ة م�ن��اخ�ي�اً وط��اق��ة ال�شم�س
والرياح وو�سائل تخزين الطاقة.

• الإمارات ت�ؤمن �أن االقت�صاد هو ال�سبيل الأمثل لتحقيق ال�سالم والأمن والتقدم
• الإمارات توا�صل نهجها الرا�سخ يف دعم كل خطوة نحو تعزيز التعاي�ش والتعاون امل�شرتك البناء بني الدول
ً
ً
• َ
م�شرتكة لكنها تلتقي يف �سعيها نحو ال�سالم وعملها امل�شرتك لتحقيق الرخاء واالزدهار
جغرافية
دولنا الأربع ال متتلك حدود ًا
و �أع� � ��رب � �س �م��وه ب �ح �� �ض��ور �سمو
ال�شيخ عبد اهلل بن زايد �آل نهيان
وزير اخلارجية و التعاون الدويل
عن متنياته ب��أن ت�شكل املجموعة
الرباعية من��وذج��ا ملحبي ال�سالم
الفر�ص
و االزده ��ار و دليال على
ِ
ال�ك�ب�يرة ال���ض��ائ�ع��ة ال�ت��ي تخلفها
ال� �ن ��زاع ��ات و ي �ب��دده��ا التطرف

الأع� �م ��ى ع �ل��ى ح �� �س��اب ال�شعوب
املتطلعة للحياة.
كما ��ش��ارك يف القمة فخامة جو
ب��اي��دن رئ�ي����س ال ��والي ��ات املتحدة
الأم�ي�رك� �ي ��ة وم� �ع ��ايل ن ��اري� �ن ��درا
م� ��ودي رئ �ي ����س وزراء جمهورية
الهند ومعايل يائري البيد رئي�س
وزراء �إ�سرائيل.

وف �ي �م��ا ي �ل��ي ن ����ص ك�ل�م��ة �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة..
ب��داي��ة �أت �ق��دم ب��ال���ش�ك��ر �إىل دولة
�إ�سرائيل ال�ست�ضافتها هذه القمة
الأوىل لقادة جمموعة .. I2U2
كما �أ�شكر قيادات الواليات املتحدة
وال�ه�ن��د ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة يف �أعمال
القمة و دعمهما امل�ستمر لإجناح

�أع � �م� ��ال امل �ج �م��وع��ة ع �ل��ى جميع
امل�ستويات.
�إن ه � ��ذه ال� �ق� �م ��ة دل� �ي ��ل وا�� �ض ��ح
ع�ل��ى ال �ف��ر�� ِ�ص ال �ك �ب�ير ِة للتعاونِ
ب�ي�ن ال� � ��دولِ واالق� �ت� ��� �ص ��ادات ذات
القيم امل�شرتكة والأه� ��داف التي
تتمحور ح��ول ال�سالم والت�سامح
واالزدهار.

�إ َّن دو َلنا الأرب��ع ال متتلك حدوداً
جغرافي ًة م�شرتك ًة لكنها تلتقي
يف �سعيها ن�ح��و ال���س�لام و عملها
امل� ��� �ش�ت�رك ل �ت �ح �ق �ي��ق ال � ��رخ � ��اء و
االزدهار.
ن �ح��ن يف دول� ��ة الإم� � � ��ارات ن�ؤمن
ب�أن االقت�صا َد هو ال�سبيل الأمثل
لتحقيق ال�سالم و الأمن و التقدم،

ُ
متتلك احلكوماتُ
خا�ص ًة عندما
وال�شعوب الإراد َة وال�شجاع َة لبنا ِء
ال�شراكات ومواجهة التحديات.
ك �م��ا �أن �ن��ا ن ��ؤم��ن ب � ��أن ال�شراكات
وحدها قادرة على تخطي حتديات
اليوم املركبة واملتداخلة ،و�أهمها
�أمن الغذاء والطاقة ،وتغري املناخ،
والرعاية ال�صحية.

�أعزائي القادة..
�أت �ط �ل��ع ال� �ي ��وم �إىل ق �م��ة مثمرة
 ..و �إىل ال �ع �م��ل م �ع �ك��م �ضمن
جمموعة  ،I2U2وعلى امل�ستوى
الثنائي ،و�ضمن املن�صات الدولية
الأخ��رى..و�أه�م�ه��ا قمة جمموعة
الع�شرين وم�ؤمتر الأطراف الذي
�ست�ست�ضيف دولة الإم��ارات دورته
الثامنة والع�شرين خ�لال العام
املقبل.
كما �أمت�ن��ى �أن ت�شك َل جمموع ُتنا
الرباعي ُة من��وذج�اً ملُحبي ال�سالم
واالزده� ��ار ،ودل�ي�ل ً
الفر�ص
ا على
ِ
ال�ك�ب�ير ِة ال���ض��ائ�ع� ِة ال�ت��ي تخل ُفها
ُ
التطرف
ال� �ن ��زاع ��اتُ و ُي � �ب � � ِّد ُده ��ا
الأع� �م ��ى ع �ل��ى ح �� �س��اب ال�شعوب
املتطلع ِة للحياة .

الإمارات يف املركز الأول عربيا بتقرير الفجوة بني اجلن�سني 2022

منال بنت حممد ت�شيد بدعم القيادة الر�شيدة وال�شيخة فاطمة بنت مبارك مللف التوازن بني اجلن�سني
•• دبي-وام:

ب��ارك��ت ح��رم �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير دي��وان الرئا�سة� ،سمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد �آل
مكتوم رئي�سة جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني ،رئي�سة م�ؤ�س�سة دبي
للمر�أة للقيادة الر�شيدة ول�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد
الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى
مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية (�أم الإمارات) الإجناز اجلديد لدولة الإمارات يف
ملف التوازن بني اجلن�سني بتحقيقها املركز الأول عربياً يف تقرير الفجوة
بني اجلن�سني  ،2022ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي ،وارتقاء �أداء
الدولة  4مراتب عاملية دفعة واحدة وتقدمها �إىل املركز  68بهذا التقرير

بعد �أن كانت يف املركز  72عاملياً يف ن�سخة العام املا�ضي املا�ضي.
و�أع��رب��ت �سموها ع��ن اع�ت��زازه��ا ب�ه��ذا الإجن ��از ال�ع��امل��ي والإق�ل�ي�م��ي اجلديد
للدولة والذي توا�صل به م�سرية تقدمها عاملياً بهذا امللف احليوي ،ما يعك�س
�أولويته يف نهج ور�ؤية دولة الإمارات بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل" ،م�شيد ًة �سموها بالرعاية التي تقدمها القيادة الر�شيدة و�سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك للمر�أة يف كافة القطاعات مدعومة بت�شريعات و�سيا�سات
ومبادرات تر�سخ حقوقها وتعزز م�شاركتها يف احلياة االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية ويف املحافل الدولية.
وق��ال��ت �سمو ال�شيخة م�ن��ال ب�ن��ت حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم �إن جمل�س

الإم��ارات للتوازن بني اجلن�سني عمل خالل ال�سنوات املا�ضية على ترجمة
ر�ؤي��ة وتوجيهات القيادة الر�شيدة بتقلي�ص الفجوة بني اجلن�سني بكافة
القطاعات واملجاالت ،واالرتقاء بت�صنيف الإم��ارات يف م�ؤ�شرات التناف�سية
والتقارير العاملية ذات ال�صلة ،وق��د �أث�م��رت جهود التعاون والتن�سيق مع
كافة ال ��وزارات واجل�ه��ات االحت��ادي��ة املعنية نتائج طيبة يف ه��ذا امللف على
امل�ستويني املحلي والدويل ،كما �ساهمت بدعم ومباركة القيادة الر�شيدة يف
�سد الفجوات بالتقارير العاملية ،بعد مراجعة و�إدخال حت�سينات على العديد
من الت�شريعات والقوانني املتعلقة بالتوازن بني اجلن�سني يف جماالت عدة.
و�أ�ضافت �سموها �أن��ه بف�ضل االهتمام ال��ذي توليه القيادة الر�شيدة لهذا
امللف �ضمن الدعم املتوا�صل للمر�أة وتر�سيخ دورها بكافة املجاالت ،ف�إن دولة
الإم��ارات تعد من ال��دول الرائدة عاملياً من حيث ن�سبة التمثيل الربملاين

للمر�أة ،والتي ت�صل �إىل  50%من عدد �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي،
كما تعد من �أعلى الن�سب عاملياً من حيث التمثيل الوزاري بن�سبة ت�صل �إىل
 27.5%من عدد الوزراء� ،إ�ضافة �إىل ن�سبة متثيلها املرتفعة ب�سوق العمل
والوظائف التخ�ص�صية وامل�ستقبلية .وقالت �سمو ال�شيخة منال بنت حممد
بن را�شد �آل مكتوم �إن ا�سرتاتيجية التوازن بني اجلن�سني يف دولة الإمارات
العربية املتحدة  ،2026 - 2022التي مت �إطالقها يف �شهر مار�س املا�ضي
تهدف �إىل حتقيق ريادة الإمارات وت�أثريها عاملياً يف هذا امللف ،وتعزيز ح�ضور
املر�أة يف املنا�صب القيادية والقطاع االقت�صادي ،ون�سعى من خاللها لتحقيق
نقلة نوعية مبلف التوازن بني اجلن�سني يف الإم��ارات والو�صول بها ملراتب
متقدمة عاملياً ،متا�شياً مع �أهداف وحماور خطة اخلم�سني عاماً املقبلة يف
الدولة ،التي ترتجم الر�ؤية امل�ستقبلية لقيادتنا الر�شيدة.

خالل حلقة �شبابية يف نيويورك

�شباب الوطن يتعهدون بتحقيق ر�ؤية الإمارات وقيادتها ب�أن تكون النموذج العاملي امللهم
• �شمّا املزروعي :الإمارات ت�ضع ال�شباب يف �صلب اهتماماتها وتثق يف قدراتهم وت�ؤمن بطاقاتهم وتعمل على �إ�شراكهم يف قيادة املبادرات وامل�شاريع النوعية وت�صميم احللول لتحديات امل�ستقبل
• عبد اهلل لوتاه :دور ال�شباب كبري يف العمل الإن�ساين ويف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة وميثلون �إمكانيات هائلة وقوة عظيمة للم�ساهمة يف ت�سريع تنفيذ الأهداف العاملية
• �آمنة املهريي :تعتمد الإمارات على طاقة ال�شباب يف متابعة م�سريتها نحو اخلم�سني القادمة لتكون يف م�صاف دول العامل وت�ؤمن بقدرتهم على تعزيز التوا�صل العاملي لنقل ر�سالة الإمارات يف ال�سالم والتعاي�ش واملحبة للعامل
�إن �� �س��اين» ،ع�ل��ى ه��ام����ش ف�ع��ال�ي��ات املنتدى
ال�سيا�سي ال��رف�ي��ع امل�ستوى ح��ول �أهداف
التنمية امل�ستدامة يف مقر الأمم املتحدة
يف ن� �ي ��وي ��ورك ،وال� � ��ذي �� �ش ��ارك ف �ي��ه وفد
ر�سمي رفيع من الدولة  ،حيث قدّم تقرير
املراجعة الوطنية الطوعية الثانية لدولة
الإم� ��ارات ح��ول �إجن��ازات�ه��ا وم�ب��ادرات�ه��ا يف
�سبيل حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.

•• نيويورك -وام:

ق��ال��ت م�ع��ايل �شما ب�ن��ت �سهيل ب��ن فار�س
امل��زروع��ي وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون ال�شباب �إن
ح�ك��وم��ة دول ��ة الإم� � ��ارات ب �ق �ي��ادة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" ،وتوجيهات
��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را�شد
�آل م �ك �ت��وم ن��ائ��ب رئ �ي ����س ال ��دول ��ة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل" ،
ت�ضع ال�شباب يف �صلب اهتماماتها ،وتثق
يف ق��درات �ه��م وت ��ؤم��ن ب�ط��اق��ات�ه��م وب�أنهم
م�صدر الأم ��ل ،وتعمل على �إ��ش��راك�ه��م يف
قيادة املبادرات وامل�شاريع النوعية وت�صميم
احللول لتحديات امل�ستقبل.
وت��اب�ع��ت معاليها " �إن الأزم � ��ات العاملية
امل�ت�لاح�ق��ة ق��د �أف� ��رزت ج�ي�ل ً
ا ج��دي��داً من
ال�شباب ،ال�ق��ادري��ن على امل�شاركة البناءة
يف � �ص �ي��اغ��ة م���س�ت�ق�ب��ل الأمم م ��ن خالل
االبتكار والقيم الفاعلة ،والعمل امل�شرتك.
هذا اجليل من ال�شباب لديه القدرة على
�إع��ادة تعريف مفهوم امل�س�ؤولية والتعامل
مع املتغريات الدولية بحيث باتوا ي�شكلوا

ب�أنف�سهم ال�ت��وج�ه��ات العاملية امل�ستقبلية
ويتو�صلوا �إىل حلول م�ستدامة للتحديات
التي تواجه جمتمعاتهم".
ج ��اء ذل� ��ك ،خ�ل�ال ت�ع�ل�ي��ق م�ع��ال�ي�ه��ا على
اجل�ل���س��ة ال���ش�ب��اب�ي��ة للطلبة الإماراتيني
التي عقدت يف القن�صلية العامة للدولة
يف م��دي�ن��ة ن �ي��وي��ورك الأم��ري �ك �ي��ة بعنوان
«تعزيز ق��درات ال�شباب على �إح��داث ت�أثري

 ال�شباب والعمل الإن�ساين.ح�ضر اجلل�سة املفتوحة مع ال�شباب عبد اهلل
نا�صر لوتاه مدير عام مكتب رئا�سة جمل�س
الوزراء بوزارة �ش�ؤون جمل�س الوزراء نائب
رئي�س اللجنة الوطنية لأه��داف التنمية
امل�ستدامة ،رئي�س الوفد ال��دول��ة امل�شارك
يف �أع �م��ال امل�ن�ت��دى ،وق ��ال ل��وت��اه خماطباً
ال�شباب الإماراتي يف اجلل�سة " :تثق قيادة
دول��ة الإم� ��ارات ب�ق��درات وط��اق��ات �شبابنا،
وت ��راه ��ن ع�ل�ي�ه��م ،وت���س�ت�م��ع ل �ه��م ،ونحن
اليوم يف �سباق مع العامل لتعزيز قدراتنا
وتطوير ذاتنا ،وفئة ال�شباب ركيزة �أ�سا�سية
يف مبادرات احلكومة و�سيا�ساتها يف خمتلف
املجاالت" .وت��اب��ع ل��وت��اه " :دوركم كبري

يف ال�ع�م��ل الإن �� �س��اين ويف حت�ق�ي��ق �أه ��داف
التنمية امل�ستدامة ب�شكل عام ،ولكلٍ منكم
�إمكانيات هائلة وق��وة عظيمة للم�ساهمة
يف ت�سريع تنفيذ الأه ��داف العاملية ،وقد
�أطلقت دولة الإمارات العديد من املبادرات
ل�ت�م�ك�ين ال���ش�ب��اب الإم ��ارات ��ي يف جماالت
العمل الإن�ساين حملياً وعاملياً ولت�سريع
تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة".
و�أ� �ض��اف �أط�ل�ق��ت الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة للجنة
الوطنية لأه ��داف التنمية امل�ستدامة يف
الدولة برنامج القيادات ال�شابة لأهداف
التنمية امل�ستدامة ر�سمياً خ�لال �أ�سبوع
الأه ��داف العاملية �إك�سبو  2020بهدف
مت �ك�ين ال �� �ش �ب��اب يف ال ��دول ��ة وتزويدهم
باملعرفة واملهارات ليكون لهم دور فعال يف
حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،وتكوين
جيل متميز من القادة ال�شباب القادر على
تعزيز ال�شراكة بني ال�شباب على النطاقني
املحلي والدويل وتبادل الأفكار وامل�ساهمة
ب�ف��اع�ل�ي��ة يف امل �ن �� �ص��ات ال �ع��امل �ي��ة اخلا�صة
ب��اال��س�ت��دام��ة ،وم���ش��ارك��ة ق�ص�ص النجاح
ل�ل�ع��امل ب�ه��دف ن�ق��ل ال�ت�ج��ارب الإماراتية
الرائدة يف جمال التنمية امل�ستدامة.

وق� ��ال" :لكل م�ن�ك��م دور م�ه��م يف حتقيق
�أه� � � ��داف ال �ت �ن �م �ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة وخدمة
جمتمعاتنا و�أنتم من خرية �شباب الدولة،
نتطلع لر�ؤيتكم يف �أف�ضل املراتب و�أعالها
مبا يخدم دولتنا احلبيبة والعامل �أجمع".
 ُر ُ�سل الإمارات.و��ش��ارك��ت يف ال�ل�ق��اء ��س�ع��ادة �آم�ن��ة ب��ن زعل
امل � �ه �ي��ري ،ال �ق �ن �� �ص��ل ال � �ع� ��ام ل� �ل ��دول ��ة يف

نيويورك ،والتي حتدثت لل�شباب قائلة:
"دولة الإم � ��ارات م�ت�م�ي��زة يف ك��ل �شيء،
ومت �� �ض��ي ب�ت��وج�ي�ه��ات ق �ي��ادت �ه��ا الر�شيدة
نحو تر�سيخ مكانتها املرموقة يومياً على
اخلريطة العاملية ،وهي تعتمد ب�شكل كبري
على ط��اق��ة ال�شباب يف متابعة م�سريتها
نحو اخلم�سني القادمة لتكون يف م�صاف
دول العامل.
ل��دى ��ش�ب��اب الإم � ��ارات ال�ك�ث�ير ليقدموه،

حيث نتوقع منهم تعزيز التوا�صل العاملي
لنقل ر�سالة الإمارات يف ال�سالم والتعاي�ش
وامل �ح �ب��ة ل �ل �ع��امل ،وب �ج��دك��م واجتهادكم
وم �ث��اب��رت �ك��م ،حت�م�ل��ون م���س��ؤول�ي��ة كبرية
ل�ل�غ��اي��ة جت��اه ال��دول��ة وث�ق�ت�ن��ا ب�ك��م كبرية
للم�ساهمة ال�ف� ّع��ال��ة يف م���س�يرة التنمية
امل�ستدامة ،عرب ا�ستثمار وقتكم ومعرفتكم
و��ش�غ�ف�ك��م للعمل ع�ل��ى رف ��ع ا� �س��م الدولة
عالياً".
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�أخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه يهنئان الرئي�س
الفرن�سي بذكرى اليوم الوطني لبالده
•• �أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة �إىل
فخامة �إميانويل ماكرون رئي�س اجلمهورية الفرن�سية مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي "رعاه اهلل" برقية تهنئة مماثلة �إىل فخامة الرئي�س �إميانويل ماكرون.
وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم برقية تهنئة �إىل معايل �إليزابيت بورن رئي�سة
وزراء اجلمهورية الفرن�سية.
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 1063بالغا تلقتها عمليات هيئة �أبوظبي للدفاع املدين خالل عطلة العيد
ومتطورة  ..الفتاً �إىل �أن مركز العمليات الرئي�سي يف الهيئة
•• �أبوظبي-وام:
على �أمت اال�ستعداد والت�أهب لتلقي البالغات والتن�سيق مع
تعامل م��رك��ز العمليات الرئي�سي يف هيئة �أب��وظ�ب��ي للدفاع اجلهات املخت�صة للو�صول �إىل موقع احلوادث يف �أ�سرع وقت.
املدين مع  1063بالغاً بالتعاون مع مركز القيادة والتحكم و�أ�شار �إىل �أن الهيئة وفرت �أف�ضل و�أحدث الأجهزة والتقنيات
يف �شرطة �أبوظبي وذلك يف عطلة عيد الأ�ضحى املبارك على املتطورة حتت �إ�شراف كوادر وطنية م�ؤهلة وعلى درجة عالية
م�ستوى �إمارة �أبوظبي �أبوظبي  -العني  -الظفرة .
م��ن احل��رف�ي��ة للتعامل م��ع خمتلف ال�ب�لاغ��ات وتن�سيق �آلية
إنه
�
الهيئة
يف
وقال املقدم عي�سى املرزوقي مدير �إدارة العمليات
ال�ت��وا��ص��ل م��ع ال �ف��رق امل���ش��ارك��ة مب��ا ي�ع��زز ��س��رع��ة اال�ستجابة
ً
مت ا�ستقبال  984بالغاً لطلب الإ�سعاف و  64بالغا لطلب يف ت�ع��زي��ز اجل �ه��ود ال��وق��ائ �ي��ة لأف � ��راد امل�ج�ت�م��ع وذل ��ك �ضمن
الإط �ف��اء و 15ب�لاغ�اً لطلب الإن �ق��اذ ومت ات�خ��اذ الإج� ��راءات ا�سرتاتيجية الهيئة يف تقدمي �أف�ضل اخلدمات للجمهور وفقا
ال�ع�م�ل�ي��ة يف ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال �ب�لاغ��ات وف ��ق �آل �ي��ة ع�م��ل دقيقة لأف�ضل املمار�سات املتقدمة عاملياً.

وح��ث اجل�م�ه��ور على � �ض��رورة االل �ت��زام ب��ا��ش�تراط��ات الوقاية
وال�سالمة واالبتعاد عن املمار�سات اخلاطئة مبا ي�ضمن عدم
وق ��وع ح ��وادث ت ��ؤث��ر ع�ل��ى الأرواح واحل �ف��اظ ع�ل��ى املمتلكات
واملكت�سبات الوطنية  ..م�ؤكداً �أهمية التعاون امل�شرتك لتعزيز
ال�ت��وع�ي��ة ال��وق��ائ�ي��ة ال��رام �ي��ة �إىل احل��د م��ن ان�ت���ش��ار وان ��دالع
احلرائق مبختلف امل��واق��ع .ودع��ت الهيئة �إىل �ضرورة �إف�ساح
الطريق ملركبات الطوارئ ل�ضمان عدم ت�أخري و�صولها ملواقع
احل��وادث وع��دم التجمهر �أثناء ح��وادث احلريق ،حيث ي�شكل
التجمهر خطورة على حياتهم ويعرقل و�صول �آليات الدفاع
املدين والإ�سعاف والإنقاذ لأداء مهامها على �أكمل وجه.

ال�شباب  ..رهان الإمارات الأول مل�ستقبل �أف�ضل
•• �أبوظبي-وام:

عززت دولة الإم��ارات خالل العقود اخلم�سة املا�ضية من ح�ضور وم�شاركة
ال�شباب الفاعلة يف امل�سار التنموي للدولة عرب عدة م�ستويات تبد�أ باال�ستماع
�إىل �آرائ�ه��م و�إ�شراكهم يف جل�سات الع�صف الذهني ،وتعزيز م�شاركتهم يف
عمليات التخطيط ،تلتها خطوات وخطط لتعزيز روح القيادة لديهم وفقاً
ملجموعة من ال�سيا�سات والربامج التعليمية والت�أهيلية ،و�صو ًال �إىل �إطالق
مبادرات تعزيز الهوية الوطنية وروح االنتماء ،ومتكينهم وتعزيز ح�ضورهم
باعتبارهم الرهان الأول نحو م�ستقبل �أف�ضل.
وتخطى ت�أثري دعم ال�شباب يف الإمارات حدودها اجلغرافية لتتوىل الدولة
جانباً مهماً على م�ستوى �إع��ادة الثقة لل�شباب العربي عموماً ،حيث باتت
الإم ��ارات ال�ي��وم حمطة فكرية ح�ضارية تخاطب ال�شباب العربي عموماً
وت�سعى لتمكينهم من ا�ستغالل مواهبهم وطاقاتهم يف رفع كفاءة العمل
احلكومي والتنموي ب�شكل عام.
وتربز امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب ،ومن�صة فر�ص ال�شباب الإماراتي ،واملخترب
التفاعلي لل�شباب كنوافذ ر�سمية لل�شباب الإم��ارات��ي لتعزيز ح�ضورهم
وم�شاركتهم ،حيث تتيح من�صة فر�ص ال�شباب الإماراتي الو�صول للفر�ص
اخلدمية ،واجلوائز ،وامل�سابقات ،واملنح ،واحلا�ضنات ،والربامج التطويرية،
من خالل من�صة واحدة ،فيما يعنى املخترب التفاعلي لل�شباب بتفعيل دور
ال�شباب ،وا�ستثمار قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية يف اكت�شاف و�إيجاد حلول
و�أفكار ت�ساهم يف تطوير املبادرات احلكومية وعمل قطاع احلكومة الرقمية

Friday

يف دولة الإمارات وو�ضعهم �ضمن عملية اتخاذ القرارات وتطوير ال�سيا�سات،
بطريقة تفاعلية تقوم على ط��رح �إ�شكالية �أو ق�ضية معينة ،تليها عملية
ع�صف ذهبي ،يقدم فيها جمموعة من ال�شباب حلولهم و�أفكارهم ،لي�صوتوا
بعدها على الأفكار الأف�ضل.
وتعد الإمارات املركز الفكري الأكرب يف املنطقة على م�ستوى �إطالق املبادرات
ال�شبابية على خمتلف الأ�صعدة والتخ�ص�صات.
ب��دوره��ا تعنى امل�ؤ�س�سة االحت��ادي��ة لل�شباب بربط ال�شباب بكل �سلطة من
�سلطات احلكومة وق��د مهد ذل��ك الطريق لو�ضع ا�سرتاتيجية و�سيا�سة
ال�شباب ،وت�شرف امل�ؤ�س�سة على عمل جمال�س وم��راك��ز ال�شباب ،وخمتلف
املبادرات والربامج املعنية بال�شباب .كما تتابع العمل على الأجندة الوطنية
لل�شباب ،و�سبل حتقيق �أهدافها عن طريق التن�سيق مع اجلهات احلكومية
وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص املعنية.
وعلى امل�ستوى اال�سرتاتيجي تربز اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ك�أحد
�أه��م اال�سرتاتيجيات التي تعزز م��ن ح�ضور ال�شباب يف املنطقة والعامل،
وت�ستند اال�سرتاتيجية �إىل خم�سة حت��والت رئي�سية خ�لال  20عاما من
حياة ال�شباب.
وحتدد اال�سرتاتيجية املراحل اخلم�سة التي مير بها ال�شباب خالل الفرتة
العمرية من � 15إىل � 35سنة لت�شمل مراحل التعليم ،العمل� ،إتباع منط
ح�ي��اة �صحي و�آم ��ن ،وال �ب��دء يف تكوين �أ� �س��رة ،وان�ت�ه��اء مبمار�سة املواطنة
والعمل الوطني ،حيث ت�ستثمر امل�ؤ�س�سة يف طاقة ال�شباب من خ�لال بناء
�شخ�صيتهم ،وتطوير البيئة املثلى لتمكينهم وتنمية وتطوير مهاراتهم،

وتعزيز م�شاركتهم .و�ضعت حكومة دول��ة الإم��ارات العديد من ال�سيا�سات
لإ�شراك ال�شباب يف كل القطاعات على جميع م�ستويات احلوكمة واتخاذ
ال�ق��رار و�إدماجهم يف اال�سرتاتيجية الوطنية ك�شركاء وفاعلني رئي�سيني
لتحقيق اخلطة التنموية للدولة.
و�أعلنت الإم��ارات عن العديد من املبادرات املعنية بال�شباب� ،أبرزها تعيني
ال�شباب يف جمال�س �إدارات اجل�ه��ات االحت��ادي��ة ،و�إل��زام�ي��ة احلكومية كما
�أطلقت احلكومة من�صة �إلكرتونية خا�صة تتبع جمل�س ال ��وزراء لإتاحة
الفر�صة لل�شباب الإماراتي الراغب الت�سجيل والتقدمي عرب املوقع.
وت�ضمن تلك املبادرات �سيا�سة �إ�شراك ال�شباب التي ت�سعى �إىل م�أ�س�سة قطاع
ال�شباب كام ً
ال ،وقد راهنت الدولة على ال�شباب ب�شكل كبري ،فهي ت�ؤمن ب�أن
�إ�شراك ال�شباب ميثل عن�صرا رئي�سيا للنجاح خالل الـ 50عاما القادمة.
ويف  3ف�براي��ر  ،2020اعتمد جمل�س ال ��وزراء اخ�ت�ي��ار  33م��ن ال�شباب
املتقدمني يف ع�ضوية جمال�س �إدارات اجل�ه��ات االحت��ادي��ة ،وذل��ك لتعزيز
امل�شاركة ال�شبابية يف تطوير حلول ملختلف امللفات والق�ضايا الوطنية.
يف عام � ،2017أن�ش�أت حكومة دولة الإمارات جمال�س ال�شباب ك�أول مبادرة
فريدة من نوعها ل�ضمان متثيل وجهات نظر ال�شباب وتلبية احتياجاتهم يف
جميع مراحلة و�صناعة القرارات احلكومية .فيما تعمل جمال�س ال�شباب
امل�ؤ�س�سية ككيانات متثل ال�شباب يف م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص
ب��دول��ة الإم � ��ارات .ويف  2يونيو  ،2020اعتمد جمل�س ال� ��وزراء �سيا�سة
توعية ال�شباب على �أ�سا�سيات بناء امل�سكن بهدف توعية ال�شباب وتزويدهم
باملعلومات الكافية عن جميع مراحل بناء امل�سكن .وتت�ضمن ال�سيا�سة �إلزام
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كافة ال�شباب � 35-18/سنة /املتقدمني بطلبات دع��م �سكني من برامج
الإ�سكان االحتادية واملحلية يف الدولة على اكمال دورة عن ا�سا�سيات بناء
امل�سكن ك�شرط رئي�سي من متطلبات الدعم ال�سكني.
ومتثل مراكز ال�شباب �ساحات ع�صرية مبجهود ال�شباب ،ومب�شاركة ال�شباب،
وهي عمل جماعي و�ساحات جتمع ال�شباب يف جميع �أنحاء الدولة وتتيح لهم
الت�شارك والتفاعل وا�ستغالل كامل �إمكانياتهم.

 الإمارات وال�شباب العربي.وعلى امل�ستوى الإقليمي حتر�ص الإمارات على تعزيز م�شاركة ال�شباب على
امل�ستوى الإقليمي من خالل مركز ال�شباب العربي الذي مت الإع�لان عنه
يف القمة العاملية للحكومات  ،2017حيث ميثل مركزاً �إقليمياً لل�شباب يف
دولة الإمارات وي�ساعد على تطوير قدرات ال�شباب ويدعم االبتكار والإبداع
يف العامل العربي .كما ينفذ املركز مبادرات يف خمتلف القطاعات ويجري
الأبحاث بني ال�شباب العرب مل�ساعدة �صناع القرار يف و�ضع �سيا�سات �صديقة
لل�شباب .وللعام التا�سع على التوايل ،جاءت دولة الإمارات يف �صدارة البلدان
املف�ضلة للعي�ش بالن�سبة لل�شباب العربي وف�ق��ا ال�ستطالع ر�أي ال�شباب
ال�ع��رب��ي  .2020وت ��درك دول��ة الإم� ��ارات �أه�م�ي��ة متكني ال�شباب العربي
يف املنطقة ،ولي�س فقط �شبابها ،ويكمن جناح املنطقة يف ال�شباب ملواجهة
التحديات ،ولذلك تعمل دولة الإمارات عن قرب مع ال�شباب العربي للت�أكد
من �أن �إ�سهاماتهم يف دولهم لها �أثر م�ضاعف ي�صل خارج احل��دود وكذلك
ي�صل �إىل امل�ستقبل.

االحتاد الن�سائي العام يوا�صل جهوده لتعزيز اال�ستقرار الأ�سري واالجتماعي
•• �أبوظبي -وام:

ن �ظ ��م االحت � � ��اد ال �ن �� �س��ائ��ي ال �ع ��ام
ب��ال�ت�ع��اون م��ع جم��ال����س �أبوظبي
يف ديوان الرئا�سة والهيئة العامة
لل�ش�ؤون الإ��س�لام�ي��ة والأوق ��اف،
لقا ًء توعوياً �ضمن مبادرة "بداية
�صحيحة حلياة �سعيدة موفقة"،
ال� ��ذي �أق �ي��م مب�ج�ل����س املت ّعر�ض
�سيف العفاري – منطقة العامرة
يف م��دي�ن��ة ال �ع�ي�ن ،ان �ط�لاق �اً من
ح ��ر�� �ص ��ه ع� �ل ��ى ت��ر� �س �ي��خ دع ��ائ ��م
ا�ستقرار الأ�سرة واملحافظة على
دميومتها و�إح ��داث دور �إيجابي
يف ح�ي��اة �أف��راده��ا .و�شهد اللقاء
ح�ضوراً ن�سائياً وا�سعاً تخطى 60
امر�أة.
وق ��دم ال�ل�ق��اء ك�لا م��ن الواعظة
اع �ت��دال ال���ش��ام���س��ي ،م��ن الهيئة
ال �ع ��ام ��ة ل �ل �� �ش ��ؤون الإ�سالمية
واالوق � � � � ��اف و م � ��رمي امل � �ن� ��ذري،
م��دي��ر م�ك�ت��ب ال ��دع ��م الن�سائي
ب��االحت��اد الن�سائي ال �ع��ام� ،ضمن
م �ب��ادرات االحت��اد الن�سائي العام
املجتمعية التي تهدف �إىل �إحداث

ن �ق �ل � ًة ن��وع �ي��ة يف م �� �س�يرة العمل
االج �ت �م��اع��ي وال �ت �ن �م��وي بدولة
الإم � � � ��ارات  ،ت� �ك ��ون خمرجاتها
متكيناً ودعماً لكل فئات املجتمع
لبناء جمتمع ينعم باال�ستقرار
والرفاه.
و�أك � ��دت م ��رمي امل� �ن ��ذري ،حر�ص
االحتاد الن�سائي العام بتوجيهات
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك،
رئي�سة االحت ��اد الن�سائي العام،
رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة
وال �ط �ف��ول��ة ،ال��رئ �ي �� �س��ة الأعلى
مل��ؤ��س���س��ة ال�ت�ن�م�ي��ة الأ� �س��ري��ة "�أم
الإمارات" ،على منظومة الأ�سرة
واحل�ف��اظ عليها وا�ستمراها من
خ�ل�ال امل �ب��ادرات وال�ب�رام��ج التي
يطلقها ب��ال �ت �ع��اون م��ع �شركائه
اال�سرتاتيجيني.
و�أ�شارت �إىل �أهمية اختيار الزوج
ال�صالح ،ال��ذي ي�شهد له بالدين
واخل� �ل ��ق ،الف �ت��ة �أن� ��ه ي �ج��ب على
الأهل عدم املغاالة يف طلب املهر،
و�أن ي �ق��وم��وا بتي�سري �إج � ��راءات
و�شروط ال��زواج ،من خ�لال عدم
الإ� � �س� ��راف وال �ت �ب��ذي��ر يف �إقامة

الوالئم الكبرية وتكاليف تبادل
الزيارات بني عائلتي املخطوبني،
حتّى ي�ساعدوا بدورهم يف جتنب
حت �م��ل ال � ��زوج ف� ��وق ط��اق �ت��ه من
ال ��دي ��ون امل��ال �ي��ة يف ب��داي��ة حياة
الزوجية ،م�شيدة بتجربة الزواج
يف ال� �ب� �ي ��ت ،ال� �ت ��ي ت� �ع ��د جتربة
�إي �ج��اب �ي��ة ن��اج �ح��ة ت���ش�ج��ع على
ال � ��زواج وت �خ �ف��ف م��ن التكاليف
املادية خا�صة بعد جائحة كورونا
واالل �ت��زام بعدد الأه��ل والأق ��ارب
والأ�صدقاء املقربون.
ك �م��ا ت �ط��رق��ت �إىل دور الأ�� �س ��رة
يف املجتمع ح�ي��ث تعترب الأ�سرة
اخللية الأوىل التي يتك ّون منها
املجتمع ،وه��ي �أ�سا�س اال�ستقرار
يف احل �ي��اة االج�ت�م��اع�ي��ة و ُتعترب
ن �� �ش ��أة الأ�� �س ��رة وت �ط��وره��ا ثمرة
م��ن ث�م��رات احل�ي��اة االجتماعية،
م���ش�يرة �إىل �أن الأ� �س ��رة الإط ��ار
ال� �ع ��ام ال � ��ذي ُي � �ح � �دّد ت�صرفات
�أفرادها فهي التي ُت�ش ّكل حياتهم،
فهي م�صدر العادات ،والأعراف،
وال �ت �ق��ال �ي��د ،وق ��واع ��د ال�سلوك،
وع �ل �ي �ه��ا ت �ق��وم ع�م�ل�ي��ة التن�شئة

االجتماعية ،ول�ك� ّ�ل �أ� �س��رة بع�ض
اخل�صائ�ص الثقافية اخلا�صة،
وت ��ؤ ّث��ر الأ� �س��رة فيما ع��داه��ا من
ال �ن �ظ��م االج �ت �م��اع �ي��ة الأخ � ��رى
وتت�أثر فيها؛ ف ��إن �صلحت �صلح
امل�ج�ت�م��ع ك �ك� ّ�ل و�إن ف���س��دت ف�سد
املجتمع ّ
ككل .
وم��ن ج��ان�ب�ه��ا حت��دث��ت الواعظة
اعتدال ال�شام�سي ،عن دور القيادة
الر�شيدة يف ت�شجيع املجتمع على
ع��دم امل �غ��االة يف تكاليف ال ��زواج،
موجهة ر�سالة للفتيات املقبالت
ع� �ل ��ى ال� � � � ��زواج وجت� ��دي� ��د النية
بامليثاق الغليظ ،ب ��أن تكون على
قدر امل�س�ؤولية لتتمكن من تكوين
�أ� �س��رة متما�سكة م�تراب�ط��ة حتت
راي��ه التوحيد .وقالت� :أنعم اهلل
علينا يف دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة بقيادة ر�شيدة ت�أخذ بيدنا
لرنتقي وتقدم كل الدعم لل�شباب،
ال� ��ذي� ��ن ي� �ع� �ت�ب�رون م� ��ن لبنات
املجتمع ،فمتى �صلحت الأ�سرة
��ص�ل��ح امل�ج�ت�م��ع ،ل��ذل��ك التن�شئة
م �� �س ��ؤول �ي��ة الآب � � ��اء ،ال ��ذي ��ن تقع
على عاتقهم الرتبية الإ�سالمية

ال �� �س �ل �ي �م��ة ل �ل��أب � �ن� ��اء و�أن يتم
تربيتهم على االحرتام والأخالق
 .وذك � ��رت �أن م ��ن �أه � ��م �أه � ��داف
ال � ��زواج �أن ي �ك��ون ه �ن��اك ترابط
�أ� �س��ري وت��راح��م و�سكن واحرتام

وت��واف��ق وطم�أنينة وحم�ب��ه ،كما
حت ��دث ��ت ع� ��ن ال � � � ��زواج ال�سعيد
وم �ق��وم��ات حت�ق�ي�ق��ه والو�صول
�إل�ي��ه ،وال�ت��ي م��ن �ضمنها احرتام
ال ��زوج�ي�ن ل�ب�ع���ض�ه�م��ا ،ومعرفة

ك�ل�ا م�ن�ه�م��ا ح �ق��وق��ه وواجباته
جتاه الآخر ،واحرتام كال منهما
خل���ص��و��ص�ي��ة ال �� �ش��ري��ك ،وتبادل
امل�شاعر ال�صادقة واملخل�صة حتى
تكون حياتهما م�ستقرة ي�سودها

احلب وال�سكينة والأمان ،م�شرية
�أن ال� ��زوج ق��د ي��رت�ب��ط بالزوجة
بدوافع اجلمال �أو املال �أو الن�سب
وك�ل�ه��ا �أم ��ور جميلة ،ول�ك��ن على
ر�أ�سها الدين واخللق.

جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية تطرح بكالوريو�س الآداب يف الفل�سفة والأخالق
•• ابوظبي-وام:

طرحت جامعة حممد ب��ن زاي��د للعلوم الإن�سانية ،برنامج بكالوريو�س
الآداب يف الفل�سفة والأخ�لاق الأول من نوعه يف املنطقة �ضمن م�ساقاتها
العلمية والأكادميية ،تعزيزاً ل�سيا�ستها يف التو�سع يف الربامج الدرا�سية
املرتبطة بقيم املجتمع يف ن�شر قيم ال��دي��ن الإ��س�لام��ي ال�صحيح ودعم
�أوا�صر الأخ��وة الإن�سانية ،حيث مت �إق��رار الربنامج م�ؤخراً من مفو�ضية
االعتماد الأك��ادمي��ي ب��وزارة الرتبية والتعليم يف ال��دول��ة ،والربنامج هو
�ضمن الربامج التي تطرحها كلية الآداب والعلوم الإن�سانية باجلامعة،
وي�ستهدف الطالب من داخل الدولة وخارجها.
و�أك � � ّد ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور خ��ال��د ال�ي�ب�ه��وين ال�ظ��اه��ري-م��دي��ر اجل��ام�ع��ة� -أن
يج�سد نهج دول��ة الإم ��ارات
ب�ك��ال��وري��و���س الآداب يف الفل�سفة والأخ �ل�اق ّ
العربية املتحدة يف العناية بالرتبية الأخالقية والفل�سفية وتعزيز املبادئ
والقيم العاملية التي تعك�س التجارب امل�شرتكة للإن�سانية ،م�شرياً �إىل �أن
الربنامج ي�أتي من�سجماً مع ر�ؤية اجلامعة و�أهدافها.
و�أ� �ض��اف ال��دك�ت��ور ال�ظ��اه��ري ان برنامج البكالوريو�س يهدف �أي���ض�اً �إىل

تطوير كفاءات علمية وتطوير برامج اجلامعة واالرتقاء باملنهج الأكادميي
ودعم التنويع االقت�صادي حيث يخدم الربنامج العديد من املجاالت ذات
الأول��وي��ة ،مثل قطاعات التعليم والإع�لام والعمل االجتماعي واخلريي
والديني ،وا�ستقطاب الأي��دي العاملة ذات امل�ه��ارة العالية بحيث ت�صبح
�أبوظبي وجهة رئي�سية للكفاءات املتميزة من خمتلف دول العامل ،وتوفري
خدمات تعليمية وثقافية من �أعلى امل�ستويات.
وقال الظاهري �إن الربنامج يعمل على تطوير �أهداف جامعة حممد بن
زاي��د للعلوم الإن�سانية لت�شمل العلوم االجتماعية والفل�سفية ،لالرتقاء
ب�برام��ج اجلامعة العلمية ،وتعزيز ح�ضورها وتكري�س دوره ��ا كجامعة
متميزة مرموقة يف جمال العلوم الإن�سانية على امل�ستوى املحلي والعاملي،
م�شرياً �إىل �أن الربنامج يدعم �أي�ضاً خطة اجلامعة ور�سالتها يف انتاج معرفة
حتقق تطلعاتها يف ايجاد قيادات فكرية وكفاءات متخ�ص�صة ،ق��ادرة على
ن�شر قيم الدين الإ�سالمي ال�صحيح وت�شجيع التفكري الناقد والإبداعي
يف املجتمع وت�سعى لن�شر قيم الأخوة الإن�سانية النبيلة ،كما يعبرّ اطالق
الربنامج عن �سعي اجلامعة للتطوير امل�ستمر للربامج الأكادميية احلالية
وطرح برامج جديدة لنيل درجة البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه يف

العلوم الإن�سانية والفل�سفية تتوافق مع متطلبات �سوق العمل ،وتتواءم مع وتتوفر لدى جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية كفاءات متخ�ص�صة
وم�ؤهلة لتنفيذ ه��ذا الربنامج وتطويره با�ستمرار ،جتمع ب�ين اخلربة
الت�شريعات ال�سارية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
يذكر �أن اخلطة الدرا�سية لربنامج بكالوريو�س الفل�سفة والأخالق تت�ضمن املهنية والتميز يف البحث العلمي وخدمة املجتمع ،تعززها قاعدة وا�سعة
� 120ساعة ،ت�شمل متطلبات اجلامعة وع��دده��ا  13م�ساقاً ت�شرتك من الكوادر الأكادميية التي �ست�ضطلع باملهام التدري�سية والبحثية .ويجمع
فيها بقية ب��رام��ج اجلامعة الآخ ��رى ،وجتمع ب�ين اللغة العربية واللغة هذا الربنامج املتعدد التخ�ص�صات بني اجلانب النظري املتمثل يف الفل�سفة
االجنليزية والبحث واالبتكار والفل�سفة الإ�سالمية واحل�ضارة الإ�سالمية ونظرياتها ،واجلانب التطبيقي يف املمار�سات الأخالقية و�أ�سا�سيات "الفعل
والذكاء اال�صطناعي ،وغريها من امل�ساقات امل�شرتكة التي تهيئ الطالب الفل�سفي" الذي يمُ ّكن الطلبة من بناء فكر راجح ور�صني.
للتخ�ص�ص الدقيق ،وتزويده باملهارات وتفتح �أفقه على املعارف ال�ضرورية ،وت�شمل باقي التخ�ص�صات املتداخلة مع الربنامج ق�سم الت�سامح والتعاي�ش
من خالل درا�سة الفل�سفة وتاريخها ،تاريخ العلم واملنطق ،مهارات الكتابة واللغة العربية وال��درا��س��ات الإ�سالمية وال�ت��اري��خ واللغات وغ�يره��ا ،مما
والتعبري ،مقارنة الأديان ،الإ�سالم وخطاب التجديد ،املذاهب الأخالقية ،ميكن اخلريجني من �إيجاد حلول مبتكرة لتحديات امل�ستقبل .ويتوقع
�أخالقيات التوا�صل ،ق�ضايا فكرية معا�صرة ،فل�سفة الأخالق واملعا�صرة� ،أن ي�سهم بكالوريو�س الآداب يف الفل�سفة والأخالق يف تخريج كوادر تتمتع
القانون الدويل الإن�ساين ونظرياته� ،إىل جانب التدريب امليداين وم�شروع بقدر كبري من التفكري الإن�ساين الإيجابي والديني ال�صحيح ،وقادرة على
التخرج ،وقد مت ت�صميم هذا الربنامج بعد مقارنات معيارية مع عدد من تعزيز امل�شاركة الفاعلة يف الطرح الفل�سفي الثقايف والديني املعا�صر ب�شكل
الربامج يف اجلامعات املحلية والعاملية ،كما �أ�شرفت على �إعداده ومتابعته يعبرّ عن رقي احل�ضارات واالندماج بني مكونات الب�شر وتعميق م�شرتكات
جلنة علمية متخ�ص�صة داخلية وخارجية ،و ّ
مت اعتماده من قِبل مفو�ضية الأخ��وة الإن�سانية ،كما ي�سهم الربنامج يف ت�أكيد قيم الإ��س�لام وال�سلم
والت�ضامن.
االعتماد الأكادميي بالدولة.

لالطالع على تاريخ امل�ؤ�س�سة و�إجنازاتها

متحف �شرطة دبي ي�ستقبل طلبة «�صيفنا مرح و�سعادة»
•• دبي-الفجر:

ا�ستقبل العقيد ال��دك�ت��ور جا�سم
حممد ح�سن ،مدير �إدارة ال�ش�ؤون
الإداري��ة يف الإدارة العامة للموارد
الب�شرية� ،أمني �سر جمل�س املوارد
ال�ب���ش��ري��ة ،ال�ط�ل�ب��ة امل �� �ش��ارك�ين يف
ف �ع��ال �ي��ات ��ص�ي�ف�ن��ا م� ��رح و�سعادة
يف م �ت �ح��ف � �ش��رط��ة دب � ��ي ،وذل ��ك
الطالعهم على تاريخ �شرطة دبي

منذ ت�أ�سي�سها يف ال�ع��ام ،1956
ل�ي�روي ق�صة ت�ط��ور وجم��د وعزة
ت ��ر�� �س� �خ ��ت ع� �ل ��ى م� � ��دى ال �ع �ق ��ود
املا�ضية ،حتى غدت �صرحاً �شاخماً
��ش��اه��داً على ق��وة �شرطية مهيبة
حققت �إجن��ازات �أمنية وجمتمعية
عظيمة ،ومل يتخط عمرها ب�ضعة
عقود.
و�أ�� �ش ��اد ال�ع�ق�ي��د ال��دك �ت��ور جا�سم
حممد ب ��أه��داف فعاليات �صيفنا

مرح و�سعادة التي تنظمها مبادرة
ال � ��روح الإي �ج��اب �ي��ة ب��ال �ت �ع��اون مع
جمال�س املوارد الب�شرية وال�سعادة
وااليجابية و�أ�صحاب الهمم ،و�أن
ه��ذه ال��زي��ارة ت�ب�رز دور م�ؤ�س�سة
�� ُ�ش��رط�ي��ة مهمة ل�ه��ا ت��اري��خ حافل
بالعطاء يف خدمة ال��وط��ن ،حيث
متكنوا من االطالع على حمتويات
م�ت�ح��ف � �ش��رط��ة دب ��ي ومقتنياته
التي توثق تاريخ امل�ؤ�س�سة العريق،

و�أبرز االبتكارات احلديثة يف العمل
ال�شرطي.
وجتول الطلبة يف املتحف ،وا�ستمعوا
م��ن علياء حممد العجلة رئي�س
ق�سم متحف �شرطة دبي� ،إىل �شرح
حول حمتوياته من قاعة ال�سينما
الرقمية ،وقاعة لعر�ض امل�شاركات
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ،وق ��اع ��ة مُتخ�ص�صة
لتوثيق امل�سرية التاريخية ،وق�صة
التطور والإجن��ازات املتنوعة التي

حققتها ��ش��رط��ة دب ��ي ع�ل��ى مدى
العقود املا�ضية يف خمتلف املجاالت
الأمنية واملجتمعية.
وب�ع��د اجل��ول��ة ،زار الطلبة قاعة
خ��ط ال��دف��اع ،وال�ت��ي �أُق�ي�م��ت فيها
ف�ع��ال�ي��ات م�ت�ن��وع��ة م��ن م�سابقات
ر� �س��م وور� � ��ش ع �م��ل وع��ر���ض ملادة
فلمية ع��ن ت��اري��خ �إم ��ارة دب ��ي ،ثم
التقطوا �صوراً تذكارية مع دمُية
ال�شرطية «�آمنة».
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�أخبـار الإمـارات
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ال�صحة جتري  241,098فح�صا ك�شفت عن � 1,500إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا و 1,541حالة �شفاء
•• �أبوظبي-وام:

04

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع و زي��ادة نطاق
الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -و املخالطني لهم وعزلهم �أعلنت
ال��وزارة �إج��راء  241,098فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أح��دث تقنيات الفح�ص
الطبي  .و�ساهم تكثيف �إج ��راءات التق�صي والفح�ص يف ال��دول��ة وتو�سيع
نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  1,500حالة �إ�صابة

ج��دي��دة بفريو�س ك��ورون��ا م��ن جن�سيات خمتلفة جميعها ح��االت م�ستقرة
تخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة
 969,097حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة خالل
ال�ساعات الأرب��ع و الع�شرين املا�ضية وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة
 2,325حالة.
فيما �أعلنت ال��وزارة �شفاء  1,541حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا
وتعافيها ال�ت��ام م��ن �أع��را��ض��ه بعد تلقيها الرعاية ال�صحية ال�لازم��ة منذ
دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يبلغ جمموع حاالت ال�شفاء  949,218حالة.

مركز النقل املتكامل يف �أبوظبي يوعي بال�سالمة املرورية
•• �أبوظبي-وام:

نظم مركز النقل املتكامل التابع ل��دائ��رة البلديات والنقل ب�إمارة
�أبوظبي ،وبالتعاون مع من�صة الإم��ارات ل�سالمة الطرق Road
 Safety UAEوجمموعة امل�سعود يف �أبوظبي ،حملة توعويه
ا�ستهدفت �سائقي ال�شاحنات وم��رك�ب��ات النقل الثقيلة يف حمطة
الأوزان امل�ح��وري��ة التابعة للمركز يف منطقة م�صفح ب�ه��دف رفع
م�ستوى الوعي ل��دى �سائقي املركبات الثقيلة بال�سالمة املرورية
واحلفاظ على �أمن و�سالمة م�ستخدمي الطرق يف الإمارة.
ت�ضمنت احل�م�ل��ة ت��وع�ي��ة ال���س��ائ�ق�ين ب��أه�م�ي��ة ال �ت ��أك��د م��ن �سالمة

و��ص�لاح�ي��ة الإط � ��ارات يف امل��رك�ب��ة وم ��دى مطابقتها للموا�صفات
ومعايري الأمان وال�سالمة ،خا�صة �أن خطورة الإطارات ترتفع خالل
�أ�شهر ال�صيف ب�سبب ارتفاع درجات احلرارة .كما ركزت احلملة على
زيادة الوعي لدى ال�سائقني ب�أهمية �إجراء الفح�ص الدوري ال�شامل
لل�شاحنة للت�أكد من توفر جميع عنا�صر ال�سالمة فيها و�ضرورة
اتباع �إج��راءات ال�سالمة بهدف الوقاية من احل��وادث على الطرق
ورفع كفاءة ال�سالمة املرورية لل�شاحنات.
ت�أتي هذه املبادرة يف �إط��ار اجلهود املبذولة والتعاون امل�شرتك بني
مركز النقل املتكامل وال�شركاء اال�سرتاتيجيني يف القطاع اخلا�ص
لتحقيق �أعلى م�ستويات الأمان وال�سالمة على طرق الإمارة.

عمر العلماء :الإمارات تتبنى التكنولوجيا الرقمية لتوفري �أف�ضل اخليارات التعليمية للطالب الأقل حظا يف العامل

دول العامل لال�ستفادة من مزايا
التعلم الرقمي يف تو�سيع فر�ص
التعلم.

•• نيويورك-وام:

�أكد معايل عمر بن �سلطان العلماء
وزي ��ر دول ��ة ل�ل��ذك��اء اال�صطناعي
واالق �ت �� �ص��اد ال��رق �م��ي وتطبيقات
العمل عن بعد  ،رئي�س جمل�س �إدارة
املدر�سة الرقمية� ،أن دولة الإمارات
تتبنى ن�شر العلم واملعرفة وتوفري
�أف�ضل اخليارات التعليمية جلميع
ال �ط�لاب الأق� ��ل ح �ظ �اً يف خمتلف
�أن �ح��اء ال�ع��امل م��ن خ�لال توظيف
التكنولوجيا احلديثة والتقنيات
الرقمية املتطورة لتعزيز منظومة
ال �ف��ر���ص امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة للأجيال
وحت�سني حياة النا�س.
جاء ذلك خالل ا�ستعرا�ض م�ؤ�س�سة
مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
ال �ع��امل �ي��ة �إجن ��ازات� �ه ��ا الإن�سانية
ال���ش��ام�ل��ة وم���س��اه�م��ات�ه��ا الدولية
يف خم�ت�ل��ف حم ��اور ن���ش��ر التعليم
وامل � �ع� ��رف� ��ة ومت� �ك�ي�ن املجتمعات
و�أه � ��م امل �ن �ج��زات وال �ن �ت��ائ��ج التي
حققتها م�ب��ادرة املدر�سة الرقمية
ل��دى م�شاركة وف��د حكومة دولة
الإم��ارات �ضمن املنتدى ال�سيا�سي
رفيع امل�ستوى ال��ذي يعقد �سنوياً
حول �أهداف التنمية امل�ستدامة يف
مقر الأمم املتحدة بنيويورك.
ك �م��ا مت خ �ل��ال �أع � �م� ��ال املنتدى
�إعالن مرحلة جديدة من ال�شراكة
اال�سرتاتيجية م��ع جامعة والية
�أريزونا الأمريكية ،بهدف تو�سيع
ال �ت �ع��اون ب�ي�ن امل��در� �س��ة الرقمية
وج��ام �ع��ة والي � ��ة �أري� ��زون� ��ا �ضمن
املرحلة اجلديدة يف توفري دورات
تدريب املعلم الرقمي على م�ستوى
عاملي والتعاون يف تطوير معايري
التعليم الرقمي واملعلم الرقمي.
وق ��ع االت�ف��اق�ي��ة ك��ل م��ن الدكتور
ول �ي��د �آل ع�ل��ي �أم�ي�ن ع ��ام وع�ضو

• اتفاقيات التعاون وال�شراكات العاملية الهادفة التي تعقدها املدر�سة الرقمية تهدف لالرتقاء بالتعليم وتزويد اجليل اجلديد بخيارات التعلم الرقمي
• التعليم الرقمي ي�ساهم يف تعزيز املبادرات الدولية الداعمة لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة وتوفري التعليم للجميع
• املدر�سة الرقمية ت�ستكمل تزويد �أكرث من  500معلم وم�شرف باملهارات الرقمية بال�شراكة مع جامعة والية �أريزونا الأمريكية
جمل�س �إدارة امل��در� �س��ة الرقمية،
و�آمي ماكراث ،الرئي�س التنفيذي
للعمليات ون��ائ��ب رئ�ي����س جامعة
والية �أريزونا للتوا�صل التعليمي،
ب �ح �� �ض��ور ع � ��دد م� ��ن امل �� �س ��ؤول�ي�ن
وامل�شاركني يف امل�ؤمتر.
وق� � � � ��ال م� � �ع � ��ايل ع � �م� ��ر �سلطان
ال�ع�ل�م��اء ح�ك��وم��ة دول ��ة الإم � ��ارات
ت�ع��زز ال�ت�ك��ام��ل وال �ت �ع��اون الدويل
ال �ه��ادف ل �ت��زوي��د اجل �ي��ل اجلديد
م��ن ال�ط�لاب ب��امل�ه��ارات والقدرات
ال��رق�م�ي��ة ال�ت��ي مت� ّك�ن�ه��م م��ن بناء
م�ستقبل م�ستدام ،وتدعم اجلهود
الدولية يف �ضمان فر�ص التعليم
وبناء منظومة تعليمية متكاملة
مبا ي�ضمن حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة بحلول العام .2030
و�أ� � �ض ��اف �أن ات �ف��اق �ي��ات التعاون
وال�شراكات الهادفة التي تعقدها
امل ��در�� �س ��ة ال��رق �م �ي��ة م ��ع خمتلف
احلكومات وامل�ؤ�س�سات التعليمية
وامل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة وال�شركات
املتخ�ص�صة ،ت�ه��دف �إىل االرتقاء
مب�ستوى التعليم وت��زوي��د اجليل
اجل � ��دي � ��د خ� ��ا� � �ص� ��ة يف امل� �ن ��اط ��ق
وامل� �ج� �ت� �م� �ع ��ات ال � �ت� ��ي ال متتلك

فر�صاً منا�سبة بالعلوم واملعارف
الالزمة من خالل توظيف حلول
التكنولوجيا وت�ط�ب�ي�ق��ات الذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي وخ � �ي� ��ارات التعلم
ال ��رق� �م ��ي ل �ت �م �ك �ي �ن �ه��ا م� ��ن قيادة
امل���س�ت�ق�ب��ل وامل �� �ش��ارك��ة ال�ف��اع�ل��ة يف
تعزيز م�سرية التنمية العاملية.
 مرحلة جديدة من التعاونالرقمي العاملي.
بالإ�ضافة للتعاون احلايل �سرتكز
امل��رح �ل��ة اجل ��دي ��دة ع �ل��ى تو�سيع
ال �ت �ع��اون ب�ي�ن امل��در� �س��ة الرقمية
وجامعة والية �أريزونا الأمريكية،
من خالل ثالثة حماور.
املحور الأول :التعاون يف ت�أ�سي�س
امل�ع�ه��د ال��رق�م��ي ال�ع��امل��ي للتدريب
حيث �سيتم العمل يف طرح وتطوير
ب��رام��ج ال �ت��دري��ب امل�ه�ن��ي املعتمدة
ل�ل�م�ع�ل�م�ين وال �ت��و� �س��ع ب �ه��ا خ ��ارج
ال�ب�ل��دان ال�ت��ي تعمل ب�ه��ا املدر�سة
الرقمية حاليا ،و�سيقوم الطرفان
بالتعاون يف ن�شر وتعزيز الو�صول
لهذه الربامج ،وت�ستهدف الو�صول
لأك �ث��ر م ��ن  10,000م �ع �ل��م يف
جميع �أنحاء العامل.

املحور الثاين �سريكز على توفري
� � �ش � �ه� ��ادات م � �ع�ت��رف ب� �ه ��ا دول� �ي ��ا
وم�ع��اي�ير ت��دري��ب امل�ع�ل��م الرقمي،
و��س�ي�ت�ع��اون ال �ط��رف��ان يف توظيف
اخل �ب�رة وال���ش�ب�ك��ة ال��وا� �س �ع��ة لكل
منهم يف تطوير معايري التعليم
الرقمي واملعلم الرقمي.
امل�ح��ور الثالث �سريكز على قيادة
فكر التعليم الرقمي ،حيث �سيعمل
الطرفان على �سل�سلة من الندوات
ال� �ع ��ام ��ة ع �ب�ر الإن �ت��رن � ��ت والتي
�ستتناول �أب ��رز م��وا��ض�ي��ع التعليم
ال ��رق �م ��ي وت� �ط ��ورات ��ه خ��ا� �ص��ة يف
املناطق الأق��ل حظا ،وكون جامعة
والية �أريزونا رائدة عامليا يف جمال
التعليم الرقمي �ستقدم خرباتها يف
ت�صميم وتنفيذ هذا النوع الربامج
امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة ،و� �س �ت �� �س��اه��م ه��ذه
ال �ن��دوات الرقمية يف تعزيز ن�شر
فكر التعليم الرقمي وامل�ساهمة يف
اجلهود الدولية وم�شاركة جتارب
املدر�سة الرقمية مع العامل.
ك ��ذل ��ك و� �ض �م��ن امل� �ح ��ور الثالث
�سيتم ال�ت�ع��اون يف �صياغة ون�شر
�أوراق بحثية م�شرتكة يف جماالت
التعليم ال��رق�م��ي و�أث � ��ره ،و�سيتم

اال��س�ت�ف��ادة م��ن ال �ق��درات البحثية
واخل�ب�رات العالية جلامعة والية
�أري��زون��ا يف �إج��راء تقييم جلوانب
خم �ت �ل �ف��ة م ��ن ال �ت �ع �ل �ي��م الرقمي
وتطبيق املدر�سة الرقمية بهدف
ت�ق�ي�ي��م الأث � ��ر وحت��دي��د الدرو�س
امل�ستفادة بحيث يتم ن�شرها ب�شكل
دوري ومب��ا ي�ساهم يف تعزيز دور
هذا التعاون يف دعم �صياغة وقيادة
م�ستقبل التعلم الرقمي وحتقيق
�أف�ضل ا�ستفادة منه.
و�سيتم الإع�لان عن تفا�صيل هذه
ال���ش��راك��ة املو�سعة وم�شاريعها يف
ال� �ف�ت�رة ال �ق ��ادم ��ة ح �ي��ث �سيعمل
اجل � ��ان� � �ب � ��ان مب � ��وج � ��ب امل ��رح� �ل ��ة
اجلديدة ،على تعزيز ر�ؤية املدر�سة
ال��رق�م�ي��ة يف ق �ي��ادة ح ��دود التعلم
الرقمي لتمكني خمتلف املجتمعات
من احل�صول على م�ستوى متقدم
م ��ن ال �ت �ع �ل �ي��م� ،إ� �ض��اف��ة �إىل عقد
االجتماعات وال�ل�ق��اءات امل�شرتكة
مع املنظمات الدولية واملجتمعية
وامل��ؤ��س���س��ات الأك��ادمي �ي��ة املتميزة،
�إ� �ض��اف��ة �إىل اجل �ه��ات احلكومية
امل�ت�خ���ص���ص��ة يف ال�ت�ع�ل�ي��م يف عدد
م��ن ال ��دول ال�ت��ي وق�ع��ت اتفاقيات

ال �ت �ف��اه��م م ��ع امل��در� �س��ة الرقمية
لتوفري التعليم الرقمي.
و� �س �ت �ع �م��ل امل ��در� � �س ��ة م� ��ن خ�ل�ال
التحالف من �أجل م�ستقبل التعلم
الرقمي الذي يعد الأول من نوعه،
على تعزيز التعاون مع احلكومات
وامل��ؤ��س���س��ات التعليمية املختلفة،
كما تبني مرحلة التعاون اجلديدة
ب�ي�ن امل��در� �س��ة ال��رق �م �ي��ة وجامعة
والي� ��ة �أري� ��زون� ��ا الأم��ري �ك �ي��ة على
ال�ن�ج��اح الكبري ال��ذي مت حتقيقه
�ضمن امل��رح�ل��ة الأوىل م��ن والتي
مت خاللها تطوير برنامج تطوير
م �ه �ن��ي م �ت �ك��ام��ل ل �ت ��أه �ي��ل املعلم
ال��رق�م��ي ،حيث يهدف �إىل تزويد
املعلمني يف املجتمعات الأق��ل حظاً
باملهارات الرقمية ،وبناء قدراتهم
ل�ت�ع��زي��ز اال� �س �ت �ف��ادة م��ن املن�صات
التعليمية املختلفة.
 منجزات عاملية ..م��ن خ�ل�ال جل�سة احل ��وار العاملي
مل�شاركة م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد
�آل مكتوم العاملية وحمور التعليم
� ..سلطت ه��دى الها�شمي ،نائب
وزي� � ��ر � � �ش � ��ؤون جم �ل ����س ال � � ��وزراء

ل �ل �� �ش ��ؤون اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ،نائب
رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة املدر�سة
الرقمية ال�ضوء على دور املدر�سة
الرقمية .
و�أ�شارت �إىل �أن املدر�سة توفر اليوم
فر�صة التعلم الرقمي بثالث لغات
ل�ع���ش��ري��ن �أل� ��ف ط��ال��ب يف خم�س
دول ،وهدفنا ه��و ت�سجيل مليون
ط��ال��ب ب�ح�ل��ول ع��ام  .2026كما
مت تدريب  500معلم واعتمادهم
ليكونوا معلمني رقميني بالتعاون
مع جامعة والية �أريزونا ،متا�شياً
م ��ع م �� �س��اع��ي امل ��در� �س ��ة الرقمية
لفتح �آف��اق عاملية جديدة مل�ستقبل
التعليم ال��رق�م��ي مل��ن ه��م يف �أم�س
احلاجة �إليه.
و�أ�ضافت� " :أن جهود دولة الإمارات
يف املدر�سة الرقمية متاحة للعامل
�أجمع ،وي�سعدنا �أن تعرتف الأمم
امل�ت�ح��دة بالتعلم ال��رق�م��ي كواحد
م��ن م�ساراتها اخلم�سة اجلديدة
للتحول يف جمال التعليم".
و�أك � � ��دت ال �ه��ا� �ش �م��ي �أن املدر�سة
الرقمية با�شرت بتنفيذ خططها
على �أر�ض الواقع وي�سعدنا م�شاركة
ما لدينا من خربات والتعاون مع

 �شراكة تعليمية ا�سرتاتيجية ..وت��وف��ر "املدر�سة الرقمية" التي
�أط �ل �ق �ه��ا � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" يف
ن��وف�م�بر  ،2020ال�ت�ع�ل�ي��م "عن
بُعد" و "املدمج" ،بطريقة ذكية
وم� ��رن� ��ة ،وحت ��ر� ��ص ع �ل��ى متكني
جم �ت �م �ع��ات ال� �ت� �ع� � ُّل ��م واملع ِّلمني
والتطوير املهني لهم وللقيادات
واملي�سرين التعليميني
ال�ترب��وي��ة
ِّ
م � ��ن خ� �ل ��ال ب� ��رن� ��ام� ��ج ت ��دري� �ب ��ي
متكامل.
ويدعم املدر�سة الرقمية التي هي
�إحدى مبادرات م�ؤ�س�سة حممد بن
را��ش��د �آل مكتوم العاملية ،جمل�س
ا��س�ت���ش��اري دويل ي�ضم نخبة من
اخل�ب�راء العامليني م��ن م�ؤ�س�سات
ومنظمات مرموقة وحتظى بدعم
"حتالف م�ستقبل التع ّلم الرقمي"،
الذي ي�ضم �أكرث من  30منظمة
دولية وم�ؤ�س�سة �أكادميية ،وتهدف
�إىل مت �ك�ي�ن ال �ط �ل �ب��ة ب �خ �ي ��ارات
التعلم الرقمي يف املناطق النائية
والنامية والأقاليم التي ال تتوفر
فيها الظروف املالئمة �أو املقومات
ال �ت��ي ي�ح�ت��اج�ه��ا ال �ط �ل �ب��ة ملتابعة
تعليمهم ،كما توفر خ�ي��اراً نوعياً
معتمداً للتعلم عن بُعد ،م�ستهدفة
بالدرجة الأوىل الفئات املجتمعية
الأك� �ث ��ر ه �� �ش��ا� �ش��ة والأق� � � ��ل حظا
والالجئني والنازحني ،عرب مواد
ومناهج تعليمية ع�صرية ت�ستفيد
م ��ن ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وتطبيقات
التقنيات املتقدمة.

نورة الكعبي ت�شهد افتتاح الدورة الـ 23من املعر�ض الفني الدويل ترينايل ميالن
•• ميالن -وام:

�شهدت معايل ن��ورة بنت حممد الكعبي ،وزي��رة الثقافة وال�شباب ،افتتاح
املعر�ض الفني الدويل "ترينايل ميالن" بدورته الـ 23التي تقام هذا العام
حتت �شعار "املجهول املجهول :مقدمة �إىل الألغاز" ،ب�إ�شراف عاملة الفيزياء
الفلكية والرئي�س التنفيذي للتنوع يف وكالة الف�ضاء الأوروب �ي��ة �أر�سيال
ف��اودو و ي�ستمر حتى  11دي�سمرب ال �ق��ادم ،وذل��ك يف �إط��ار زي��ارة ر�سمية
لإيطاليا ت�ستمر �أربعة �أيام.
والتقت معايل الكعبي والوفد املرافق لها بعدد من ال�شخ�صيات الر�سمية
امل �ت��واج��دة يف امل �ع��ر���ض ،ح�ي��ث �أق �ي��م ح�ف��ل االف �ت �ت��اح يف م���س��رح الرتينايل
الرئي�سي ،بح�ضور م�ع��ايل لويجي دي م��اي��و ،وزي��ر اخل��ارج�ي��ة والتعاون
الدويل يف �إيطاليا ،ومعايل �إيلينا بونيتتي ،وزيرة الأ�سرة وتكاف�ؤ الفر�ص

يف �إيطاليا ،ومعايل مايا غويكوفيت�ش ،نائبة رئي�س الوزراء وزيرة الثقافة
والإع �ل��ام ب�ج�م�ه��وري��ة ��ص��رب�ي��ا ،و�أن � ��دري ك��ر��س��ت ،ن��ائ��ب وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة يف
جمهورية الت�شيك� ،إ�ضاف ًة �إىل جوي�سيبا �ساال ،عمدة مدينة ميالن ،وكارال
موروغالو ،املدير العام للرتينايل ،و�أتيليو فونتانا ،رئي�س منطقة لوماردي،
ودمي�ت�ري ك�يرك�ن�ت��زي����س� ،أم�ي�ن ع��ام امل�ك�ت��ب ال ��دويل ل�ل�م�ع��ار���ض ،وبنديتا
مريالي�س تاجليابو ،رئي�سة جلنة حتكيم جوائز  ،Bee Awardsكما
مت خالل احلفل تعريف اجلمهور على ك ّل من اري�سليا فاندو ،وفرا�سي�س
كريي و�أعمالهما  ،و ترافق ذلك �أي�ضا مع توزيع جوائز تكرمي �أف�ضل ثالثة
�أجنحة دولية مع .Bee Awards
وعقب االفتتاح عقدت معايل ن��ورة بنت حممد الكعبي ،لقا ًء جمعها مع
�ستيفانو بويري ،رئي�س ترينايل ميالن ،ملناق�شة �سبل التعاون يف جماالت
الفن والثقافة ،يف الوقت نف�سه زار وفد الوزارة معهد مارانغوين للمو�ضة،

ال��ذي افتتح م��ؤخ��راً ف��رع�اً ل��ه يف �إم ��ارة دب��ي بعد ف��روع يف ك��ل م��ن ميالنو
وفريينزي وباري�س ولندن ،ليبد�أ يف تقدمي دورات متخ�ص�صة يف املو�ضة
وت�صميم الأزياء يف الدولة ،حيث ي�ستعد ال�ستقبال �أول دفعة من الطالب
يف �سبتمرب املقبل .و قالت معايل نورة الكعبي :يعد معر�ض ترينايل ميالن
�أح��د �أب��رز الأح ��داث الثقافية والفنية املعا�صرة التي حتتفي بالت�صميم
والفنون املعا�صرة ،وجميل ما ن�شهده هذا العام من دمج بني العلوم والفنون
وحم��اول��ة ا�ستك�شاف الأل�غ��از الكثرية التي ت�ضمها الرتكيبات والأعمال
الفنية املعرو�ضة ودالالتها.
و�أ� �ض��اف��ت معاليها �أن امل�ع��ر���ض مي�ن��ح ال�ف��ر��ص��ة مل���ش��اه��دة �أع �م��ال فنانني
ومعماريني وم�صممني وكتاب ومو�سيقيني يف مكان واحد� ،شاكرة القائمني
على املعر�ض جهودهم التي انعك�ست يف كافة �أروق��ة وزواي��ا املعر�ض الذي
جمع �أعما ًال متميزة من كافة �أنحاء العامل.

وتابعت معاليها ان الثقافة ت�ش ّكل حلقة و�صل جوهرية و�أ�صيلة تربط
ال�شعوب واحل�ضارات الإن�سانية وتعبرّ عنها ،وترينايل ميالن ين�ضم لكوكبة
الفعاليات العاملية التي ت�ساهم يف تعزيز هذه الروابط الإن�سانية ،خا�ص ًة �أنه
ي�ضم �أعما ًال من دول خمتلفة ،منها اليابان والواليات املتحدة الأمريكية
وتركيا و�إيطاليا وغريها ،وق��د قمنا مبناق�شة فر�ص تعاون خمتلفة مع
القائمني على املعر�ض والفنانني امل�شاركني ،ونتطلع �إىل �أن ت��رى النور
قريباً على �أر�ض دولة الإمارات يف القريب العاجل.
ويقدّم املعر�ض ال��دويل �أك�ثر من  100من الأع�م��ال الفنية وم�شروعات
لفنانني وباحثني وم�صممني عامليني ،ي�ستعر�ضون ب�أعمالهم �سل�سلة من
املو�ضوعات منها اجلاذبية واخل��رائ��ط وفنون العمارة وغريها كما يو ّفر
احلدث م�ساحة ح ّرة للنقا�ش مبا يع ّزز من وجهات النظر ،ويق ّرب املفاهيم،
وي�سهّل من تبادل اخلربات واملعارف يف خمتلف املجاالت الإبداعية.
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حاكم �أم القيوين :كلمة رئي�س الدولة ت�ؤكد احلر�ص على ا�ستقرار
الإمارات وامل�ضي يف م�سرية البناء
•• �أم القيوين-وام:

�أ�شاد �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم �أم القيوين بالكلمة التي وجهها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" �إىل �شعب دولة الإمارات
واملقيمني على �أر�ضها اخلرية  ،والتي جاءت لت�ؤكد احلر�ص على احلفاظ
على ا�ستقرار دولة الإمارات وامل�ضى قدما يف م�سرية البناء نحو م�ستقبل
مزدهر للإمارات .و�أكد �سموه يف ت�صريحات له �أن كلمة �صاحب ال�سمو

رئي�س الدولة ج��اءت يف �إط��ار حر�ص �سموه على موا�صلة هذه امل�سرية
اخل�ي�رة يف ال�ب�ن��اء وت��ر��س�ي��خ دع��ائ��م التنمية وت�ع��زي��ز وت�ن��وي��ع م�صادر
االقت�صاد ال��ذي يعترب املحور اال�سرتاتيجى ،وتر�سيخ مبادىء و�أ�س�س
التالحم الوطني والإن���س��اين يف ال��دول��ة لت�صبح الإم ��ارات م��ن �أف�ضل
الدول من حيث التنمية االقت�صادية واالجتماعية .وقال� " :أننا نعاهد
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة على اال�ستمرار على النهج وامل�ضي قدما
يف م�سرية البناء نحو م�ستقبل م�شرق للدولة " .و�أك��د �صاحب ال�سمو
حاكم �أم القيوين �أن ما جاء فى كلمة �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ي�ؤكد

من جديد �أن القيادة الر�شيدة للدولة ت�ضع �ضمن م�س�ؤوليتها ت�أمني
م�ستقبل م�شرق لأجيال احلا�ضر وامل�ستقبل  ،وم�ضاعفة اجلهود لرفعة
مكانة الدولة ومكت�سباتها  .و�أ�شاد مبا ت�ضمنته كلمة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" والتي
ا�ستلهم �سموه خاللها من ر�ؤى و�أرث الآب��اء امل�ؤ�س�سني ر�سالة ملهمة
ل�شعب الإم��ارات واملقيمني على �أر�ضها الطيبة  .ودعا �سموه اهلل العلي
القدير �أن يوفق �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة و�أن ينعم عليه بال�صحة
والعافية و�أن يوفقه يف قيادة دولة الإمارات نحو م�ستقبل مزدهر .

عبدامللك القا�سمي :كلمة رئي�س الدولة وىل عهد �أم القيوين :كلمة رئي�س الدولة
خارطة طريق مل�ستقبل م�شرق
حملت ر�ؤى ثاقبة لتحقيق مزيد من الإجنازات

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�أكد معايل ال�شيخ عبدامللك بن كايد القا�سمي امل�ست�شار اخلا�ص ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة �أن كلمة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" �أم�س ر�سمت خارطة طريق مل�ستقبل م�شرق
لدولة الإمارات خالل العقود القادمة و حددت مالمح �سيا�ستها الداخلية و اخلارجية.
و قال ال�شيخ عبدامللك بن كايد القا�سمي يف ت�صريحات له �إن كلمة �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة حملت ر�سالة حانية
من �أب لأبنائه و �أن الدولة بقيادة �سموه عازمة على موا�صلة نهج الآباء امل�ؤ�س�سني.
و �أ�شار �إىل �أن الكلمة �أكدت على ثوابت الدولة و نهجها يف جعل املواطن حمور اهتمامها �إىل جانب تعزيز التنمية
االقت�صادية والقدرة التناف�سية للتفوق يف امل�ؤ�شرات العاملية وحتقيق �أعلى املراكز يف خمتلف امليادين.

•• �أم القيوين -وام:

�أ��ش��اد �سمو ال�شيخ را�شد بن �سعود بن را�شد املعال ويل عهد �أم
القيوين بالكلمة التى وجهها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ل�شعب دولة الإمارات
و املقيمني على �أر��ض�ه��ا الطيبة و �أك��د �أن�ه��ا حتمل ر�ؤى ثاقبة
ت�ستهدف حتقيق مزيد من الإجن��ازات من خالل التالحم بني
القيادة الر�شيدة و ال�شعب الويف .و قال �سموه يف ت�صريحات له

�إن كلمة �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة " حفظة اهلل " حملت فى
طياتها نظرة م�ستقبلية ملواكبة تطلعات �شعب الإمارات واملقيمني
على �أر��ض�ه��ا وف��ق ر�ؤي��ة ثاقبة ت�ست�شرف امل�ستقبل ف��ى خمتلف
املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
و و�صف �سموه كلمة �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ب�أنها خارطة
طريق ملوا�صلة م�سرية اخل�ير والنماء خ�لال العقود املقبلة..
داعيا اهلل �سبحانه �أن يوفق �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة و �أن
يدمي علية ال�صحة و العافية.

زكي ن�سيبة :رئي�س الدولة ير�سم معامل الطريق وي�ضع منهاج عمل ملرحلة
تاريخية جديدة
•• ابوظبي-الفجر:

�أك� ��د م �ع��ايل زك ��ي �أن� � ��ور ن�سيبة،
امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب ال�سمو
رئي�س ال��دول��ة -الرئي�س الأعلى
جلامعة الإمارات العربية املتحدة
ان ال�ك�ل�م��ة ال �ت��ي وج�ه�ه��ا �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
ام����س الأول �إىل �أب�ن��ائ��ه و�إخوانه
��ش�ع��ب دول ��ة الإم � ��ارات واملقيمني
على �أر�ضها الطيبة ..متثل منهاج
ع �م��ل مل��رح �ل��ة ت��اري �خ �ي��ة جديدة
بقيادته احلكيمة .
و�أو�� �ض ��ح ان ك�ل�م��ة � �س �م��وه تر�سم
م �ع��امل ال �ط��ري��ق ام � ��ام الأج� �ي ��ال
احلالية وامل�ستقبلية حيث �سلط
ال �� �ض��وء ع�ل��ى م�ن�ه��ج ال��دول��ة وما
تتطلع �إىل حتقيقه خالل العقود
املقبلة من طموحات تعانق عنان
ال �� �س �م��اء ل��رف �ع��ة ال��وط��ن و�ش�أنه
واع �ل�اء كلمته داخ�ل�ي��ا و�إقليميا

وعامليا .
وم�ضى زكي ن�سيبة يقول " بحكمة
ال �ق��ائ��د امل���س�ت�ن�ير ت �ن��اول �صاحب
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
�إجن� � ��ازات م �� �س�يرة ف�ق�ي��د الوطن
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رحمه اهلل ،وال��ذي راف��ق امل�ؤ�س�س
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان
رحمه اهلل  ,يف كل مراحل بناء دولة
الإم ��ارات  ..وحمل �أم��ان��ة الوطن
بعد رحيله ب��إخ�لا���ص وحكمة ..
و�أدى ر�سالته جتاه �شعبه ..وترك
�إرث � �اً خ��ال��داً م��ن ال�ع�ط��اء ل�شعوب
املنطقة والعامل".
و�أ�ضاف قائ ً
ال " لقد �أراد �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة ان يخاطب
اجل �م �ي��ع ب��ال �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى حقيقة
�ساطعة كال�شم�س وهي اننا "اليوم
ونحن نرى وطننا بني دول العامل
كما �أراده زايد وامل�ؤ�س�سون رحمهم
اهلل ج �م �ي �ع �اً ..م��ن م�ك��ان��ة عالية
ودول� ��ة ق��وي��ة وم �ت �ط��ورة ..نحمد

اهلل على هذه النعم  ..وم�ستمرون
ب ��إذن اهلل على نهجهم وحكمتهم
ور�ؤيتهم".
ويف ق��ول �سموه "ن�ستلهم منهم
ال � ��درو� � ��س وال � �ع�ب��ر يف ال� �ق� �ي ��ادة
والإرادة ..و� �س �ي �ب �ق��ى تاريخنا
وهويتنا وموروثنا الثقايف جزءاً
�أ�سا�سياً يف خططنا �إىل امل�ستقبل".
دالله وا�ضحة على موا�صلة ال�سري
على نهج الإباء امل�ؤ�س�سني بالتعاون
والعمل مع �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء

امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى ل�ل�احت��اد حكام
الإمارات ".
وو�صف زكي ن�سيبة ت�أكيد �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان � ،أن �شعب دول��ة الإم ��ارات
حم� ��ور اه �ت �م��ام دول �ت �ن��ا املباركة
وعلى قمة �أولوياتها منذ ن�ش�أتها،
و��س�ي�ظ��ل منهج "�سعادة املواطن
ورعايته " الأ�سا�س يف كل خططنا
نحو امل�ستقبل.هو مبثابة تر�سيخ
ملبد�أ ار�ساه الوالد امل�ؤ�س�س املغفور
ل ��ه ال���ش�ي��خ زاي ��د ب��ن ��س�ل�ط��ان ال
نهيان رحمه اهلل  ,بان املواطن هو
ثروتنا احلقيقية ".
وقال معاليه " ي�ضعنا نهج �سموه
�أم��ام حمطة جديدة بكل املعايري
يف م�سرية التنمية واالزدهار التي
�أر�ساها الآب��اء امل�ؤ�س�سون رحمهم
اهلل ،ع�ن��وان�ه��ا ال�ع��ري����ض الإمي ��ان
ب �ق��درات �أب �ن��اء وب �ن��ات الإم � ��ارات،
وال� �ت� ��أك� �ي ��د ع �ل��ى م��وا� �ص �ل��ة دعم
م��واه��ب وج �ه��ود ك��اف��ة القاطنني

ع �ل��ى �أر�� � ��ض ال ��دول ��ة م ��ن خالل
ت�ع��زي��ز وت�ن��وي��ع ال�ف��ر���ص يف �شتى
املجاالت.
و�أ�� � �ض � ��اف " يمُ � � ّه� ��د ه � ��ذا النهج
اال�سرتاتيجي الرا�سخ النطالقة
نحو التم ّيز ال�ع��امل��ي وال��ري��ادة يف
ال �ق �ط��اع��ات امل�ستقبلية املُتم ّثلة
يف االق �ت �� �ص��اد ال��رق �م��ي وال ��ذك ��اء
اال�صطناعي واالب�ت�ك��ار والف�ضاء
واالق �ت �� �ص��اد ال ��دائ ��ري وال�صحة
وال�صناعات املتقدمة ،كما ير�سم
لنا توجهاً ا�سرتاتيجياً لأ�سلوب
التعامل املرن مع خمرجات التطور
التكنولوجي املت�سارع وا�ستيعاب
التغريات املختلفة يف القطاعات
االقت�صادية والوظائف التقليدية
وحتوالت هيكل االقت�صاد العاملي،
بهدف تعزيز قدراتنا التناف�سية
ومتكني الإمارات من االرتقاء �إىل
�أعلى امل�ؤ�شرات التناف�سية العاملية.
واك ��د ع�ل��ى �أه�م�ي��ة ح��دي��ث �سموه
عن �أن "دولة الإم ��ارات �ست�ستمر

يف نهجها الرا�سخ يف تعزيز ج�سور
ال �� �ش��راك��ة واحل � � ��وار والعالقات
الفاعلة وامل �ت��وازن��ة القائمة على
ال �ث �ق��ة وامل �� �ص��داق �ي��ة واالح �ت��رام
امل�ت�ب��ادل م��ع دول ال�ع��امل لتحقيق
اال�ستقرار واالزدهار للجميع".
وك��ذل��ك ت�أكيد �سموه �إن "�سيادة
دول � ��ة الإم� � � � ��ارات و�أم� �ن� �ه ��ا مبد�أ
�أ�سا�سي ال ميكن ال�ت�ن��ازل عنه �أو
التهاون فيه  ..ومند يد ال�صداقة
�إىل كل دول املنطقة والعامل التي
ت�شاركنا قيم التعاي�ش واالحرتام
املتبادل لتحقيق التقدم واالزدهار
للجميع".
و�أ�� � �ش � ��ار زك � ��ي ن �� �س �ي �ب��ة يف ختام
ت�صريحه اىل ان �صاحب ال�سمو
رئ�ي����س ال��دول��ة ت�ط��رق اىل الدور
الإيجابي ال��ذي يقوم به املقيمني
م� ��ن ح� � ��وايل  200ج �ن �� �س �ي��ة يف
ال�ع�م��ل اىل ج��ان��ب امل��واط�ن�ين من
اج��ل نه�ضة االم � ��ارات وتطورها
وازدهارها.

العور :رئي�س الدولة و�ضع يف كلمته خارطة طريق وا�ضحة مل�ستقبل الإمارات
•• دبي -وام:

قال معايل الدكتور عبدالرحمن
بن عبد املنان العور وزي��ر املوارد
جت�سد الكلمة
الب�شرية والتوطني ّ
توجه من خاللها
التاريخية التي ّ
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" �إىل مواطني دولة
الإم� ��ارات واملقيمني على �أر�ضها

ر�ؤي ��ة ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة مل�ستقبل
الإم� � � � ��ارات وجم �ت �م �ع �ه��ا والأف� � ��ق
ال � ��ذي ت��ر� �س �م��ه مل �� �س�ي�رة االحت� ��اد
ل�ل���س�ن��وات امل�ق�ب�ل��ة وال� ��ذي يعك�س
هوية الدولة والركائز الرا�سخة
التي تنطلق منها ،ويف مقدمتها
امل �ب��ادئ الإن���س��ان�ي��ة ال �ت��ي �أر�ساها
الآب ��اء امل��ؤ��س���س��ون ،ويف طليعتهم
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان "طيب اهلل ثراه" وجعل

��ش�ع��ب دول� ��ة الإم � � ��ارات ومتكينه
حمور اهتمام الدولة ويف مقدمة
ق �م��ة �أول��وي��ات �ه��ا وب �ن ��اء اقت�صاد
تناف�سي متنوع وم�ستدام ي�ضمن
م�ستقبل م�شرق للأجيال احلالية
واملقبلة.
و�أك� ��د م�ع��ال�ي��ه يف ت���ص��ري�ح��ات له
�أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب� ��ن زاي � � ��د �آل ن� �ه� �ي ��ان و�� �ض ��ع يف
ك�ل�م�ت��ه خ ��ارط ��ة ط��ري��ق وا�ضحة

مل�ستقبل ال ��دول ��ة ،م�ق��دم��ا نهجا
جليا لرت�سيخ التجربة التنموية
الفريدة للإمارات وتعزيز قدرتها
التناف�سية ومكانتها الرائدة عاملياً
خ�ل�ال ال �ع �ق��ود ال�ق�ل�ي�ل��ة املقبلة.
و�أ�ضاف  " :نلتزم بدورنا مبوا�صلة
ال �ع �م��ل وف ��ق ت��وج �ي �ه��ات قيادتنا
احل �ك �ي �م ��ة يف ت �� �س ��ري ��ع اخلطى
ل�ت���ش�ج�ي��ع ال �ق �ط��اع��ات اجلديدة
ذات الأولوية واالرتقاء بتناف�سية

وجاذبية االقت�صاد الوطني ليكون
م��ن ب�ين الأن �� �ش��ط يف ال �ع��امل ،مع
ت��ر��س�ي��خ ال �� �ش��راك��ات م��ع القطاع
اخل��ا���ص ل��زي��ادة ال�ن�م��و والتنويع
االقت�صادي وم�ضاعفة فر�ص خلق
الوظائف ومتكني القوى العاملة
مبا يحفظ مكت�سبات الدولة التي
�أ�صبحت منوذجا عامليا يحتذى يف
جت��ارب تطوير ال��دول والنهو�ض
بقدراتها ".

علي بن حرمل الظاهري� :سعادة �شعب الإمارات ر�سالة رئي�س الدولة
•• �أبوظبي-الفجر:

�أك� � ��د ال ��دك� �ت ��ور ع �ل��ي ب ��ن حرمل
ال �ظ��اه��ري رئ �ي ����س جم�ل����س ادارة
ج��ام �ع��ة �أب��وظ �ب��ي ع �ل��ي �أن كلمة
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب��ن زاي��د ال نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل �أدخلت ال�سرور ون�شرت
البهجة يف قلوب جميع �أبناء �شعب
االم� ��ارات وامل�ق�ي�م�ين ع�ل��ي �أر�ضها
ف�ه��ي ت��د��ش��ن م��رح�ل��ة ج��دي��دة من
نه�ضة الوطن وري��ادت��ه حيث �أكد
�سموه علي ثوابتنا الوطنية منذ
ع�ه��د ال�ق��ائ��د امل��ؤ��س����س امل�غ�ف��ور له

ال�شيخ زاي��د بن �سلطان ال نهيان
طيب اهلل ثراه وما �أر�ساه من نهج
�سار عليه املغفور له ال�شيخ خليفة
بن زاي��د طيب اهلل ث��راه وه��و نهج
يعلي م��ن �سعادة امل��واط��ن وراحته
 ،وم � ��ع ه � ��ذا اخل � �ط� ��اب اجل ��ام ��ع
ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ف�إن
ال�ع�ن��وان الأك�ب�ر ه��و ��س�ع��ادة ورفاه
�شعب االمارات.
و�أ� �ش��ار د .علي ب��ن ح��رم��ل ايل ان
ك �ل �م��ات � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و رئي�س
ال ��دول ��ة �أك � ��دت �أن ب �ن��اء االن�سان
يت�صدر �أج �ن��دة اخلم�سني املقبلة
تعليما ورعاية �صحية واجتماعية

وث�ق��اف�ي��ة وه ��ذه ال�ك�ل�م��ات مبثابة
خ � ��ارط � ��ة ط� ��ري� ��ق ل � �غ ��د م�شرق

وم�ستقبل مزدهر لوطن �آمن ب�أن
راي�ت��ه دائ�م��ا ف��وق امل��ري��خ  ،واليوم
ف�إن دولة االم��ارات بقيادة �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم �م��د ب ��ن زاي ��د
ت��ر��س��م م�لام��ح امل�ستقبل مواكبة
ل �ل �ت �ق��دم ال �ع �ل �م��ي والتكنولوجي
ب�سواعد �أبنائها وعقولهم املبدعة
ور�ؤاه� � � ��م اخل�ل�اق ��ة ف �ف��ي كلمات
�سموه طاقة ايجابية جلميع ابناء
وب �ن��ات ال��وط��ن وخ��ا� �ص��ة ال�شباب
ال� ��ذي� ��ن مي �ث �ل ��ون ث� � ��روة ال ��وط ��ن
وع �ت��اده للم�ستقبل امل���ش��رق  ،كما
�أن ال�ت�ن��وع وال�ت���س��ام��ح والتعاي�ش
احل �� �ض��اري ك��ان ح��ا��ض��را يف كلمة

�سموه ف��الإم��ارات من��وذج��ا ملهما
للعامل وعا�صمة للت�سامح ورائدة
يف تقدمي امل�ساعدات لل�شعوب دون
نظر للون او دين او جن�س .
و�أ� � � �ش � ��ار د .ب� ��ن ح ��رم ��ل ايل ان
دول� ��ة االم � � ��ارات ب �ق �ي��ادة �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم �م��د ب ��ن زاي ��د
ت��ر� �س��خ ��س�ي��ا��س�ت�ه��ا اخل��ارج �ي��ة مع
خم �ت �ل��ف دول ال � �ع� ��امل ا�ستنادا
ملبادئ ح�سن اجل��وار ون�شر ال�سلم
واال� �س �ت �ق��رار ون �ب��ذ ال �� �ص��راع��ات ،
و�ستظل االم��ارات �أيقونة ال�سالم
يف املنطقة وال �ع��امل ت�سعي دائما
خلري الب�شرية تن�شر قيم الت�سامح

والتعاي�ش بني الب�شر دون متييز
وه��و نهج ور��س��ال��ة متوا�صلة منذ
ان �ط�ل�اق م �� �س�يرة االحت � ��اد  ،لقد
جاءت كلمات �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة نربا�سا حاملة كل ال�سرور
ل�شعب دول��ة االم� ��ارات واملقيمني
علي �أر�ضها را�سمة خارطة مفعمة
بالأمل لنه�ضة اقت�صادية وازدهارا
تنمويا وع�لاق��ات ت�ع��اون و�شراكة
م��ع خم�ت�ل��ف دول ال �ع��امل  ،اليوم
تر�سخ دولة االم��ارات مكانتها من
جديد وند�شن ع�صرا ذهبيا لبناء
االن �� �س��ان ون���ش��ر ال �� �س�لام واخلري
للب�شرية كافه .

�أكادميية �أبوظبي احلكومية :ملتزمون مبوا�صلة االرتقاء بكفاءات وخربات املوارد الب�شرية يف الدولة
•• �أبوظبي -الفجر:

قالت �سعادة �أمل اجلابري ،القائم
ب� ��أع� �م ��ال م ��دي ��ر ع � ��ام �أك ��ادمي� �ي ��ة
�أب ��وظ� �ب ��ي احل �ك��وم �ي��ة" :نتطلع
ملوا�صلة جهودنا الرامية �إىل دعم
وت�ع��زي��ز ك �ف��اءات وخ �ب�رات امل ��وارد
الب�شرية يف �إم��ارة �أبوظبي ودولة
الإم� � � � � ��ارات ،وت� �ع ��زي ��ز دوره � � ��م يف

امل�ساهمة ب��دع��م م�سرية التنمية
التي ت�شهدها الدولة عرب موا�صلة
العمل نحو تعزيز جتربة التعليم
وت �ط��وي��ر ف��ر���ص ال�ت�ع�ل��م املتاحة
ل� �ل� �م ��وارد ال �ب �� �ش��ري��ة يف حكومة
�أبوظبي وال��دول��ة و�أف��راد املجتمع
املحلي ،لبناء جي�ش من الكفاءات
اال�ستثنائية امل�ت�م�ي��زة يف خمتلف
املجاالت ،ومتكينهم من موا�صلة

دوره� ��م ال �ف��اع��ل يف حت�ق�ي��ق رفعة
الوطن".
وم��ن جانبها ،قالت �سعادة �سمية
ع �ب��دال �ع��زي��ز احل ��و� �س �ن ��ي ،عميد
�أكادميية �أبوظبي احلكومية�" :إن
كلمة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
(حفظه اهلل) تعترب نهجاً مل�ستقبل
�أ��س��ا��س��ه االزده � ��ار وال�ت�م�ي��ز الذي
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لطاملا نعمت به دول��ة الإم��ارات يف
م�سريتها اال�ستثنائية التي د�شنها
الآب ��اء امل�ؤ�س�سون ،وحملت رايتها
ق�ي��ادت�ن��ا ال��ر��ش�ي��د ل�تر��س��خ مكانة
وطننا احلبيب يف م�صاف الريادة".
و�أ� �ض��اف��ت احل��و� �س �ن��ي" :ن�ؤكد يف
�أك ��ادمي� �ي ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي احلكومية
موا�صلتنا االلتزام بتعزيز جهودنا
وم�ساعينا ال��رام�ي��ة �إىل االرتقاء

ب � ��امل � ��وارد ال �ب �� �ش��ري��ة يف الإم � � ��ارة
وال��دول��ة باعتبارهم ال�ث�روة التي
و�ضعت حجر �أ�سا�س يف املنظومة
التنموية لدولة الإمارات و�أ�سهمت
يف حتقيق ر�ؤيتها اال�سرتاتيجية
ل�ب�ن��اء اق�ت���ص��اد تناف�سي م�ستدام
قائم على املعرفة مبا يتما�شى مع
ت��وج�ي�ه��ات رئ�ي����س ال��دول��ة حفظه
اهلل ورعاه".

�سعيد ال�شرقي :كلمة رئي�س الدولة معربة
عن الطموحات لتحقيق املزيد من الإجنازات

•• الفجرية-وام:

�أك��د ال�شيخ �سعيد ب��ن ��س��رور ال�شرقي ،رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة
و�صناعة الفجرية� ،أن كلمة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،ج��اءت �شاملة ومعربة عن طموحات و�آمال
القيادة الر�شيدة و�شعب الإمارات واملقيمني لتحقيق املزيد من الإجنازات
لتظل الإمارات دوما يف م�صاف الدول املتقدمة عاملياً.
وثمن ال�شيخ �سعيد ال�شرقي -يف ت�صريح �أم����س -عالياً م��ا ج��اء يف كلمة
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة"حفظه اهلل" ب�ش�أن دور القطاع اخلا�ص
املحوري و�أهميته و�أنه يجب تن�شيطه وزيادة م�ساهمته يف النمو االقت�صادي
والتنمية امل�ستدامة ،و�أ�شار �إىل �أن االرتقاء بالقطاع اخلا�ص يتطلب حتركاً
فاع ً
ال من القائمني عليه ليكون دوره بارزاً يف كافة املجاالت.

حممد بن علي النعيمي :كلمة رئي�س
الدولة دعوة ملزيد من العمل واالجتهاد
�أك��د ال�شيخ حممد بن علي النعيمي رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الإح�سان
اخلريية� ،أن كلمة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
الدولة حفظه اهلل ،جاءت يف وقت ا�ستثنائي لتثبت �أن الإمارات بقيادة �سموه
مت�ضي على نف�س النهج وامل�سرية التي ر�سخها املغفور له ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،و�سار
ع�ل��ى خ �ط��اه ال���ش�ي��خ خليفة ب��ن زايد
رحمه اهلل تعاىل ،و�أنها مبثابة ر�سالة
لأبنائه و�إخوانه �شعب دولة الإمارات
واملقيمني على �أر�ضها الطيبة ولدول
العامل ،و�أنها ا�ستمراراً لتعزيز امل�سرية
التنموية ال�شاملة ال�ت��ي ت�ضمن لها
ال�ت�ق��دم واالزده� � ��ار .و�أ� �ض��اف ال�شيخ
حممد بن على النعيمي� ،أن �صاحب
ال�سمو رئي�س ال��دول��ة� ،أك��د يف كلمته
ع �ل��ى ح ��ر� ��ص ال� ��دول� ��ة ل �ل �ع �م��ل على
مت�ك�ين و�إ� �س �ع��اد امل��واط��ن ورع��اي�ت��ه يف
املقام الأول ،و�أن دولة الإمارات �ستظل
داعمة لل�سالم واال�ستقرار يف املنطقة،
و �أن � �ه� ��ا مت �ت �ل��ك م �ن �ظ��وم��ة تنموية
متطورة �شاملة ومتكاملة مما جعلها م�صدراً لإلهام �شعوب العامل� .إن هذه
الر�سالة مبثابة خارطة طريق ومنهج �أ�صيل للدولة و�شعبها ور�سالة ل�صناعة
امل�ستقبل ب�أمنه وطاقته واقت�صاده والإزدهار والوئام .وهذا مب�ؤازرة وم�ساندة
�إخوانه �أع�ضاء املجل�س الأعلى حفظهم اهلل ..و�أخ�يراً �ستبقى الإم��ارات كما
�أر�سى دعائمها املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه �سنداً للدول
املحتاجة يف الأزمات ومتد يد العون لها دون النظر �إىل دين �أو عرف �أو لون،
وتعزيز ج�سور ال�شراكة واحلوار مع دول العامل كافة.

ر�شا خلف ال�شام�سي :كلمة رئي�س الدولة خارطة
الطريق نحو الرخاء واال�ستقرار واالزدهار

•• عجمان -الفجر:

�أ�شادت ال�سيدة ر�شا خلف ال�شام�سي املدير العام لهيئة النقل عجمان بالندب
بالكلمة التي وجهها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" و التي كانت �إيذانا بانطالقة قوية نحو م�ستقبل �أكرث
�إ�شراقا ورخاء لدولة الإم��ارات و�شعبها الويف و املقيمني على �أر�ضها الطيبة
 ،وقالت �إن كلمة رئي�س الدولة تعك�س
ال��ر�ؤي��ة احلقيقية الزده ��ار الإم ��ارات
دولياً وعاملياً ويف احلا�ضر وامل�ستقبل .و
�أ�شارت ر�شا خلف ال�شام�سي �إىل تركيز
كلمة �سموه على النظرة امل�ستقبلية
امل�شرقة ب�أن دولة الإمارات تتطلع نحو
الأخ��ذ مبزيد من املعايري العاملية يف
جميع قطاعاتها والإمي��ان بالقدرات
الإم��ارات�ي��ة والعن�صر الب�شري  ،و�أنه
ميكن اال�ستدالل من خطاب �صاحب
ال�سمو رئي�س ال��دول��ة على الر�سائل
املبا�شرة التي وجهها ل�شعب الإمارات
واملقيمني فيها ب�أن دولة الإمارات هي
م�صدر �إلهام و�أمل ل�شعوب املنطقة والعامل ،و�ستبقى وتتطور بجهود �أبنائها
واملقيمني على لتحقيق هذه الر�ؤية اال�ست�شرافية  .و �أ�ضافت �أن كلمة �سموه
كانت مفعمة باملحبة و الدعوة �إىل ال�سالم من �أجل الب�شرية كلها و �إىل عامل
من الت�سامح و الأخ��وة بني خمتلف الأع��راق و الأجنا�س والأدي��ان موا�صال
م�سرية زايد اخلري الذي امتدت �أياديه البي�ضاء �إىل كل بقاع الأر�ض .
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طوارئ اخلارجية تتعامل مع  155بالغا طارئا للمواطنني يف اخلارج خالل �إجازة عيد الأ�ضحى
•• �أبوظبي-وام:
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تعاملت وزارة اخل��ارج�ي��ة و ال�ت�ع��اون ال ��دويل يف ال �ف�ترة م��ن � 8إىل 11
يوليو اجلاري مع  155بالغا طارئا للمواطنني خارج الدولة على مدار
ال�ساعة و متت اال�ستجابة لها فور تلقيها عرب خط الطوارئ على الرقم
.0097180024
و تعمل الوزارة على اال�ستجابة للبالغات الطارئة ومتابعة �سري العمل وفق
خطة متكاملة وموحدة ل�ضمان ت�سلم البالغات وو�صولها للفرق املعنية
يف �أ�سرع وق��ت و وظفت �آلية ومنظومة متكاملة ملراقبة ا�ستجابة الفرق
للبالغات منذ ت�سلمها حتى عملية االغالق و التن�سيق مع جميع الأطراف
للت�أكد من ح�صول املواطن على الدعم املطلوب.

و �أكد �سعادة عبدالعزيز طالب احلب�سي مدير �إدارة �ش�ؤون املواطنني بالوزارة
حر�ص الوزارة على تبني حلول مبتكرة و توظيف �أف�ضل الأنظمة لتعزيز
�سرعة اال�ستجابة للبالغات الطارئة مو�ضحا �أنه مت الرد على  93%من
البالغات خالل  10ثوان فيما مت تفعيل تقنية �إع��ادة االت�صال التلقائي
باملكاملات الفائتة خالل �أقل من  10دقائق.
و �أ�ضاف �سعادته �أن الوزارة جهزت فرق العمل امل�ؤهلة للتعامل مع خمتلف
البالغات الطارئة بال�سرعة والكفاءة التي تخدم مواطني الدولة يف اخلارج
وتلبي توقعاتهم وتعاملت مع البالغات كافة خالل زمن قيا�سي منوها �إىل
�أن فرق العمل نفذت  4عمليات نقل جوي حلاالت طبية حرجة بالتعاون
مع دائرة ال�صحة – �أبوظبي ومت التعامل معها وتن�سيق عودتها للدولة.
و من منطلق حر�ص الوزارة على تقييم مدى ر�ضا املواطن عن ا�ستجابتها

لبالغاتهم الطارئة ،ق��ام الفريق املعني مبراقبة اجل��ودة والأداء يف ق�سم
ط��وارئ اخل��ارج�ي��ة بالتوا�صل م��ع امل��واط�ن�ين ك��اف��ة بعد اغ�ل�اق بالغاتهم
لالطمئنان عليهم وقيا�س مدى ر�ضاهم عن اخلدمة املقدمة و التي بلغت
. 85%
ويتم كذلك مراقبة جودة الأداء من خالل م�ؤ�شرات ت�ضمن �سرعة التنفيذ
واال�ستجابة للبالغات على �أن يتم تقييمها وفق معايري حم��ددة لقيا�س
ك�ف��اءة وفعالية �أداء ال�ف��رق املعنية لال�ستجابة والتعامل م��ع البالغات
الطارئة.
و انطالقاً من حر�صها على مواطني ال��دول��ة توا�صلت وزارة اخلارجية
والتعاون ال��دويل خالل �إج��ازة عيد الأ�ضحى املبارك مع جميع املواطنني
الإماراتيني املتواجدين يف جمهورية �سريالنكا الدميقراطية اال�شرتاكية

م��ؤك��د ًة �أنهم بخري و�أم��ان .و ح��ذرت �سفارة الدولة يف كولومبو مواطني
الدولة ودعتهم �إىل االبتعاد عن مواقع التجمعات والتظاهرات و�أماكن
اال�ضطرابات والتوا�صل مع الوزارة عرب خط الطوارئ املخ�ص�ص ملواطني
الدولة يف اخلارج يف حال تعر�ضهم لأي �أمر طارئ .و�أهابت ال�سفارة بجميع
املواطنني املتواجدين يف �سريالنكا �ضرورة الت�سجيل يف خدمة تواجدي
عرب موقع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل www.mofaic.gov.
� aeأو تطبيقها الذكي .UAEMoFAIC
و�أكدت الوزارة �أنه على جميع املواطنني املتواجدين يف اخلارج عدم الرتدد
باالت�صال على الرقم  0097180024يف حالة تعر�ضهم لأي طارئ� ،أما
يف اال�ستف�سارات والتقدمي على اخلدمات فيتوجب عليهم االت�صال على
مركز ات�صال الوزارة على الرقم 009718044444

�سعيد بن طحنون :رئي�س الدولة مي�ضي حممد بن خليفة :كلمة رئي�س الدولة عربت عن فكر قيادي فذ غايته �سعادة �شعب الإمارات
بالإمارات حلقبة جديدة مزدهرة

•• العني-وام:

�أكد معايل ال�شيخ الدكتور �سعيد بن
ط�ح�ن��ون �آل ن�ه�ي��ان �أن الكلمة التي
وجهها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي� ��د �آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س الدولة
"حفظه اهلل"� ،إىل �أب�ن��ائ��ه و�إخوانه
�شعب دول��ة الإم��ارات واملقيمني على
�أر� �ض �ه��ا ال �ط �ي �ب��ة ،ا��س�ت�ع��ر��ض��ت بكل
و�ضوح و�شفافية منهج دولة الإمارات
ور�ؤاه� � � ��ا وت �ط �ل �ع��ات �ه��ا وطموحاتها
للو�صول �إىل غاياتها لإ�سعاد �شعبها
واملقيمني على �أر�ضها وال�ت��ي �أر�سى
قواعدها املغفور له ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"
لنم�ضي نحو حقبة جديدة مزدهرة
من م�سرية دولتنا من �أج��ل ال�سالم
واال� �س �ت �ق��رار و�إ� �ش��اع��ة روح التعاون
والت�ضامن وتقدمي العون وامل�ساعدة
للمحتاجني دون النظر �إىل جن�س �أو

دين �أو عرق.
وق � ��ال �إن � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان ،خري
خ�ل��ف خل�ير ��س�ل��ف ،ف�ق��د ق �دّم �سموه
ل�ل�ع��امل من��وذج �اً م�ت�ف��رداً يف القيادة
التي ت�ؤكد اهتمام القيادة الر�شيدة
ب��امل��واط��ن ال��ذي يعد ال�ث�روة الأغلى
وج��وه��ر م���س�يرة ال��وط��ن التنموية

•• �أبوظبي-وام:

احل���ض��اري��ة .و�أ� �ش��ار معاليه �إىل �أن
�صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة يويل
املواطن �أولوية كونه ي�أتي يف مقدمة
خططه اال�سرتاتيجية وميثل ركيزة
�أ�سا�سية يف خططه امل�ستقبلية مل�سرية
ال��دول��ة للخم�سني عاما املقبلة وهو
ما يج�سد نهج الإمارات الرا�سخ التي
�أر�سى دعائمها الوالد امل�ؤ�س�س املغفور
له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" و املغفور له ال�شيخ
خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان "رحمه
اهلل" يف االهتمام ب�أبناء وبنات الوطن
وامل �ق �ي �م�ي�ن واالرت � �ق � ��اء مب�ستواهم
املعي�شي وت�ع��زي��ز ج ��ودة احل �ي��اة لهم
على م�ستوى الدولة .ومتنى معاليه
�أن ي ��دمي اهلل ع �ل��ى � �س �م��وه موفور
ال�صحة والعافيه والتوفيق وال�سداد
مل� ��ا ف� �ي ��ه اخل �ي��ر خل ��دم ��ة الأم � �ت �ي�ن
العربية والإ�سالمية ،والعامل ب�شكل
عام و�شعبه ووطنه ب�شكل خا�ص.

م�سلم بن �سامل بن حم العامري :كلمة رئي�س
الدولة ر�سمت مالمح دولة امل�ستقبل
•• العني-الفجر

ق��ال ال�شيخ م�سلم بن �سامل بن حم
العامري ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري
الوطني يف �إمارة �أبوظبي " �إن كلمة
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
زاي ��د رئ�ي����س ال��دول��ة "حفظه اهلل"
�شكلت خارطة طريق للدولة للريادة
العاملية يف املرحلة القادمة ور�سمت
م�سار الإمارات داخلياً وخارجياً
كلمات �سموه �أدخ�ل��ت الطم�أنينة يف
ق�ل��وب جميع م��ن يعي�ش ع�ل��ى هذه
الأر�� � ��ض ال�ط�ي�ب��ة ت ��أك �ي��ده ع �ل��ى �أن
امل��واط��ن �أول ��وي ��ة ال وب ��ل ع�ل��ى قمة
�أول ��وي ��ات احل �ك��وم��ة م ��ؤك ��دا �سموه
�أن "اعتزازه وف� �خ ��ره بالإن�سان
الإماراتي ال حدود له" ،و�أن "هدفه
الأول والأخ �ي�ر ه��و دول ��ة الإم ��ارات
و�شعبها"و�أي�ضاً ت ��وج ��ه �سموه
ل�ل�م�ق�ي�م�ين ع�ب�ر ع ��ن ق �ي��م ال ��وف ��اء

والتوا�ضع والأخ��وة الإن�سانية التي
يكر�سها رئي�س دول��ة الإم��ارات لهم،
حيث قال" :نثمن الدور الذي يقوم
به املقيمون على �أر�ض دولة الإمارات
الذين يعتربون الدولة بلدهم الثاين
و�إ� �س �ه��ام��ات �ه��م امل���س�ت�م��رة يف البناء
والتطوير منذ قيام دولة الإمارات"
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن

زاي��د م�ث��ال رائ��د للقيادة احلكيمة،
ومن��وذج رائ��ع للعطاء والإجن��از على
كل امل�ستويات� ،إننا نحمد اهلل� ،أن هي�أ
لنا يف الإمارات هذا القائد املرموق،
رج��ل دول��ة بكل املقايي�س ،ل��ه عطاء
متوا�صل ،و�إجن��ازات هائلة ،والتزام
ق � ��وي ب �ت �ح �ق �ي��ق اخل �ي��ر وال� ��رخ� ��اء
ل�ل�م�ج�ت�م��ع والإن� ��� �س ��ان ون �ح��ن على
ث�ق��ة ب ��أن الإم � ��ارات �ستم�ضي قدما
بتوجيهات قيادتها الر�شيدة يف �صنع
من��وذج�ه��ا اال�ستثنائي اخل��ا���ص بها
على طريق التقدم والبناء والرخاء
ول �ت �ظ��ل واح� ��ة ل ل��أم ��ن والت�سامح
وال���س�لام وال�ع�ط��اء ��س�يرا ع�ل��ى نهج
ال�ق��ائ��د امل��ؤ��س����س امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ
زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان " طيب
اهلل ثراه " الذي �أر�سى عماد جتربة
وحدوية غري م�سبوقة يوا�صل رفع
بناينها املتني �أبناء الوطن املخل�صون
قيادة وحكومة و�شعبا"

�أ�شاد �سمو ال�شيخ حممد بن خليفة
�آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي
لإم � � ��ارة �أب ��وظ �ب ��ي ب�ك�ل�م��ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان رئ�ي����س ال��دول��ة ح�ف�ظ��ه اهلل
ال �ت��ي وج �ه �ه��ا �أم� �� ��س �إىل �إخ ��وان ��ه
و�أب�ن��ائ��ه �شعب الإم� ��ارات واملقيمني
على �أر�ضها وجتلت فيها ر�ؤية �سموه
الثاقبة و خططه احلكيمة من �أجل
م�ستقبل �أف�ضل لدولة الإم��ارات يف
املجاالت كافة و �أكد فيها �أن " �سعادة
امل��واط��ن ورع��اي�ت��ه " ك��ان��ت و�ستظل
�أ� �س��ا���س وج��وه��ر ك��ل خ�ط��ط البالد

قائد عام �شرطة �أبوظبي :كلمة رئي�س الدولة تر�سم خارطة طريق مل�ستقبل �أجيالنا
•• �أبوظبي-الفجر:

قال معايل اللواء ركن طيار فار�س خلف املزروعي
قائد عام �شرطة �أبوظبي �أن كلمة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل " تر�سم خارطة الطريق مل�ستقبل
�أجيالنا ومت�ث��ل ن�برا��س�اً مهماً ل��ر�ؤي��ة القيادة
الر�شيدة يف تر�سيخ ال�سالم واملحبة والتعاي�ش
ال�سلمي واهتمام الإم��ارات بالتعاون امل�شرتك
مع �شعوب العامل ومد �أي��ادي اخلري والعطاء و
الإن�سانية لت�صل ل�شعوب العامل.
و�أ��ش��ار �إىل �أن �سموه وج��ه ر�سائل مهمة ل�شعب

•• �أبوظبي-وام:

�أك ��د م �ع��ايل ع�ل��ي حم�م��د ال�شام�سي
رئ �ي ����س ال �ه �ي �ئ��ة االحت� ��ادي� ��ة للهوية
واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ �أن
خطاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان رئ �ي ����س الدولة
"حفظه اهلل" �إىل �شعب دولة الإمارات
واملقيمني على �أر�ضها ر�سالة ملهمة
لقائد ير�سم معامل امل�ستقبل مبداد
احل�ك�م��ة وق�ي��م الإخ�ل�ا���ص ومفاهيم
االت� ��زان ورك��ائ��ز ال�ع�ط��اء ال�ت��ي �أ�س�س
لها املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان ال�سمو رئي�س الدولة حتمل فكرا ي�ؤكد
�آل نهيان  -طيب اهلل ثراه  -و�إخوانه منهج ق �ي��ادة ال��دول��ة ال�ت�ع��ا��ض��دي مع
الآب��اء امل�ؤ�س�سني .و�أ��ض��اف ال�شام�سي �إخوانه �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س
يف ت�صريحات ل��ه �أن كلمات �صاحب الأع �ل��ى ل�لاحت��اد ،ال ��ذي ر��س��خ دعائم

حماكم دبي

•• �أبوظبي-وام:

قال معايل خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز
ال �� �ش ��ؤون التنفيذية ع�ضو املجل�س التنفيذي
لإم��ارة �أبوظبي �إن كلمة �سيدي �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" جت�سد ر�ؤيته الواعية وال�سديدة
يف اال�ستمرار يف امل�ضي على نهج الوالد امل�ؤ�س�س
امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ زاي ��د ب��ن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" واملغفور له ال�شيخ خليفة بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان " رح�م��ه اهلل" يف دع��م م�سرية
النه�ضة والتنمية وبناء الإن�سان ،وامتداد مل�سرية

العدد  13594بتاريخ 2022/7/15

•• دبي -وام:

ع��زز م��ن ق��درات ال��دول��ة وتناف�سيتها
يف خمتلف القطاعات . ".و�أ��ش��ار �إىل
�أن كلمة �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
ر�سالة ت�ضم يف طياتها �شعوره الأبوي
احلاين واملعهود لكافة �أف��راد املجتمع
الإم � ��ارات � ��ي وامل �ق �ي �م�ي�ن ع �ل��ى �أر�� ��ض
ال��دول��ة ،وت��أك�ي��ده لل�سالم والت�سامح
والت�آلف والعي�ش الكرمي مع خمتلف
الأط �ي��اف والأع� ��راق والأج �ن��ا���س ،وما
نتميز ب��ه ك��دول��ة �شابة وفتية حتمل
طموحات جمة تتطلب العمل واجلهد
من خمتلف الأف��راد للمحافظة على
املكت�سبات  ..مثمنا ال��دور الذي يقوم
به املقيمون يف الدولة ،و�أن االنطالق
للم�ستقبل �سيكون من ف�ضائل القيم
والتاريخ والهوية واملوروث الثقايف.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  563/2022/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/1204عقاري جزئي  ,بالزام املنفذ
�ضدها بان ت�ؤدي للمنفذة املبلغ املنفذ به وقدره ( )1.163.916درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :شركة اخلط الأمامي الدارة اال�ستثمار �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -تيكوم  -موقع �سي  -طابق امليزانني
 بالقرب من جرين �سيتياملطلوب �إعالنه  -1 :مها خالد عبداملح�سن العيدان � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )1163916درهم 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

�أكد معايل مطر الطاير املفو�ض العام
مل���س��ار البنية التحتية والتخطيط
العمراين وجودة احلياة ،املدير العام
ورئ�ي����س جم�ل����س امل��دي��ري��ن يف هيئة
الطرق واملوا�صالت� ،أن كلمة �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل
نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل"،
ر��س��م خ��ارط��ة ط��ري��ق مل�ستقبل دولة
الإم� � ��ارات خ�ل�ال ال �ع �ق��ود القادمة،
حدد فيه مالمح ال�سيا�سة الداخلية
واخل��ارج �ي��ة ل�ل��دول��ة ،ل�ي�ك��ون منهاج
عمل احلكومة يف امل�ستقبل.
و�أ�شار �إىل �أن اخلطاب ،حمل ر�سالة
ط �م ��أن �ي �ن��ة ل���ش�ع��ب دول � ��ة الإم � � ��ارات
واملقيمني على �أر��ض�ه��ا الطيبة ب�أن
ال �ق��ادم �أف���ض��ل ،و�أن ال��دول��ة عازمة

على ال�سري على النهج ال��ذي و�ضعه
الآباء امل�ؤ�س�سون ،حيث باتت الإمارات
م�صدر �إلهام و�أم��ل ل�شعوب املنطقة
وال� �ع ��امل ،ك�م��ا ي�ع��د اق�ت���ص��اده��ا من
�أك�ثر االقت�صادات ق��و ًة ومن��واً .وقال
الطاير يف ت�صريحات له �إن خطاب

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
 437/2022/486تعيني خربة

االحتاد التي بد�أها الآباء امل�ؤ�س�سون ..م�ؤكدا �أن
�شعب الإمارات ومتكينه يعد من �أهم الأولويات
منذ �إن�شاء ال��دول��ة ،والأ��س��ا���س جلميع اخلطط
نحو امل�ستقبل.
و�أ�ضاف  " :ا�ست�شفينا من كلمة �سيدي �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان �ضرورة
دع ��م م���س�يرة ال �ت �ن��وع االق �ت �� �ص��ادي وم�ضاعفة
العمل فيه و�أهمية دور القطاع اخلا�ص لتحقيق
�أف �� �ض��ل امل ��ؤ� �ش��رات ال �ع��امل �ي��ة .ف��دول��ة الإم � ��ارات
ت���س�ت�ث�م��ر يف م���س�ت�ق�ب��ل الأع� � �م � ��ال ،وال �ت �ج��ارة
واالب �ت �ك��ار وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،وت��وف��ر بيئة فريدة
وحيوية للعي�ش والعمل لكل من يعدها موطنا

له ..وت�أتي االتفاقيات وال�شراكات االقت�صادية
واال�ستثمارية والتجارية مع دول العامل جت�سيدا
لذلك ".
وقال معاليه  " :بينما ي�شهد العامل من حولنا
تغريات كبرية وملحوظة ،ت�ضع قيادتنا الرهان
ع �ل��ى �أب� �ن ��اء ال��وط��ن يف ال���س�ع��ي دائ �م��ا لرفعته
ومواجهة التحديات� .إن ثقة قيادتنا الر�شيدة
ب�شعب دولة الإمارات ال حدود لها ،ون�سعى دائما
لبذل �أق�صى طاقاتنا وجهودنا لرد اجلميل لهذا
الوطن الغايل .فدولة الإم��ارات �أمانة عظيمة
ويجب املحافظة عليها لـت�أمني م�ستقبل الأجيال
القادمة".

مطر الطاير :كلمة رئي�س الدولة خارطة طريق مل�ستقبل الإمارات يف العقود القادمة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

الإم ��ارات وال�ع��امل م ��ؤك��داً �أن ال�شعب ومتكينه
حم� ��ور اه �ت �م��ام ال� ��دول� ��ة و�أن راح � ��ة امل ��واط ��ن
و�سعادته �أ�سا�س خطط القيادة الر�شيدة وان
الدولة و�ضعت م�ستقبل ال�شباب امل�شرق �ضمن
م�س�ؤوليتها كما �أك��د �سموه ان دول��ة االم ��ارات
�ستظل داع �م��ة لل�سالم واال� �س �ت �ق��رار يف العامل
و�ست�ستمر يف تعزيز ج�سور ال�شراكة واحل��وار و
االهتمام باقت�صاد االمارات والذي يعد من اكرث
االق�ت���ص��ادات ق��وة ومن��واً وتعزيز ري��ادة الدولة
عاملياً يف تقدمي امل�ساعدات التنموية واخلريية
ل �ت ��أت��ي ه ��ذه ال�ك�ل�م��ة يف ر�ؤي� ��ة ت�ك��ام�ل�ي��ة تر�سم
مالمح م�ضيئة مل�ستقبل التطور والرقي يف دولة

الإمارات العربية املتحدة.
و�أك��د معاليه �أن �شعب الإم ��ارات واملقيمني على
�أر�ضه ي�شعرون بالفخر واالعتزاز مبا حتققه
دول ��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة م��ن جهود
ت �ط��وي��ري��ة ي �ت �� �ش��ارك ف �ي �ه��ا اجل �م �ي��ع م��ن �أجل
م�ستقبل م�شرق وواعد وهذا ما عك�سه �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة " حفظه اهلل " يف ت�أكيده
الهتمام الإم��ارات بالتعاي�ش ال�سلمي والتعاون
مع �شعوب العامل وحتقيق �آمال وتطلعات الوطن
واملواطنني يف ر�ؤية م�ستقبلية م�شرقة ومتفائلة
بتحقيق املزيد من الإجنازات يف م�سرية اخلري
والعطاء والتطور امل�ستمر.

خلدون املبارك :كلمة رئي�س الدولة جت�سد ر�ؤيته ال�سديدة يف اال�ستمرار بدعم م�سرية النه�ضة وبناء الإن�سان

علي حممد ال�شام�سي :كلمة رئي�س الدولة
ر�سالة من نهج زايد �إىل جمتمع رائد
البناء وامل�سرية ،ومع التفاف ال�شعب
وت�آلفه ال��ذي يج�سد قوته وم�صريه.
وق��ال معاليه� " :إننا ن�ستلهم معاين
ال�ع��زة وم �ف��ردات ال�ق��وة ال�ت��ي حققتها
قيادتنا الر�شيدة ،وو�ضعت لها خارطة
طريق لت�ؤكد �أن �سيادة الدولة و�أمنها
مي�ث��ل د� �س �ت��وره��ا ،وال �� �ص��داق��ة وثيقة
مع املجتمع ال��دويل يف �إط��ار مفاهيم
ق�ي��م ال�ت�ع��اي����ش ال�سلمي وامل�صداقية
واالحرتام املتبادل والعطاء الإن�ساين
غري امل�شروط ،وما نتمتع به من رخاء
وت �ط��ور ه��و ح�صيلة ل �ل��ر�ؤى الثاقبة
التي �أ�س�ست ملنظومة تنموية �شاملة
وم�ستدامة ق��وام�ه��ا امل ��وارد الب�شرية
وال� �ع� �ل ��م وامل� �ع ��رف ��ة والتكنولوجيا
وال�ط��اق��ة وال�ت�ن��وع االق�ت���ص��ادي الذي

نحو امل�ستقبل.
وقال �سموه يف ت�صريحات له �" :إن
الكلمة اجل��ام�ع��ة ل�صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل عربت عن
في�ض م�شاعر �سموه ال�ت��ي تنب�ض
ب��ال �� �ص��دق واحل � ��ب ل �� �ش �ع �ب��ه ال ��ذي
يبادله حبا بحب.
وثمن �سموه جهود �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة الد�ؤوبة لتبقى دولة
الإم � � � ��ارات يف ال� ��� �ص ��دارة بتعا�ضد
ج�م�ي��ع �أب �ن��اء ال��وط��ن حت��ت قيادته
وح��ر��ص��ه ع�ل��ى مت�ك�ين امل��واط�ن�ين و
ت��وف�ير العي�ش ال��رغ�ي��د ل�ه��م �سريا
على خطى القائد امل�ؤ�س�س املغفور

له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
" رحمه اهلل " ال��ذي ق��اد مرحلة
التمكني بكل اقتدار.
و �شدد �سموه على �أن كلمة �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة كانت مبثابة
خارطة طريق وا�ضحة املعامل تعرب
عن فكر قيادي فذ ي�سعى بكل جد
و�إخ�لا���ص ل�سعادة �شعبه والتعاون
م��ع ال �ع��امل ك�ل��ه ليحيا اجل�م�ي��ع يف
��س�ع��ادة و�أم ��ن و�أم� ��ان يف �إط ��ار نهج
التعاي�ش والأخ��وة الإن�سانية الذي
تنتهجه دول��ة الإم��ارات حتت قيادة
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان �سموه لتبقى �إم��ارات �ن��ا م��وئ��ل خري
 ،طيب اهلل ث��راه  ،و في�ض حكمته و منارة رائ��دة ومنوذجا يحتذى يف
ووف��اء للذكرى العطرة  ،للمغفور التنمية امل�ستدامة والبناء حتت�ضن

حت��ت ظ�ل�ه��ا ال� � ��وارف اجل �م �ي��ع  ،يف
ت�سامح وحب .
و قال �سموه يف ختام كلمته � " :إننا و
�إذ نثمن م�ضامني الكلمة التاريخية
ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة التي
برهنت بكل �صدق على عمق �أوا�صر
امل �ح �ب��ة ب�ي�ن ق��ائ��د ال��وط��ن و�شعبه
ف�إننا نعاهد �سموه على ال�سري قدما
يف الطريق الذي ر�سمه و �أن نتحمل
م�س�ؤولياتنا يف ظل قيادته احلكيمة
بكل �صدق و جترد و التزام ..داعني
اهلل تعاىل �أن ي�سدد على درب اخلري
خطاه لتحقيق مزيد من النماء و
التقدم و االزده��ار ل�شعب الإمارات
واملقيمني على �أر�ضها".

حماكم دبي
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2775/2022/253تنفيذ �شيكات

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املتنازع �ضده  -1 :جورجيو موريلو جاجنرو�سى  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املتنازع :داماك للتطوير ذ.م.م
وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها اوال:ب�ن��دب اح��د اخل�براء احل�سابني �صاحب ال��دور يف اجل��دول تكون
مهمته بعد االط�لاع على اوراق الدعوى وما بها من م�ستندات وعقد البيع �سند العالقة التعاقدية بني
االطراف وبيان ثمن الوحدة املتعاقد عليها وبيان الدفعات امل�سددة وامل�ستحقة من الثمن وبيان مدة الت�أخري
يف �سداد �أق�ساط الثمن التي حل موعد ا�ستحقاقها واح�ستاب غرامة الت�أخري وفقا للن�سبة املتفق عليها
بالعقد وبالنتيجة ت�صفية احل�ساب بني الطرفني وبيان اجمايل املبالغ امل�ستحقة للمتنازعة بدمة املتنازع
�ضدهما وفقا للعقد حتى تاريخ اع��داد التقرير  -ثانيا:الزام املتنازع �ضدها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة  .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2022/9/8ال�ساعة � 09:00صباحا 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.

رئي�س الق�سم

��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
زايد �آل نهيان ،عرب عن تفا�ؤل كبري
مب���س�ت�ق�ب��ل م �� �ش��رق ل �ل��دول��ة ،وذلك
ملتانة اقت�صادها وتنوعة ،واهتمامها
بالطاقة املتجددة والتكنولوجيا ،ملا
لها من ت�أثري كيري على االقت�صاد،
م���ش�يراً �إىل ان اخل�ط��اب �أك��د �أي�ضاً
على ثوابت الدولة ونهجها يف جعل
املواطن حمور اهتمامها� ،إىل جانب
تعزيز التنمية االقت�صادية والقدرة
التناف�سية يف دولة الإم��ارات للتفوق
يف امل��ؤ��ش��رات العاملية وحتقيق �أعلى
املراكز يف خمتلف امليادين.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن رئي�س الدولة
يثمن ويفتخر بالإن�سان الإماراتي
ال��ذي �شهد و��س��اه��م يف م�سرية بناء
وت �ط��ور دول ��ة الإم� � ��ارات ق�ب��ل وبعد
االحت ��اد ،وه��ذا ي��ؤك��د ثقة �سموه يف

�أبناء الوطن و�أنهم على قدر عالٍ من
امل�س�ؤولية يف موا�صلة تقدم وازدهار
دول��ة الإم ��ارات ،التي بد�أها امل�ؤ�س�س
امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان
�آل نهيان "طيب اهلل ثراه"  ،ورافقه
خ�لال�ه��ا امل �غ �ف��ور ل��ه ال���ش�ي��خ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان "رحمه اهلل" يف
جميع م��راح��ل ق�ي��ام دول��ة الإم ��ارات
وتطورها.
وق � ��ال م �ع��ال �ي��ه  " :ن �ع��اه��د رئي�س
ال��دول��ة على م�ضاعفة العمل وبذل
امل��زي��د م��ن اجل �ه��ود ل�ل�ح�ف��اظ على
ريادة دولة الإم��ارات ،وحتقيق املزيد
م��ن الإجن � ��ازات وال�ن�ق�لات النوعية
واال�ستثنائية لبناء م�ستقبل �أكرث
�إ� �ش��راق��ا ل��دول��ة الإم � ��ارات و�شعبها،
ون�س�أل اهلل �أن يوفق رئي�س الدولة
ويعينه على حمل هذه الأمانة".

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رق��م ( )000028وال�صادر عن/فود مانرتا خلدمات
التموين باملواد الغذائية �ش.ذ.م.م بقيمة ( )1.000.000درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :با�سيفيك اورينت تريدينج ليمتد
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي
املطلوب �إعالنهما � -1 :سا�شني اورن كومار موهان  -2فود مانرتا خلدمات التموين باملواد بالغذائية -
�صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1000000درهم 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 بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2246/2022/209تنفيذ عمايل
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :بتاريخ 2022/2/1:حكمت املحكمة يف الدعوى رقم  3033/2021ا�ستئناف عمايل حكمت
املحكمة اوال:بقبول اال�ستئناف �شكال  -ثانيا:ويف مو�ضوع اال�ستئناف بتعديل احلكم امل�ست�أنف فيما ق�ضى
به والق�ضاء جمددا بالزام امل�ست�أنف �ضدها بان ت�ؤدي للم�ست�أنف مبلغ ( )214201درهم مائتني واربعة ع�شر
الف ومائتني وواحد درهم  ,وت�أييده فيما عدا ذلك والزمت امل�ست�أنف �ضدها باملنا�سب من امل�صروفات واعفت
امل�ست�أنف من ن�صيبه منها وم�صادرة الت�أمني .
طالب التنفيذ  :معراج حمب عا�شق ح�سني حمب  -واخرون
عنوانه:امارة دبي  -اخلليج التجاري � -شارع ال�شيخ زايد � -سنجيل بيزن�س تاور  -الطابق  - 39مكتب رقم
 - 3902هاتف رقم - 043804141:رقم مكاين - 2450786923:وميثله:عبداهلل حممد علي الزري ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  -1 :عز الدين خليل عكا�شه � -صفته  :حار�س ق�ضائي
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بانه مت جرد ما �سبق حجزه ل�صاحلكم يف امللف رقم  6933/2020نوعه تنفيذ
عمايل وا�شراك احلجز املاثل يف احلجز ال�سابق وفاء للمبلغ املطالب به يف التنفيذ اعاله وذلك للعلم مبا
جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة
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�أخبـار الإمـارات
�إطالق برنامج الزهراوين  2بجمعية �أم امل�ؤمنني يف عجمان �شرطة �أبوظبي تطلق دورة النقاط املرورية بلغة الإ�شارة لأ�صحاب الهمم �أدنوك ت�ضيء واجهة مقرها الرئي�سي ب�صورة
2022 - Issue No 13594

•• عجمان  -وام:

توا�صل جمعية �أم امل�ؤمنني بالتعاون مع الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف
وهيئة الأعمال اخلريية العاملية ا�ستعداداتها لتنفيذ "برنامج الزهراوين" يف دورته
الثانية وه��و برنامج يعنى بتحفيظ ومراجعة �سورتي البقرة و�آل عمران و املقرر
�إجرا�ؤه ح�ضوريا يف مقر دار �أ�سماء لتحفيظ القر�آن الكرمي  -عجمان يف الفرتة من
 18يوليو اجلاري �إىل � 18أغ�سط�س املقبل بواقع  8حلقات درا�سية لل�سيدات والفتيات
من عمر � 8إىل � 38سنة.
يت�ضمن الربنامج �سل�سلة من املحا�ضرات الدينية �إ�ضافة �إىل برامج ترفيهية مب�شاركة
نخبة من املعلمات امل��ؤه�لات وذوات االخت�صا�ص ع�لاوة على حلقات حلفظ الفر�آن
الكرمي �إىل جانب �أن�شطة متنوعة تعني امل�شاركات على املزيد من الرتكيز و التدبر
والإتقان� ،ضمن بيئة �آمنة و�إلتزام تام بالإجراءات االحرتازية.

خالل الن�صف الأول من العام اجلاري

 6.5مليون درهم م�ساعدات لنزالء
امل�ؤ�س�سات العقابية يف دبي

•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت �إدارة املتابعة ال�شرطية والرعاية الالحقة بقطاع �أمن املجتمع يف
�شرطة ابوظبي �أول دورة من نوعها على م�ستوى الدولة يف برنامج النقاط
املرورية لأ�صحاب الهمم وبلغة الإ�شارة لل�صم و�ضعاف ال�سمع بالتعاون مع
مديرية املرور والدوريات وجمعية الإمارات لل�صم واملعنية بتقدمي خدمات
جمتمعية لفئة ال�صم يف االمارات و تعزيز دورهم يف املجتمع.
و�أو� �ض��ح العقيد �أح �م��د جمعة اخلييلي م��دي��ر �إدارة امل�ت��اب�ع��ة ال�شرطية
والرعاية الالحقة �أن الدورة ت�أتي �ضمن مبادرات �شرطة �أبوظبي يف دعم
توجهات احلكومة وباملوائمة مع ا�سرتاتيجية �أ�صحاب الهمم يف �إمارة
�أبوظبي بالرتكيز على توعية فئة ال�صم بثقافة النقاط املرورية واالهتمام

ب�سلوكيات ال�سائق الإيجابي .
و�أ�شار �إىل �أن مرتجمي لغة الإ�شارة املعتمدين لأ�صحاب الهمم �شاركوا يف
تعريف امل�شاركني وعددهم �أكرث من  30منت�سباً ب�أهداف وبرنامج الدورة
خالل انعقادها يف مركز تقدمي اخلدمة بق�سم برامج النقاط املرورية .و
ركزت ال��دورة على توعية ال�شباب من فئة ال�صم بثقافة النقاط املرورية
وربطها بجودة احلياة و�سلوكيات ال�سائقني الإيجابية املرتبطة بتعزيز
دورهم يف املواطنة الإيجابية ،و �إ�شراكهم يف ت�صميم اخلدمات امل�ستقبلية
لفئة ال�صم ،وح�صر التحديات والأفكار ،وتخ�صي�ص حمور للإجابة على
ت�سا�ؤالت ال�سائقني من قبل املخت�صني .واختتمت ال��دورة بالتعرف على
دوري��ة ال�سعادة يف �شرطة �أبوظبي و قدمت للم�شاركني بطاقات ال�سعادة
وعرفتهم على دورها يف تعزيز جودة احلياة على الطرق يف �إمارة �أبوظبي.
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رئي�س الوزراء الياباين الراحل �شينزو �آبي

•• �أبوظبي  -وام:

�أ�ضاءت �شركة برتول �أبوظبي الوطنية "�أدنوك" ،م�ساء �أم�س
الأول الأربعاء واجهة مقرها الرئي�سي ب�صورة رئي�س الوزراء
الياباين الراحل �شينزو �آبي تقديراً ل��دوره البارز يف تعزيز
عالقات ال�صداقة والتعاون بني دولة الإمارات واليابان على
جميع امل�ستويات.
و ق��دم��ت "�أدنوك" خ��ال����ص ت�ع��ازي�ه��ا وم��وا��س��ات�ه��ا لأ�سرته
ولليابان ال�صديقة حكومة و�شعباً.

07

�شخبوط بن نهيان ي�شارك يف م�ؤمتر املانحني والداعمني
للأكادميية الدولية ملكافحة الإرهاب يف باري�س

•• دبي-الفجر:

قدم ق�سم الرعاية الإن�سانية يف الإدارة العامة للم�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية
يف �شرطة دبي ،بالتعاون مع ال�شركاء ،م�ساعدات مالية مقطوعة وعينية بقيمة
 6ماليني و� 570ألفاً و 339درهماً للنزالء والنزيالت خالل الن�صف الأول
من العام اجلاري .وتنوعت امل�ساعدات بني كفالة نزيل ،ورواتب �أ�سر ،وا�ستخراج
��ش�ه��ادة م�ي�لاد ،وت��ذاك��ر �سفر ،ووث�ي�ق��ة �سفر ،وم�ستلزمات نظافة �شخ�صية،
وعالج ،وتوفري م�ستلزمات �أطفال النزيالت ،ومبادرة العودة للمدار�س ،واملري
الرم�ضاين ،وك�سوة العيد ،وعيدية �أطفال النزالء� ،إ�ضافة �إىل الدية ال�شرعية.
ون��وه العميد م��روان عبدالكرمي جلفار ،م��دي��ر الإدارة العامة للم�ؤ�س�سات
العقابية والإ�صالحية بالنيابة ،بالدور البارز الذي يقوم به فريق ق�سم الرعاية
الإن���س��ان�ي��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال���ش��رك��اء يف
تقدمي العديد من امل�ساعدات الإن�سانية
واخل�يري��ة ل�ل�ن��زالء وذوي �ه��م ،لتي�سري
حياة النزالء وفك كربهم بالتعاون مع
فاعلي اخل�ير يف املجتمع وامل�ؤ�س�سات
واجلمعيات اخل�يري��ة ،م��ؤك��داً �أن هذه
اجل �ه��ود امل �ث �م��رة للق�سم يف م�ساعدة
النزالء على مدار العام ،متثل انعكا�ساً
جلياً لتكاتف وت��راب��ط �أف ��راد املجتمع
وم ��ؤ� �س �� �س��ات��ه مل �ن��ح امل ُ�خ �ط �ئ�ين فر�صة
ثانية للبدء من جديد ،مبا يتوافق مع
الأنظمة العاملية املعمول بها .و�أو�ضح
�أن الهدف يف امل�ؤ�س�سات العقابية لي�س
معاقبة النزيل بحد ذاته ،و�إمنا ت�أهيله
و�إ�صالحه وتغيري نهجه يف احلياة نحو الأف�ضل ،الفتاً �إىل �أن هذا العام ركزت
�إ�صالحية دبي جهودها على توفري تذاكر �سفر للنزالء بالتعاون مع �شركائها،
وا�ستهداف الفئة التي انتهت فرتة حمكوميتها ،للم�سارعة يف مل �شملها ب�أ�سرها،
م�ؤكداً حر�ص �شرطة دبي على تفعيل دور ال�شراكات بني امل�ؤ�س�سات احلكومية
واخلا�صة والأف ��راد ،وذل��ك م��ن خ�لال جت�سيد التالحم املجتمعي والتعاون
القائم وامل�ستمر مع امل�ؤ�س�سات اخلا�صة واجلهات اخلريية والإن�سانية وفاعلي
اخلري ،ملد يد العون مل�ساعدة النزالء املع�سرين ممن �ضاقت بهم ال�سبل.

حماكم دبي

� �ش��ارك م �ع��ايل ال���ش�ي��خ ��ش�خ�ب��وط بن
ن �ه �ي��ان ب ��ن م �ب ��ارك �آل ن �ه �ي��ان وزي ��ر
دولة  ،يف م�ؤمتر املانحني والداعمني
للأكادميية الدولية ملكافحة الإرهاب
ال��ذي عقد يف باري�س ،وال��ذي يهدف
�إىل م �ك��اف �ح��ة الإره� � � ��اب م ��ن خالل
برامج التدريب والت�أهيل.

(ال�صحفيني الإماراتية) �إ�ضافة فئتني جديدتني لع�ضوية اجلمعية

احلمادي :الفئتان اجلديدتان تهدفان �إىل تقدير القدامى وت�شجيع ال�شباب
على االن�ضمام �إىل ال�صحافة واال�ستفادة من خربات اجليل ال�سابق
•• دبي-الفجر:

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13594بتاريخ 2022/7/15
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 547/2022/13:عمايل جزئي

70197

املنظورة يف:الدائرة العمالية اجلزئية اخلام�سة ع�شر رقم 180
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( )11100درهم وتذكرة عودة مببلغ ( )2000درهم
والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى . MB998355886AE
املدعي:حازي �سليمان ح�سني �ساجد اهلل
عنوانه:االمارات العربية املتحدة  -ام��ارة دبي  -دي��رة  -هور العنز � -شارع الوحيدة  -بناية  - 20الطابق
الثاين  -وميثله:خالد خليفة حممد �سيف حثبور
املطلوب �إعالنه  -1 :الكي لرتكيب انظمة التكييف �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ()11100
درهم وتذكرة عودة مببلغ ( )2000درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى - MB998355886AE
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2022/7/27ال�ساعة � 11.00ص 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.
رئي�س الق�سم

فقدان جواز �سفر

•• باري�س-وام:

و�ألقى معاليه كلمة يف ه��ذه املنا�سبة
�أ� �ش ��ار خ�لال�ه��ا �إىل �أن ��ه ع�ل��ى الرغم
م��ن ال �ت �ق��دم ال �ع��امل��ي امل �ل �م��و���س ،ف�إن
الأي��دي��ول��وج �ي��ات امل�ت�ط��رف��ة ال تزال
ت�شكل خطرا و�شيكا وتهديدا مبا�شرا
ل�سالمة وازدهار جمتمعاتنا.
و�أك��د �أن دولة الإم��ارات تعترب �شريكا
�إق�ل�ي�م�ي��ا ودول� �ي ��ا رائ � ��دا يف مكافحة
الإره � � ��اب ،و�أن� �ه ��ا ت ��ؤم ��ن ب � ��أن وج ��ود

ف�ق��د امل��دع��و  /حم��ى الدين
ع� �ب ��داحل� �م� �ي ��د  ،باك�ستان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()AF0197063
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0564355465

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /راجيندير
�سينغ دار�سان �سينغ  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� ��م ()T8166681
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0545409681

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و  /ح ��دي �ج ��ه
ن� � � ��ان� � � ��زي� � � ��رى  ،اوغ � � � �ن� � � ��دا
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )A00135447يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة اوغ �ن ��دا او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف�ق��د امل��دع��و  /م��اري��ا فويبى
ب � � ��ورالدو ب ��اري ��را  ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )P6296582Aيرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الفلبينية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة م���ش�ترك��ة �أم ��ر حيوي
ملكافحة ال�ت�ط��رف وم�ع��اجل��ة دوافعه
الرئي�سية.
وقال معاليه  " :متثل املبادئ ال�شاملة
للأكادميية التزام دول��ة الإم��ارات يف
جهودها على مكافحة الإره ��اب عرب
خم�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات ،وال �ت��ي ت�شمل
ا�ست�ضافة و�إن�شاء مراكز ا�سرتاتيجية
م �ث��ل م��رك��ز � �ص ��واب وم ��رك ��ز هداية

ل�ل�ت���ص��دي ل �ل �ع��دي��د م ��ن التحديات
ومنها الإرهاب ،والتي توفر التدريب
املتخ�ص�ص لتمكني وتطوير القدرات
الوطنية يف هذا ال�صدد".
و�أ�� �ض ��اف  " :ت ��ؤم��ن دول ��ة الإم � ��ارات
�إمي ��ان ��ا را� �س �خ��ا ب � ��أن م �ك��اف �ح��ة كافة يف ت�ع��زي��ز ق�ي��م ال�ت���س��ام��ح والتعاي�ش وات ��ارا وزي��ر ال��دف��اع بجمهورية كوت
�أ��ش�ك��ال ال�ت�ط��رف والإره � ��اب مرهون ك�أ�سا�سيات لل�سالم واالزدهار وحتقيق ديفوار ،ومعايل كاثرين كولونا وزيرة
ب��ال�ق��درة على و��ض��ع ح�ل��ول للأ�سباب الأخ� ��وة الإن�سانية" .وق ��دم معاليه خارجية اجلمهورية الفرن�سية على
اجلذرية لها ،والقيام ب��دور ا�ستباقي ال���ش�ك��ر �إىل م �ع��ايل ت�ي�ن��ي برياهيما تنظيم هذا امل�ؤمتر الهام.

�أ��ض��اف��ت جمعية ال�صحفيني الإم��ارات �ي��ة فئتني ج��دي��دت�ين لع�ضويتها هما
"الع�ضوية التقديرية" ل �ق��دام��ى ال���ص�ح�ف�ي�ين والإع�ل�ام �ي�ي�ن يف الدولة
و"الع�ضوية الت�شجيعية" لطالب تخ�ص�ص ال�صحافة يف كليات الإع�لام ،بعد
�أن وافقت وزارة تنمية املجتمع على املقرتح الذي تقدمت به اجلمعية م�ؤخراً.
وتت�ضمن الع�ضويتان اجل��دي��دت��ان �إ��ض��اف��ة �شرائح ج��دي��دة ملنت�سبي جمعية
ال�صحفيني الإماراتية ال�سيما للطلبة من الذين يدر�سون تخ�ص�ص ال�صحافة
والإع�لام الرقمي احلديث من املواطنني �إ�ضافة �إىل ال�صحفيني املحرتفني
ذوي اخلربات املمتدة ل�سنوات طويلة.
وكانت اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية ال�صحفيني الإماراتية قد
وافقت يف االجتماع ال��ذي انعقد يف �أب��ري��ل املا�ضي على ع��دد من التعديالت
على النظام الأ�سا�سي جلمعية ال�صحفيني ب�ش�أن االن�ضمام للع�ضوية ،ورفعت
طلباً بهذا اخل�صو�ص �إىل وزارة تنمية املجتمع للموافقة على �إ�ضافة الفئتني
اجلديدتني على النظام الأ�سا�سي.

و ُتخ�ص�ص الع�ضوية التقديرية للأع�ضاء املنت�سبني القدامى ممن تركوا املهنة
�أو غادروا عملهم يف امل�ؤ�س�سات ال�صحفية والإخبارية� ،أو تقاعدوا �أو انتقلوا �إىل
العمل يف جماالت �أخرى بعد فرتة عمل ال تقل عن � 15سنة متتالية يف املهنة،
ب�شرط �أن يكونوا من املنتظمني بتجديد الع�ضوية واملتفاعلني مع �أن�شطة
اجلمعية.
�أما الع�ضوية الت�شجيعية ،ف�سيتم منحها للطلبة املواطنني الذين يدر�سون
يف جامعات الدولة يف تخ�ص�صات مرتبطة مبهنة ال�صحافة ،حيث يحق لهم
اال�ستفادة من خدمات اجلمعية دون ر�سوم ،على �أن جت��دد الع�ضوية �سنوياً
طيلة درا�سة الطالب يف اجلامعة.
ويف تعقيبه على �إ�ضافة التعديالت على الع�ضوية ،قال حممد احلمادي رئي�س
جمعية ال�صحفيني الإم��ارات�ي��ة �إن��ه بعد �إق ��رار التعديالت م��ن وزارة تنمية
املجتمع تكون جمعية ال�صحفيني الإماراتية اجلهة الوحيدة يف الدولة التي
تفتح باب االنت�ساب لع�ضويتها عرب  5فئات وهي الع�ضوية العاملة والع�ضوية
املنت�سبة والع�ضوية الفخرية والع�ضوية التقديرية والع�ضوية الت�شجيعية،
الأم��ر ال��ذي ي�سهم يف �إح��داث تنوع فكري وثقايف بني منت�سبي اجلمعية من

ذوي اخلربات وجيل ال�شباب ال�سيما من طلبة اجلامعات املواطنني.
ودع��ا احل�م��ادي كليات و�أق�سام الإع�ل�ام يف جامعات ال��دول��ة لت�شجيع الطلبة
املواطنني ممن يدر�سون تخ�ص�صات ال�صحافة والإعالم على التقدم للع�ضوية
الت�شجيعية ،وذلك لال�ستفادة من الدورات التدريبية والأن�شطة التي تقدمها
اجلمعية لأع�ضائها ،مما يزيد من مهاراتهم ال�صحفية ،ويعزز من فر�ص
التحاقهم ب�سوق العمل بعد ال�ت�خ��رج ،ال�سيما و�أن النظام اجل��دي��د ي�ضمن
ت�شجيع الطلبة الدار�سني لل�صحافة والإعالم من املواطنني للت�سجيل ك�أع�ضاء
يف اجلمعية وهم ما يزالون على مقاعد الدرا�سة.
و�أكد احلمادي �أن تلك التعديالت جاءت لت�شجيع ال�شباب على االن�ضمام �إىل
مهنة ال�صحافة ولتعزيز املهنية ال�صحفية واال�ستفادة من اخلربات ال�صحفية
كما �أن هذه التعديالت تتنا�سب مع متغريات الإع�لام الرقمي احلديث وما
يتطلبه م��ن التحاق ك�ف��اءات �شابة م��درب��ة تعي �أهمية الر�سالة الإعالمية
وت�ستطيع �أن توظف التكنولوجيا احلديثة لإي�صال ر�سالتها بكل �سال�سة
واقتدار باال�ستفادة من الأجيال ال�سابقة وما متتلكه من خربات متتد على
مدار ع�شرات ال�سنوات يف امليدان الإعالمي.

ا�ستعدادا لوظائف امل�ستقبل

جامعة زايد تتعاون مع م�ؤ�س�سة عبداهلل الغرير للتعليم لدعم مهارات ال�شباب الرقمية
•• دبي – الفجر

�أعلنت جامعة زايد وم�ؤ�س�سة عبداهلل الغرير للتعليم عن التحاق �أكرث من
 2500طالب وطالبة �إماراتيني بربامج الغرير للمفكرين اليافعني عرب
الإن�ترن��ت ،لإع��داده��م ل�سوق العمل امل�ستقبلي ،وذل��ك احتفاء باليوم العاملي
ملهارات ال�شباب ،واحتفل اجلانبان بهذا الإجن��از ،بعد �إحياء الذكرى الثانية
ل�شراكتهما الناجحة بعد توقيع مذكرة التفاهم بينهما يف عام  2020بهدف
م�ساعدة ال�شباب يف تعليمهم و�إعدادهم للتوظيف مبكرا.
و�أك��د الطرفان �أن طلبة جامعة زاي��د ق��ادري��ن الآن على امل�شاركة يف من�صة
م�سار التدريب " "TechUpالتابعة مل�ؤ�س�سة عبد اهلل الغرير للتعليم،
بعد التو�سيع الأخري لآفاق �شراكتهما ،حيث كانت ال�شراكة بينهما يف البداية
تقت�صر على برنامج الغرير للمفكرين اليافعني ،املن�صة املتطورة للتعليم عرب
االنرتنيت واال�ستعداد الوظيفي.
ويندرج م�شروع التدريب اجلديد " ،"TechUpبالتعاون مع "يودا�سِ تي"،
�ضمن م�سارات التدريب املتميزة ملبادرة "نمُ و" التابعة للم�ؤ�س�سة ،وقد مت
ت�صميمه بهدف تطوير �آف��اق التوظيف للمواهب ال�شابة وتعوي�ض نق�ص

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف �ق��د امل ��دع ��و  /ري�ستيتوتو
ب��ا��س�ك��و م��ارت��و���س  ،الفلبني
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� ��م ()p7066602b
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0507693148

ف� � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /حممد
ابراهيم طه العدوى  ،م�صر
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()A29407277
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0501805797

ف � �ق� ��د امل � ��دع � ��و  /ان� �ت ��ون� �ي ��ا
ج ��اج ��ول ان �ي��رى  ،الفلبني
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� ��م ()P8667316B
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0507329111

ف �ق��د امل��دع��و  /م�ع�ت��ز ح�سن
اح�م��د م�صطفى  ،ال�سودان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� ��م ()p08389982
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0544465938

الكفاءة الرقمية من خالل تزويدهم باملهارات الرقمية الأ�سا�سية وال�شهادات
التقنية عالية التخ�ص�ص مب��ا ي��واك��ب حاجة �سوق العمل ومتكني �شركات
القطاع اخلا�ص من امل�ساهمة بتطوير م�ه��ارات القوى العاملة� ،إىل جانب
تعزيز م�ستقبل التعليم مبا ي�ضمن االرتقاء مب�ستوى الكفاءات الإماراتية.
وت�شري ال�ت�ق��دي��رات �إىل �أن��ه وبحلول ع��ام  ،2030ميكن �أن ي ��زداد الطلب
العاملي على تكنولوجيا املعلومات املتقدمة ومهارات الربجمة بن�سبة ت�صل
�إىل .90%
ويف حديثه يف ال�ي��وم العاملي مل�ه��ارات ال�شباب� ،أك��د نائب مدير جامعة زايد
ورئي�س ال�ش�ؤون الأكادميية الأ�ستاذ الدكتور كاليتون ماكنزي�" :أن �شراكتنا
مع م�ؤ�س�سة عبداهلل الغرير للتعليم تعترب حمورا �أ�سا�سيا يف التزام امل�ؤ�س�سة
الأكادميية بتخريج دفعات من الطلبة بجاهزية �أك�بر لتحديات امل�ستقبل.
ونحن جميعا ندرك ب�شكل متزايد �أهمية املهارات الرقمية يف جميع املجاالت،
وعليه ندعو طلبة اجلامعة باغتنام الفر�صة للم�شاركة يف برامج TechUp
الع�صرية الكت�ساب امل�ه��ارات الرقمية املنا�سبة التي �ستلعب دورا رئي�سيا يف
م�ستقبل جماالت العمل".
وم��ن جهتها قالت الدكتورة �سونيا بن جعفر ،الرئي�سة التنفيذية مل�ؤ�س�سة

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /رويدا ها�شم
��ش�ي��خ ال �� �ش��اط��رى  ،اليمن
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()05121270
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0522203161

عبداهلل الغرير للتعليم�" :إن ه��ذه ال�شراكة ترتجم ر�ؤيتنا امل�شرتكة نحو
حتقيق هدفنا املتمثل يف تنمية ال�شباب الإماراتي ومتكينه ،و�أن العالقة مع
جامعة زاي��د م�ستمرة يف التو�سع ،فعلى الرغم من التحديات العاملية التي
واجهناها خالل ال�سنوات املا�ضية ،متكنا من رفع م�ستوى مهارات ال�شباب
الرقمية من خ�لال م�ب��ادرة  TechUpاخلا�صة بنا .فقد قمنا بت�سجيل
�أك�ث�ر م��ن �� 2000ش��اب و�شابة يف ال�برن��ام��ج منذ انطالقته يف �أق��ل م��ن 4
�أ�شهر ،يف جميع �أنحاء دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،وح�صل  215منهم
على �شهادتهم الأوىل .كما ندرك مدى حر�ص والتزام �أع�ضاء هيئة التدري�س
واملوظفون بجامعة زايد التزاما عميقا ب�ضمان ح�صول طالبهم على �أف�ضل
فر�ص التعليم املمكنة ،وهم ي�شاركوننا �إمياننا ب�أن ال�شباب الإماراتي يجب
�أن يركز على �صقل وتطوير مهاراتهم الرقمية جن ًبا �إىل جنب مع براجمهم
الأكادميية العلمية" .ويذكر �أن جامعة زايد زادت تركيزها خالل العام املا�ضي
على تزويد الطلبة باملهارات الالزمة ل�ضمان جناحهم يف �أماكن العمل ،حيث
وجد ا�ستطالع �أجرته �شركة براي�س ووترهاو�س كوبرز عام  2020للر�ؤ�ساء
التنفيذيني يف ال�شرق الأو�سط �أن  80باملئة يعتقدون �أن عدم توفر املهارات
الرقمية الأ�سا�سية ميثل حتديا لبع�ض الأعمال.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو  /حممد عرفان
دو�� �س ��ت حم �م��د  ،باك�ستان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()GX1984681
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0526164113

فقد امل��دع��و  /ا�سامه مظهر
م �ظ �ه��ر ح �� �س�ي�ن باك�ستان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� ��م ()FZ0844081
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0525431848

ت فقدان�شهادة�أ�سهم

ف�ق��دت ��ش�ه��ادة اال��س�ه��م رقم
 10116198با�سم /حمد
ع� �ب ��داهلل ع �ل��ي �� �ص ��ادرة من
م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي
وعددها � 151سهم وعلى
من يجدها االت�صال بالرقم
0506538337
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :يوميا للأ�سماك
الطازجة رخ�صة رقم  CN 1160772:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ه�شام زكريا حممد عبدالفتاح عوده %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�صر �سامل حممد حم�شم اجلنيبي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم
جبل الورد
رخ�صة رقم CN 1105811: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/مقناد
لبيع النب
رخ�صة رقم CN 3652026: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 دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :م�ؤ�س�سة مار�شال
العمال البالط
رخ�صة رقم  CN 1130966:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة را�شد بن عبداهلل بن را�شد بن حممد اجلابري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد �سامل حممد �سرحان العي�سائي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فخامه
الرمي للمنا�سبات
رخ�صة رقم CN 3821535: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
ابو�سعود حلدادة املركبات
رخ�صة رقم CN 1117837: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/ون مور
ثينج لالعالنات
رخ�صة رقم CN 2687335: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/هات�شي
كايف
رخ�صة رقم CN 3932459: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
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اي�س
ارت للتكييف وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 2541148: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 دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :درمي لتجارة املنتجات
البال�ستيكية
رخ�صة رقم  CN 3868476:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة مريه عبداهلل �سعيد �سامل الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد �سلطان �سيف �سلطان النيادي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ت�شاينيج ها�ؤ�س
للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم  CN 3716728:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ابراهيم علي غلوم مو�سى العبيديل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان خمي�س عبيد �صويلح الهاملي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فوليوم
كافيه
رخ�صة رقم CN 3686654: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
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مراكب للمالحة البحرية � -شركة ال�شخ�ص الواحد
ذ.م.م رخ�صة رقم  CN 4440310:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سي فيجن للإ�ستثمار والإدارة �ش.ذ.م.م
SEA VISION INVESTMENT AND MANAGEMENT L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ريرتن للإ�ستثمار والإدارة ذ م م
RETURN INVESTMENT AND MANAGEMENT L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /اعتماد لال�ستثمار � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
 ETIMAD INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLCمن مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /اعتماد لال�ستثمار � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
 ETIMAD INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.من � %100إىل %40
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /مراكب للمالحة البحرية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
MARAKEB SHIPPING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /مراكب للمالحة البحرية ذ.م.م

MARAKEB SHIPPING L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة
ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:سلكتد �سيتي لتجارة املالب�س اجلاهزه
رخ�صة رقم  CN 1168850:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة رحمن ف�صلو حممد حممد عبدالرحمن %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد رحمن ف�صلو حممد عبدالرحمن
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل م�ؤ�س�سة مهنية
تعديل �إ�سم جتاري من� /سلكتد �سيتي لتجارة املالب�س اجلاهزه
SELECTED CITY READY MADE GARMENTS TRADING

�إىل /زد لوجن للعبايا واخلياطة
Z LOUNGE ABAYA AND TAILORING

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية (العباءات الن�سائية) 1410906
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الأحذية الرجالية  -بالتجزئة 4771901
تعديل ن�شاط  /حذف بيع مالب�س الأطفال اجلاهزة  -بالتجزئة 4771103
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي
حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13594بتاريخ 2022/7/15

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :كافيه باب الريان
رخ�صة رقم  CN 4496864:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد �سامل عثمان مبارك الزعابى من مالك �إىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد �سامل عثمان مبارك الزعابى من � % 100إىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ابوبكر عبداهلل عبداهلل %100
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل م�ؤ�س�سة مهنية
تعديل �إ�سم جتاري من /كافيه باب الريان

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ترينت لتجارة معدات
حقول النفط
رخ�صة رقم  CN 1921239:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد �صالح علي كوير احلارثي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نوره علوى حم�سن نا�صر احلارثي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:شرياز لالحجار
رخ�صة رقم  CN 1074589:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة على مبارك ا�سماعيل بخيت اجلنيبى %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف �سامل على �سيف بن بريهيم النعيمى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالر�ؤوف نور حممد
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مطعم وجبات �سريعة 5610004
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مطعم 5610001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة م�شاوي علي الفحم (�سفاري) 5621006
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
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العدد  13594بتاريخ 2022/7/15

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

BAB AL RAYAN CAFE

�إىل /مطعم وكافترييا باب الريان للم�أكوالت ال�شعبية

BAB AL RAYAN RESTAURANT AND CAFETERIA FOR LOCAL FOOD

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ح�ضانة كري اند �شري اكادميي  -ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 1666095:قد تقدموا �إلينا بطلب:

رخ�صة رقم  CN 3026521:قد تقدموا �إلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /اديب كرامه احمد براهم العامرى من �شريك �إىل مالك

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد �شاك فريد حممد �شكانرت %100

تعديل ن�سب ال�شركاء  /اديب كرامه احمد براهم العامرى من � % 50إىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مبارك حممد �سهيل حممد ال�شام�سى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد خليفه حميد كريه املرر

تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000

تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من /ح�ضانة كري اند �شري اكادميي  -ذ.م.م

تعديل �إ�سم جتاري من /امطار اخلري لتنقية املياه

CARE & SHARE NURSERY ACADEMY - L.L.C

AMTAAR ALKHAIR FOR WATER REFINING

�إىل /ح�ضانة كري اند �شري اكادميي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /امطار اخلري لتنقية املياه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

CARE SHARE NURSERY & ACADEMY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

AMTAAR ALKHAIR FOR WATER REFINING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية

خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو

خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي

دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :امطار اخلري لتنقية املياه

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :رمي للإ�ستثمار � -ش م خ
رخ�صة رقم  CN 1002913:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل مدير � /إ�ضافة ماجد ف�ؤاد حممد عوده
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة كيو القاب�ضة �ش.م.خ
Q HOLDING P.S.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف م�ساهمو ال�شركة (ح�سب عقد التا�سي�س)
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  12*9اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة م�ساهمة خا�صة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد �ش م خ
تعديل �إ�سم جتاري من /رمي للإ�ستثمار � -ش م خ
REEM INVESTMENTS - P S C

�إىل /رمي للإ�ستثمار � -شركة ال�شخ�ص الواحد �ش م خ
REEM INVESTMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP PJSC

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو
دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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حماكم دبي تنظم ملتقى «املحاكم مع املجتمع حول قانون الأحوال ال�شخ�صية» �ضمن املبادرة التوعوية «خلك قانوين»
•• دبي –الفجر:

نظمت حماكم دبي ملتقى "املحاكم مع املجتمع حول قانون الأحوال
ال�شخ�صية " �ضمن املبادرة التوعوية خلك قانوين ملحاكم دبي  ،الذي
�شارك فيه ك� ًل من �سعادة القا�ضي خالد احلو�سني رئي�س حمكمة
الأحوال ال�شخ�صية ،و�سعادة القا�ضي د .ح�سن را�شد احليمر ،قا�ضي
قا�ض مبحكمة
يف املحكمة االبتدائية ،و�سعادة القا�ضي حممد املطوع ٍ
الأحوال ال�شخ�صية ،وال�سيد حممد العبيديل املدير التنفيذي لقطاع
�إدارة ال��دع��اوى يف حماكم دب��ي ،ع�بر برنامج مايكرو�سوفت تيمز،
وذلك بهدف التعرف على �أهم قانون االح��وال ال�شخ�صية وق�ضاياه

مبختلف موا�ضيعه ال�ت��ي ت�شمل ع�ق��ود ال ��زواج و ال�ط�لاق واخللع،
وال�ترك��ات وغريها من �أح��وال الأ��س��رة ب�شكل ع��ام وتف�صيلي ،ون�شر
الوعي القانوين والثقافة للمجتمع وت�سليط ال�ضوء على �أهم البنود
القانونية ،وذلك حر�صاً من حماكم دبي على ن�شر الثقافة القانونية
يف امل�ج��ال اال� �س��ري وت�ع��زي��ز ال�ع�لاق��ات الأ��س��ري��ة ب�ين �أف ��راد املجتمع
حتقيقا لر�ؤية حماكم دبي كمحاكم رائدة متميزة عاملياً.
و�أ� �ش��ار ��س�ع��ادة القا�ضي خ��ال��د احلو�سني �أن ال�ت�ط��رق �إىل املوا�ضيع
القانونية املرتبطة بالأ�سرة من خ�لال التوا�صل مع اجلمهور هي
يف حقيقتها مت�س حياة كل �أفراد املجتمع ،ف ُيمكن للفرد من خاللها
�أن ُيعيد النظر يف �أ�سرته ويلم �شملها ويزيد من ثقافته الأ�سرية

والزوجية من خالل املوا�ضيع املختلفة التي مت طرحها يف امللتقى.
ومن خالل امللتقى عرف �سعادة القا�ضي خالد احلو�سني بـ حمكمة
الأح ��وال ال�شخ�صية وق�ضايا الأ� �س��رة يف احل�ي��اة ب�شكل ع��ام ،ونظام
املُرافعة امام قا�ضي الأحوال ال�شخ�صية �سواء كانت املرفعة ح�ضورية
او عن بعد ،وق��د �شارك يف احل��وار اجلمهور العام املهتمني بق�ضايا
الأ�سرة من خالل مداخالت وا�ستف�سارات متنوعة.
كما مت ال�ت�ط��رق يف امللتقى �إىل � �س ��ؤال مي�س ك��ل �شخ�ص وه��و متى
يتخذ قرار االنف�صال بالطالق وكيف يتم �إدارة اخلالفات الزوجية
وم�ت��ى ي�ك��ون ال �ط�لاق ط�لاق��ا ن��اج�ح��ا ك�م��ا مت ت�سليط ال���ض��وء على
الآث��ار ال�سلبية للطالق على الأوالد واملجتمع ب�شكل ع��ام واحلقوق

والواجبات املرتتبة على الزوجية بني الطالق ،وقد تقدم امل�شاركني
من اجلمهور بعدد من اال�ستف�سارات ووجهات النظر واالقرتاحات
حول قانون الأحوال ال�شخ�صية ،التي بادر بالإجابة عنها امل�شاركني
من حماكم دبي
ويف ختام امللتقى ،قدم ال�سادة الق�ضاة ن�صائح هي عبارة عن خال�صة
جت��رب�ت�ه��م ال�ع�م�ل�ي��ة م��ن واق ��ع م��ا ت �ط��رح ع�ل�ي�ه��م م��ن ق���ض��اي��ا لكل
�أف��راد املجتمع حول ماهية مبادئ الأ�سرة التي من خاللها يتحقق
ا�ستمرارية �سعادة احلياة الزوجية  ،وكيفية جتنب النزاعات ل�صالح
الأ�سرة من خالل احلفاظ على كيانها ك�أولوية ق�صوى حلياة الفرد
وحياة الأوالد .
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تكرمي الفائزين باجلائزة

بلدية مدينة �أبوظبي ت�سلم جوائز م�سابقة «اخلوذة الذهبية» يف دورتها الثانية
•• �أبوظبي -الفجر

ن�ي��اب��ة ع��ن ��س�ع��ادة �سيف ب��در القبي�سي امل��دي��ر ال�ع��ام لبلدية م��دي�ن��ة �أبوظبي
وبح�ضور ع��دد من املديرين التنفيذيني وم��دي��ري الإدارات وممثلي �شركات
املقاوالت واملكاتب اال�ست�شارية العاملة يف املواقع الإن�شائية �سلم املهند�س خالد
املنهايل املدير التنفيذي لقطاع تخطيط املدن بالإنابة يف بلدية مدينة �أبوظبي
جوائز الدورة الثانية من جائزة " اخلوذة الذهبية �إىل الفائزين من ال�شركات
الفائزة يف هذه الدورة ،وذلك لل�شركات التي حققت املعايري املطلوبة للح�صول
على هذه اجلائزة التي �أطلقتها �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة يف البلدية ،كما
�شاركت يف تكرمي ال�شركات الفائزة الدكتورة هدى ال�ساملي مدير �إدارة البيئة
وال�صحة وال�سالمة.
وقد فازت �ضمن الفئة الأوىل حتت عنوان� " :أف�ضل �أداء نظام �إدارة ال�سالمة
وال�صحة يف ال�شركة" ويف املركز الأول �شركة " الطاير �ستوك�س  -ذ م م  -فرع
�أبوظبي" ،وفازت باملركز الثاين� :شركة على و�أوالده للمقاوالت مملوكة لعلي
و �أوالدة القاب�ضة ذ م م ،ويف املركز الثالث� :شركة " �أليك للهند�سة واملقاوالت
ذ.م.م".
�أما يف "فئة اال�ست�شاريني" ،فقد فازت باملركز الأول �شركة "بار�سونز الدولية
املحدودة" ،وفازت باملركز الثاين �شركة " الرتاث انرتنا�شيونال للإ�ست�شارات
ال�ه�ن��د��س�ي��ة ذ.م.م " ،ويف امل��رك��ز ال �ث��ال��ث�� :ش��رك��ة " دار ال�ه�ن��د��س��ة للت�صميم
واال�ست�شارات الفنية "�شاعـر وم�شاركـوه".

من جانبه �أك��د املهند�س خالد نا�صر املنهايل �أن جائزة اخل��وذة الذهبية تعد
من اجل��وائ��ز ال��رائ��دة ،وت��أت��ي ت�أكيداً على حر�ص بلدية مدينة �أبوظبي على
توفري �أف�ضل املمار�سات واملعايري اخلا�صة بال�سالمة وال�صحة والبيئة جلميع
العاملني يف املواقع الإن�شائية ،كما تهدف �إىل حتفيز ال�شركات واملقاولني على
تقدمي �أق�صى درجات االلتزام بالقوانني واللوائح التي تر�سخ بيئة عمل �آمنة
ومطمئنة جلميع العاملني ،مبا يتفق مع الر�ؤية احلكيمة حلكومة �أبوظبي
وحر�صها على حياة و�سالمة جميع فئات املجتمع وخ�صو�صا العمال يف املواقع
الإن�شائية .و�أ�ضاف :اجلائزة من �ش�أنها حتفيز العاملني يف املواقع الإن�شائية
على خف�ض ن�سب كافة احلوادث ،وتعزيز �سالمة العمال ،وتوفري االحتياطات
وال�ضمانات التي ت�ضمن لهم �سالمتهم و�صحتهم املهنية ،وهذا ما يعرب عن
القيم الإن�سانية للإمارات ،وريادتها عامليا يف جمال رعاية كافة �أفراد املجتمع.
كما �إنها دافع وحمفز �إيجابي جلميع املعنيني وامل�س�ؤولني عن املواقع الإن�شائية
لتطوير �أدائهم ،واتباع �أف�ضل ال�سبل للمحافظة على �سالمة العمال ،وتطبيق
املعايري ال�سليمة واملتعارف عليها لل�سالمة وال�صحة والبيئة يف كافة امل�شاريع.
على ال�صعيد ذات��ه �أك��دت الدكتورة هدى ال�ساملي مدير �إدارة البيئة وال�صحة
وال�سالمة �أن جائزة اخل��وذة الذهبية عبارة عن م�سابقة تناف�سية يف جمال
ال�سالمة وال�صحة املهنية والبيئة لقطاع البناء والإن���ش��اء ،تقوم بتنظيمها
و�إدارت�ه��ا والإ��ش��راف عليها بلدية مدينة �أبوظبي "كل �سنتني" ممثلة ب�إدارة
البيئة وال�صحة وال�سالمة ،بحيث تكون الفئة امل�ستهدفة لهذه اجلائزة الكيانات
العاملة يف قطاع البناء والإن�شاء مبدينة �أبوظبي من مقاولني وا�ست�شاريني

�ضمن النطاق اجلغرايف لعمل بلدية مدينة �أبوظبي.
وتهدف �أي�ضاً �إىل حت�سني وتطوير معايري ال�سالمة وال�صحة املهنية والبيئة
يف قطاع البناء والإن�شاء مما ي�ؤدي �إىل احلد من احلوادث والإ�صابات املهنية،
وتقوية ثقافة ال�سالمة وال�صحة املهنية والبيئة بني فئات العاملني يف هذا
القطاع.
كما ترمي هذه اجلائزة �إىل خلق جم��االت للتناف�س بني كيانات قطاع البناء
والإن�شاء مما ي�ساعد يف التميز يف جماالت ال�سالمة وال�صحة املهنية والبيئة
وتقوية ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.
وت�ستند اجل��ائ��زة �إىل جمموعة م��ن امل�ع��اي�ير ال�ع��ام��ة وامل�ع��اي�ير الفنية التي
ت�ستخدمها بلدية مدينة �أبوظبي يف مراجعة وحتليل وتقييم الطلبات املقدمة
لال�شرتاك والتناف�س على اجل��ائ��زة ،و�سيتم اختيار الفائزين من قبل جلنة
متخ�ص�صة يف تقييم طلبات الكيانات املتقدمة �إىل اجلائزة يف خمتلف فئاتها.
وتعك�س هذه اخلطوة حر�ص بلدية مدينة �أبوظبي على االلتزام بتعزيز مكانتها
الرائدة يف تطبيق معايري ال�سالمة وال�صحة املهنية يف قطاع البناء والإن�شاء
من خالل ت�شجيع وحتفيز الكيانات العاملة يف هذا القطاع لالرتقاء مبمار�سات
ال�سالمة وال�صحة املهنية والبيئة �إىل م�ستويات متقدمة.
وح��ول �شروط ومعايري اجل��ائ��زة �أ��ش��ارت الدكتورة ه��دى ال�ساملي مدير �إدارة
البيئة وال�صحة وال�سالمة يف بلدية مدينة �أبوظبي �أن الفئة الأوىل تتعلق
ب�أداء نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة يف ال�شركة ،ومن �شروط هذة الفئة �أن يكون
لدى ال�شركات �أنظمة �إدارة لل�سالمة وال�صحة معتمدة ح�سب متطلبات �إمارة

�أبوظبي �أو متطلبات املوا�صفة الدولية الأيزو 45001:2018

�أما املعايري الفنية لهذه الفئة فت�ضم:
 1حمور التدقيق وي�شمل عدد ح��االت عدم �إمتثال كربى و�صغرى يف �آخرتدقيقني �سنويني �سابقني من طرف ثالث خارجي
 2حمور التفتي�ش :عدد خمالفات ال�سالمة وال�صحة والبيئة ال�صادرة منالبلدية خالل العامني ال�سابقني جلميع م�شاريع ال�شركة
 3حمور احل��وادث :عدد حوادث وفيات �أو �إ�صابات بليغة مهدرة للوقت �أو�أمرا�ض مهنية بليغة مهدرة للوقت �أو وقائع خطرية يف ال�شركة خالل العامني
ال�سابقني.
 4حم��ور �إدارة ال�ط��وارئ :وج��ود �إج��راء منفذ لإدارة ال�ط��وارئ ي�شتمل علىتنفيذ ال�ت�م��اري��ن الوهمية ل�سيناريوهات ال �ط��وارئ املتطلبة .عمل وتنفيذ
متارين وهمية لل�سيناريوهات خمتلفة "حادث للحريق "حادث �سقوط " انهيار
رافعة برجية او رافعة متحركة او ال�سقوط من �أماكن مرتفعة" حادث �إجهاد
حراري�...إلخ" .
حمور التدريب :وجود �إجراء منفذ للتدريب جلميع م�ستويات
5العاملني يف ال���ش��رك��ة .تنفيذ م�صفوفة ت��دري��ب �سنوية ت�شتمل على دورات
تدريبية حول موا�ضيع ال�سالمة وال�صحة تغطى امل�ستويات الوظيفية الآتية:
الإدارة العليا لل�شركة  -الطاقم الفني "مدراء امل�شاريع  -املهند�سون – الفنيون
والعمال".

هيئة البيئة � -أبوظبي تطلق حملة «من�ش�آتي م�س�ؤوليتي» مذكرة تعاون بني «�أوقاف دبي» وم�ست�شفى «التداوي التخ�ص�صي»
•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت هيئة البيئة � -أبوظبي حملتها املجتمعية "من�ش�آتي م�س�ؤوليتي"،
وذل��ك بالتعاون م��ع جمموعة م��وان��ئ �أب��وظ�ب��ي وذل��ك يف �إط��ار مبادرة
�شبكة امل�ؤ�س�سات اخل�ضراء ،ومت ت�صميم هذه املبادرة لتمكني امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية من تبني ممار�سات �أكرث ا�ستدامة لإدارة النفايات ،وتقليل
ا�ستهالك امل ��واد البال�ستيكية امل�ستخدمة مل��رة واح ��دة .ت�ه��دف حملة
"من�ش�آتي م�س�ؤوليتي" ،التي انطلقت يف �شهر مايو وت�ستمر حتى
دي�سمرب � ،2022إىل تثقيف املن�ش�آت ال�صناعية وزي��ادة وعيها البيئي
فيما يتعلق ب�أهمية احلفاظ على نظافة �إم��ارة �أبوظبي ،بالإ�ضافة �إىل
�إتاحة الفر�صة ملوظفيها للم�شاركة يف فعاليات مثل حمالت التنظيف
للمناطق امل�ج��اورة للمن�ش�أة ،وذل��ك يف �إط��ار م�س�ؤولياتها املجتمعية ..
�إ�ضافة �إىل دعم �أن�شطة البحث العلمي �ضمن م�ساهماتهم يف دعم علم
املواطن علم اجلميع  ،والذي يعني م�شاركة املجتمع تطو ًعا يف اكت�شاف
املعرفة العلمية اجلديدة ،بامل�ساهمة يف عملية جمع البيانات العلمية،
�أو تقييمها ،بالتعـــــاون م��ع وحتــــــت �إ�شـــــــراف خبــــراء متخ�ص�صني
وم�ؤ�س�سات بحثية وعلمية ،وذلك من خالل جمع بيانات عن كمية املواد
البال�ستيكية امل�ستخدمة ملرة واحدة ،و�أنواع النفايات الأخرى التي تلوث
بيئتنا.
ول�ضمان جن��اح احلملة ،يتطلب من املن�ش�آت امل�شاركة تنظيم جل�سات
توعية داخلية ملوظفيها ،مبا يف ذلك امل�شرفني واملقاولني وفريق الأمن
وموظفي الدعم امل�ؤ�س�سي مثل �سائقي ال�شاحنات ،ح��ول كيفية احلد
من ت�أثري التخل�ص من القمامة ،وكيفية امل�ساعدة يف حماية البيئة.
و�ستقوم الهيئة بتزويد ه��ذه املن�ش�آت مب��واد توعوية ال�ستخدامها يف
توعية املوظفني مثل ن�شرات احلقائق واملعلومات ،ومقاطع الفيديو،
والر�سومات البيانية.
ومن خالل امل�شاركة باحلملة� ،ستتاح الفر�صة للمن�ش�آت لإبراز جهودها
املبذولة من خالل قنوات التوا�صل االجتماعي لهيئة البيئة � -أبوظبي.
ع�ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك� ،سيتم يف ن�ه��اي��ة ه��ذا ال �ع��ام ،تنظيم ح�ف��ل لتكرمي
امل�شاركني ،والتعبري ع��ن تقدير الهيئة لإ�سهاماتهم يف �إجن��اح حملة
"من�ش�آتي م�س�ؤوليتي".
ق��ال �أحمد ب��اه��ارون ،املدير التنفيذي لقطاع �إدارة املعلومات والعلوم
والتوعية البيئية بالهيئة" :ب�صفتنا ال�سلطة املخت�صة ب�ش�ؤون البيئة يف
�إمارة �أبوظبي ،يعترب توفري بيئة �آمنة و�صحية للجميع واحدة من �أهم
�أولوياتنا ،مبا يتما�شى مع ر�ؤي��ة حكومة �أبوظبي للحفاظ على البيئة
للأجيال القادمة.
وللم�ساهمة يف حتقيق ه��ذا ال��ر�ؤي��ة ،قمنا ب ��إط�لاق حملة "من�ش�آتي
م�س�ؤوليتي" ،والتي ن�شجع من خاللها املن�ش�آت على حتفيز موظفيها
للم�شاركة يف ح�م�لات التنظيف وامل�ساهمة يف امل���س��ؤول�ي��ة املجتمعية
لل�شركات ،ل�ضمان خلو البيئة املحيطة بهم من امللوثات �أو النفايات.
ويف الوقت نف�سه ،تعترب ه��ذه احلملة فر�صة للمن�ش�آت للم�ساهمة يف
"علم املواطنة" من خالل دعم هيئة البيئة � -أبوظبي لإجراء البحوث

حول كمية املواد البال�ستيكية امل�ستخدمة ملرة واح��دة ،و�أن��واع النفايات
الأخرى التي تلوث البيئة على مدار العام" .و�أ�ضاف باهارون" :ن�سعى
من خالل هذا احلملة �إىل ت�شجيع املن�ش�آت على تنفيذ حمالت التنظيف
ب�شكل دوري ،و�أال تقت�صر على حملة واح��دة خالل العام ،ولكن لتكون
�ضمن براجمها ال�سنوية و�ضمن م�س�ؤوليتها املجتمعية .ونحن ندرك �أن
ريا من خالل جمع البيانات
حمالت التنظيف ميكن �أن تكون �أكرث ت�أث ً
وزي��ادة الوعي ،والت�شجيع على تغيري الأمن��اط ال�سلوكية لت�صبح �أكرث
�إيجابية و�صداقة للبيئة .فنحن جمي ًعا م�س�ؤولون عن احلفاظ على
نظافة بيئتنا ،ويجب �أن تكون �ضمن م�شاريعنا وبراجمنا املجتمعية
ال�سنوية ".
من جانبه قال عثمان اخل��وري ،املدير التنفيذي� ،إدارة الت�شريعات -
جمموعة موانئ �أبوظبي " :تفتخر جمموعة موانئ �أبوظبي بامل�شاركة
يف حملة "من�ش�آتي م�س�ؤوليتي" ال�ت��ي تتمتع ب�أهمية ك�ب�يرة ل�ضمان
م�شاركة اجلمهور ون�شر الوعي حول �أف�ضل املمار�سات امل�ستدامة لإدارة
النفايات �ضمن جمتمعاتنا.
ي�سهم هذا الربنامج يف ت�سليط ال�ضوء على الدور احليوي للتعاون بني
جميع �أ�صحاب العالقة الذين �سيعملون معاً لتقليل كمية النفايات يف
من�ش�آتهم خالل فرتة احلملة".
و�أ��ض��اف" :ي�أتي ه��ذا التعاون مع م�ؤ�س�سة رائ��دة مثل هيئة البيئة –
�أبوظبي يف �إطار توجيهات قيادتنا الر�شيدة ل�ضمان حتقيق �أثر �إيجابي
طويل املدى على البيئة واحلفاظ عليها لأجيال امل�ستقبل ،الأمر الذي
يعد م��ن الأرك ��ان الأ�سا�سية ال�سرتاتيجية اال�ستدامة التي تنتهجها
جمموعة موانئ �أبوظبي".
وي�شار �إىل �أن الهيئة نفذت خالل العام املا�ضي 9 ،حمالت تنظيف جمعت
خاللها �أكرث من � 3أطنان من النفايات ،والتي مت قيا�سها من خالل وزن
النفايات التي مت جمعها خالل هذه احلمالت

حماكم دبي

•• دبي – الفجر:

و ّق�ع��ت م�ؤ�س�سة الأوق ��اف و�ش�ؤون
الق�صر بدبي و م�ست�شفى التداوي
ّ
التخ�ص�صي ،اتفاقية تعاون بهدف
تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية
امل� �ت ��وف ��رة ل �ل �ع �م�ل�اء واملوظفني
واملتطوعني لدى امل�ؤ�س�سة.
وق��ع االت�ف��اق�ي��ة يف م�ق��ر م�ؤ�س�سة
االوق � ��اف و�� �ش� ��ؤون ال�ق��ّ��ص��ر بدبي
ب��ال �ق��ره��ود � �س �ع��ادة ع �ل��ي املطوع
الأم�ي��ن ال �ع��ام مل��ؤ��س���س��ة االوق� ��اف
و�� �ش� ��ؤون ال�ق���ص��ر ب��دب��ي و�سعادة
م � ��روان �إب ��راه� �ي ��م ح��اج��ى نا�صر
م��ال��ك و م��دي��ر ع� ��ام م�ست�شفى لتفعيل االتفاقية التي من �ش�أنها بتعزيز مبد�أ جاذبية بيئة العمل توفري اف�ضل اخلدمات العالجية
ال �ت��داوي التخ�ص�صي وبح�ضور ت� �ق ��دمي خ ��دم ��ات وم� ��زاي� ��ا طبية مب � ��ا ي � �ت� ��واف� ��ق م � ��ع ال� �ت ��وج� �ه ��ات داخل الدولة وفقاً الحدث النظم
�إ�ضافية ملوظفي امل�ؤ�س�سة و�أ�سرهم ،احل �ك��وم �ي��ة وي ��رف ��ع م ��ن م�ؤ�شر ال �ع��امل �ي��ة امل� �ت� �ط ��ورة ب� ��أق ��ل تكلفة
ممثلون من اجلهتني.
وتتيح االتفاقية جلميع العاملني الفتاً �إىل �أهمية تفعيل ال�شراكات �سعادة املوظفني وي�سهم يف زيادة ممكنة  .م�ؤكداً حر�ص فريق عمل
م�ست�شفي ال �ت��داوي ع�ل��ى حتقيق
مب�ؤ�س�سة االوقاف بدبي احل�صول م ��ع خم �ت �ل��ف اجل� �ه ��ات ال� �ت ��ي من القدرة الإنتاجية لديهم.
على الرعاية واخل��دم��ات الطبية �ش�أنها خلق بيئة م�شجعة للتطور م��ن ج��ان�ب��ه �أع ��رب ��س�ع��ادة مروان �أعلى م�ستويات ر�ضى و�سعادة كافة
مب � �ق� ��ر م� ��� �س� �ت� ��� �ش� �ف ��ي ال � � �ت� � ��داوى الوظيفي وداعمة للريادة والإبداع ابراهيم حاجي نا�صر عن خال�ص املتعاملني واملراجعني للم�ست�شفي
�شكره وتقديره على ثقة م�ؤ�س�سة ع��ن اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة مبختلف
التخ�ص�صي والأق�سام التابعة لها ،يف العمل احلكومي.
ك �م��ا ت�ت���ض�م��ن االت �ف��اق �ي��ة تنظيم و�أك� � ��د امل� �ط ��وع ح ��ر� ��ص امل�ؤ�س�سة االوق � ��اف و� �ش �ئ��ون ال�ق���ص��ر بدبي الأق�سام التخ�ص�صية ،متمنياً دوام
فعاليات توعوية و�صحية وزيارات على تطوير اخل��دم��ات واملميزات و ال���س��ادة القائمني على �إداراتها التوفيق والنجاح لهذه ال�شراكات
عالجية بالتوافق بني الطرفني .املقدمة ملوظفيها ورف��ع م�ستوى وخ ��ا� �ص ��ة � �س �ع ��ادة ع �ل��ى امل� �ط ��وع  ،ال �ت ��ى ت �� �س �ه��م ف ��ى ت��ر� �س �ي��خ مبد أ�
و��ش�ك��ر ��س�ع��ادة ع�ل��ي امل �ط��وع جهود ر�ضاهم ،مبا ي�سهم يف تعزيز الأداء لإتاحة الفر�صة مل�ست�شفي التداوى التعاون والتكامل بني امل�ؤ�س�سات
العاملني يف امل�ؤ�س�سة وم�ست�شفى ال��وظ �ي �ف��ي واالرت � �ق� ��اء مب�ستوى التخ�ص�صي وه��ى ��ش��رك��ة وطنية احل �ك ��وم �ي ��ة واخل ��ا�� �ص ��ة خلدمة
ت��داوي التخ�ص�صي على التعاون العمل ،م�شريا �إىل التزام امل�ؤ�س�سة بن�سبة  ، 100%الثبات امكانية املجتمع الإماراتي.
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املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�شر رقم 854
مو�ضوع الدعوى  :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اق��رب جل�سة واع�لان املدعي عليهما بها واحلكم بعد
الثبوت بالزامهما بالت�ضامن والت�ضامم بان ي�ؤديا للبنك املدعي مبلغ وقدره ( )345.025/64درهم ثالثمائة وخم�سة
واربعون الف وخم�سة وع�شرون درهما واربعة و�ستون فل�سا والفائدة بواقع  %5من تاريخ املطالبه وحتى متام ال�سداد
مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
عنوانه:امارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة وجت��ارة و�صناعة دبي  -هاتف رق��م - 043874225:موبايل
رقم - 0557016552:رقم مكاين - 3113783794:امييلinfo@abdulmaliklaw.ae:
املطلوب �إعالنهما  -1 :ازور داميوندز م.د.م�.س (وفقا للرخ�صة التجارية) ازور جوالرى م.د.م�.س (وفقا الفادة مركز
دبي لل�سلع املتعددة  -2اديتياراجي�ش جاندهى (وفقا لبطاقة الهوية) اديتيا ارجاندهي (وفقا الفادة الهيئة االحتادية
للهوية واجلن�سية) � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها نلتم�س م��ن ع��دال��ة املحكمة امل��وق��رة حتديد اق��رب جل�سة
واعالن املدعي عليهما بها واحلكم بعد الثبوت بالزامهما بالت�ضامن والت�ضامم بان ي�ؤديا للبنك املدعي مبلغ وقدره
( )345.025/64درهم ثالثمائة وخم�سة واربعون الف وخم�سة وع�شرون درهما واربعة و�ستون فل�سا والفائدة بواقع %5
من تاريخ املطالبه وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2022/7/19ال�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.
رئي�س الق�سم
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مركز ف�ض املنازعات االيجارية
70363

العدد  13594بتاريخ 2022/7/15

70363

االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/1740

تنفيذ رقم 2022/4411

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم الثالثاء  2022/07/19لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده القدير لالعمال الهند�سية (�ش.ذ.م.م) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
101,710
مكائن ت�شكيل احلديد
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم الثالثاء  2022/07/19لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده نور القمر خلدمات �إدارة املن�ش�آت (ذ.م.م) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
30,000
جمموعه من اال�سمنت
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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ʗʽʰʲś ʧŷ ȆƁʨʱƆƅ "ØÏÎ" ±ŕॼʱŦ§ Ɠž ÀʨŬʛƅ§ - řॽƅŕʺƅ§ ª§Ã¯Ɨ§ - × ʦƁ± řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ¯§ʙŷƙ ƓƅÃʙƅ§ ±ŕॽɻʺƅ§
řॽƅŕʺƅ§ ªŕȃʨƆʢʺƅ§

x

Ö ʦƁ± ƓƅÃʙƅ§ ƓʰŬŕʴʺƅ§ ±ŕॽɻʺƅ§ ƑƆŷ ªƜƔʙŸʱƅ§ – řॽʰŬŕʴʺƅ§ ª§ʛƔʙƂʱƅ§ ʅȄʛŸś

x

ŗॻƃœʸƃ¦ ʙʟœʳʸƃ¦ ¨°¦®¤

Ð

ʙʟœʳʸƃ¦ ¨°¦®¤ ŗŶŞ¦ʙƆ

Î-Ð

ϝϭΑϗϭ ϡϳϳϘΗϭ ϝϳϠΣΗ ϰϠϋ ϱϭρϧΗ ΔρηϧϷ ϙϠΗϭ ˭ΔϳϟΎϣϟ έρΎΧϣϟ ϥϣ ΔϋϭϧΗϣ ΔϋϭϣΟϣϟ ΎϬο ˷έόΗ ϰϟ· ωϭέϔϟ Δρηϧ ϱΩ΅Η
ωϭέϔϟ ϑΩϬΗ .ϲϟΎϣϟ ρΎηϧϟ ϡϳϣλ ϲϓ έΑΗόϳ έρΎΧϣϟ ϝϭΑϗ ϥ· .έρΎΧϣϟ ϥϣ ΔϋϭϣΟϣ ϭ έρΎΧϣϟ ϥϣ ΓΩΩΣϣ ΔΟέΩ ΓέΩ·ϭ
.ωϭέϔϠϟ ϲϟΎϣϟ ˯ΩϷ ϰϠϋ ΔϠϣΗΣϣϟ ΔϳΑϠγϟ ΕέϳΛ΄Ηϟ ϥϣ ΩΣϟϭ ΕΩΎόϟϭ έρΎΧϣϟ ϥϳΑ ϡϼϣ ϥίϭΗ
ϖϳϘΣΗ ϰϟ·
˳
(˻˻) έρΎΧϣϟ ϩΫϫ ϝϳϠΣΗϭ ΩϳΩΣΗ ϑΩϬΑ Δϣϣλϣ ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ ϥϣ ΓΩϣΗόϣϟ ωϭέϔϟ ϯΩϟ έρΎΧϣϟ ΓέΩ· ΕΎγΎϳγ ϥ·
ϊοϭϭ
ωϭέϔϟ ϡϭϘΗ .ΓέϭρΗϣϟϭ ΔϗϭΛϭϣϟ ΔϳΗΎϣϭϠόϣϟ ϡυϧϟ ϝϼΧ ϥϣ ϑϭϘγϟΎΑ ϡίΗϟϻϭ ΎϬΗΑϗέϣϭ ΎϬϟ ΔΑγΎϧϣ ρΑϭοϭ ϑϭϘγ
ΕΎΟΗϧϣϟϭ ϕϭγϷ ϲϓ ΕέϳϐΗϟ έΛ αϛόϳ ΎϣΑ ΔϣυΗϧϣ ΔϘϳέρΑ έρΎΧϣϟ ΓέΩ· ϲϓ ΔϣΩΧΗγϣϟ ΎϬΗϣυϧϭ ΎϬΗΎγΎϳγ ΔόΟέϣΑ
.ϰϠΛϣϟ ΔηΎϧϟ ΕΎγέΎϣϣϟϭ

ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣ

˻-˼

˱ Ύ Ϙϓϭ ΔϳϠϋΎϔΑ ΎϬΗΑϗέϣϭ ˬΔϳϣϭϣόϟ Δϳϧίϳϣϟ ϲϓ ΔΟέΩϣϟ έϳϏϭ ΔΟέΩϣϟ ΩϭϧΑϟ ϯϭΗγϣ ϰϠϋ ˬϥΎϣΗϻ έρΎΧϣ ΓέΩ· ϡΗΗ
ϡΗΗ .Ϫϟ ΔΑγΎϧϣ ΔϳϧΎϣΗ ϑϭϘγ ϊοϭϭ ϝΑΎϘϣ ϑέρ ϝϛϟ ΔϳϧΎϣΗϻ Γ˯ϼϣϟ ϡϳϳϘΗ ϡΗϳ .ΓΩΩΣϣϟ ϥΎϣΗϻ Ε˯έΟ·ϭ ΕΎγΎϳγϟ
ΔόΟέϣ Ε˯έΟ· ϥ· .ΓέΩϹ ϝΑϗ ϥϣ ΎϬΛϳΩΣΗϭ ϡυΗϧϣ ϝ˳ ϛηΑ έρΎΧϣϠϟ ΔϳϠόϔϟ ΕΎϳϭΗγϣϟϭ ΓέέϘϣϟ ϥΎϣΗϻ ϑϭϘγ ΔόΟέϣ
.˱ϼϳλϔΗ έΛϛ ΔΑϗέϣϭ ΔόΟέϣ ΏϠρΗΗ ϲΗϟ έρΎΧϣϠϟ ΕΎοέόΗϟ ΓέϛΑϣ ΔϠΣέϣ ϲϓ ΩΩΣΗ ϲϛϟ Δϣϣλϣ ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣ

ν

λ

ϑ λ

Ε

ʛʲŸʱƅ§ «ʙʴǽ ʙƁ .řʻʽŸƈ řॽʻƈ² ©ʛʱž Ȑʙƈ ƑƆŷ ʛʲŸʱƅ§ «Ãʙţ ¿ŕʺʱţƛ ʛƔʙƂś Ɠƍ ʛʲŸʱƅ§ řॽƅŕʺʱţ§ Á¥ - ʛʲŸʱƅ§ řॽƅŕʺʱţ§
.řʤſʴʺƅ§ ʧʺŲ ¿§² ŕƈÃ ÆŕƂॼʶƈ ȈʽƎʶʱƅ§ ʗʽʰʲś ʧŷ ȆƁʨʱƅ§ ʦʱƔ ʦƅ §°¥ ©±ʙƂʺƅ§ ©ʛʱſƅ§ ¿ƜŦ ¯ʙʴƈ ʗƁÃ Ɠž
ʙŸǼ ¶ʛŸʱƅ§ Ɠž řŸƁʨʱʺƅ§ ª§ʛʽżʱƅ§ ©ŕŷ§ʛƈ Ŷƈ ƓƆʰƂʱʶʺƅ§ ʛʲŸʱƅ§ ťȄ±ŕś Ɠž ¶ʛŸʱƆƅ ʛƔʙƂś ʨƍ ʛʲŸʱƅ§ ʙʻŷ ¶ʛŸʱƅ§ Á¥
¼ƜʵǼ
(˺˽) Ã£ ʙƂŷ ¿ƜŦ ʧƈ ŕƍʙŷʨƈ ʙƔʙʴś ʦś ¡§ʨŬ ʙœ§ʨſƅ§Ã řॽʶॽœʛƅ§ źƅŕॼʺƅ§ ¯§ʙŬ ʥƅ° Ɠž ŕʺǼ Ɠƅŕʺƅ§ ʛȄʛƂʱƅ§ ťȄ±ŕś
.řʱœŕſƅ§ ªŕŸžʙƅ§ ʧƈ řƂʴʱʶʺƅ§ ʙœ§ʨſƅ§Ã řƈʜʱƆʺƅ§ ªƜʽƎʶʱƅ§ ƑƆŷ řŸƁʨʱʺƅ§ ʖʴʶƅ§ ªŕॽƆʺŸ ؗʥƅ°
ʛʲŸʱƅ§ «Ãʙţ řƅŕţ Ɠž şʱʻś Ɠʱƅ§ ©±ŕʶʵƆƅ ʛƔʙƂś Ɠƍ ʛʲŸʱƅ§ ¶§ʛʱžŕǼ ©±ŕʶʵƅ§ řॼʶƊ Á¥ ʛʲŸʱƅ§ ¶§ʛʱžŕǼ ©±ŕʶʵƅ§ řॼʶƊ
ŕƎƈƜʱŬ§ ¶ʛƂʺƅ§ ŶƁʨʱƔ Ɠʱƅ§ ʥƆśÃ řƂʴʱʶʺƅ§ řǽʙƁŕŸʱƅ§ řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƅ§ ʧʽŗ ½ʛſƅ§ ƑƆŷ ʥƅ° ʙʺʱŸǽ .ʧʽŸƈ ʗƁÃ Ɠž
.ʛʲŸʱƅ§ ʙʻŷ ªŕŲʛŸʱƅ§ ʧƈ řȄʨʯƈ řॼʶʻ ؗŕƎʻŷ ʛʽʰŸʱƅ§ ʦʱƔ ŕƈ ©¯ŕŷÃ .ªŕƊŕʺŲ ȑ£ ȘʽƂʴś ¯ʛʳʺǼ

ϑ

λ
ϑ

ϑ

ϑ

ʙʰŶʯƃ¦ ʃȂʙŶř
©±ŕʶŦ ¨ŕʶţ ªŕॽƆʺŸƅ (řॽƊŕʺʱœƛ§ řʺॽʁƅ§ ʠſʵʻƈ) Ñ řƆţʛʺƅ§ ʧʺŲ ƌƊ£ ƌॽƆŷÃ ʛʲŸś Ɠž řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ¹Ãʛſƅ§ ʛʰʱŸś
:ŕƈʙʻŷ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§

ϑ

ν

ª§¡§ʛŠŐǼ ÀŕॽʁƆƅ ¹Ãʛſƅ§ řŸǼŕʱƈ ÁÃ¯ ȈƈŕؔƅŕǼ ¹ÃʛſƆƅ řॽƊŕʺʱœƛ§ ƌśŕƈ§ʜʱƅ§ ¯§ʙʶǼ ¶ʛʱƂʺƅ§ Àŕॽʀ ŢŠʛʺƅ§ ʛʽŻ ʧƈ
(ŕƎʻƈ ȑōǼ Ȏſʱţ§ Á¥) Áŕʺʹƅ§ ȘʽƂʴʱƄ
ʠſʵʻʺ¶ ؗʛʱƂʺƅ§ ±ŕॼʱŷ§ ʙʻŷ Ã£ ¹ÃʛſƆƅ Àŕƍ ƓƊŕʺʱœ§ À§ʜʱƅ§ ȑ£ ƑƆŷ ÆŕƈʨƔ ×Î ʧƈ ʛʲƄ£ ©ʙʺƅ ¶ʛʱƂʺƅ§ ½ŕƂʴʱŬ§
řॽƆŦ§ʙƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ʛʡŕʵƈ ©±§¯¥ ¶§ʛŻƗ Ɠŷʨʻƅ§ ʦॽʽƂʱƅ§ ƑƆŷ ¡ŕʻŗ
Æ Áŕʺʱœƛ§ Ɠž

ϑ

ȈʽʺŸƅ§ Áŕ§ ؗ°¥ ŕƈ řžʛŸʺƅ Ɠŷʨʻƅ§ ʦॽʽƂʱƅ§ ʧƈ ¡ʜʳ§¯ ؗʙʶƅ§ Ɠž řॼɼʛƅ§ Àʙŷ Ƒƅ¥ ʛʽʷś ʙƁ Ɠʱƅ§ ª§ʛŮʕʺƅ§ řŷʨʺʳƈ ¹Ãʛſƅ§ ʛʰʱŸś
(ŗʸʯř)
ŗॻƃœʸƃ¦ ʙʟœʳʸƃ¦ ¨°¦®¤
Ð
:ª§ʛŮʕʺƅ§ Ƌʚƍ Ȉʺʷś .¯§ʙʶƅ§ ʧŷ ʛÆ§ ʲŸʱƈ
(ΔϣΗΗ) ϥΎϣΗϻ
έρΎΧϣ x˻-˼
¯ʨƎŸƅ§ ªŕƄŕƎʱƊ§
ʧʽſʣʨʺƅ§ Ã£ ʧʽƈŕŸƅ§ ʧʽʻœ§ʙƆƅ řƂʴʱʶƈ ªŕȃʨƆʢƈ ¶ʛʱƂʺƆƅ ÁʨȞǽ Á£ x
(ΔϣΗΗ)
ϥΎϣΗϻ
έρΎΧϣ
αΎϳϗ
ÁʨȞǽ
Ɠžʨʱƈ
¶ʛʱƂʺƅ§
Á£ ˺x-˻-˼

α

λ
ϑ

ϑ

ϑ

Àœʸʯőƙ¦ ʙʟœʳƆ Ƒż ¨ʙʻʮؒƃ¦ ¨®œȂʚƃ¦
řʤſʴƈ Ã£ ŕƈ ©§¯£ ʗƊŕ§ ؗ°¥ ŕƈ ʙƔʙʴʱƅ .řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ©±ŕʶʵƅ řŸŲŕʵƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ Ŷॽʺʳƅ ©ʛʺʱʶʺƅ§ řॼʀ§ʛʺƅŕǼ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś
ŕƈ ʦॽʽƂʱŗ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś ©ŕॽʴƅ§ Ȑʙƈ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ©±ŕʶʵƅ Ã£ ʛÆ§ ƎŮ ÏÐ ©ʙʺƅ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ©±ŕʶʵƅ Ŷʹʵś ª§Ã¯Ɨ§ ʧƈ
řȄʛƍʨŠ ©¯ŕȄ² ʙƔʙʴʱƅ řƈʙʵʱʶʺƅ§ řॽʺؔƅ§ ª§±ŕॽɻʺƅ§ Á¥ .ƓƅÃƗ§ ʗʽʰʲʱƅ§ ʚʻƈ Áŕʺʱœƛ§ ʛʡŕʵƈ Ɠž řȄʛƍʨŠ ©¯ŕȄ² ¾ŕʻƍ ʗƊŕ§ ؗ°¥
(Æŕ˻˼
ƈʨƔ )ÑÎ ŕƎƁŕƂʴʱŬ§ ²Ãŕʳś Ɠʱƅ§ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ŶॽʺŠ Á¥ .řॽœŕƎʻƅ§Ã řॽʰʶʻƅ§ ¯Ãʙʴƅ§ ʧƈ řƆʶƆŬ Ɠƍ Áŕʺʱœƛ§ ʛʡŕʵƈ Ɠž
ʛʽƔŕŸʺƅ§ ʗƊŕ§ ؗ°¥ Ƒʱţ Ð řƆţʛʺƅ§ Ƒƅ¥ ŕƎƆȄʨʴś ʦʱȄÃ ƓƅÃƗ§ ʗʽʰʲʱƅ§ ʚʻƈ Áŕʺʱœƛ§ ʛʡŕʵƈ Ɠž řȄʛƍʨŠ ©¯ŕȄ² ª§° ʛʰʱŸś
.Áŕʺʱœƛ§ ʛʡŕʵƈ Ɠž řȄʛƍʨŠ ©¯ŕȄ² ¯ʨŠÃ Ƒƅ¥ ʛʽʷś ƛ ȐʛŦƗ§

ϑ

©¯ʙʳʱʺƅ§ ªƜʽƎʶʱƅ§

Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶŦ ¶ʛŷÃ ¨ŕʶţ ʦʱƔ ¨ʨʴʶʺƅ§ ʛʽŻ À§ʜʱƅƛ§Ã ¶ʛƂƅ§ ʧƈ Ȉ ؗʧʺʹʱś Ɠʱƅ§Ã ©¯ʙʳʱʺƅ§ ªƜʽƎʶʱƆƅ řॼʶʻƅŕǼ
ªŕȃʨƆʢʺƅ§ ʧʺŲ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ©±ŕʶŦ ʗʽʰʲś ʦʱƔ řǽʙʻʱʶʺƅ§ ª§¯ŕʺʱŷƛ§Ã ¶ÃʛƂƅ§ ªŕƈ§ʜʱƅƛ řॼʶʻƅŕǼ .¶ʛƂƅ§ Ŷƈ řŸƁʨʱʺƅ§
.ȐʛŦƗ§

ªŕƊŕʺʹƅ§

Àœʸʯőƙ¦ ʙʟœʳƆ ȄƄƆ Ƒż ʥʴʲʯƃ¦

©±ŕʶʵƅ§ ʟʸʵƈ ÁŐž ƓƅÃƗ§ ʗʽʰʲʱƆƅ řॼʶʻƅŕǼ Áŕʺʱœƛ§ ʛʡŕʵƈ Ɠž řȄʛƍʨŠ ©¯ŕȄ² ¾ŕʻƍ ʙŸś ʦƅ ƌƊ£ ƑƆŷ Ȉʽƅ¯ ¾ŕʻƍ Áŕ§ ؗ°¥
řॽʺॽʤʻʱƅ§ ªŕƎʽŠʨʱƆƅ ÆŕƂžÃ řॽƅŕʱƅ§ ʛʽƔŕŸʺƅ§ řŷʨʺʳʺƅ§ ª¯ʙţ .ʛÆ§ ƎŮ ÏÐ ©ʙʺƅ řŸƁʨʱƈ Áŕʺʱœ§ ʛœŕʶʵ ؗŕƎŬŕॽʀ Ƒƅ¥ ¯ʨŸǽ ©§¯Ɨ§ ƑƆŷ
řƆţʛʺƅ§ Ƒƅ¥ Ñ řƆţʛʺƅ§ ʧƈ ÁʨƆƂʱʻƔΓΩΣΗϣϟ
ʧƔʚƅ§ ¡ƜʺŸƅ§
řॽʀʛśΕέΎϣϹ
ƌʻŷ şʱʻʽŬωϭέϓ
ȑʚƅ§Ã-Áŕʺʱœƛ§
ʛʡŕʵƈϝϳϭϣΗϟ
ʅȄʛŸś ȆƆƈ
ʧʶʴś ȑ£
ʦॽʽƂʱƅ
ΔϳΑέόϟ
έΎϣΛΗγϻϭ
ϙϧΑ Ɠž
ϝϭϛϳέΟ
ϱΩϳέϛ
.ȑʜؗʛʺƅ§ ©ʙʴʱʺƅ§ řॽȃʛŸƅ§ ª§±ŕƈƙ§ ¼ʛʸƈ ªŕƎʽŠʨś Ŷƈ ƑŮŕʺʱś Ɠʱƅ§Ã Ï řƆţʛʺƅ§ Ƒƅ¥ Ð řƆţʛʺƅ§ ʧƈÃ Ð
(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
Ƒƅ¥ Ñ řƆţʛʺƅ§ ʧƈ (©ʛƈ Ȉ ؗƓž ©ʙţ§Ã řƆţʛƈ) Ȉţ§ʛƈ ƑƆŷ Áŕʺʱœƛ§ ʛʡŕʵƈ Ɠž ʙƔʙʷƅ§ ¶ŕſʵƊƛ§ Ȑʨʱʶƈ Ŷž± ʦʱʽŬ x
ŗƆœƌƃ¦ ŗॻʮŪœʲʸƃ¦
©œŪœॻʴƃ¦
.ʛÆ§ ƎŮ ÏÐ ʧŷ ȈƂś ƛ Ɠʱƅ§ řʳƅŕŸʺƅ§ ©ʛʱž ¡ŕſॽʱŬ§ (ŗʸʯř)
ʙŸǼ Ï řƆţʛʺƅ§
Ƒƅ¥ Ð řƆţʛʺƅ§
ʧƈÃ ʙŸǼʝʳƄƆ
Ð řƆţʛʺƅ§ Ï
ʛÆ§ ƎŮ ÏÐ ©ʙʺƅ řʳƅŕŸʺƅ§ ©ʛʱž ¡ŕſॽʱŬ§ Ã£ (řȄʨʻʶƅ§ Ŷȃ± ȋŕʶƁƘƅ) ȋŕʶƁ£ Ñ ¯§ʙŬ ʦś §°¥ ŕƎʱƆȞॽʂ ¯ŕŸʺƅ§ ªƛŕʴƅ§ řॽʀʛś ʦʱʱŬ x
(ŗʸʯř) .(řʻŬ
ŗƆœƌƃ¦ŶȃŗॻʮŪœʲʸƃ¦
± ʧŷ ʙȄʜś©œŪœॻʴƃ¦
Ɠʱƅ§ ȋŕʶƁƘƅ)Ð-Ï

©œƋʦȂ°œʹʻʴƃ¦
řॽŬŕŬƗ§ řƅŕʴƅ§ ªŕƍʨȄ±ŕʻʽŬ ±ŕॼʱŷƛ§ ʧʽŸǼ ʚŦƗ§ Ŷƈ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶʵƅ ŢŠʛʺƅ§ ȌŬʨʱʺƅ§ řʺॽʀ ¨ŕʶʱţ§ ʦʱƔ
ʛœŕʶŦ ʛʽŝōś ʝȞŸॽƅ ʙƂŸƅ§ Ȑʨʱʶƈ ƑƆŷ řƆʸƅ§ ª§° ªŕƍʨȄ±ŕʻʽʶƅ§ ªŕʴॽŠʛś Ɠž řȃÃʛʹƈ řॽƅ²ŕʻʱƅ§Ã řǽʙŷŕʸʱƅ§ ªŕƍʨȄ±ŕʻʽʶƅ§Ã
.řॽʰŬŕʴʺƅ§ ʛśŕžʙƅ§ Ɠž řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§

ŗॻŪœʴʲƃ¦ ȆʻƄʲř
ª§ʛʽżʱƈ ƑƆŷ ʛʽżś ʛ£ ʡ §°¥ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶŦ ƑƆŷ ʛŝƗ§ ʦॽʽƂś ¿ƜŦ ʧƈ řॽŬŕʶʴƅ§ ȈʽƆʴś ¡§ʛŠŐǼ ¹Ãʛſƅ§ ʗƈŕƁ
ʛʽŝōś ŕƎƅ ÁʨȞǽ Á£ ŶƁʨʱƔ ƛÃ řॽƅ²ŕʻʱƅ§Ã řǽʙŷŕʸʱƅ§ ªŕƍʨȄ±ŕʻʽʶƅ§Ã řॽŬŕŬƗ§ řƅŕʴƅ§ ªŕƍʨȄ±ŕʻʽŬ ʖʶţ řॽŬŕŬƗ§ ƓƆؔƅ§ ¯ŕʸʱƁƛ§
.Àŕŷ ȈȞʷǼ řॽŬŕʶʴƅ§ ƑƆŷ ȑʛƍʨŠ
©œƈœʸʷƃ¦ ʤॻʻƀř
ªŕƊŕʺʹƅ§ Áʨؔś .ŕÆ ʻȞʺƈ ÁʨȞǽ ŕƈʙʻŷ ªŕƊŕʺʹƅ§ À§ʙʵʱŬ§ Ƒƅ¥ ¹Ãʛſƅ§ ƑŸʶś řॽƅŕʺƅ§ ŕƎś§¯ʨŠʨƈ ƑƆŷ Áŕʺʱœƛ§ ʛʡŕʵƈ ȈʽƆƂʱƅ
ª§¯ʨŠʨʺƅ§Ã ÁÃʜʵʺƅ§Ã řʻƔʙʺƅ§ ʦƈʚƅ§Ã ª§±ŕƂŸƅ§Ã ªŕƊŕʺʹƅ§ / řǽʙʻʱʶʺƅ§ ª§¯ŕʺʱŷƛ§Ã řॽƅŕʺƅ§ ½§±ÃƗ§Ã ʙƂʻƅ§ Ȉʲƈ řſƆʱʵƈ ȋŕʺƊōǼ
ªŕƊŕʺʹƅ§ Ȉʽʳʶś ʦʱƔ ƛ ŕƎʽƆŷ °§ʨʴʱŬƛ§ ©¯ŕŷ¥ ʦʱś ʦƅ ŕƈ .řŲÃŕŸʺƅ§ ªŕƁŕſś§ Ȉʲƈ řॽƊŕʺʱœƛ§ ªŕʻʽʶʴʱƅ§Ã ȐʛŦƗ§ řॽƅŕʺƅ§ ʛʽŻ
.řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶŦ ¨ŕʶʱţ§ ƑƆŷ ʛŝʕś ªŕƊŕʺʹƆƅ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§ ÁŐž ʥƅ° ŶƈÃ .¹ÃʛſƆƅ Ɠƅŕʺƅ§ ʜؗʛʺƅ§ Áŕॽŗ ʧʺŲ
ªŕƊŕʺʹƅ§ ʠŸǼ ʦॽʽƂś ʦʱƔ ʥƅ° ŶƈÃ .ȑʨʻŬ Ŷȃ± ³ŕŬ£ ƑƆŷ ʦॽʽƂʱƅ§ ©¯ŕŷȂÃ řǽ§ʙʰƅ§ ʙʻŷ Àŕŷ ȈȞʷǼ ƌʺॽʽƂś ʦʱƔ ƑƊ¯Ɨ§ ʙʴƅŕǼ
.ƓƈʨƔ ȈȞʷǼ Ţȃʛƅ§ ʞƈŕƍ ʙƔʙʴś ªŕॼƆʢʱʺǼ řƂƆŸʱʺƅ§ řॽƅŕʺƅ§ ½§±ÃƗ§ Ã£ řǽʙƂʻƅ§ ªŕƊŕʺʹƅŕƄ
.ªŕƊŕʺʹ ؗŕƎŗ Ȏſʱʴʺƅ§ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʦॽʽƂś ¶ʛżǼ Ȍʷʻƅ§ ½ʨʶƅ§ ªŕƊŕॽŗ À§ʙʵʱŬŕǼ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś ʧȞʺƈ ʙţ ƑʸƁ£ Ƒƅ¥
ªŕƊŕʺʹƆƅ řॼʶʻƅŕǼ .¬°ŕʺʻƅ§ À§ʙʵʱŬŕǼ ŕƎʺॽʽƂś ʦʱƔ ʙƔʙʴʱƆƅ řƆŗŕƁ ©ʜƍŕŠ řॽʀʨŬ ʦॽʀ ŕƎƅ ʝॽƅ Ɠʱƅ§ ȐʛŦƗ§ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ Á¥
ª§ʛŮʕƈ Ƒƅ¥ Æ§¯ŕʻʱŬ§ Ã£ ʧƍʛƅ§ ¡ŕʢŬÃ Ȉʲƈ řʲƅŕŝ ¼§ʛʡ£ ʧƈ řƈʙƂƈ ªŕƈʨƆŸƈ Ƒƅ¥ Æ§¯ŕʻʱŬ§ ŕƎʺॽʽƂś ʦʱƔ ª§±ŕƂŸƅŕ ؗřॽƅŕʺƅ§ ʛʽŻ
.¿²ŕʻʺƅ§ ±ŕŸŬ£
řǽʙƁŕŸʱƅ§ ȋÃʛʷƅ§ Ɠž ©¯ʙʴƈ Áʨؔś ŕƈʙʻŷ ŕƈ¥ ¶ʛƂƆƅ řŸƁʨʱʺƅ§ řॽƊŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶʵƅ§ ³ŕॽʀ ʧʺŲ ŕƎŗ Ȏſʱʴʺƅ§ ªŕƊŕʺʹƅ§ ¬±ʙś
¨ŕʶʱţ§ ʦʱƔ .ƌॽƆŷ ¡ŕʻŗ
Æ ¶ʛƂƅ§ ʦǽʙƂś ʦś ȑʚƅ§ ³ŕŬƗ§ ʧƈ ¡ʜŠ ȈȞʷś ŕƎƊ£ ʘʽʴǼ ¶ʛƂƅ§ ʧƈ ʜ£ ʳʱƔ ƛ §¡ÆʜŠ Áʨؔś Ã£ ¶ʛƂƆƅ
Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶŦ ʖʶţ ªŕǼŕʶʴƅ§ ʧŷ řƆʸſʻƈ ª§ʙţʨ¶ ؗʛƂƆƅ řǽʙƁŕŸʱƅ§ ȋÃʛʷƅ§ ʧƈ ʜ£ ʳʱƔ ƛ §¡ÆʜŠ ʙŸś ƛ Ɠʱƅ§ ªŕƊŕʺʹƅ§
ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ.řŸƁʨʱʺƅ§
ϱΩϳέϛ
(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·

©œȁʦʠʵʸƃ¦
řॽƅŕƈ ª§¯ʨŠʨƈ ʙʻŗ ¯§¯ʛʱŬƛ ¿ʨƂŸƈ ŶƁʨś ¹Ãʛſƅ§ Ȑʙƅ ÁʨȞǽ ƛ ŕƈʙʻŷ ȌƂž ÆŕॽƆ ؗÃ£ ÆŕॽœʜŠ ŕƈ¥ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʖʢŮ ʦʱƔ
ŗƆœƌƃ¦ȑʚƅ§
ŗॻʮŪœʲʸƃ¦
©œŪœॻʴƃ¦
ƑƆŷ řǽ§ʙʰƅ§ Ɠž ½ʛſƅ§ ȈƈŕŸÊǽ řʺƄ§ʛʱʺƅ§ ʛœŕʶʵƅ§ ʟʸʵƈ ʧƈ ʛʰƄ£ (ŗʸʯř)
ƌॼʢŮ ʦʱʽŬ
źƆʰʺƅ§ Áŕؗ
§°¥ .ƌʻƈʝʳƄƆ
¡ʜŠ Ã£ ȈƈŕؔƅŕǼÏ
Æŕ Ƃţƛ ªƜʽʸʴś ȑ£ řžŕŲ¥ ʦʱśÃ .¬±ʙʺƅ§ ƓƅŕʺŠƙ§ źƆʰʺƅ§ ȈŗŕƂƈ ƌƈ§ʙʵʱŬ§ ʥƅ° ʙŸǼ ʦʱƔ ȑʚƅ§Ã ʟʸʵʺƅ§ Ƒƅ¥ řžŕŲ¥ ƌƊ£
(ŗʸʯř) ŗƆœƌƃ¦ .ŗॻʮŪœʲʸƃ¦
©œŪœॻʴƃ¦
-Ï
Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶŦ
¼ÃʛʸƈÐƑƅ¥

œƌʻƄŵ µÂœŽʯƃ¦ ®œŶƆ µÂʙſ
¯§ʙŬ
(˺˿)ª§ʛʱž ʙƔʙʺś §ʚƍ ʧʺʹʱƔ ʙƁ .Áŕʺʹƅ§ ƑƆŷ °§ʨʴʱŬƛ§ ʧƈ Æƛʙŗ ¶ÃʛƂƅ§ řƅÃʙŠ ©¯ŕŷƙ ¹Ãʛſƅ§ ƑŸʶś ʛʲŸʱƅ§ řƅŕţ Ɠž
ÀŕȞţ£ À§ʙʵʱŬ§ ʦʱƔ ¶ÃʛƂƅ§ Ƌʚƍ ȋÃʛŮÃ ÀŕȞţ£ ÁōʷǼ ¶Ãŕſʱƅ§ ©¯ŕŷ¥ ʙʻŷ .¶ÃʛƂƆƅ ©ʙƔʙŠ ȋÃʛŮ ƑƆŷ ½ŕſśƛ§Ã ªŕŸžʙƅ§
Ɠž ©±§¯ƙ§ ʛʺʱʶś .ƛ À£ ¯§ʙʶƅ§ ©ʛŦōʱƈ ʛʰʱŸś ¿§ʜś ƛ ¶ÃʛƂƅ§ Ƌʚƍ ʗƊŕ§ ؗ°¥ ŕƈ ʙƔʙʴś ʙʻŷ ʙƔʙʳƅ§ ȑʙƁŕŸʱƅ§ ʖʽśʛʱƅ§ ȋÃʛŮÃ
ªŕŸžʙƅ§ Ȉʽʸʴś ŢŠʛʺƅ§ ʧƈÃ ŕƎŗ À§ʜʱƅƛ§ ʦś ʙƁ ʛʽƔŕŸʺƅ§ ŶॽʺŠ Á£ Áŕʺʹƅ ŕƎƊōʷǼ ¶Ãŕſʱƅ§ ʙʽŷ£ Ɠʱƅ§ ¶ÃʛƂƅ§ řŸŠ§ʛƈ
.řॽƆʰƂʱʶʺƅ§
œƌʻƄŵ ¯¦ʦʲʯŪƙ¦ ®œŶʸƃ¦ ©œƈœʸʷƃ¦
ϭ ΔϳϠΧΩϟ ΎϬΗΎϳϠϣόϟ ϪϳϠϋ ΫϭΣΗ˰γϻ ΩΎόϣϟ ΕΩϭΟϭϣϟ ΩϧΑ ϡΩΧΗ˰γ ϝ˰οϓϷ ϥϣ ϥΎϛ Ϋ· Ύϣϳϓ ΩϳΩΣΗ ωϭέϔϟ Δ˰γΎϳ˰γ ϥϣ ϥ·
ΕΩϭΟϭϣϟ ϥ· .ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩϟ ϱίϛέϣϟ ϑέλϣϠϟ Ύ˱Ϙϓϭ ΔϳϣϳυϧΗϟ ΕΎΑϠρΗϣϠϟ ϊοΧΗ ϲϬϓ ˬϙϟΫ ϊϣϭ .ϪόϳΑ
ΓΩΎ˰ϋ· ϡΗ ϲΗϟ Δ˰ϣϳϘϟΎ˰Α Δ˰ϗϼόϟ ΕΫ ΕΩϭΟϭϣϟ Δ˰ϓ ϰϟ· Ύ˰ϬϠϳϭΣΗ ϡΗϳ Δ˰ϳϠΧΩ˰ϟ ΕΎ˰ϳϠϣόϠϟ ΓΩ˰ϳϔϣ Ύ˰Ϭϧ ϰϠϋ Ύ˰ϫΩ˰ϳΩ˰ΣΗ ϡΗϳ ϲΗϟ
Ϫϧ ϰϠϋ ΎϫΩϳΩΣΗ ϡΗϳ ϲΗϟ ΕΩϭΟϭϣϟ ϥ· .ϝϗ ΎϣϬϳ ϲϠ˰˰λϷ ϥϭϣ˰˰οϣϟ ΕΩϭΟϭϣϟ ΩϧΑϟ ΔΟέΩϣϟ ΔϣϳϘϟ ϭ ΎϬΑ ΫϭΣΗ˰˰γϻ
(ΔϳϟΎϣϟ ΕΩϭΟϭϣϟ ΔϟΎΣ ϲϓ) ΔϟΩΎόϟ ΔϣϳϘϟΎΑ ϊϳΑϠϟ ΎϬΑ υϔΗΣϣϟ ΕΩϭΟϭϣϟ ϰϟ· Γέ˰˰˰˰ηΎΑϣ ΎϬϠϳϭΣΗ ϡΗϳ ˬΎϬόϳΑ ϝ˰˰˰˰οϓϷ ϥϣ
.ωϭέϔϟ ΔγΎϳγ ϊϣ ϰηΎϣΗϳ ΎϣΑ ΫϭΣΗγϻ ΓΩΎϋ· ΦϳέΎΗΑ ΔϳϟΎϣϟ έϳϏ ΕΩϭΟϭϣϟ ϊϳΑ ΔϔϠϛΗ ˱ ΎλϗΎϧ ΔϟΩΎόϟ ΔϣϳϘϟϭ
ΔϳϮδΘϟ
ϡΰϠϣ ϖΣ ωϭήϔϟ ϯΪϟ ϥΎϛ ˬΫ· ςϘϓϭ ˬΫ· ϲϟΎϤϟ ΰϛήϤϟ ϥΎϴΑ ϲϓ ώϠΒϤϟ ϲϓΎλ ΝέΪϳϭ ΕΎΑϮϠτϤϟϭ ΕΩϮΟϮϤϟ ΔϳϮδΗ ϢΘϳ
ΪϨΑ ΩΪγϭ ΕΩϮΟϮϤϟ ΪϨΑ ϖϴϘΤΘϟ ϭ ϲϓΎμϟ αΎγ ϰϠϋ ΩΪδϠϟ Δϴϧ ΪΟϮΗϭ ϞΑΎϘϤϟ ϑήτϟ βϔϧ ϊϣ ώϟΎΒϤϟ ϩάϫ ΔϳϮδΘϟ ˱ Ύ ϴϧϮϧΎϗ
ΔϘϠόΘϤϟ ΕΎΑϮϠτϤϟϭ ΕΩϮΟϮϤϟ νήόΗ ˬϪϴϠϋϭ ˬΔϴδϴήϟ ΔϳϮδΘϟ ΕΎϴϗΎϔΗ ϊϣ ΔϟΎΤϟ ˱ΔϣΎϋ Ζδϴϟ ϩάϫ .ϦϣΰΘϟΎΑ ΕΎΑϮϠτϤϟ
.ϲϟΎϤϟ ΰϛήϤϟ ϥΎϴΑ ϲϓ ϲϟΎϤΟϹ ώϠΒϤϟΎΑ ΎϬΑ
ΔϳΟέΎΧϟ ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϟϭ ϙϭϧΑϟ ϥϣ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
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γ
γ
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ϱ
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.ʛʲŸʱƅ§ ¼ƜʵǼ Áŕʺʱœƛ§ ʛʡŕʵƈ Ɠž řȄʛƍʨŠ ©¯ŕȄʜƅ ª§ʛŮʕƈ Ɠƍ ƋŕƊ¯£ ©±ʨؗʚʺƅ§ «§ʙţƗ§ Á£ Æŕʹǽ£ ¹Ãʛſƅ§ Ɠŷ§ʛś
.ʛʲŸʱƅ§ řॽƅŕʺʱţ§ Ɠž řॽʰʶʻƅ§ ©¯ŕȄʜƅ§ ©ŕŷ§ʛƈ Ŷƈ ¶ʛʱƂʺƆƅ řॽƊŕʺʱœƛ§ ʛʡŕʵʺƅ§ ʅॽʻʸś Ɠž ʛʽʰ ؗ±ʨƍʙś x
.(řॽʻſƅ§ ¨ŕॼŬƗ§ ª§° ªŕǼŕʶʴƅ§ ŶॽʺŠ ¡ŕʻʲʱŬŕǼ) ʛʲƄ£ Ã£ ʛƎŮ£ Ô ©ʙʺƅ (ʙƔʙʳʱƅ§ ʙʽƁ) řॽţƜʸƅ§ řॽƎʱʻƈ ªŕǼŕʶʴƅ§ x
.¶ʛʱƂʺƆƅ ȑʙƂʻƅ§ Șžʙʱƅ§ ƑƆŷ ±ʛŲ «Ãʙţ Ƒƅ¥ ȑ¯ʕƔ ȈȞʷǼ ©ʙƁŕŸʱʺƅ§ řƎʳƅ§Ã ¶ʛʱƂʺƅ§ ʧʽŗ řǽʙƁŕŸʱƅ§ ªŕŷ²ŕʻʺƅ§ x
.ʧʽŲʛʱƂʺƅ§ ¯§ʙŬ ©±ʙƁ ƑƆŷ ±ʛŲ «Ãʙţ Ƒƅ¥ ȑ¯ʕƔ ȈȞʷǼ ŕॽƆŸƅ§ ©±§¯ƙ§ Ɠſʣʨƈ ©±ŕʶŦ Ã£ ©±§¯ƙ§ ¹§ʜƊ x
ʦʱƔ ŕƈʙʻŷ Ã£ ʧƔʙƅ§ ¯§ʙŬ ȈʽŠōś řॽʀŕſś§ Ŷॽʀʨś ¿ŕţ Ɠž Ã£ Ɠʶॽœ± ʦʸŦ ¡§ʛŠ¥ ¿ŕţ Ɠž ªŕǼŕʶʴƅ§ řƆȞॽʂ ©¯ŕŷ¥ ʦʱś x
.ƌʱƆȞॽʂ ¯ŕŸʺƅ§ ¨ŕʶʴƅ§ ƑƆŷ Æ§¯ʙʴƈ Æŕʸʸʵƈ Ȉʽʺʴś
.řʹſʵʻƈ Áŕʺʱœ§ ʛʡŕʵƈ ª§° Áʨؔś ʛȄʛƂʱƅ§ ťȄ±ŕʱŗ "±ŕʺʲʱŬ§ ʅॽʻʸś" ƓŠ±ŕʵƅ§ ʅॽʻʸʱƅ§ ª§° řॽƅŕʺƅ§ ©§¯Ɨ§ Á£ ¹Ãʛſƅ§ Ɠŷ§ʛś
ʙʰŶʯƃ¦ ¾œʸʯš¦ ʙƒʗƀř ŗॻƄʸŵ
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ʛʲŸʱƅ§ ¿ŕʺʱţ§ ʛƔʙƂś řॽƆʺŷ ʖƆʢʱś .ȈʰƂʱʶʺƅ§ Ɠž ƌśŕƈ§ʜʱƅŕǼ ¡ŕžʨƅ§ ʧŷ ʧƔʙʺƅ§ ¼ʛʢƅ§ ʛʲŸś řॽƅŕʺʱţ§ ʨƍ ʛʲŸʱƅ§ ¿ŕʺʱţ§
Á£ ʖʳǽ .řƆţʛʺƅ§ Ƌʚƍ Ɠž ʧƔʙʺƅ§ řʸţ ʖʶţ ƓŲ§ʛʱžƛ§ ʛʺŸƅ§ ©ʛʱſƅ ÏÐ ©ʙʺƅ Ȉʸſʻƈ ȈȞʷǼ ʛʲŸʱƅ§ ¿ŕʺʱţ§ À§ʙʵʱŬ§
Ɠž ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ©¯ʨʳƅ ¹Ãʛſƅ§ ʛƔʙƂś × ʦƁ± řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ¯§ʙŷƙ ƓƅÃʙƅ§ ±ŕॽɻʺƅ§ Ɠž Àʙʵʱʶʺƅ§ ʛʲŸʱƅ§ ¿ŕʺʱţ§ ʝȞŸǽ
ªŕſॽʻʸʱƅ§ Ƒƅ¥ Æ§¯ŕʻʱŬ§ ʛʲŸʱƅ§ ªƛŕʺʱţ§ ōʷʻś ²±ʨŗ ʙƊ¢ ¯±ʙƊŕʱŬ ʛʡŕʵʺƅ§ ʅॽʻʸś ©§¯£ ʧƈ řॽʰŬŕʴʺƅ§ ©±Ãʙƅ§ ¿ƜŦ .ȈʰƂʱʶʺƅ§
ʧƈ² ª§° ʛʲŸś ªƛŕʺʱţ§ Ƒƅ¥ řॽʰŬŕʴʺƅ§ ©±Ãʙƅ§ ¿ƜŦΕʛʲŸʱƅ§ ªƛŕʺʱţ§ ȈȄʨʴʱŗ ¹γÃʛſƅ§ ÀʨƂś .řॽŠ±ŕʵƅ§ / řॽƆŦ§ʙƅ§ řॽƊŕʺʱœƛ§
ϱ
.řॼŬŕʻʺƅ§
ªŕॽʻƂʱƅ§
γ
γ
ΕÃ ¬°ŕʺʻƅ§ À§ʙʵʱŬŕǼ
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ʖƊ§ʨŠ ŶॽʺŠ ©ŕŷ§ʛʺƅ ŕƎƅƜŦ ʧƈ ƑŸʶś ʘʽʴǼ ȐʛŦƗ§ ªŕॽʻƂʱƅ§Ã ʝॽƔŕƂʺƅ§Ã ªŕſॽʻʸʱƅ§ ¹Ãʛſƅ§ Àʙʵʱʶś ŕƎʱʤſʴƈ ©±§¯¥ ʙʻŷ
Àʙʵʱʶś .řॽƅŕʺƅ§ ʛʽŻ řॽɺʨŲʨʺƅ§ Ȉƈ§ʨŸƅ§ Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕǼ řॽƅŕʺƅ§ Ȉƈ§ʨŸƅ§ Ƒƅ¥ řॽƆŦ§ʙƅ§ ªŕſॽʻʸʱƅ§ ʙʻʱʶś .řʣʨʴƆʺƅ§ ʛʡŕʵʺƅ§
.ƓŠ±ŕʵƅ§ ʅॽʻʸʱƅ§ ª§° ȎžŕʴʺƆƅ ŕƎŗ ¼ʛʱŸʺƅ§ ʅॽʻʸʱƅ§ ªƛŕؗÃ ȈʰƁ ʧƈ řॽŠ±ŕʵƅ§ ªŕſॽʻʸʱƅ§ ʥƅʚ ؗ¹Ãʛſƅ§

ο

ν

ʙʰŶʯƃ¦ ʗʹŵ µʙŶʯƃ¦
ʧƈ ʙȄʜś ʙƁ Ɠʱƅ§ ©ʛʽżʱʺƅ§ ªŕŲʛŸʱƅ§ ¹Ãʛſƅ§ Ɠŷ§ʛś .ʛʲŸʱƅ§ ʙʻŷ ¹ÃʛſƆƅ ʧƔʙʺƅ§ ƌǼ ʧƔʙƔ ȑʚƅ§ źƆʰʺƅ§ ʛʲŸʱƅ§ ʙʻŷ ¶ʛŸʱƅ§ Ȉʲʺǽ
ªŕƈ§ʜʱƅƛ§Ã řȃʨʴʶʺƅ§ ʛʽŻ ¯Ãʙʴƅ§ ʧƈ ªŕŲʛŸʱƅ§ Ƌʚƍ ōʷʻś .¨ʨʴʶʺƅ§ ƓƊŕʺʱœƛ§ ʙʴƅ§ Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕǼ ʛʲŸʱƅ§ ʙʻŷ ¶ʛŸʱƅ§
ʙʻŷ ¶ʛŸʱƅ§ ʛƔʙƂś ʦʱƔ .ŕƎʽž řŠ±ʙʺƅ§ ʛʽŻÃ řॽƈʨʺŸƅ§ řॽƊ§ʜʽʺƅ§ Ɠž řŠ±ʙʺƅ§ ʦॽʁƅ§ ƑƆŷ ¶ʛŸʱƅ§ ȑʨʱʴॽŬ ʥƅʚƅ .řœ±ŕʢƅ§
½ŕƂʴʱŬƛ§Ã řॽɻŠʛʺƅ§ ªŕॽʻʴʻʺƅ§Ã ±§ʛؔʱƅ§Ã (Áʨȃʨؔƅ§) ©ʙœŕſƅ§ ªƛʙŸƈ Ȉʲƈ ř
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ΔϳΩϘϧϟ ϪΑηϭ ΔϳΩϘϧϟ

¼
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ªŲ

ΕέΗϔΑ ϊΩϭϟϭ ΔϳέΎΟϟ ΕΎΑΎγΣϟ ϲϓ ΩϘϧϟϭ ϕϭΩϧλϟ ϲϓ ΩϘϧϟ ΔϳΩϘϧϟ ϪΑηϭ ΔϳΩϘϧϟ ϝϣηΗ ˬΔϳΩϘϧϟ ΕΎϘϓΩΗϟ ϥΎϳΑ νέϏϷ
ϱίϛέϣϟ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ϑέλϣ ϯΩϟ ΎϬΑ υϔΗΣ˵ϣϟ ΔϳϣίϟϹ ΔόϳΩϭϟ ˯ΎϧΛΗγΎΑ ˬέϬη ΔΛϼΛ ϥϋ ϝϘΗ ΔϳϠλ ϕΎϘΣΗγ
.ϝϗ ϭ έϬη ΔΛϼΛ ϝϼΧ ϝλϷ ϲϓ ϖΣΗγΗ ϲΗϟ ϭ ΏϠρϟ Ωϧϋ ϙϭϧΑϟ (ϰϟ·) ϥϣ ΔϘΣΗγϣϟ ώϟΎΑϣϟϭ
ΔϘΗηϣ ΔϳϟΎϣ ΕϭΩ

(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
˯ϼϣϋϭ ϙϭϧΑϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
̀-˻

ΔϔϠϛΗϟΎΑ ˱ ΎϘΣϻ αΎϘΗϭ ˬΓΩΑϛΗϣϟ ΔϠϣΎόϣϟ ϑϳϟΎϛΗ ϥϣ ΔϳϓΎλ ˬΔϟΩΎόϟ ΔϣϳϘϟΎΑ ˱ ΎϳΩΑϣ ˯ϼϣόϟϭ ϙϭϧΑϠϟ ΔϘΣΗγϣϟ ώϟΎΑϣϟ ΏγΗΣΗ
(ŗʸʯř) ŗƆœƌƃ¦
ŗॻʮŪœʲʸƃ¦
©œŪœॻʴƃ¦
Ï
.ϲϠόϔϟ
ΓΩΎϔϟ ϝΩόϣ
ΔϘϳέρ ʝʳƄƆ
ϡΩΧΗγΎΑ Γ΄ϔρϣϟ
ϡΩΧΗγϻ ϖΣ ΕΩϭΟϭϣϭ ΕΩόϣϭ ΕΎϛϠΗϣϣ

α

Ε

Ε

ν

Εϭϧγϟ

α

Εο

Ε
ο

Ι
Ε

Ε
α

Ε

α

ϑ

.ϲϟΎϣ ίϛέϣ ϥΎϳΑ ϝϛ ΦϳέΎΗΑ ˬΓέϭέοϟ Ωϧϋ ΎϬϠϳΩόΗϭ ˬΔϳΟΎΗϧϹ ΎϫέΎϣϋϭ ΕΩϭΟϭϣϠϟ ΔϳϘΑΗϣϟ ϡϳϘϟ ΔόΟέϣ ϡΗΗ

ΕΩέϳϹ ΩϳΩΣΗ Ωϧϋ έΎΑΗϋϻΎΑ ΫΧ΅Ηϭ ΔϳέΗϓΩϟ ΎϬϣϳϗ ϰϟ· ωϭΟέϟΎΑ ΕΩόϣϟϭ ΙΎΛϷ ΩΎόΑΗγ ϥϣ έΎγΧϟϭ ΡΎΑέϷ ΩϳΩΣΗ ϡΗϳ
.ΎϫΩΑϛΗ Ωϧϋ ϝϣΎηϟ ϝΧΩϟ ϥΎϳΑ ϲϓ ΩϳΩΟΗϟϭ ϳϠλΗϟ ϑϳέΎλϣ Ωϳϗ ϡΗϳ .ΕΎϳϠϣόϟ ϥϣ
ϥϳϔυϭϣϠϟ ΔϣΩΧϟ ΔϳΎϬϧ ΕϓΎϛϣ ιλΧϣ

AAA

A

λ

̂-˻

ΕΎηΎόϣϠϟ ΔϣΎόϟ ΔϳϬϟ ϝΑϗ ϥϣ Ϫγϳγ΄Η ϡΗ ΩϋΎϘΗ ϕϭΩϧλ ϲϓ ΕΎϣϫΎγϣ ωϭέϔϟ ϡΩϘΗ ˬϥϳϧρϭϣϟ ϥϳϔυϭϣϟ ιϭλΧΑ
ωϭέϔϟ ΕΎϣίΗϟ έλΗϘΗ .ϥϳϔυϭϣϟ ΏΗϭέ ϥϣ ΔΑγϧϛ ΏγΗΣΗϭ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩ ϲϓ ΔϳϋΎϣΗΟϻ ΕΎϧϳϣ΄Ηϟϭ
.ΎϬϗΎϘΣΗγ Ωϧϋ ϑϳέΎλϣϠϟ ϝ˷ϣΣΗ ϲΗϟϭ ΕΎϣϫΎγϣϟ ϩΫϫ ϰϠϋ
ϊϓΩϟ ΔϘΣΗγϣϟ ώϟΎΑϣϟ ΩϧΗγΗϭ .ϥϳέΧϵ ϥϳϔυϭϣϠϟ ΔϣΩΧϟ ΔϳΎϬϧ Γ΄ϓΎϛϣ ωϭέϔϟ ϡΩϘΗ ˬ˺̂ ϡϗέ ϲϟϭΩϟ ϲΑγΎΣϣϟ έΎϳόϣϠϟ ˱ ΎϘϓϭ
ϖΣΗγΗ .ΔϣΩΧϟ ΓέΗϓ ϥϣ ϰϧΩϷ ΩΣϟ ϡΎϣΗϹ ˱ ΎϋϭοΧ ϥϳϔυϭϣϟ ΔϣΩΧ ΓΩ˰ϣ ϝϭρϭ ϲΎϬϧϟ ΏΗέϟ ϰϠϋ ˱ΓΩΎϋ Ύϳίϣϟ ϩΫϬϟ
ΔϳϠΣϣϟ ϥϳϧϭϘϟϭ ϝϣόϟ ϥϭϧΎϗ ΏγΣ ΞΗΎϧϟ ΕΎΑϭϠρϣϟ ΩϧΑ ϥϋ ϝϘΗ ϻϭ ΔϣΩΧϟ ΓέΗϓ ΏγΣ Ύϳίϣϟ ϩΫϬϟ ΔόϗϭΗϣϟ ϑϳϟΎϛΗϟ
.ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩ ϲϓ ΔϳϋΎϣΗΟϻ ΕΎϧϳϣ΄Ηϟϭ ΕΎηΎόϣϠϟ
˺˹-˻
ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑΕΎλλΧϣ
ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ

(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
ϝϣΗΣϣϟ ϥϣ ϥϭϛϳϭ ˬΔϘΑΎγ ˳ ΙΩΣϷΔΟϳΗϧ ϲϟΎΣ ϲϧϣο ϭ ϲϧϭϧΎϗ ϡίΗϟ ωϭέϔϟ ϰϠϋ ΏΗέΗϳ ΎϣΩϧϋ ΕΎλλΧϣϟ ΏγΗΣ˵ Η
.ϕϭΛϭϣ ϝ˳ ϛηΑ ϡίΗϟϻ ώϠΑϣ έϳΩϘΗ ϥΎϛϣϹΎΑ ϥϭϛϳϭ ˬϡίΗϟϻ ΔϳϭγΗϟ ΔϳΩΎλΗϗ ϊϓΎϧϣ ϝΛϣΗ Ωέϭϣ ΝϭέΧ έϣϷ ϲοΗϘϳ ϥ
(ŗʸʯř) ŗƆœƌƃ¦ ŗॻʮŪœʲʸƃ¦ ©œŪœॻʴƃ¦ ʝʳƄƆ
Ï
ΔϳΑϧΟϻ Εϼϣόϟ ϝϳϭΣΗ

˺˺-˻

νέόϟ ΔϠϣϋϭ Δϳϔϳυϭϟ ΔϠϣόϟ

()

ΔϠϣϋ ϩέΎΑΗϋΎΑ ˬ("ϲΗέΎϣϹ ϡϫέΩϟ") ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ϡϫέΩΑ ωϭέϔϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϲϓ ΔΟέΩϣϟ ΩϭϧΑϟ αΎϘΗ
ˬϲΗέΎϣϹ ϡϫέΩϟΎΑ Δοϭέόϣ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϥ· .("Δϳϔϳυϭϟ ΔϠϣόϟ") ΎϬϧϣο ωϭέϔϟ ϝϣόΗ ϲΗϟ Δϳγϳέϟ ΔϳΩΎλΗϗϻ ΔϳΑϟ
.ωϭέϔϠϟ νέόϟ ΔϠϣϋϭ Δϳϔϳυϭϟ ΔϠϣόϟ ϭϫϭ

ΓΩλέϷϭ ΕϼϣΎόϣϟ

(Ώ)

ϝϳϭΣΗ ϡΗϳ Ύϣϛ .ΔϠϣΎόϣϟ ΦϳέΎΗΑ ϖΑρϣϟ ϑέλϟ έόγΑ ϲΗέΎϣϹ ϡϫέΩϟ ϰϟ· ΔϳΑϧΟϷ ΕϼϣόϟΎΑ ΔηΎϧϟ ΕϼϣΎόϣϟ ϝϳϭΣΗ ϡΗϳ
ίϛέϣϟ ϥΎϳΑ ΦϳέΎΗΑ ΓΩΎγϟ ϑέλϟ έΎόγ΄Α ϲΗέΎϣϹ ϡϫέΩϟ ϰϟ· ΔϳΑϧΟϷ ΕϼϣόϟΎΑ ΔηΎϧϟ ΔϳΩϘϧϟ ΕΎΑϭϠρϣϟϭ ΕΩϭΟϭϣϟ
.ϝϣΎηϟ ϝΧΩϟ ϥΎϳΑ ϲϓ ΔΟΗΎϧϟ έΎγΧϟ ϭ ΡΎΑέϷΎΑ ϑέΗϋϻ ϡΗϳ .ϲϟΎϣϟ
(˺́)
Ωϭϔϟ ϑϳέΎλϣϭ ΕΩέϳ· ˺˻-˻

ϝΧΩ ΏΎγΣΑ ωϭέϔϟ ϡϭϘΗ ˬ"˼ ΔϠΣέϣϟ" ϥϣο έΑΗόϳ ϙϟΫϟϭ ΔϳϧΎϣΗϻ ΔϣϳϘϟ νϔΧϧϣ ΔϳϟΎϣϟ ΕΩϭΟϭϣϟ ΩϧΑ Αλϳ ΎϣΩϧϋ
ϡϟϭ ΔϳϟΎϣϟ ΕΩϭΟϭϣϟ ΩϧΑ ϲϓΎόΗ ϡΗ Ϋ· .ΔϳϟΎϣϟ ΕΩϭΟϭϣϟ ΩϧΑϟ Γ΄ϔρϣϟ ΔϔϠϛΗϟ ϲϓΎλ ϰϟ· ϲϠόϔϟ ΓΩΎϔϟ έόγ ϖϳΑρΗΑ ΓΩΎϔϟ
ΔΗΑΛϣϟ έϳϏ Ωϭϔϟ ϝΧΩ ΕϳΑΛΗ ϡΗϳγ .ϲϟΎϣΟϻ αΎγ ϰϠϋ ΓΩΎϔϟ ϝΧΩ ΏΎγΣϟ ωϭέϔϟ ΩϭόΗ ˬΔϳϧΎϣΗϻ ΔϣϳϘϟ νϔΧϧϣ Ωόϳ
ΓΩΎϔϟ ϝΧΩ ΕϳΑΛΗ ϡΗϳ .ΔϣϳϘϟ ϲϓ νΎϔΧϧϻ ΓέΎγΧϟ αϛόϛ ˱ Ύ ϘΑΎγ ϪΗϣϳϗ νΎϔΧϧ ΩόΑ ϲϓΎόΗϣϟ ϲϟΎϣϟ ΕΩϭΟϭϣϟ ΩϧΑϟ ˱ ΎϘΑΎγ
.ϝϣΎηϟ ϝΧΩϟ ϥΎϳΑ ϥϣο Ωϭϓ ΎϬϳϠϋ ΏΗέΗΗ ϲΗϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕϭΩϷ ϊϳϣΟ ϑϳέΎλϣϭ

ϖϘΣϣϟ Εϻϭϣόϟ ϝΧΩΑ ϑέΗϋϻ ϡΗϳ .ΔϣΩΧϟ ϡϳΩϘΗ Ωϧϋ ϕΎϘΣΗγϻ αΎγ ϰϠϋ Εϻϭϣόϟϭ ϡϭγέϟ ϝΧΩ ΏΎγΗΣ ˱ Ύϣϭϣϋ ϡΗϳ
ϝϣΗΣϣϟ νϭέϘϠϟ ΔΑγϧϟΎΑ νϭέϘϟ ΕΎϣίΗϟ ϡϭγέ Ύϣ .ΓΩϷ ΓέΗϓ ϯΩϣ ϰϠϋ ΕϻΎϔϛϟϭ ΔϳΩϧΗγϣϟ ΕΩΎϣΗϋϻ έΩλ· ϥϣ
ΏΎγΗΣ ϡΗϳϭ .νέϘϠϟ ϲϠόϔϟ ΓΩΎϔϟ ϝΩόϣ ϰϠϋ ϝϳΩόΗϛ ΎϬΑΎγΗΣ ϡΗϳϭ (ΔϠλ ΕΫ ΓέηΎΑϣ ϑϳϟΎϛΗ ϱ ϊϣ) ΎϬϠϳΟ΄Η ϡΗϳϓ ΎϬΑΣγ
Ωϧϋ ϑϳέΎλϣϭ ΕΩέϳΈϛ ΕΎϣΩΧϟ ϡϳΩϘΗ ϥϣ ΔΟΗΎϧϟ ϯέΧϷ Εϻϭϣόϟϭ ϡϭγέϠϟ ΓΩΑϛΗϣϟ ϑϳέΎλϣϟϭ ΔϘϘΣϣϟ ΕΩέϳϹ
ΔϣΩΧϟ ϡϳΩϘΗ
ΔΑϳέοϟ

˺˽-˻

ΔϳϟΎΣϟ ϝΧΩϟ ΔΑϳέο

()

ϪόϓΩ ϭ ϥϣ ϪϠϳλΣΗ ϡΗϳ ϥ ϊϗϭΗϣϟ ώϠΑϣϟΎΑ ΔϘΑΎγϟϭ ΔϳϟΎΣϟ ΕϭϧγϠϟ ΔϳϟΎΣϟ ϝΧΩϟ ΔΑϳέο ΕΎΑϭϠρϣϭ ΕΩϭΟϭϣ αΎϳϗ ϡΗϳ
ϊϓΩ ΏΟϭΗϳ ΙϳΣ ˬϲΑΩϭ ϲΑυϭΑ ϲΗέΎϣ· ϲϓ ωϭέϔϟ ΕΎϳϠϣόΑ ΔϘϠόΗϣϟ ΔΑϳέοϠϟ ιλΧϣ Ωλέ ϡΗϳ .ΔϳΑϳέοϟ ΕΎρϠγϟ ϰϟ·
ϲϓ ΓΩΎγϟ ϥϳϧϭϘϠϟ ˱ ΎϘϓϭ ΓέΎϣ· ϝϛ ϲϓ Δϧγϟ ϝϼΧ ϖϘΣϣϟϭ ΔΑϳέοϠϟ ϊοΎΧϟ ϝ˷Ωόϣϟ Αέϟ ϲϓΎλ ϥϣ ̃˻˹ ϝΩόϣΑ ΔΑϳέο
.ΓέΎϣ· ϝϛ
ϲϓ ΎϬΗϳΑΛΗ ϡΗϳ ϯέΧϷ ϝϣΎηϟ ϝΧΩϟ ΩϭϧΑ ϭ ΔϳϛϠϣϟ ϕϭϘΣ ϲϓ ΓέηΎΑϣ ΔΗΑΛϣϟ ΩϭϧΑϟΎΑ ϖϠόΗΗ ϲΗϟ ΔϳϟΎΣϟ ϝΧΩϟ ΔΑϳέο ϥ·
ιϭλΧΑ ΔΑϳέοϟ ΩϭόΑ ΔϘϠόΗϣϟ ίϛέϣϟ ϡϳϳϘΗΑ ϱέϭΩ ϝϛηΑ ΓέΩϹ ϡϭϘΗ .ϯέΧϷ ϝϣΎηϟ ϝΧΩϟ ΩϭϧΑ ϭ ΔϳϛϠϣϟ ϕϭϘΣ
.˱ Ύϣϼϣ ϙϟΫ ϥϭϛϳ ΎϣΩϧϋ ΕΎλλΧϣϟ ΩϳΩΣΗϭ έϳγϔΗϠϟ ΔόοΎΧ ΔϘΑρϣϟ ΔϳΑϳέοϟ ΕΎόϳέηΗϟ ΎϬϳϓ ϥϭϛΗ ϲΗϟ ωΎοϭϷ

ϑλ
D

Ε

ν

α

α

ΕΎΑϳϛέΗϭ ΕίϳϬΟΗϭ ΙΎΛ
ϯέΧ ΕΩόϣϭ ΕΎϧΎϳΑϟ ΔΟϟΎόϣ ΓίϬΟϭ ΕΎΑϛέϣ
ΓέΟ΄Ηγϣϟ ϲϧΎΑϣϟ ϰϠϋ ΕΎϧϳγΣΗϟ

ΔϠΑΎϘϟ ΔϣϳϘϟ ϰϟ· ΓέηΎΑϣ ΎϬοϔΧ ϡΗϳ ˬΩΩέΗγϼϟ ΔϠΑΎϘϟ ΔϳέϳΩϘΗϟ ϪΗϣϳϗ ϥϣ έΑϛ Ύϣ ϝλϷ ΔϳέΗϓΩϟ ΔϣϳϘϟ ϥϭϛΗ ΎϣΩϧϋ
.ϰϠϋ ΎϣϬϳ ˬϡΩΧΗγϻ Ωϳϗ ΎϬΗϣϳϗϭ ΩΎόΑΗγϻ ϑϳϟΎϛΗ ΎλϗΎϧ ΔϟΩΎόϟ ΎϬΗϣϳϗ ϝΛϣΗ ϲΗϟ ΩΩέΗγϼϟ

λ
ι
Ε

Ε

́-˻

ΔϘϳέρΑ ϙϼϬΗγϻ ΏΎγΣ ϡΗϳ .ΩΟϭ ϥ· ˬΔϣϳϘϟ ϲϓ νΎϔΧϧϻϭ ϡϛέΗϣϟ ϙϼϬΗγϻ ˱ ΎλϗΎϧ ΔϔϠϛΗϟΎΑ ΕΩόϣϟϭ ΙΎΛϷ έΎϬυ· ϡΗϳ
˱
ϭΣϧϟ
(˺̀) ϰϠϋ ΔόϗϭΗϣϟ ΔϳΟΎΗϧϹ ΎϫέΎϣϋ ϯΩϣ ϰϠϋ ΔϳϘΑΗϣϟ ΔϳέϳΩϘΗϟ ΎϬϣϳϗ ϰϟ· ϻϭλϭ ΕΩϭΟϭϣϟ ΔϔϠϛΗ νϔΧϟ ΕΑΎΛϟ ργϘϟ
.έΎΟϳϹ ΓέΗϓ ϯΩϣ ϰϠϋ ΕΑΎΛϟ ργϘϟ αΎγ ϰϠϋ ϡΩΧΗγϻ ϖΣ ΕΩϭΟϭϣ ϙϼϬΗγ ϡΗϳ :ϲϟΎΗϟ

̀-˻
˽-˼
˻-˺

Ε

λ

Ε

ΔϠΟ΅ϣϟ ϝΧΩϟ ΔΑϳέο

ν

(Ώ)

αγϷ ϥϳΑ ΔηΎϧϟ ΔΗϗ΅ϣϟ ϕϭέϔϟ ϰϠϋ ΕΎΑϭϠρϣϟ ΔϘϳέρ ϡΩΧΗγΎΑ ϙϟΫϭ ΔϠΟ΅ϣϟ ϝΧΩϟ ΔΑϳέο ϝϣΟϣϟ ιλΧϣ Ωλέ ϡΗϳ
ϰϠϋ ̃˻˹ ϝΩόϣΑ ΔϠΟ΅ϣϟ ϝΧΩϟ ΔΑϳέο ΩϳΩΣΗ ϡΗϳ .ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϲϓ ΔϳέΗϓΩϟ ΎϬϣϳϗϭ ΕΎΑϭϠρϣϟϭ ΕΩϭΟϭϣϠϟ ΔϳΑϳέοϟ
ΎϬϘϳΑρΗ ϊϗϭΗϳ ϲΗϟϭ ϲϟΎϣϟ ίϛέϣϟ ϥΎϳΑ ΦϳέΎΗ ϰΗΣ ΎϬ˰˷ϧγ ϡΗ ϲΗϟ ΓέΎϣ· ϝϛ ϲϓ ΔϠλϟ ΕΫ ΕΎόϳέηΗϠϟ ˱ ΎϘϓϭ ΔΗϗ΅ϣϟ ϕϭέϔϟ
.ΔϠΟ΅ϣϟ ϝΧΩϟ ΔΑϳέοΑ Δϗϼόϟ ϱΫ ΕΎΑϭϠρϣϟ ΩϧΑ / ΕΩϭΟϭϣϟ ΩϧΑ ϖϳϘΣΗ Ωϧϋ

(˺̂)

ΔρηϧϷϭ αϳγ΄Ηϟ

(ϲΑΩ ωέϓ) ργϭϷ ϕέηϟ ώϧϭϳϭ Εγϧέ
̂˻˿̀ .Ώ.ι
ϲοέϷ ϖΑΎρϟ – αϳϠΑ ΩϠϳϔϛϭέΑ ϱΩ ϲγ ϱ
ϲϣϟΎόϟ ϲϟΎϣϟ ϲΑΩ ίϛέϣ – ϝΑϘΗγϣϟ ωέΎη
ϲΑΩ
ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩ

Əƃ¤ ʥʻƄƀʯʴʸƃ¦مدققي
©œǺœʴʲƃ¦تقرير
ƑƀſʗƆ ʙȂʙƀř
كريدي �أجريكول/احل�سابات امل�ستقلني اىل
¨ʗʲʯʸƃ¦ ŗॻȁʙŶƃ¦ ©¦°œƆƗ¦ ¸Âʙż - °œʸʰʯŪƙ¦Â ȆȂʦʸʯƃ¦ ʣʹŕ ¾ʦȜȂʙŞ¢ ȏʗȂʙƂ
 فروع الإمارات العربية املتحدة- بنك التمويل واال�ستثمار

˺

έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛϟ ωέϓ ϭϫ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ
ΔϠΟγϣϟ Ϫϳ α ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ ϲϫ έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛϟ ΔϳΎϬϧϟ ϡϷ Δϛέηϟ ϥ· .Ύγϧέϓ ϲϓ ϝ˷Ογϣϟ
.Ύγϧέϓ ϲϓ ˱ Ύοϳ

ȑ£ʛƅ§

ʧƈ Ȇƅōʱś Ɠʱƅ§Ã ("¹Ãʛſƅ§") ©ʙʴʱʺƅ§ řॽȃʛŸƅ§ ª§±ŕƈƙ§ ¹Ãʛž - ±ŕʺʲʱŬƛ§Ã ȈȄʨʺʱƅ§ ʥʻŗ ¿ʨȞȄʛŠ£ ȑʙȄʛؔƅ řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ ŕʻƂƁ¯ ʙ»Ƃƅ

Δϳϓέλϣϟ ϝΎϣϋϷ ϲϓ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩ ϲϓ έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛϟ ϲγϳέϟ ρΎηϧϟ ϝΛϣΗϳ
ϲΑΩ ωέϔϟ ϝΟ˰˰γϣϟ ϥϭϧόϟ ϥ· .("ωϭέϔϟ") ϲΑυϭΑ ΓέΎϣ·ϭ ϲΑΩ ΓέΎϣ· ϲϓ Ϫϋϭέϓ ϝϼΧ ϥϣ ϙϧΑϟ ΎϬ˰˰γέΎϣϳ ϲΗϟ ΔϳέΎΟΗϟ
ˬϲΑυϭΑ ˬ˽̀˻˾ .Ώ.ι ϭϫ ϲΑυϭΑ ωέϔϟ ϝ˰Ο˰˰˰˰˰γϣϟ ϥϭϧόϟϭ .ΓΩ˰ΣΗϣϟ Δ˰ϳΑέόϟ ΕέΎ˰ϣϹ ˬϲΑΩ ˬ̂˻˾˿ .Ώ.ι ϭϫ
.ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ

řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƅ§Ã ªŕॽʡŕॽʱţƛ§Ã ¿ŕʺƅ§ ³£± Ɠž ª§ʛʽżʱƅ§Ã Ȉƈŕʷƅ§ ȈŦʙƅ§ ªŕƊŕॽȃÃ ÐÎÐÏ ʛʰʺʶǽ¯ ÑÏ Ɠž ŕʺ ؗƓƅŕʺƅ§ ʜؗʛʺƅ§ Áŕॽŗ
.řƈŕƎƅ§ řॽʰŬŕʴʺƅ§ ªŕŬŕॽʶƅ§ ʟʵƆƈ ʥƅ° Ɠž ŕʺǼ řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ ¿ʨţ ªŕţŕʹǽƙ§Ã ťȄ±ŕʱƅ§ ʥƅ° Ɠž řॽƎʱʻʺƅ§ řʻʶƆƅ

ÁōʷǼ ÐÎÏÓ řʻʶƅ Ð ʦƁ± ȑ¯ŕʴśƛ§ ÁʨƊŕƂƅ§ Ȉʴƈ ȈʴȄÃ ƓżƆƔ ȑʚƅ§ ÐÎÐÏ řʻʶƅ ÑÐ ʦƁ± ȑ¯ŕʴś§ ÁʨƊŕƂǼ ÀʨŬʛʺƅ§ ±ʙŰ
Æŕॽƅŕţ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś .ÐÎÐÐ ʛƔŕʻƔ Ð ťȄ±ŕʱŗ ʚʽſʻʱƅ§ ʜʽţ ȈŦ¯Ã ÐÎÐÏ ʛʰʺʱʰŬ ÐÎ ťȄ±ŕʱŗ (ƌśƜƔʙŸśÃ) řȄ±ŕʳʱƅ§ ªŕؗʛʷƅ§
ʜʽţ ʙƔʙʳƅ§ ÁʨƊŕƂƅŕǼ ÀʨŬʛʺƅ§ ¿ʨŦ¯ ťȄ±ŕś ʧƈ ©ʙţ§Ã řʻŬ ²ÃŕʳʱƔ ƛ ʙŷʨƈ Ɠž ƌśŕॼƆʢʱƈ Șʰʢś ¼ʨŬÃ ʙƔʙʳƅ§ ÁʨƊŕƂƅ§ řŸŠ§ʛʺǼ
.ʚʽſʻʱƅ§

ʛʰʺʶǽ¯ ÑÏ Ɠž ŕʺ ؗ¹ÃʛſƆƅ Ɠƅŕʺƅ§ ʜؗʛʺƅ§ ʧŷ řȄʛƍʨʳƅ§ Ɠţ§ʨʻƅ§ řžŕ ؗʧƈ řƅ¯ŕŷ ©±ʨʸǼ ʛʰŸś řƂžʛʺƅ§ řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ Á¥ ŕʻƔ£± Ɠž
.řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ¯§ʙŷƙ řॽƅÃʙƅ§ ʛʽƔŕŸʺƆƅ ÆŕƂžÃ ťȄ±ŕʱƅ§ ʥƅ° Ɠž řॽƎʱʻʺƅ§ řʻʶƆƅ řǽʙƂʻƅ§ ŕƎśŕƂžʙśÃ Ɠƅŕʺƅ§ ŕƎœ§¯£ ʧŷÃ ÐÎÐÏ

ʧŷ ©±¯ŕʸƅ§ ªŕƎʽŠʨʱƆƅ Æŕ ƂžÃ Ñ ©ʜʽؗʛƅ§ Ñ ¿²ŕǼ řॽʀŕſś§ Ɠž ©¯±§ʨ ƅ§ ªŕţŕʸžƙ§ ¹Ãʛſƅ§ ÀʙƂś řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ Ƌʚƍ ʖƊŕŠ ƑƅȂÃ
¹ʨƊ ƑƆŷ ʛ
Æ§ ŝ£ Ñ ©ʜʽؗʛƅ§ Ñ ¿²ŕǼ řॽʀŕſś§ Ɠž ©±¯ŕʸƅ§ ªŕƎʽŠʨʱƅ§ ¹ŕॼśƛ Áŕ ؗʙƂƅ .ȑʜؗʛʺƅ§ ©ʙʴʱʺƅ§ řॽȃʛŸƅ§ ª§±ŕƈƙ§ ¼ʛʸƈ
.¹ÃʛſƆƅ Ɠƅŕʺƅ§ ʜؗʛʺƅ§ Ã£ řʻƆŸʺƅ§ ŕȃ±Ɨ§ ƑƆŷ ʛʽŝōś ȑ£ ŕƎƅ ʧȞǽ ʦƅ ʧؔƅ řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ Ƌʚƍ Ɠž ©¯±§ʨƅ§ ªŕţŕʸžƙ§ źƆʰƈÃ
.řÆ Ɔƈŕ ؗřƊ±ŕƂʺƅ§ ªŕƈʨƆŸƈ ¹Ãʛſƅ§ ʗƈʙƁ Ñ ¿²ŕǼ řॽʀŕſś§ ªŕॼƆʢʱʺƅ ÆŕƂžÃ

ªŕǼŕʶʴƅ§ ƓƂƁʙƈ řॽƅÃʕʶƈ" ©ʛƂž Ɠž ŕƎʴॽŲʨś ʦś ʛʽƔŕŸʺƅ§ Ƌʚƍ ʖŠʨʺǼ ŕʻśŕॽƅÃʕʶƈ Á¥ .řॽƅÃʙƅ§ ȘʽƁʙʱƅ§ ʛʽƔŕŸʺƅ ÆŕƂžÃ ŕʻƂॽʀʙʱŗ ŕʻʺƁ ʙƂƅ
©±¯ŕʸƅ§ ʧʽʽƊʨƊŕƂƅ§ ʧʽʰŬŕʴʺƆƅ ƓʻƎʺƅ§ ¾ʨƆʶƅ§ ʙŷ§ʨƂƅ ÆŕƂžÃ ¹Ãʛſƅ§ ʧŷ ÁʨƆƂʱʶƈ ʧʴƊ .ʛȄʛƂʱƅ§ §ʚƍ ʧƈ "řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ ȘʽƁʙś ʧŷ

ϝ˰ΧΩ Δ˰ϣΩ˰Ϙϣϟ ΕΎ˰ΑϭϠρϣϟϭ ΕΩϭΟϭϣϟ ϥΈ˰ϓ ˬϩϼϋ έϳέΎ˰ϘΗϟ ϥϳΑ Δ˰Ϡ˰˰˰˰λΎ˰ϔϟ ΩϭΩ˰Σϟ Ω˰ϳΩ˰ΣΗ ϡΗ ϥϳΣ ϲϓ Ϫ˰ϧ Δ˰υΣϼϣ ϡϬϣϟ ϥϣ
ΕΩϭΟϭϣϟ ϥϋ ˱ Ύ˰ϳϧϭϧΎ˰ϗ Ύ˰ϬϠ˰˰˰˰˰λϓ ϥϛϣϳ ϻϭ ϲ˰˰˰˰˰γϳέϟ ίϛέϣϟ ΕΎ˰ΑϭϠρϣϭ ΕΩϭΟϭϣ ϰϘΑΗ έϳέΎ˰ϘΗϟ ϥϳΑ Δ˰Ϡ˰˰˰˰λΎ˰ϔϟ ΩϭΩ˰Σϟ
ΩΩϋΈΑ ϡϭϘΗ ϲΗϟ Γ΄˰ηϧϣϟ ΕΩϭΟϭϣ ϥϭϛΗ Ωϗ ˬΔϳϧϭϧΎϘϟ ΔϳΣΎϧϟ ϥϣ ϭΣϧϟ Ϋϫ ϰϠϋϭ .ϲ˰γϳέϟ ίϛέϣϠϟ ϯέΧϷ ΕΎΑϭϠρϣϟϭ
.ϲγϳέϟ ίϛέϣϠϟ ϯέΧϷ ΕΎΑϟΎρϣϠϟ ΓέϓϭΗϣ ΔϳϟΎϣϟ έϳέΎϘΗϟ

ΔϣΎϬϟ ΔϳΑγΎΣϣϟ ΕΎγΎϳγϟ ιΧϠϣ

˻

ΕΑΎΛ ϝ˳ ϛηΑ ΕΎγΎϳγϟ ϩΫϫ ϖϳΑρΗ ϡΗ ΩϘϟ .ϩΎϧΩ ΔϧϳΑϣ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϩΫϫ ΩΩϋ· ϲϓ ΔϘΑρϣϟ Δϳγϳέϟ ΔϳΑγΎΣϣϟ ΕΎγΎϳγϟ ϥ·
.Δοϭέόϣϟ Εϭϧγϟ ΔϓΎϛ ϰϠϋ
ΩΩϋϹ αΎγ

Ύϣϛ ˬΓΩΩΣϣ ΔϳγΎγ ΔϳΑγΎΣϣ ΕέϳΩϘΗ ϡΩΧΗγ ϲοΗϘϳ ΔϳϟΎϣϟ έϳέΎϘΗϠϟ ΔϳϟϭΩϟ έϳϳΎόϣϟ ϊϣ ϖϓϭΗϟΎΑ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ΩΩϋ· ϥ·
(ΔϣΗΗ)
ΔϣΎϬϟ
ΔϳΑγΎΣϣϟ
ιΧϠϣϥϣ ϲοΗϘϳ
˻
ϰϠϋ ϱϭρϧΗ ϲΗϟ ΕϻΎΟϣϟ ϥϋ ΡΎλϓϹ ϡΗϳ .ωϭέϔϠϟ ΔϳΑγΎΣϣϟ
ΕΎγΎϳγϟ
ϖϳΑρΗ
ΔϳϠϣϋ ϲϓ ΕΎγΎϳγϟ
ΎϬϳέ ˯ΩΑ· ΓέΩϹ
ΡΎοϳϹ ϲϓ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϠϟ ΔϣΎϫ ΕέϳΩϘΗϟϭ ΕΎοέΗϓϻ ΎϬϳϓ ΩόΗ ϲΗϟ ΕϻΎΟϣϟ ϭ ΩϳϘόΗϟ ϭ ϱέϟ ˯ΩΑ· ϥϣ ΔϳϟΎϋ ΔΟέΩ
(ΔϣΗΗ) ΩΩϋϹ αΎγ .˽˺ϡϗέ
-˻

ΪϳΪόϟ ΖϨϠϋ Ϊϗϭ .ϢϟΎόϟ ˯ΎΤϧ ϊϴϤΟ ϲϓ ΔϴϟΎϤϟ ϕϮγϷ ϲϓ ΓήϴΒϛ ΕΎΒϠϘΗ ΙϭΪΣ ϰϟ· (˺̂-ΪϴϓϮϛ) ϲϤϟΎόϟ ΎϧϭέϮϛ ˯ΎΑϭ ϯΩ
.ΓήΛ΄ΘϤϟ ΕθϨϤϠϟ ϲϟΎϤϟ ήϴϏϭ ϲϟΎϤϟ ϢϋΪϟ ϢϳΪϘΘϟ ήϴΑΪΗ Ϧϋ ΓΪΤΘϤϟ ΔϴΑήόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩ ΔϣϮϜΣ ΎϬϴϓ ΎϤΑ ˬΕΎϣϮϜΤϟ Ϧϣ
(́)
ϲϓ ϞϴλΎϔΘϟ ϥΎϴΑ ϢΗϭ ˬΕΎΑϮϠτϤϟϭ ΕΩϮΟϮϤϟ αΎϴϘΑ ΔτΒΗήϤϟ ΓΪϛΆϤϟ ήϴϏ ΕήϳΪϘΘϟϭ ΕΎοήΘϓϻ ϰϠϋ ˯ΎΑϮϟ ήΛΆϳ
.ΔϴϟΎϤϟ ΕΎϧΎϴΒϟ ϩάϫ Ϧϣ ́-˻-˼ Ϣϗέ ΡΎπϳϹ
ŗॻʮŪœʲʸƃ¦ ©œšœʶżƗ¦Â ©œŪœॻʴƃ¦ Ƒż ©¦ʙʻźʯƃ¦

Ï-Ï

řƁƜŸƅ§ ª§° řॽƅŕʴƅ§ ʛʽƔŕŸʺƅ§ ƑƆŷ ªƜƔʙŸʱƅ§ ¹ŕॼś§ ¡ŕʻʲʱŬŕǼ řƂǼŕʶƅ§ řॽƅŕʺƅ§ řʻʶƅ§ Ɠž řƈʙʵʱʶʺƅ§ řॽʰŬŕʴʺƅ§ ªŕŬŕॽʶƅ§ Á¥
:ƋŕƊ¯£ ƌŠ§±¯¥ ʦś ȈƔʙŸś Ȉ ؗʛʽŝōśÃ řŸॽʰʡ Á¥ .ÐÎÐÏ ʛƔŕʻƔ Ï Ɠž ŕʺ¿ ؗʨŸſʺƅ§ řȄ±ŕʶƅ§Ã ¹ÃʛſƅŕǼ
Ï ŗƄšʙʸƃ¦ - ½ʦʹʮƃ¦ ʥʻŕ ¨ʗőœŽƃ¦ °œŶŪ¢ ȆʻȜʵř ¨®œŵŎǺ ´œʳƃ¦ ¬œʶżƗ¦
ÐÎÏ× Àŕŷ Ɠž ŕƍʛʷƊ ʦś Ɠʱƅ§ ʥƆś Ȉʺؔś ÐÎÐÎ ʝʢʶŻ£ Ɠž řॽƅÃʙƅ§ řॼŬŕʴʺƅ§ ʛʽƔŕŸƈ ʝƆʳƈ ŕƍʛʷƊ Ɠʱƅ§ ªƜƔʙŸʱƅ§ Á¥
ªŕॽƆʺŷ ʙŸǼ ȐʛŦ£ řȄ±ŕॽɻƈ ©ʙœŕž ±ŕŸŬōǼ řʺǽʙƂƅ§ řȄ±ŕॽɻʺƅ§ ©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸŬ£ ¿§ʙʰʱŬ§ ƑƆŷ řॼśʛʱʺƅ§ řॽʰŬŕʴʺƅ§ şœŕʱʻƅ§ ƑƆŷ ʜؗʛśÃ
Ñ× ʦƁ± ƓƅÃʙƅ§ ƓʰŬŕʴʺƅ§ ±ŕॽɻʺƅ§Ã řॽƅŕʺƅ§ ª§Ã¯Ɨ§ × ʦƁ± řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ¯§ʙŷƙ ƓƅÃʙƅ§ ±ŕॽɻʺƅ§ ¿ʙŸś
Ì Ɠʱƅ§Ã ȈʽȞʷʱƅ§ ©¯ŕŷ¥
±ŕॽɻʺƅ§Ã ªŕţŕʸžƙ§ - řॽƅŕʺƅ§ ª§Ã¯Ɨ§ - Õ ʦƁ± řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ¯§ʙŷƙ ƓƅÃʙƅ§ ±ŕॽɻʺƅ§Ã ³ŕॽʁƅ§Ã ʗʽʰʲʱƅ§ - řॽƅŕʺƅ§ ª§Ã¯Ɨ§
.±ŕʳǽƙ§ ¯ʨƂŷ - ÏÔ ʦƁ± řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ¯§ʙŷƙ ƓƅÃʙƅ§ ±ŕॽɻʺƅ§Ã ʧʽƈōʱƅ§ ¯ʨƂŷ - Ò ʦƁ± řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ¯§ʙŷƙ ƓƅÃʙƅ§
¹ÃʛſƅŕǼ řŰŕʵƅ§ ȋʨʴʱƅ§ ªŕƁƜŸƅ Ţʺʶś řʱƁʕƈ ª§¡ŕſŷ¥ ¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ ©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸŬ£ ȈʽȞʷś ©¯ŕŷ¥ ʧƈ řॽƊŕʲƅ§ řƆţʛʺƅ§ ÀʙƂś
ʧƈ ª§¡ŕſŷƙ§ ʖƆʢʱś .(ʛʡŕʵʺƅ§ ʧƈ ƓƅŕŦ ȈƔʙŗ ȑ±ŕॽɻƈ ©ʙœŕž ¿ʙŸʺǼ Ɠƅŕţ ȑ±ŕॽɻƈ ©ʙœŕž ¿ʙŸƈ ¿§ʙʰʱŬ§ ʙʻŷ ±§ʛʺʱŬƛŕǼ
©ʙœŕž ¿ʙŸƈ Ƒƅ¥ ©±ŕŮƚƅ ŕƎƊōʷǼ ȋʨʴʱʺƅ§ ʛʡŕʵʺƅ§ ʙƔʙʴś ©¯ŕŷ¥ ʥƅ° ʧʺʹʱƔ .ȋʨʴʱƅ§ ȘœŕŝÃÃ ȋʨʴʱƅ§ ªŕʻʽʽŸś ȈƔʙŸś ¹Ãʛſƅ§
ʧƈ ƓƅŕŦ ©ʙœŕž ¿ʙŸƈ Ƒƅ¥ ©±ŕŮƚƅ ƌƊōʷǼ ȋʨʴʱʺƅ§ ʙʻʰƅ§ Ã£ / Ã ȋʨʴʱƅ§ ©§¯£ ȆŰÃ ʙƔʙʴś ©¯ŕŷ¥ Ŷƈ ʛʡŕʵʺƅ§ ʧƈ ƓƅŕŦ
ƑƆŷ řȄʛƍʨŠ ʗʶॽƅ ŕƎƊ£ Ƒƅ¥ ʗʸƆŦÃ řॽƊŕʲƅ§ řƆţʛʺƅ§ ʛʽŝōś ʦॽʽƂʱŗ ¹Ãʛſƅ§ ʗƈŕƁ .ȋʨʴʱƅ§ řॽƅŕŸž ʦॽʽƂś řƂȄʛʡ ȈƔʙŸśÃ ʛʡŕʵʺƅ§
.¹ÃʛſƆƅ řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§
řॽʺƅŕŸƅ§ řॽƅŕʺƅ§ ½§ʨŬƗ§ Ɠž ÆŕʺƎƈ ±
Æ§ Ã¯ ("±ʨʰʽƅ") Áʙʻƅ Ɠž ¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ ©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸŬ£ Ȉʲƈ ¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ ©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸŬ£ ʖŸƆś
.řॽƅŕʺƅ§ ª§Ã¯Ɨ§ ʦॽʽƂś Ɠž ʛʽƔŕŸʺؗÃ řॽƅŕʺƅ§ ½§±ÃƗ§Ã ¶ÃʛƂƅ§Ã ªŕƂʱʷʺƆƅ řॽɻŠʛƈ ªƛʙŸʺ ؗȈʺŸś ʘʽţ
řȄʜؗʛʺƅ§ ¾ʨʻʰƅ§Ã ʧʽʺʤʻʺƅ§ Ŷž¯ Ƒƅ¥ ©ʛʽŦƗ§ ª§ʨʻʶƅ§ Ɠž ¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ ©ʙœŕſƅ§ ªƛʙŸƈ řƍ§ʜƊ ȐʙʺǼ Ȍॽʴǽ ȑʚƅ§ ʧʽƂॽƅ§ Àʙŷ Ȑ¯£
ȈʺŸƅ§ ªŕŷʨʺʳƈ ʗŰÃ£Ã ʛʡŕʵʺƅ§ ʧƈ řॽƅŕŦ řƆƔʙŗ ©ʙœŕž ªƛʙŸƈ Ƒƅ¥ ¿ŕƂʱƊƛ§ ȈŠ£ ʧƈ ȈʺŸƅ§ Ƒƅ¥ ½ʨʶƅ§ Ɠž ʧʽؗ±ŕʷʺƅ§Ã
.ÆŕॽʳȄ±ʙś ŕƍ¯ŕʺʱŷ§ ʦʱƔ Ɠʱƅ§Ã ʛʡŕʵʺƅ§ ʧƈ řॽƅŕŦ řƆƔʙŗ řॽɻŠʛƈ ªƛʙŸʺǼ řॽʻŸʺƅ§ ¿Ãʙƅ§ Ɠž ½ʨʶƅ§ ¼ÃʛʤǼ řŷʨžʙʺƅ§
ÐÎÐÏ ʛʰʺʶǽ¯ ÑÏ ʙŸǼ ȐʛŦƗ§ ¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ ©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸŬ£Ã ("±ʨʰʽƅ") Áʙʻƅ Ɠž ¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ ©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸŬ£ ʦʤŸƈ ¼ŕƂǽ¥ ʦʱʽŬ
Ƒʱţ ¼ŕƂǽƙ§ ȈʽŠōś ȐʛŠ ʘʽţ ƓȞȄʛƈƗ§ ±ƛÃʙƆƅ ±ʨʰʽƅ ±ŕŸŬ£ ʠŸǼ ¡ŕʻʲʱŬŕǼ řƆƔʙʰƅ§ řॽɻŠʛʺƅ§ ±ŕŸŬƗ§ ʠŸॼŗ ŕƎƅ§ʙʰʱŬ§Ã
.©ʙƊŕʶʺƅ§ Ȇœŕʣʨƅ§Ã ¿ŕʺŷƗ§ ª§ʙţÃ ʦʤŸƈ Áʙʻƅ Ɠž ¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ ©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸŬ£ ʧƈ ¿ŕƂʱƊƛ§ Ɠʢżǽ .ÐÎÐÑ ʨʽƊʨƔ ÑÎ

ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ

Ƌʚƍ ¿ʨţ Õ-Ñ ŕʹǽƙ§ Ɠž řƁƜŸƅ§
ªŕţŕʸžƙ§
Ã ¾ʨʻʰƅ§
ʧʽŗ ΔϳϬΗϧϣϟ
©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸŬ£
ȈʽȞʷś
©¯ŕŷ¥ ΕΎϧΎϳΑϟ
ªŕॽƆʺŷ ȈʽŰŕſś
ŢॽŲʨś ʦś
˻˹˻˺
έΑϣγϳΩ
˼˺ ϲϓ
ΔϧγϠϟ
ΔϳϟΎϣϟ
ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
(ΔϣΗΗ) ª§°
.ř»ʽƅŕʺƅ§ ªŕ»Ɗŕॽʰƅ§

(ΔϣΗΗ) ΔϣΎϬϟ ΔϳΑγΎΣϣϟ ΕΎγΎϳγϟ ιΧϠϣ

ȑ£ʛƅ§ ¡§ʙŗ¥ ³ŕŬ£

Ɠž řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƆƅ ŕʻƂॽʀʙʱŗ řƆʸƅ§ ª§° řʻƎʺƅ§ ªŕॽʀƜŦ£ ªŕॼƆʢʱƈ ʖƊŕŠ Ƒƅ¥ ʧʽʰŬŕʴʺƆƅ řॽƅÃʙƅ§ řॽʀƜŦƗ§ ʛʽƔŕŸʺƅ§ ʝƆʳƈ ʧŷ
ƓʻƎʺƅ§ ¾ʨƆʶƅ§ ʙŷ§ʨƂƅÃ ªŕॼƆʢʱʺƅ§ ƋʚƎƅ ÆŕƂžÃ ȐʛŦƗ§ řॽʀƜŦƗ§ ŕʻśŕॽƅÃʕʶƈ ŶॽʺŠ ŕʻʽžʨʱŬ§ ʙƁÃ ©ʙʴʱʺƅ§ řॽȃʛŸƅ§ ª§±ŕƈƙ§ řƅÃ¯

ŕƎʽƆŷ ŕʻƆʸţ Ɠʱƅ§ ȘʽƁʙʱƅ§ řƅ¯£ Á£ ŕƊ¯ŕƂʱŷŕȃÃ .ʧʽʰŬŕʴʺƆƅ řॽƅÃʙƅ§ řॽʀƜŦƗ§ ʛʽƔŕŸʺƅ§ ʝƆʳƈ ʧŷ ©±¯ŕʸƅ§ ʧʽʽƊʨƊŕƂƅ§ ʧʽʰŬŕʴʺƆƅ
.řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ ¿ʨţ ŕʻƔ£± ¡§ʙŗƙ ³ŕŬƗ§ ŕʻƅ ʛžʨʱƅ řॼŬŕʻƈÃ řॽɾŕƄ

řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ Ƌʚƍ ʧŷ řʺؗʨʴƅ§ ʧŷ ʧʽƅÃʕʶʺƅ§Ã ©±§¯ƙ§ řॽƅÃʕʶƈ

ÁʨƊŕƂƆƅ řॽʻŸʺƅ§ ÀŕȞţƗ§Ã řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ¯§ʙŷƙ řॽƅÃʙƅ§ ʛʽƔŕŸʺƆƅ ŕÆ ƂžÃ řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƆƅ ¿¯ŕŸƅ§ ¶ʛŸƅ§Ã ¯§ʙŷƙ§ ʧŷ řƅÃʕʶƈ ©±§¯ƙ§ Á¥
¯§ʙŷƙ řȄ±ÃʛŲ ©±§¯ƙ§ ŕƍʛʰʱŸś Ɠʱƅ§ řॽƆŦ§ʙƅ§ řǼŕƁʛƅ§ ʧŷÃ ©ʙʴʱʺƅ§ řॽȃʛŸƅ§ ª§±ŕƈƙ§ řƅÃ¯ Ɠž ÐÎÏÓ řʻʶƅ (Ð) ʦƁ± ȑ¯ŕʴśƛ§
. ōʢŦ Ã£ ¿ŕॽʱţƛ řÆ ʳॽʱƊ ʥƅ° Áŕ§¡ ؗʨŬ řȄʛƍʨŠ ¡ŕʢŦ£ ʧƈ řॽƅŕŦ řॽƅŕƈ ªŕƊŕॽŗ
Æ
ŕʺ ؗŕʸžƙ§Ã řȄ±ʛ§ ʺʱŬƛ§ £ʙʰƈ ³ŕŬ£ ƑƆŷ ±§ʛʺʱŬƛ§ ƑƆŷ ¹Ãʛſƅ§ ©±ʙƁ ʦॽʽƂś řॽƅÃʕʶƈ ©±§¯ƙ§ Ȉʺʴʱś řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ ¯§ʙŷ¥ ʙʻŷ

³ŕŬō ؗřȄ±ʛ§ ʺʱŬƛ§ £ʙʰƈ À§ʙʵʱŬ§Ã řȄ±ʛ§ ʺʱŬƛ§ £ʙʰƈ ³ŕŬ£ ƑƆŷ ¹Ãʛſƅ§ ¿ŕʺŷ£ řƆŰ§ʨʺǼ řƁƜŸƅ§ ª§° ±ʨƈƗ§ ʧŷ ʖŬŕʻƈ ʨƍ
řॽɿʸś ȑʨʻś©œǺœʴʲƃ¦
©±§¯ƙ§ ʗƊŕ ؗƑƀſʗƆ
§°¥ ƛ¥ řॼŬŕʴʺƆƅ
. ʥƅʚŗ Àŕॽʁƅ§ ȐʨŬ ƓŸƁ§Ã ȈƔʙŗ ȑ£ ŕƎƔʙƅ ʝॽƅ Ã£ ŕƎƅŕʺŷ£ ¼ŕƂǽ¥ Ã£
Əƃ¤¹Ãʛſƅ§
ʥʻƄƀʯʴʸƃ¦
ʙȂʙƀř

(ŗʸʯř) ¨ʗʲʯʸƃ¦ ŗॻȁʙŶƃ¦ ©¦°œƆƗ¦ ¸Âʙż - °œʸʰʯŪƙ¦Â ȆȂʦʸʯƃ¦ ʣʹŕ ¾ʦȜȂʙŞ¢ ȏʗȂʙƂ

˺-˻

ΔϳϟϭΩϟ ΔΑγΎΣϣϟ έϳϳΎόϣ αϠΟϣ ϥϋ ΓέΩΎλϟ ΔϳϟΎϣϟ έϳέΎϘΗϟ ΩΩϋϹ ΔϳϟϭΩϟ έϳϳΎόϣϠϟ ˱ ΎϘϓϭ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϩΫϫ ΩΩϋ· ϡΗ ΩϘϟ
ΓΩΣΗϣϟϡΎϛΣϷϭ
ΔϳΑέόϟΔϳϟΎϣϟ
ΕέΎϣϹ
έΎϣΛΗγϻϭ
ϝϳϭϣΗϟ
ϙϧΑΓέΩΎλϟ
ϝϭϛϳέΟ
ϱΩϳέϛ
.ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ϥϭϧΎϘϟ ΔϳέΎγϟ
έϳέΎϘΗϠϟωϭέϓ
ΔϳϟϭΩϟ- έϳϳΎόϣϟ
ΕέϳγϔΗ
ΔϧΟϟ ϥϋ
ΕέϳγϔΗϟϭ
˱ ΎϘΑρ ΔϳϟΎϣϟ
.ΔϟΩΎόϟ ΔϣϳϘϟΎΑ ΎϬγΎϳϗ ϡΗ Ωϗ ϲΗϟ
ΔϘΗηϣϟ
ΔϳϟΎϣϟέΑϣγϳΩ
ΕϭΩϷ ˼˺
˯ΎϧΛΗγΎΑ
ΕΎϧΎϳΑϟ
ϡΗ Ύϣϛ
˻˹˻˺
ϲϓ ΔϳΧϳέΎΗϟ
ΔϳϬΗϧϣϟΔϔϠϛΗϟ
ΔϧγϠϟΩΑϣϟ
ΔϳϟΎϣϟ
ΕΎϧΎϳΑϟ
ϝϭΣΩΩϋ·
ΕΎΣΎοϳ·
(ΔϣΗΗ)

˻

©±¯ŕʸƅ§ ª§ʛʽʶſʱƅ§ Ã£ ©±ʨʷʻʺƅ§ ʛʽƔŕŸʺƅ§ ƑƆŷ ªƜƔʙŸś Ã£ řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ¯§ʙŷƙ řॽƅÃʙƅ§ ʛʽƔŕŸʺƅ§ ʧƈ ȐʛŦ£ ʛʽƔŕŸƈ ¾ŕʻƍ ʝॽƅ
řʻʶƅ§ ƑƆŷ ƑƅÃƗ§ ©ʛʺƆƅ ŕƎƂॽʰʢś ʦʱƔ ʦƅ ʧؔƅÃ ŕƍ±§ʙŰ¥ ʦś ʙƁ Ɠʱƅ§Ã řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ¯§ʙŷƙ řॽƅÃʙƅ§ ʛʽƔŕŸʺƅ§ ª§ʛʽʶſś řʻʳƅ ʧŷ
(ŗʸʯř) ŗƆœƌƃ¦ ŗॻʮŪœʲʸƃ¦ ©œŪœॻʴƃ¦ Ð-Ï
.¹ÃʛſƆƅ řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ ƑƆŷ ȑʛƍʨŠ ʛʽŝōś ŕƎƅ ÁʨȞǽ Á£ ŶƁʨʱƔ ÁŕؗÃ ÐÎÐÏ ʛƔŕʻƔ Ï Ɠž ª£ʙŗ Ɠʱƅ§ ʥʻʰƆƅ řॽƅŕʺƅ§

ŗॻƃœʸƃ¦ ©¦Â®ƕ¦

ŗॻƃœʸƃ¦ ©¦Â®ƕ¦ -Ö ʤſ° ŗॻƃœʸƃ¦ ʙȂ°œƀʯƃ¦ ®¦ʗŵƗ ƑƃÂʗƃ¦ °œॻɹʸƃ¦

.¹ÃʛſƆƅ řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ¯§ʙŷ¥ řॽƆʺŷ ƑƆŷ ¼§ʛŮƙ§ řॽƅÃʕʶƈ řʺؗʨʴƅ§ ʨƅÃʕʶƈ ȈʺʴʱƔ

řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ ȘʽƁʙś ʧŷ ªŕǼŕʶʴƅ§ ƓƂƁʙƈ řॽƅÃʕʶƈ

řȄʛƍʨʳƅ§ ¡ŕʢŦƗ§ ʧƈ řॽƅŕŦ ƓƅŕʺŠ¥ ȈȞ»» » »ʷǼ řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ ʗƊŕ§ ؗ°¥ ŕƈ ¿ʨţ řƅʨƂŸƈ ª§ʙʽƄōś ƑƆŷ ¿ʨ»» » »ʸʴƅ§ Ɠƍ ŕʻž§ʙƍ£ Á¥
ª§ʙʽƄōʱƅ§ ÁȂÃ .řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ ¿ʨţ ŕʻƔ£± ʧʺ»»ʹʱƔ ȑʚƅ§ ªŕǼŕ»»ʶʴƅ§ ƓƂƁʙƈ ʛȄʛƂś ±§ʙ»»ŰȂÃ ōʢŦ Ã£ ¿ŕॽʱţƛ řÆ ʳॽʱƊ ʥƅ° Áŕ§¡ ؗ
Æ ʨ» Ŭ
È Ȑʨʱ»» »ʶƈ ʧŷ ©±ŕॼɺ Ɠƍ řƅʨƂŸʺƅ§
řॽƅÃʙƅ§ ȘʽƁʙʱƅ§ ʛʽƔŕŸʺƅ ÆŕƂžÃ Ƌ¤§ʛŠ¥ ʦś ȑʚƅ§ ȘʽƁʙʱƅ§ ÁōǼ ÆŕƊŕʺ»» »Ų ʗ»» »ʶॽƅ ŕƎʻؔƅ ª§ʙʽƄōʱƅ§ ʧƈ ¿ŕŷ
ʧƈ Áŕ§ ؗ°¥ řȄʛƍʨŠ ʛʰʱŸśÃ ōʢŦ Ã£ ¿ŕॽʱţƛ řʳॽʱƊ ¡ŕʢŦƗ§ ō»» » » »ʷʻś ʙƁÃ .ŕƍ¯ʨŠÃ ʙʻŷ řȄʛƍʨʳƅ§ ¡ŕʢŦƗ§ Æŕʺœ§¯ Ȇ»» » » »ʷʱȞǽ ¼ʨ»» » » »Ŭ
Ƌʚƍ ƑƆŷ ¡ŕʻŗ
ŕƍ°ŕʵś§
ʦʱƔ
Ɠʱƅ§
Ã
ʧʽƈʙʵʱ»
»
»
»
»
»
ʶ
ʺƆƅ
řǽ¯ŕ»
»
»
»
»
»
ʸ
ʱƁƛ§
ª§
±
ʛ
§
Ƃƅ§
ƑƆŷ
¿ʨƂŸƈ
ȈȞ»
»
»
»
»
»
ʷ
Ǽ
řŸʺʱʳƈ
Ã£
©¯ʛſʻƈ
ʛŝʕś
Á£
ŶƁʨʱʺƅ§
Æ
.řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§
ᡧ
ᡫ ±ŕʡ¥ Ɠž
řॽƆʺŷ ¿ƜŦ ƓʻƎʺƅ§ ʥʷƅ§ £ʙʰƈ ¡ŕƂǼ¥ Ŷƈ řॽʻƎʺƅ§ ÀŕȞţƗ§ ¡§ʛŠŐǼ ÀʨƂƊ řॽƅÃʙƅ§ ȘʽƁʙʱƅ§
ʛʽƔŕŸʺƅ ÆŕƂžÃ ʦʱś Ɠʱƅ§ ȘʽƁʙʱƅ§
řॽƆʺŷᣄᑢቨᓬጤዠቧ
ᒻ ጕᓆጤዲᑿᑢቨᓀᘭᑿᑢቲᎻᑢቨᏄᒐᓗᗫᓆኹ፭ᙏጳቨ
ᣚᔹቲ᎐Ꮃᕓቨቺቲ
ᢝ
:ƓƆƔ ŕʺǼ ÀʨƂƊ ŕʺ ؗ.ȘʽƁʙʱƅ§

ª§¡§ʛŠ¥ ʚʽſʻśÃ ʦॽʺʸśÃ ōʢŦ Ã£ ¿ŕॽʱţƛ řÆ ʳॽʱƊ ʥƅ° Áŕ§¡ ؗ
Æ ʨŬ řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ Ɠž řȄʛƍʨʳƅ§ ¡ŕʢŦƗ§ ʛʡŕʵƈ ʦॽʽƂśÃ ʙƔʙʴś
.řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ ¿ʨţ ŕʻƔ£± ¡§ʙŗƙ ³ŕŬ£ ŕʻƅ ʛžʨʱƅ řʺœƜƈÃ řॽɾŕ ؗȘʽƁʙś řƅ¯£ ƑƆŷ ¿ʨʸʴƅ§Ã ʛʡŕʵʺƅ§ ʥƆʱƅ řॼŬŕʻʺƅ§ ȘʽƁʙʱƅ§
¿ŕॽʱţƛ§ ÁƗ ʛÆ§ ʤƊ ¡ŕʢŦƗ§ ʧŷ řʳśŕʻƅ§ ʛʡŕʵʺƅ§ ʧƈ ƑƆŷ£ ¿ŕॽʱţƛ§ ʧŷ şśŕʻƅ§ ȑʛƍʨʳƅ§ ōʢʵƅ§ ¼ŕʷʱƄ§ Àʙŷ ʛʡŕʵƈ Á¥
.řॽƆŦ§ʙƅ§ řǼŕƁʛƅ§ ²Ãŕʳś Ã£ ʅȄʛʴʱƅ§ Ã£ ʙʺŸʱʺƅ§ ¼ʚʴƅ§ Ã£ ʛȄÃʜʱƅ§ Ã£ ʕʡ§ʨʱƅ§ ʧʺʹʱƔ ʙƁ

x

ʝॽƅÃ ¼ÃʛʤƆƅ řॼŬŕʻƈ ȘʽƁʙś ª§¡§ʛŠ¥ ʦॽʺʸʱƅ řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ ȘʽƁʙʱŗ ƓʻŸʺƅ§ řॽƆŦ§ʙƅ§ řǼŕƁʛƅ§ Àŕʤʻƅ ʦƎž ƑƆŷ ¿ʨʸʴƅ§
.¹ÃʛſƆƅ řॽƆŦ§ʙƅ§ řǼŕƁʛƅ§ ÀŕʤƊ řॽƅŕŸž ¿ʨţ ȑ£± ¡§ʙŗ¥ ¼ʙƎŗ

x

ŕƎŗ ʗƈŕƁ Ɠʱƅ§ řƁƜŸƅ§ ª§° ªŕţŕʸžƙ§Ã řॽʰŬŕʴʺƅ§ ª§ʛƔʙƂʱƅ§ řॽƅʨƂŸƈ ȐʙƈÃ řŸॼʱʺƅ§ řॽʰŬŕʴʺƅ§ ªŕŬŕॽʶƅ§ řƈ¡Ɯƈ Ȑʙƈ ʦॽʽƂś
.©±§¯ƙ§

x

ʦś Ɠʱƅ§ ȘʽƁʙʱƅ§ řƅ¯£ ƑƆŷ ¡ŕʻŗ
Æ ʦॽʽƂśÃ řȄ±ʛ§ ʺʱŬƛ§ £ʙʰʺƅ ÆŕƂžÃ řॼŬŕʴʺƅ§ řƂȄʛʢƅ ©±§¯ƙ§ À§ʙʵʱŬ§ řƈ¡Ɯƈ Ȑʙƈ ¿ʨţ ¬ŕʱʻʱŬƛ§
¿ʨţ ¾ʨȞʷƅ§ ʧƈ ʙȄʜʺǼ ƓƂƆś ʙƁ Ɠʱƅ§ ¼Ãʛʤƅ§ Ã£ «§ʙţƗŕǼ ȘƆŸʱƔ ŕʺॽɾ ȑʛƍʨŠ ʧʽƂǽ Àʙŷ ¾ŕʻƍ Áŕ§ ؗ°¥ ŕƈ ŕƎʽƆŷ ¿ʨʸʴƅ§
ŕʻʽƆŷ ʧʽŸʱƔ ƌƊŐž ȑʛƍʨŠ ʧʽƂǽ Àʙŷ ¾ŕʻƍ Á£ Ƒƅ¥ ŕʻƆŰʨś §°¥ .řȄ±ʛ§ ʺʱŬƛ§ £ʙʰƈ ³ŕŬ£ ƑƆŷ ŕƎƅŕʺŷ£ řƆŰ§ʨƈ ƑƆŷ ¹Ãʛſƅ§ ©±ʙƁ
§°¥ ŕʻƔ£± ȈƔʙŸś Ã£ řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ Ɠž řƆʸƅ§ ª§° ªŕţŕʸžƙ§ Ƒƅ¥ ŕʻŗ µŕʵƅ§ ªŕǼŕʶʴƅ§ ƓƂƁʙƈ ʛȄʛƂś Ɠž ƋŕॼʱƊƛ§ ʗſƆƊ Á£
ƓƂƁʙƈ ʛȄʛƂś ±§ʙŰ¥ ťȄ±ŕś Ƒʱţ ŕƎʽƆŷ ŕʻƆʸţ Ɠʱƅ§ ȘʽƁʙʱƅ§ řƅ¯£ ƑƆŷ ŕʻśŕŠŕʱʻʱŬ§ ʙʺʱŸśÃ .řॽɾŕ ؗʛʽŻ ªŕţŕʸžƙ§ Ƌʚƍ ʗƊŕƄ
.řȄ±ʛ§ ʺʱŬƛ§ £ʙʰʺƅ ŕÆ ƂžÃ ±§ʛʺʱŬƛ§ ʧŷ ¹Ãʛſƅ§ ȆƁʨś Ɠž ʖʰʶʱś ʙƁ řॽƆʰƂʱʶʺƅ§ ¼Ãʛʤƅ§ Ã£ «§ʙţƗ§ Á£ ƛ¥ .ŕʻŗ µŕʵƅ§ ªŕǼŕʶʴƅ§

x

Əƃ¤ ʥʻƄƀʯʴʸƃ¦ ©œǺœʴʲƃ¦ ƑƀſʗƆ ʙȂʙƀř
(ŗʸʯř) ¨ʗʲʯʸƃ¦ ŗॻȁʙŶƃ¦ ©¦°œƆƗ¦ ¸Âʙż - °œʸʰʯŪƙ¦Â ȆȂʦʸʯƃ¦ ʣʹŕ ¾ʦȜȂʙŞ¢ ȏʗȂʙƂx

ªƜƈŕŸʺƅ§ Ȉʲʺś řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ ʗƊŕ§ ؗ°¥ ŕƈÃ ªŕţŕʸžƙ§ ʥƅ° Ɠž ŕʺǼ řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ ȐʨʱʴƈÃ ȈȞॽʂÃ ÀŕŸƅ§ ¶ʛŸƅ§ ʦॽʽƂś
.řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƆƅ ¿¯ŕŸƅ§ ¶ʛŸƅ§ ȘƂʴǽ ȈȞʷǼ řʻʺʹʱʺƅ§ «§ʙţƗ§Ã

řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ ȘʽƁʙś ʧŷ ªŕǼŕʶʴƅ§ ƓƂƁʙƈ řॽƅÃʕʶƈ

È ʧʽŗ ʧƈ µʨ»» » »ʸʵǼ ©±§¯ƙ§ Ŷƈ Ȉ»» » »Ű§ʨʱƊ
Ɠž ŕʺǼ řȄʛƍʨʳƅ§ ȘʽƁʙʱƅ§ şœŕʱƊÃ ȘʽƁʙʱƆƅ Ȍʢʵʺƅ§ Ɠʻƈʜƅ§ ±ŕʡƙ§Ã ½ŕʢʻƅ§ ȐʛŦ£ ±ʨƈ£
.ȘʽƁʙʱƅ§ řॽƆʺŷ ¿ƜŦ ŕƍ¯ʙʴƊ řॽƆŦ§ʙƅ§ řǼŕƁʛƅ§ ÀŕʤƊ Ɠž řȄʛƍʨŠ ¨ʨʽŷ ȑ£ ʥƅ°
ᡧ

ᡫ

ᒻ ጕᓆጤዲᑿᑢቨᓀᘭᑿᑢቲᎻᑢቨᏄᒐᓗᗫᓆኹ፭ᙏጳቨᣚᔹቲ᎐Ꮃᕓቨቺቲ
ᣄᑢቨᓬጤዠቧ
ᢝ
ȎʙŤƕ¦
ŗॻʸॻʢʹʯƃ¦Â ŗॻƈʦƈœƀƃ¦ ©œॺƄʠʯʸƃ¦
¾ʦš ʙȂʙƀř

Ƒƅ¥ ʛʽʷƊ ©ʙʴʱʺƅ§ řॽȃʛŸƅ§ ª§±ŕƈƙ§ řƅÃ¯ Ɠž ÐÎÏÖ řʻʶƅ (ÏÒ) ʦƁ± ȑ¯ŕʴśƛ§ ÁʨƊŕƂƅŕǼ ÀʨŬʛʺƅ§ ªŕॼƆʢʱʺƅ ÆŕƂžÃ ʥƅ° ƑƆŷ ©ÃƜŷ
.ŕʻƂॽʀʙś ¶§ʛŻƗ řȄ±ÃʛŲ ŕƍŕʻƔ£± Ɠʱƅ§ ªŕţŕʹǽƙ§Ã ªŕƈʨƆŸʺƅ§ řžŕ ؗƑƆŷ ŕʻƆʸţ ʙƁ ŕʻƊ£

ŗॻƃœʸƃ¦ ©œȁʦƄʠʸƃ¦Â ©¦®ʦŞʦʸƃ¦ ʕʻʮʰřÂ ƑƃÂƕ¦ ²œॻɿƃ¦
.řॽƅŕʺƅ§
(̂) ©§¯Ƙƅ řǽʙƁŕŸʱƅ§ ªŕʸʸʵʺƅ§ Ɠž Æŕ žʛʡ ¹Ãʛſƅ§ Ţॼʸś ŕƈʙʻŷ řॽƅŕʺƅ§ ªŕȃʨƆʢʺƅ§ ʙʻŗ Ã£ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ʗʽʰʲś ʦʱƔ
¯§ʙʶƅ§ ťȄ±ŕś Ɠž řॽʰŬŕʴʺƅ§ řƂȄʛʢƅ§ À§ʙʵʱŬŕǼ ŕƎʱʽʰʲś ʦʱƔ "řǽ¯ŕŸƅ§ řƂȄʛʢƅŕǼ" řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ªŕŸॽʰƈÃ ªŕȄʛʱʷƈ ŶॽʺŠ Á¥
ʧʺŲ ¯§ʙʶƅ§ ťȄ±ŕśÃ ©ʛŠŕʱʺƅ§ ťȄ±ŕś ʧʽŗ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§ Ɠž ª§ʛʽʽżʱƅ§ ʗʽʰʲś ʦʱƔ .ª§¯ʨŠʨʺƆƅ ¹Ãʛſƅ§ ʦǽʙƂś Ã£ ÀƜʱŬ§ ťȄ±ŕś ȑ£
ªŕȄʛʱʷʺƅ§ Á¥ .řƁƜŸƅ§ ª§° řॽƅŕʺƅ§ ©§¯Ɨ§ ƑƆŷ řƂॼʢʺƅ§ řŬŕॽʶƆƅ ÆŕƂžÃ ʥƅ°Ã ȐʛŦƗ§ Ȉƈŕʷƅ§ ȈŦʙƅ§ ¯ʨʻŗ ʧʺŲ Ã£ ȈŦʙƅ§ Áŕॽŗ
řॽʻƈ² ©ʛʱž ¿ƜŦ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʦॽƆʶś ʖƆʢʱś Ɠʱƅ§ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƆƅ ªŕŸॽʰʺƅ§ Ã£ ªŕȄʛʱʷʺƅ§ Ȉʲʺś řǽ¯ŕŸƅ§ ½ʛʢƅŕǼ ªŕŸॽʰʺƅ§ Ã£
Ƒƅ¥ ¿§ʨƈƗ§ ȈȄʨʴś ʦʱƔ ŕƈʙʻŷ ¡ƜʺŸƆƅ ªŕॽɿƆʶƅ§Ã ¶ÃʛƂƅ§ ʗʽʰʲś ʦʱƔ .½ʨʶƅ§ Ɠž Ŷॼʱʺƅ§ ¼ʛŸƅ§ Ã£ Àŕʤʻƅ§ ʖʶţ ©¯ʙʴƈ
.¹Ãʛſƅ§ Ƒƅ¥ ¿§ʨƈƗ§ ȈȄʨʴś ʦʱƔ ŕƈʙʻŷ ¡ƜʺŸƆƅ řƂʴʱʶʺƅ§ ©ʙŰ±Ɨ§ ʗʽʰʲʱŗ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś .¡ƜʺŸƅ§ ªŕǼŕʶţ

źƊʨȄÃ ʗʶƊ±§ ʧŷ

:ȈʰƁ ʧƈ řŸƁʨƈ
¿ŕȃʨŠ ȑ±ŕƍ ƛ¯ʨŝ
ʥȄʛŮ
ÔÖ× : Ȉʽʳʶʱƅ§ ʦƁ±

řſƆؔś Ƒƅ¥ ªƜƈŕŸʺƅ§ ʅॽƅŕؔś řžŕŲ¥ ʦʱƔ .řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅŕǼ ŕÆ ॽœʙʰƈ řॽƅŕʺƅ§ ªŕȃʨƆʢʺƅ§ Ã£ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ŶॽʺŠ ³ŕॽʀ ʦʱƔ
¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś ƌƊŐž řƆƈŕŸʺƅ§ ʛŸŬ ʧŷ ƓƅÃƗ§ ʗʽʰʲʱƅ§ ʙʻŷ řॽƅŕʺƅ§ ª§Ã¯Ƙƅ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§ ȆƆʱʵś ŕƈʙʻŷ .řॽƅŕʺƅ§ ª§Ã¯Ɨ§ ŶॽʺŠ
.ƋŕƊ¯£ ŢŲʨƈ ʨƍ ŕʺ¿ ؗÃƗ§ Àʨʽƅ§ ʧƈ ʛœŕʶʵƅ§ Ã£ ŕȃ±Ɨ§ ¨ŕʶʱţŕǼ

ʙőœʴʳƃ¦ Â¢ ¬œȁ°ƕ¦ - ¾Âƕ¦ ¿ʦʻƃ¦

ȌƂž Àʙʵʱʶǽ ʦॽʽƂś ¨ʨƆŬ£ Ƒƅ¥ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§ ʙʻʱʶśÃ ȈŰƗ§ Ɠž řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§ ʧŷ ©§¯Ƙƅ řƆƈŕŸʺƅ§ ʛŸŬ ȆƆʱʵǽ ŕƈʙʻŷ
ȈŦ¯ ƓžŕŰ Ɠž řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§Ã řƆƈŕŸʺƅ§ ʛŸŬ ʧʽŗ ½ʛſƅ§ ʗʽʰʲʱŗ ÀʨƂś ¹Ãʛſƅ§ ÁŐž ½ʨʶƅ§ ªƜƈŕŸƈ Ɠž řʣʨʴƆʺƅ§ ªƜŦʙʺƅ§
ʛŸŬ ʧʽŗ ½ʛſƅ§ ȈʽŠōś ʦʱƔ řʣʨʴƆƈ ŕƎśƜŦʙƈ ʠŸǼ ƛ ¬°ŕʺƊ Ƒƅ¥ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§ ŕƎʽž ʙʻʱʶś Ɠʱƅ§ ªƛŕʴƅ§ ʥƆś Ɠž .¿Ã§ʙʱƅ§
ʧŷ ȆƁʨʱƅ§ ʦʱƔ ŕƈʙʻŷ Ã£ řʣʨʴƆƈ ªƜŦʙʺƅ§ Ţॼʸś ŕƈʙʻŷ ʛœŕʶʵƅ§ Ã£ ŕȃ±Ɨ§ Ɠž ȌƂž ƌʱʽʰʲś ʦʱȄÃ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§Ã řƆƈŕŸʺƅ§
.řॽƅŕƈ ©§¯ō ؗřॽƅŕʺƅ§ ©§¯Ɨ§ ʗʽʰʲś

بيان املركز املايل

ÐÎÐÐ ³±ŕƈ ÑÏ
©ʙʴʱʺƅ§ řॽȃʛŸƅ§ ª§±ŕƈƙ§ Ɠŗ¯

ŗॻƃœʸƃ¦ ©œȁʦƄʠʸƃ¦Â ŗॻƃœʸƃ¦ ©¦®ʦŞʦʸƃ¦ ²œॻɾÂ ʃॻʹʶř
¿ŕʺŷ£ ¬°ʨʺƊ şƈ¯ ƑƆŷ ¡ŕʻŗ
É řƂʱʷʺƅ§ řॽƅŕʺƅ§ ª§Ã¯Ɨ§ ¡ŕʻʲʱŬŕǼ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ³ŕॽʀÃ ʅॽʻʸś řʯž ʙƔʙʴʱŗ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś
.ª§Ã ¯Ƙƅ řǽʙƁŕŸʱƅ§ řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƅ§ ʟœŕʸŦÃ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ©±§¯ƙ ©ōʷʻʺƅ§
ʙʻʰƅ řǽʙƁŕŸʱƅ§ ÀŕȞţƗ§Ã ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ©±§¯ŐǼ µŕʵƅ§ ¿ŕʺŷƗ§ ¬°ʨʺƊ Ƒƅ¥ Æ§¯ŕʻʱŬ§ řॽƅŕʺƅ§ ŕƎś§¯ʨŠʨƈ ʅॽʻʸʱŗ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś
.ƋŕƊ¯£ ŢŲʨƈ ʨƍ ŕʺ© ؗōſʢʺƅ§ řſƆؔʱƅŕǼ ŕƎŬŕॽʀ ʦś Ɠʱƅ§Ã ª§¯ʨŠʨʺƅ§
¿ƜŦ ʧƈ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅŕǼ Ã£ ©ōſʢʺƅ§ řſƆؔʱƅŕǼ řॽƅŕʺƅ§ ªŕȃʨƆʢʺƅ§ ³ŕॽʀ ʦʱƔ řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕʺʹƅ§Ã ¶ÃʛƂƅ§ ªŕƈ§ʜʱƅ§ ¡ŕʻʲʱŬŕǼ
.řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§ ʙƔʙʴś Șʽʰʢś ʦʱƔ ŕƈʙʻŷ Ã£ řƂʱʷƈ řॽƅŕƈ ª§Ã¯ō© ؗʛŠŕʱʺƆƅ ŕƎŗ Ȏſʱʴǽ ŕƈʙʻŷ ʛœŕʶʵƅ§ Ã£ ŕȃ±Ɨ§

ŗƃÂ® Ƒż ȏʚؕʙʸƃ¦ »ʙʶʸƃ¦ Ȏʗƃ ¨ʗŮ°ƕ¦Â ¼Âʗʹʶƃ¦ Ƒż ʗƀʹƃ¦Â ƚʸŶƄƃ ©œॻɽƄŪÂ µÂʙſÂ ½ʦʹʮƃ¦ ʥƆ ŗƀʲʯʴƆ ŸƃœॺƆ
¨ʗʲʯʸƃ¦ ŗॻȁʙŶƃ¦ ©¦°œƆƗ¦

¼ʛʸʺƅ§ Ȑʙƅ ©ʙŰ±Ɨ§Ã ½Ãʙʻʸƅ§ Ɠž ʙƂʻƅ§Ã ¡ƜʺŸƆƅ ÆŕƈʙƂƈ ªŕŸžʙƅ§Ã ¶ÃʛƂƅ§Ã ¾ʨʻʰƅ§ ʧƈ řƂʴʱʶʺƅ§ źƅŕॼʺƅ§ ³ŕॽʁǼ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś
:ʧʽʽƅŕʱƅ§ ʧʽʡʛʷƅ§ ʧƈ Ȉ¡ ؗŕſॽʱŬ§ řƅŕţ Ɠž ȌƂž ©ōſʢʺƅ§ řſƆؔʱƅŕǼ ©ʙʴʱʺƅ§ řॽȃʛŸƅ§ ª§±ŕƈƙ§ řƅÃ¯ Ɠž ȑʜؗʛʺƅ§

ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ

˻˹˻˺
έΑϣγϳΩ
˼˺ ¬°ʨʺƊ
ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ
ΔϧγϠϟª§¯ʨŠʨʺƅ§
ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ
ϝϭΣ ʦśΕΎΣΎοϳ·
(ΔϣΗΗ)
ÁʨȞǽ ȑʚƅ§
řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅŕǼ ȍŕſʱţƛ§ ƌʻƈ
¼ʙƎƅ§
Ã ¿ŕʺŷƗ§
ʧʺŲ řॽƅŕʺƅ§
ʙʻʰŗ ȍŕſʱţƛ§
§°¥ x
řǽʙƁŕŸʱƅ§ řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƅ§ Ȉʽʸʴś ȈŠ£ ʧƈ
ƓŬŕŬƗ§ źƆʰʺƅ§ ªŕŸž¯ ʧŷ ȌƂž ©±ŕॼɺ řǽʙƂƊ ªŕƂžʙś řʻʽŸƈ ťȄ±§ʨś Ɠž řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻʰƅ řǽʙƁŕŸʱƅ§ ¯ʨʻʰƅ§ ōʷʻś x
(ΔϣΗΗ) ΔϣΎϬϟ ΔϳΑγΎΣϣϟ
ΕΎγΎϳγϟ
ιΧϠϣ
.ƓŬŕŬƗ§ źƆʰʺƅ§ ƑƆŷ ʙœ§ʨſƅ§Ã ˻

ᡧ
ᡫ
ᒻ ጕᓆጤዲᑿᑢቨᓀᘭᑿᑢቲᎻᑢቨᏄᒐᓗᗫᓆኹ፭ᙏጳቨᣚᔹቲ᎐Ꮃᕓቨቺቲ
ᣄᑢቨᓬጤዠቧ
ᢝ

(ŗʸʯř) .ƋŕƊ¯£
ŗƆœƌƃ¦řʴŲʨƈ
ŗॻʮŪœʲʸƃ¦
©œŪœॻʴƃ¦
Ð-Á¥
Ï
ȋÃʛʷƅ§
Ƌʚƍ ȈʽŰŕſś

¾œʸŵƕ¦ «¯ʦʸƈ ʤॻʻƀř

(˺˹) ¼§ʙƍ£ ȘʽƂʴʱƅ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ©±§¯ƙ řƂȄʛʡ Ȉʹž£ ʝȞŸǽ ȑʚƅ§ Ȑʨʱʶʺƅ§ ƑƆŷ ŕƎƅŕʺŷ£ ¬°ʨʺƊ ʙƔʙʴʱŗ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś
.ŕƎƅŕʺŷ£
ƌƊ£ ŕʺ ؗřŸʺʳʺƅ§ Ȏžŕʴʺƅ§ ʧƈ ƑƆŷ£ Ȑʨʱʶƈ ƑƆŷ ʧؔƅÃ ©ʙţ ƑƆŷ ©§¯£ Ȉ ؗ³ŕŬ£ ƑƆŷ ¹Ãʛſƅ§ ¿ŕʺŷ£ ¬°ʨʺƊ ʦॽʽƂś ʦʱƔ ƛ
:Ȉʲƈ řʣʨʴƆƈ Ȉƈ§ʨŷ Ƒƅ¥ ʙʻʱʶǽ
ŕॽƆŸƅ§ ©±§¯ƙ§ Ɠſʣʨʺƅ ƌʺǽʙƂśÃ ȈʺŸƅ§ ¬°ʨʺƊ ʝſƊ ʧʺŲ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§Ã ¿ŕʺŷƗ§ ¬°ʨʺƊ ¡§¯£ ʦॽʽƂś řॽɿॽƄ
ȈȞʷȃÃ (§ʚƍ ¿ŕʺŷƗ§ ¬°ʨʺƊ Ɠž ŕƎŗ Ȏſʱʴʺƅ§ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§Ã) ¿ŕʺŷƗ§ ¬°ʨʺƊ ¡§¯£ ƑƆŷ ʛŝʕś Ɠʱƅ§ ʛʡŕʵʺƅ§
ʛʡŕʵʺƅ§ Ƌʚƍ ©±§¯¥ řॽɿॽ ؗµŕŦ
©±§ʙʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƆƅ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§ Ƒƅ¥ ʙʻʱʶǽ ʠȄʨŸʱƅ§ Áŕ§ ؗ°¥ ŕƈ ¿ŕʲʺƅ§ ȈʽʰŬ ƑƆŷ - ¿ŕʺŷƗ§ ȑʛƔʙƈ ʠȄʨŸś ʦʱƔ ʅॽƄ
ŕƎƆʽʸʴś ʦʱƔ Ɠʱƅ§ řǽʙƁŕŸʱƅ§ řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƅ§ Ã£

-

.¹Ãʛſƅ§ ʦॽʽƂś Ɠž řʺƎʺƅ§ ʖƊ§ʨʳƅ§ ʧƈ ªŕŸॽʰʺƆƅ ʧʽŸƁʨʱʺƅ§ ʗʽƁʨʱƅ§Ã řʺॽʁƅ§Ã ŶƁʨʱʺƅ§ ±§ʛؔʱƅ§ ʙŸǽ
Ã£ "ªƛŕʴƅ§ £ʨŬ£" ªŕƍʨȄ±ŕʻʽŬ Áŕॼʶʴƅ§ Ɠž ʚŦƗ§ ÁÃ¯ ¿ʨƂŸƈ ȈȞʷǼ řŸƁʨʱƈ ªŕƍʨȄ±ŕʻʽŬ Ƒƅ¥ ¿ŕʺŷƗ§ ¬°ʨʺƊ ʦॽʽƂś ʙʻʱʶǽ
ÀʨƂś Ɯž ¹ÃʛſƆƅ řॽƆŰƗ§ ªŕŸƁʨʱƅ§ ʧŷ řſƆʱʵƈ řƂȄʛʢǼ ƓƅÃƗ§ ʗʽʰʲʱƅ§ ʙŸǼ řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƅ§ ȘƂʴś ʦś §°¥ ."Ȍżʹƅ§ ªƛŕţ"
ªŕƈʨƆŸʺƅ§ Ƌʚƍ şƈʙŗ ÀʨƂś ŕƎʻؔƅÃ ¿ŕʺŷƗ§ ¬°ʨʺƊ ʝſƊ ʧʺŲ ŕƎŗ Ȏſʱʴʺƅ§ řॽʁॼʱʺƅ§ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʅॽʻʸś ʛʽʽżʱŗ ¹Ãʛſƅ§
.ʛ
Æ§ Ŧʕƈ ŕƍ¤§ʛŮ ʦś Ɠʱƅ§ Ã£ ōʷʻʺƅ§ řʲƔʙţ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʦॽʽƂś ʙʻŷ

ʗő¦ʦŽƃ¦Â ƑŪœŪƕ¦ ŸƄʮʸƃ¦ ©œŶż® °œॺʯŤ¦

Ŷॽʰƅ§Ã řǽʙƁŕŸʱƅ§ řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƅ§ Ŷʺʳƅ Ã£ řǽʙƁŕŸʱƅ§ řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƅ§ ŶʺŠ ¶ʛżƅ ª§¯ʨŠʨʺǼ ¿ŕʺŷƗ§ ¬°ʨʺƊ Ȏſʱʴǽ ŕƈʙʻŷ
.ʙœ§ʨ ſƅ§Ã ƓŬŕŬƗ§ źƆʰʺƅ§ ªŕŸž¯ ±ŕॼʱŦ§ ª²ŕʱŠ§ ʙƁ řॽƅŕʺƅ§ ª§Ã¯Ƙƅ řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƅ§ ʗƊŕ§ ؗ°¥ ŕƈ ʦॽʽƂʱŗ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś
ʙƁÃ ƓƅÃƗ§ ʗʽʰʲʱƅ§ ʙʻŷ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻʰƅ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§ ƌƊ£ ƑƆŷ ±ŕॼʱŦƛ§ §ʚƍ ¶ʛżƅ "ƓŬŕŬƗ§ źƆʰʺƅ§" ʅȄʛŸś ʦʱƔ
.(ʦʸŦ /ȌʶƂƅ ¡ŕſʡ¥ Ã£ ƓŬŕŬƗ§ źƆʰʺƅ§ ¯§ʙŬ ¿ŕţ Ɠž ¿ŕʲʺƅ§ ȈʽʰŬ ƑƆŷ) řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ʛʺŷ Ȑʙƈ ƑƆŷ ʛʽżʱƔ
¶§ʛƁƙ§ ʛʡŕʵƈÃ Áŕʺʱœƛ§ ʛʡŕʵƈÃ ¿§ʨƈƘƅ řॽʻƈʜƅ§ řʺॽʁƅ§ ©ŕŷ§ʛʺǼ ƓŬŕŬƗ§ ¶§ʛƁƙ§ ʖʽśʛś ʧʺŲ ©ʙœŕſƅ§ ªŕƊʨȞƈ ʦƍ£ Ȉʲʺʱś
Ɠž ʚŦōśÃ ÀŕȞţƗ§ Șʽʰʢʱŗ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś ʙœ§ʨ ſƅ§Ã ƓŬŕŬƗ§ źƆʰʺƅ§ ªŕŸž¯ ±ŕॼʱŦ§ ¡§ʛŠƙ .Ţȃʛƅ§ ʞƈŕƍÃ ȐʛŦƗ§ řॽŬŕŬƗ§
.©ʙœŕſƅ§ ʛŸŬ ʙƔʙʴś ŕƎʽž ʦʱƔ Ɠʱƅ§ ©ʛʱſƅ§Ã řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ʅॽʻʸś ŕƎŗ ʦʱƔ Ɠʱƅ§ řƆʺŸƅ§ Ȉʲƈ řƁƜŸƅ§ ª§° Ȉƈ§ʨŸƅ§ ±ŕॼʱŷƛ§
ªŕſॽʻʸʱƅ§ Ƒƅ¥ × ʦƁ± řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ¯§ʙŷƙ ƓƅÃʙƅ§ ±ŕॽɻʺƆƅ ƓƅÃƗ§ ʗʽʰʲʱƅ§ ʙʻŷ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʅॽʻʸʱŗ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś
řॽƅŕʱƅ§
©ōſʢʺƅ§ řſƆؔʱƅ§
ʛœŕʶʵƅ§ Ã£ ŕȃ±Ɨ§ ¿ƜŦ ʧƈ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§
ȐʛŦƗ§ Ȉƈŕʷƅ§ ȈŦʙƅ§ ¯ʨʻŗ ¿ƜŦ ʧƈ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅŕǼ

˿-˻

ϩΫϫ ΕϳΑΛΗ ϡΗϳ .ΕέΎϳΧϟϭ ΔϠΟϵ ΔϳΑϧΟϷ Εϼϣόϟ ϑέλ ΩϭϘϋϭ ΓΩΎϔϟ έΎόγ ΕΎοϳΎϘϣ ϡΎϋ ϝϛηΑ ΕΎϘΗηϣϟ ϝϣηΗ
ΕΎϘΗηϣϟ ϥ· .ΔϟΩΎόϟ ΔϣϳϘϟΎΑ ˱ ΎϘΣϻ ΎϬγΎϳϗ ΩΎόϳϭ ϖΗηϣϟ ΩϘϋ ϡέΑ· ΦϳέΎΗΑ ΔϟΩΎόϟ ΔϣϳϘϟΎΑ ΔϳΩΑϟ ϲϓ ΔϘΗηϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕϭΩϷ
ΔϟΩΎόϟ ΔϣϳϘϟ ΕΫ ΕΎϘΗηϣϟ ΝέΩ· ϡΗϳϭ ϯέΧϷ ΕΩϭΟϭϣϟ ϥϣο ΝέΩΗ (ΔϘϘΣϣϟ έϳϏ ΡΎΑέϷ) ΔΑΟϭϣϟ ΔϟΩΎόϟ ΔϣϳϘϟ ΕΫ
.ϲϟΎϣϟ
ίϛέϣϟ
ϥΎϳΑ ϲϓ ωϭέϓ
ϯέΧϷ- ΕΎΑϭϠρϣϟ
ϥϣο
(ΔϘϘΣϣϟ
έΎγΧϟ)ϱΩϳέϛ
ΔΑϟΎγϟ
ΓΩΣΗϣϟ
ΔϳΑέόϟ
ΕέΎϣϹ
έΎϣΛΗγϻϭ
ϝϳϭϣΗϟ
ϙϧΑέϳϏ
ϝϭϛϳέΟ

Εϻϭϣόϟϭ ϡϭγέϟ ϝΧΩ ˺˼-˻

ª

Ε
A

˾-˻

.ϲϠόϔϟ ΓΩΎϔϟ ϝΩόϣ ΔϘϳέρ ϡΩΧΗγΎΑ Ωϭϔϟ ϑϳέΎλϣϭ ΕΩέϳ· ΏγΗΣΗ

ª

ʸ

˽-˻

αΎϘΗϭ .ΕΩΟϭ ϥ· ˬΎϬΑ ΔρΑΗέϣϟ ΔϠϣΎόϣϟ ϑϳϟΎϛΗ ϙϟΫ ϲϓ ΎϣΑ ΔϟΩΎόϟ ΔϣϳϘϟΎΑ ˱ ΎϳΩΑϣ ϙϭϧΑϟ ϥϣ ΔϘΣΗγϣϟ ώϟΎΑϣϟ ΏγΗΣΗ
.Ω˰ ˶Οϭ˵ ϥ· ˬΔϣϳϘϟ ϲϓ νΎϔΧϧϻ ιλΧϣϭ ΔϓϭΫΣϣ ώϟΎΑϣ ϱ ˱ ΎλϗΎϧ Γ΄ϔρϣϟ ΔϔϠϛΗϟΎΑ ˱ ΎϘΣϻ

±§ʙƂʺǼ ȈʽƎʶʱƆƅ ƓƊŕʺʱœƛ§ ʅॽʻʸʱƅ§ Ɠž ʠॽɿʵś ¾ŕʻƍ ÁʨȞǽ ŕƈʙʻŷ řॽƊŕʲƅ§ řƆţʛʺƅ§ ʧʺŲ řॽƊŕʺʱœƛ§ ªƜʽƎʶʱƅ§ ʅॽʻʸś ʦʱƔ
.±ŕʺʲʱŬ§ ʛʽŻ ʅॽʻʸʱŗ ªƜʽƎʶʱƆƅ ©ʙţ§Ã řŠ±¯ ±§ʙƂʺȃÃ ±ŕʺʲʱŬ§ ʅॽʻʸʱŗ ªƜʽƎʶʱƆƅ ʧʽʱŠ±¯

ν

x

¡ʜʳƅ§ ʛƔʙƂʱŗ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś řȃʨʴʶʺƅ§ ʛʽŻ ¶ÃʛƂƅ§ ªŕƈ§ʜʱƅƛ À§ʙʵʱŬƛ§ ʛʺŷ Ȑʙƈ ƑƆŷ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶŦ ʛƔʙƂś ʙʻŷ
řʺॽʁƅ§ ƑƆŷ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ©±ŕʶŦ ʙʺʱŸś ʥƅ° ʙŸǼ .ŶƁʨʱʺƅ§ Ƌʛʺŷ Ȑʙƈ ƑƆŷ ƌॼʴŬ ʦʱʽŬ ȑʚƅ§ ¶ʛƂƅ§ À§ʜʱƅ§ ʧƈ ŶƁʨʱʺƅ§
ŶƁʨʺƅ§ ȑʙƂʻƅ§ ʜʳŸƅ§ ʦʸŦ ʦʱȄÃ .Æƛŕʺʱţ§ ʛʲƄƗ§ ƑƆŷ ¡ŕʻŗ
Æ ¶ʛƂƅ§ ʖʴŬ ʦś §°¥ řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƅ§ Ɠž ŶƁʨʱʺƅ§ ʜʳŸƆƅ řॽƅŕʴƅ§
.¶ʛƂƅ§ ƑƆŷ ŶƁʨʱʺƅ§ ƓƆŸſƅ§ ©ʙœŕſƅ§ ʛŸŬ ʖȄʛƂś ʙʻŷ

x
x

ΔϳΑέόϟ©¯ŕŷ¥
ΕέΎϣϹ
έΎϣΛΗγϻϭ
ϝϳϭϣΗϟ
ϝϭϛϳέΟ
ʧƈ ʖƆʢǽ ʙƁ .¯§ʙʶƅ§ ʧŷ ʛʲŸʱʺ ؗΓΩΣΗϣϟ
ʛʰʱŸǽ ʙƁ ƌʱƆȞॽʂ
ʦś ȑʚƅ§Ãωϭέϓ
¯§ʙʶƅ§-ʛʲŸʱƈ
Ã£ řॽƊŕʺʱœƛ§
řʺॽʁƅ§ϙϧΑ
ʠſʵʻƈ
ȈʽƎʶśϱΩϳέϛ
ȑ£ Á¥
©ʙʺƅ (Ɠƅŕţ ³ŕŬ£ ƑƆŷ ŕƎŸॽʺŠ)
řƅÃʙʳʺƅ§
ªŕŸžʙƅ§
¯§ʙŬÃ˼˺
(ªʙŠÃ
Á¥) ¯§ʙʶƅ§ΔϧγϠϟ
ȘʽƆŸś ΔϳϟΎϣϟ
©ʛʱž Àŕʺś¥ΕΎϧΎϳΑϟ
ŕƎʱƆȞॽʂ ϝϭΣ
¯ŕŸʺƅ§ ΕΎΣΎοϳ·
ªƜʽƎʶʱƅ§
˻˹˻˺
έΑϣγϳΩ
ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ
(ΔϣΗΗ)
.Ï řƆţʛʺƅ§ / Ð řƆţʛʺƅ§ Ƒƅ¥ ȈʽƎʶʱƅ§ ȈƂƊ Ɠž ʛʤʻƆƅ ʥƅ°Ã ¹Ãʛſƅ§ ȈʰƁ ʧƈ ¯ʙʴƈ ʨƍ ŕʺ ؗÃ£ ȈƁƗ§ ƑƆŷ ©ʙţ§Ã řʻŬ
ν

x

řȃʨʴʶʺƅ§ ʛʽŻ ¶ÃʛƂƅ§ ªŕƈ§ʜʱƅ§

ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣ αΎϳϗ ˺-˻-˼
α

x

Ɠƍ ÐÎÐÏ ʛʰʺʶǽ¯ ÑÏ Ɠž ŕʺ ؗřŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶŦ ʛƔʙƂś Ɠž řƈʙʵʱʶʺƅ§ řॽʺƍ£ ʛʲƄƗ§ řʻʶƅ§ řǽŕƎƊ ªŕŲ§ʛʱž§ Á¥
řॽƅ²ŕʻʱƅ§Ã řǽʙŷŕʸʱƅ§ ªŕƍʨȄ±ŕʻʽʶƅ§Ã řॽŬŕŬƗ§ řƅŕʴƅ§ – ªŕƍʨȄ±ŕʻʽʶƅ§ ±ŕॼʱŷƛ§ ʧʽŸǼ ¹Ãʛſƅ§ ªʚŦ£ .ƓƅŕʺŠƙ§ ƓƆʴʺƅ§ şśŕʻƅ§
.Áŕॼʶʴƅ§ Ɠž řॽƅŕʱƅ§ řॽŬŕŬƗ§ ƓƆؔƅ§ ¯ŕʸʱƁƛ§ ª§ʛʽżʱƈ ŶŲÃ Ŷƈ Ȏžŕʴʺƅ§ Ŷॽʺʳƅ

ϡϬΗΎΑΟϭ ˯Ω ϲϓ ϯέΧϷ ϑέρϷ ϭ ωϭέϔϟ ϥΎΑί ϭ ˯ϼϣϋ ϕΎϔΧ· ϥϋ ΔϣΟΎϧϟ έρΎΧϣϟ ΎϬϧ΄Α ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣ ϑέό˵ Η
ϱ ϭ νϭέϘϟ ΕΎϳϗΎϔΗ ΏΟϭϣΑ ΔϳΩϗΎόΗϟ ΕΎϣίΗϟϻ ΫϳϔϧΗ ϯέΧ ΔϘϳέρΑ ϭ ϥϳΩϟ ϝλ ϭ Ωϭϔϟ ϊϓΩ ϰϠϋ ϡϬΗέΩϗ ϡΩϋ ϭ
έέϘΗγ ϭ ΔϳΩΎλΗϗϻ ϑϭέυϟ ϲϓ ΔϣΎϬϟ ΕέϳϐΗϟ ϥ· .ΔϳϟΎϣ ΓέΎγΧϟ ωϭέϔϟ ΩΑϛΗ ϰϟ· ϱΩ΅ϳ ΎϣΑ ˬϯέΧ ΔϳϧΎϣΗ ΕϼϳϬγΗ
ϑϠΗΧΗ έΎγΧ ΎϬϧϋ ΞΗϧϳ ϥ ϥϛϣϣϟ ϥϣ ωϭέϔϟ ΔυϔΣϣ ϥϣ έϳΑϛ Ώϳλϧ ϰϠϋ ΫϭΣΗγΗ ϲΗϟ ϝϣόϟ ΕΎϋΎρϗ ϥϣ ωΎρϗ ϱ
΄ηϧΗ .έΫΣϭ ΔϳΎϧόΑ ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣϟ ΎϬοέόΗ ΓέΩΈΑ ΓέΩϹ ϡϭϘΗ ˬϲϟΎΗϟΎΑϭ .ϲϟΎϣϟ ίϛέϣϟ ϥΎϳΑ ΦϳέΎΗΑ ΓΩϭλέϣϟ ϙϠΗ ϥϋ
ϱϭρϧΗ .ϯέΧϷ ΔϧϳΩϣϟ ϡϣΫϟϭ ϙϭϧΑϟ ϯΩϟ ΓΩλέϷϭ ΕΎϳϔϠγϟϭ νϭέϘϟ ϥϣ ϲγϳέ ϝ˳ ϛηΑ ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣϟ ΕΎοέόΗϟ
.ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣ νόΑ ϰϠϋ ΔϳϧΎϣΗϻ ΕΎϣίΗϟϻ ϝΛϣ Δϳϣϭϣόϟ Δϳϧίϳϣϟ ϲϓ ΔΟέΩϣϟ έϳϏ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎΑϳΗέΗϟ ˱ Ύοϳ
Ώ

ϑ

(ŗʸʯř) ŗƆœƌƃ¦ ŗॻʮŪœʲʸƃ¦
©œŪœॻʴƃ¦
ʝʳƄƆ
Ï
ŗŶſʦʯʸƃ¦
Àœʸʯőƙ¦
ʙőœʴŤ §œʴš
řǽʙƂʻƅ§ řƅʨʽʶƅ§ Ɠž ʜʳŸƅ§ ³ŕॽʁƅ Æƛŕʺʱţ§ ʛʲƄƗ§ ªŕƍʨȄ±ŕʻʽʶƅ§ Ƒƅ¥ Æ§¯ŕʻʱŬ§ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶŦ ¨ŕʶʴǼ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś
(ŗʸʯř)©ʙœŕſƅ§
ŗƆœƌƃ¦ʛŸŬ
ŗॻʮŪœʲʸƃ¦
©œŪœॻʴƃ¦Ã řŸƁʨʱʺƅ§
Ð-Ï
©ōʷʻʺƆƅ řƂʴʱʶʺƅ§ řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƅ§ ʧʽŗ ½ʛſƅ§ řǽʙƂʻƅ§ řƅʨʽʶƅ§ Ɠž ʜʳŸƅ§ Ȉʲʺǽ .ƓƆŸſƅ§
ʖȄʛƂʱŗ řƈʨʸʵʺƅ§
.ŕƎƈƜʱŬ§ ©ōʷʻʺƅ§ ŶƁʨʱś Ɠʱƅ§ řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƅ§Ã ʙƂŸƆƅ ÆŕƂžÃ
(ŗʸʯř) ŗŶſʦʯʸƃ¦ Àœʸʯőƙ¦ ʙőœʴŤ §œʴš
:Ɠƅŕʱƅ§ ʨʴʻƅ§ ƑƆŷ řॽʶॽœʛƅ§ ʛŰŕʻŸƅ§Ã řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ©±ŕʶŦ ¨ŕʶʱţ§ ªŕॽƅ¢ ŢॽŲʨś ƋŕƊ¯£ ʦś

ΩϘϋ ˯ΩΑ ΦϳέΎΗ ϲϓ ̃˹ ΓΩϳίΗϣϟ νέΗϗϻ ΔΑγϧ ωϭέϔϟ ϡΩΧΗγΗ ˬέΎΟϳϹ ΩϘϋ ΕΎόϓΩϟ ΔϳϟΎΣϟ ΔϣϳϘϟ ΏΎγΗΣ ϝΟ ϥϣ
ΕΎΑϭϠρϣ ώϠΑϣ ΓΩΎϳί ϡΗΗ ˬΩϘόϟ ˯ΩΑ ΦϳέΎΗ ΩόΑ .ΔϟϭϬγΑ ΩϳΩΣΗϠϟ ϝΑΎϗ έϳϏ έΎΟϳϹ ΩϘϋ ϲϓ ϲϧϣοϟ ΓΩΎϔϟ έόγ ϥΎϛ Ϋ· έΎΟϳϹ
ΔϳέΗϓΩϟ ΔϣϳϘϟ αΎϳϗ ΓΩΎϋ· ϡΗϳ ˬϙϟΫ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ .ΓΩΩγϣϟ έΎΟϳϹ ΕΎόϓΩ ϝΑΎϘϣ ϪοϳϔΧΗϭ ΓΩΎϔϟ ΩΎϳΩί αϛόΗϟ έΎΟϳϹ ΩϘϋ
ΔϳέϫϭΟϟϭ ΔΗΑΎΛϟ έΎΟϳϹ ΩϘϋ ΕΎόϓΩ ϲϓ έϳϳϐΗ ϭ έΎΟϳϹ ΩϘϋ ΓΩϣ ϲϓ έϳϳϐΗ ϭ ϝϳΩόΗ ϙΎϧϫ ϥΎϛ Ϋ· έΎΟϳϹ ΩϘϋ ΕΎΑϭϠρϣϟ
. ϲγΎγϷ ΕΩϭΟϭϣϟ ΩϧΑ ˯έηϟ ϡϳϳϘΗϟ ϲϓ έϳϳϐΗ ϭ

ο

ο

ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ

˻˹˻˺
έΑϣγϳΩ
ϲϓ ªŕŸƁʨś
ΔϳϬΗϧϣϟ¹Ãʛſƅ§
ΔϧγϠϟ
ΕΎϧΎϳΑϟ
ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
(ΔϣΗΗ)
ʠॽɿʵś ʦʱƔ ƌʻƈ řॼʶƊ Ã£ ȈƈŕؔƅŕǼ
řƂʴʱʶʺƅ§
ŕƎżƅŕॼƈ
ʠॼʁƅ˼˺
řƅʨƂŸƈ
ȐʙƅΔϳϟΎϣϟ
ʝॽƅ Ɠʱƅ§
řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƆƅ
řॼʶʻƅŕǼ
.řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ʗʽʰʲś ʧŷ (ƓœʜŠ) ȆƁʨś §ʚƍ ʛʰʱŸǽ .řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻȃÃ řȄʛʱžʙƅ§ řʺॽʁƅ§ ƓƅŕʺŠ¥

ťȄ±ŕś Ɠž ½ʨʶƅ§ ʟœŕʸŦ ŶॽʺŠ Æŕʺœ§¯ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶŦ ¨ŕʶţ Ɠž řƈʙʵʱʶʺƅ§ ¬°ŕʺʻƅ§Ã ªƜŦʙʺƅ§ ʝȞŸś ƛ ʙƁ
.ʦʤʱʻƈ ȈȞʷǼ řॽƆʰƂʱʶʺƅ§ řǽ¯ŕʸʱƁƛ§ ¼ÃʛʤƆƅ ªŕŸƁʨś ȑ£ ʧʺʹʱś Ɠʱƅ§ ªŕŲ§ʛʱžƛ§Ã ªŕॽʳƎʻʺƅ§ řŸŠ§ʛƈ ʦʱƔ .řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§

řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ¯§ʙŷƙ řॽƅÃʙƅ§ ʛʽƔŕŸʺƅŕǼ µŕʵƅ§

ν

x

°œʱǻƗ¦ ®ʦƀŵ ©œȁʦƄʠƆ
ϲΗϟ έΎΟϳϹ ΩϘϋ ΕΎϋϭϓΩϣϟ ΔϳϟΎΣϟ ΔϣϳϘϟΎΑ ΔγΎϘϣϟ έΎΟϳϹ ΩϘϋ ΕΎΑϭϠρϣ ΕϳΑΛΗΑ ωϭέϔϟ ϡϭϘΗ ˬέΎΟϳϹ ΩϘϋ ˯ΩΑ ΦϳέΎΗ ϲϓ
˱ Ύ λϗΎϧ (ΔϳέϫϭΟ ΔΗΑΎΛ ΕΎόϓΩ ϙϟΫ ϲϓ ΎϣΑ) ΔΗΑΎΛ ΕΎόϓΩ έΎΟϳϹ ΩϘϋ ΕΎόϓΩ ϥϣοΗΗ .έΎΟϳϹ ΩϘϋ ΓΩϣ ϝϼΧ ΎϫΩΩγ ΏΟϭΗϳ
ΕΎϧΎϣο ΏΟϭϣΑ ΎϬόϓΩ ϊϗϭΗϣϟ ώϟΎΑϣϟϭ ˬϝΩόϣϟ ϭ έη΅ϣϟ ϰϠϋ ΩϣΗόΗ ϲΗϟ ΓέϳϐΗϣϟ έΎΟϳϹ ΕΎόϓΩϭ ΔϧϳΩϣ έΎΟϳ· ίϓϭΣ Δϳ
ϊϓΩϭ ωϭέϔϟ ϪγέΎϣΗ ϥ ϝϭϘόϣ ϝϛηΑ Ωϛ΅ϣϟ ˯έηϟ έΎϳΧϟ ΔγέΎϣϣϟ έόγ ˱ Ύοϳ έΎΟϳϹ ΕΎόϓΩ ϝϣηΗ Ωϗϭ .ΔϳϘΑΗϣϟ ΔϣϳϘϟ
ΓέϳϐΗϣϟ έΎΟϳϹ ΕΎόϓΩ ΕϳΑΛΗ ϡΗϳ .˯ΎϬϧϹ έΎϳΧ αέΎϣΗ ωϭέϔϟ ϥ αϛόΗ έΎΟϳϹ ΓΩϣ ΕϧΎϛ Ϋ· ˬέΎΟϳϹ ΩϘϋ ˯ΎϬϧ· ΕΎϣέϏ
(˻˺
) ΙϭΩΣϟ ϱΩ΅ϳ ϱΫϟ ρέηϟ ϭ ΙΩΣϟ ΎϬϳϓ ΙΩΣϳ ϲΗϟ ΓέΗϔϟ ϲϓ ϑϳέΎλϣϛ ϝΩόϣϟ ϭ έη΅ϣϟ ϰϠϋ ΩϣΗόΗ ϻ ϲΗϟ
.ΔόϓΩϟ

ŗʸॻɿƃ¦ ŗʷŽʳʹƆ ©¦®ʦŞʦʸƃ¦ °œʱǻ¤ ®ʦƀŵÂ ȆŞƕ¦ ¨ʙʻʶſ °œʱǻƗ¦ ®ʦƀŵ
ϱ) ΕΩόϣϟϭ ΕΎϛϠΗϣϣϠϟ ϝΟϷ Γέϳλϗ έΎΟϳϹ ΩϭϘϋ ϰϠϋ ϝΟϷ Γέϳλϗ έΎΟϳϹ ΩϭϘϋ ΕϳΑΛΗ ˯Ύϔϋ· ϖϳΑρΗΑ ωϭέϔϟ ϡϭϘΗ
ϖΑρϳ Ύϣϛ .(˯έηϟ έΎϳΧ ϥϣοΗΗ ϻϭ ΩϘόϟ ˯ΩΑ ΦϳέΎΗ ϥϣ ˯˱ ΩΗΑ ϝϗ ϭ ˱έϬη ˺˻ ϥϣ έΎΟϳ· ΓΩϣ ΎϬϟ ϲΗϟ ϩΫϫ έΎΟϳϹ ΩϭϘϋ
ΕϳΑΛΗ ϡΗϳ .ΔϣϳϘϟ ΔοϔΧϧϣ έΑΗόΗ ϲΗϟ ΕΩόϣϟϭ ΕΎϛϠΗϣϣϟ έΎΟϳ· ΩϭϘϋ ϰϠϋ ΔϣϳϘϟ ΔοϔΧϧϣ ΕΩϭΟϭϣϟ ΕϳΑΛΗ ˯Ύϔϋ· ˱ Ύοϳ
ΕΑΎΛϟ ργϘϟ αΎγ ϰϠϋ ΕΎϓϭέλϣϛ ΔϣϳϘϟ ΔοϔΧϧϣ ΕΩϭΟϭϣϟ έΎΟϳ· ΩϭϘϋϭ ϝΟϷ Γέϳλϗ έΎΟϳϹ ΩϭϘϋ ϰϠϋ ΕΎόϓΩϟ
.έΎΟϳϹ ΩϘϋ ΓέΗϓ ϯΩϣ ϰϠϋ

ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ

(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
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ϲ˰γϳέϟ ίϛέϣϠϟ ϯέΧϷ ϝΎϣϋϷ ϥϋ ϝ˰λϔϧϣ ϝϛ˰ηΑ ΎϬΗέΩ·ϭ ˰οϭ ϝϛ˰ηΑ ωϭέϔϠϟ ΔϳϠϳϐ˰ηΗϟ Δρ˰ηϧϷ ϊϳϣΟ ΩϳΩΣΗ ϡΗϳ
ΎϬϠϳΟ˰˰γΗ ϡΗϳϭ ρϘϓ ωϭέϔϟ ϝΑϗ ϥϣ ωϭέϔϟ ΕΩϭΟϭϣ ϡΩΧΗ˰˰γ ϡΗϳ .αΎ˰˰γϷ Ϋϫ ϰϠϋ ΔϳΑ˰˰γΎΣϣϟ ΕϼΟ˰˰γϟΎΑ υΎϔΗΣϻ ϡΗϳϭ
.ϙϧΑϟ Δρηϧ΄Α ΕΎΑϭϠρϣϟ ϖϠόΗΗ .ωϭέϔϟ ϡγΎΑ

ŗॻƄʮƀʯʴʸƃ¦ ¨ʙʢʹƃ¦ ©œƆʦƄŶƆ
ʛʽʰ ؗȈȞʷǼ ª¯§² ʙƁ ŕƈ ©§¯ōǼ řŰŕʵƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ʛʡŕʵƈ ʗƊŕ§ ؗ°¥ ŕʺƅ ŕƎʺॽʽƂś ʧƈ Ȉ ؗʧʺŲ řॽƆʰƂʱʶƈ ªŕƈʨƆŸƈ ¹Ãʛſƅ§ Ɠŷ§ʛś
Șʽʰʢś
(˺˾) ¿ƜŦ ʧƈ ¶ʛżƅ§ §ʚƎƅ ƓƆؔƅ§ ¯ŕʸʱƁƛ§ Ȉƈ§ʨŷ ©ŕŷ§ʛƈ ʦʱś .řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ©±ŕʶʵƅ ŕƎŬŕॽʀ ʧʺŲÃ ƓƅÃƗ§ ŕƎʱʽʰʲś ʚʻƈ
.řॽƆʰƂʱʶʺƅ§ ªŕƈʨƆŸʺƅ§

ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ
ΔϳϬΗϧϣϟ
ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ
ΕΎϧΎϳΑϟ
ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
Ð ʦƁ± řŬ±ŕʺʺƅ§ ÁŕॽȃÃ Ï ʦƁ± (ΔϣΗΗ)
ƓƅÃʙƅ§ ˻˹˻˺
ƓʰŬŕʴʺƅ§έΑϣγϳΩ
±ŕॽɻʺƅ§ ˼˺
ƑƆŷ ϲϓ
ªƜƔʙŸʱƅ§
– řॽʰŬŕʴʺƅ§
ªŕŬŕॽʶƅ§
ʧŷ ŕʸžƙ§
x

ν

x

ϡΗϳ ˬέΎΟϳϹ ΩϘϋ ΓΩϣ ΔϳΎϬϧ ϲϓ έΟ΅ϣϟ ΕΩϭΟϭϣϟ ΩϧΑ ΔϳϛϠϣ ϰϠϋ ϝϭλΣϟ ϥϣ ϝϭϘόϣ ϝϛηΑ ˱ΓΩϛ΄Ηϣ ωϭέϔϟ ϥϛΗ ϡϟ Ϋ·
ŗॻʮŪœʲʸƃ¦
©œŪœॻʴƃ¦
ʝʳƄƆ ϙϼϬΗγ
Ï
ˬέΎΟϳϹ ΩϘϋ ΓΩϣϭ ϡΩΧΗγϼϟ ΓέΩϘϣϟ έΎϣϋϷ ϯΩϣ ϰϠϋ ΕΑΎΛϟ ργϘϟ(ŗʸʯř)
αΎγŗƆœƌƃ¦
ϰϠϋ ΔΗΑΛϣϟ
ϡΩΧΗγϻ
ϖΣ ΕΩϭΟϭϣ
ϖϓϭΗΗ ϡΩΧΗγϻ ϖΣ ΕΩϭΟϭϣϟ ΓέΩϘϣϟ έΎϣϋϷ ϥ· .ΔϣϳϘϟ νΎϔΧϧ ϰϟ· ϡΩΧΗγϻ ϖΣ ΕΩϭΟϭϣ ϊοΧΗ .έλϗ ΎϣϬϳ
(ŗʸʯř)
°œʱǻƙ¦
ÎÕ-ϊϣ
Ï
.˺˹ ΡΎοϳϹ ϲϓ ϥϳΑϣ ϭϫ Ύϣϛ ΓέΟ΄Ηγϣϟ
ϲϧΎΑϣϟ
ϰϠϋ®ʦƀŵ
ΕΎϧϳγΣΗϟ

ʗŶǺ œƌƃʦŶŽƆ ʙʴǻ ʤƃ ʥؒƃ ¨°®œʶƃ¦ ŗॻƃœʲƃ¦ ʙʻƒœŶʸƃ¦ ƏƄŵ ¨ʗƒʗʱƃ¦ ©ƚƒʗŶʯƃ¦Â ʙʻƒœŶʸƃ¦
řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ ±§ʙŰ¥ ťȄ±ŕś Ƒʱţ ʙŸǼ ŕƎƅʨŸſƈ ʛʶǽ ʦƅ ʧؔƅ ©±¯ŕʸƅ§ řƁƜŸƅ§ ª§° řƅʙŸʺƅ§Ã ©ʙƔʙʳƅ§ ª§ʛʽʶſʱƅ§Ã ʛʽƔŕŸʺƅ§ Á¥
.¿ʨŸſʺƅ§ řȄ±ŕŬ Ţॼʸś ŕƈʙʻŷ ÆŕʻȞʺƈ ʥƅ° Áŕ§ ؗ°¥ ʛʽƔŕŸʺƅ§ Ƌʚƍ ¹ŕॼś§ ¹Ãʛſƅ§ ȑʨʻś .ƋŕƊ¯£ ŕƎʻŷ ŕʸžƙ§ ʦś ¹ÃʛſƆƅ

ο
Ε

¿¦ʗʳʯŪƙ¦ Ȗš ©¦®ʦŞʦƆ
.(ϡΩΧΗγϼϟ ϲϧόϣϟ ΕΩϭΟϭϣϟ ΩϧΑ έϓϭΗ ΦϳέΎΗ ˬϱ) έΎΟϳϹ ΩϘϋ ˯ΩΑ ΦϳέΎΗ ϲϓ ϡΩΧΗγϻ ϖΣ ΕΩϭΟϭϣ ΕϳΑΛΗΑ ωϭέϔϟ ϡϭϘΗ
˱ ΎλϗΎϧ ˬΔϔϠϛΗϟΎΑ ϡΩΧΗγϻ ϖΣ ΕΩϭΟϭϣ αΎϳϗ ϡΗϳ
ΓΩΎϋ· ϱ νέϐϟ ΎϬϠϳΩόΗϭ ˬΔϣϳϘϟ ΓΩΣΗϣϟ
νΎϔΧϧ έΎγΧϭ
ϡϛέΗϣ
ϙϼϬΗγ
ϱ
ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ
ΓέηΎΑϣϟ ϑϳϟΎϛΗϟϭ ΕΑΛϣϟ έΎΟϳϹ ΕΎΑϭϠρϣ ώϠΑϣ ϰϠϋ ϡΩΧΗγϻ ϖΣ ΕΩϭΟϭϣ ΔϔϠϛΗ ϝϣΗηΗ .έΎΟϳϹ ΩϘϋ ΕΎΑϭϠρϣϟ ϡϳϳϘΗ
(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
.ΔϣϠΗγϣ έΎΟϳ· ίϓϭΣ ϱ ˱ ΎλϗΎϧ ˬ˯ΩΑϟ ΦϳέΎΗ ϝΑϗ ϭ ϲϓ ΕϣΗ ϲΗϟ έΎΟϳϹ ΩϘϋ ΕΎϋϭϓΩϣϭ ΓΩΑϛΗϣϟ ΔϳϟϭϷ

dubai@ae.ey.com
ey.com

Ε˰˰˰˰˰γϳϟ ωϭέϔϟ ϥ· .ΓΩ˰ΣΗϣϟ Δ˰ϳΑέόϟ ΕέΎ˰ϣϹ Δ˰ϟϭΩ ϲϓ ϥϳϋέϔϟ ΞΎ˰Ηϧϭ ϊϣΟϣϟ ϲϟΎ˰ϣϟ ίϛέϣϟ Δ˰ϳϟΎ˰ϣϟ ΕΎ˰ϧΎ˰ϳΑϟ ϩΫ˰ϫ ϝ˰ΛϣΗ
έϳέΎϘΗϟ ΩΩϋϹ ΔϳϟϭΩϟ έϳϳΎόϣϟ ΏΟϭϣΑ ΔϳϟΎϣϟ έϳέΎϘΗϟ ΩΩϋΈΑ ϡϭϘΗ Γ΄˰˰ηϧϣ ϑϳέόΗ ϲϓϭΗ˰˰γΗ ΎϬϧϛϟ ΔϠϘΗ˰˰γϣ ΔϳϧϭϧΎϗ Ε˰˰ηϧϣ
Δ˰ϳϟΎ˰ϣϟ έϳέΎ˰ϘΗϟ ΩΩ˰ϋϹ Δ˰ϳϟϭΩ˰ϟ έϳϳΎ˰όϣϟ ϡϭϘΗ .Δ˰ϳϟΎ˰ϣϟ έϳέΎ˰ϘΗϟ ΩΩ˰ϋϹ Δ˰ϳϟϭΩ˰ϟ έϳϳΎ˰όϣϠϟ ϱέϭ˰˰˰˰˰λΗϟ έΎ˰ρϹ Ώ˰ΟϭϣΑ Δ˰ϳϟΎ˰ϣϟ
.ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ΩΩϋ· έΎΗΧΗ ϭ ΏϟΎρΗ Γ΄ηϧϣ ΎϬϧ΄Α ΔϳϟΎϣϟ έϳέΎϘΗϟ ΩΩϋΈΑ ϡϭϘΗ ϲΗϟ Γ΄ηϧϣϟ ϑϳέόΗΑ

x

ª§¯ʨŠʨʺƆƅ řȄʛʱžʙƅ§ řʺॽʁƅ§ ƓƅŕʺŠ¥ ʧƈ ¹ŕʢʱƁ§ ŕƎƊ£ ƑƆŷ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ©±ŕʶŦ µʨʸʵǼ ©±ŕʶʵƅ§ ªŕʸʸʵƈ ¶ʛŷ ʦʱƔ
.©ōſʢʺƅ§ řſƆؔʱƆƅ řॽƅŕʺƅ§

Ύϣ ϡϳϳϘΗ ϝϭΣ ϡϛΣ ωϭέϔϟ ϖΑρΗ .ΔϳϓΎο· ΕέΗϔϟ ΕΩϭΟϭϣϟ έΎΟϳ· έΎϳΧ ωϭέϔϟ ϯΩϟ ΩΟϭϳ ˬέΎΟϳϹ ΩϭϘϋ νόΑ ΏΟϭϣΑ
ΩϭΟϭϟ ϱΩ΅Η ϲΗϟϭ Δϗϼόϟ ΕΫ ϝϣϭόϟ ΔϓΎϛ ϲϋέΗ ΎϬϧ ˬϲϧόϳ Ϋϫϭ .ΩϳΩΟΗϟ έΎϳΧ ΫϳϔϧΗ ϝϭϘόϣ ϝϛηΑ Ωϛ΅ϣϟ ϥϣ ϥΎϛ Ϋ·
έϳϐΗ ϭ ΙΩΣ ϙΎϧϫ ϥΎϛ Ϋ· έΎΟϳϹ ΩϘϋ ΓΩϣ ϡϳϳϘΗ ΓΩΎϋΈΑ ωϭέϔϟ ϡϭϘΗ ˬ˯ΩΑϟ ΦϳέΎΗ ΩόΑ .ΩϳΩΟΗϟ ΫϳϔϧΗϟ ϱΩΎλΗϗ ίϓΎΣ
ϝϳΑγ ϰϠϋ) ΩϳΩΟΗϟ έΎϳΧ (ΫϳϔϧΗ ϡΩϋ ϭ) ΫϳϔϧΗ ϰϠϋ ΎϬΗέΩϗ ϰϠϋ έΛ΅Η ϲΗϟϭ ΎϬΗέρϳγϟ ΔόοΎΧϟ ϑϭέυϟ ϲϓ ϱέϫϭΟ
.(ϝΎϣϋϷ ΔϳΟϳΗέΗγ ϲϓ έϳϳϐΗ ˬϝΎΛϣϟ

ο
Ε

x

Ɠʱƅ§ ¯±§ʨʺƆƅ ¬±ŕŦ Șžʙś ʙŸॼʱʶʺƅ§ ʧƈ ʧȞǽ ʦƅ ŕƈ ŕƎʻŷ ŕʸžƙ§ ʦʱƔ Ȉŗ řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ Ɠž řœ±ŕʢƅ§ ªŕȃʨƆʢʺƅ§ ʗʽʰʲś ʦʱƔ ƛ
.řǽ¯ŕʸʱƁ§ ŕǽ§ʜƈ ʧʺʹʱś
°œʱǻƙ¦ ®ʦƀŵ ÎÕ-Ï

ν
Εο

Áŕʺʱœƛ§ ©±ŕʶʵƅ§ Ƒƅ¥ Æ§¯ŕʻʱŬ§ ʟʸʵƈ ʗʽʰʲʱŗ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś ÆƛÃ£ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʗʽʰʲś ʦʱƔ ŕƈʙʻŷ :Ï řƆţʛʺƅ§
.ʛÆ§ ƎŮ ÏÐ ©ʙʺƅ řŸƁʨʱʺƅ§
Æŕʸʸʵƈ ¹Ãʛſƅ§ Ȉʳʶʱž ŕƎśōʷƊ ʚʻƈ Áŕʺʱœƛ§ ʛʡŕʵƈ Ɠž řȄʛƍʨŠ ©¯ŕȄ² řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʛƎʤÊś ŕƈʙʻŷ :Ð řƆţʛʺƅ§
.©ŕॽʴƅ§ Ȑʙƈ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶʵƅ
ʛœŕʶʵƅ Æŕ ʸʸʵƈ ¹Ãʛſƅ§ Ȉʳʶś řॽƊŕʺʱœƛ§ řʺॽʁƅ§ řʹſʵʻƈ ʛʰʱŸś Ɠʱƅ§ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƆƅ řॼʶʻƅŕǼ :Ñ řƆţʛʺƅ§
.©ŕॽʴƅ§ Ȑʙƈ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§
řʹſʵʻƈ řॽƅŕƈ ª§¯ʨŠʨƈ Ɠƍ ¡§ʛʷƅ§ ʙʻŷ Ã£ ȈŰƗ§ Ɠž řॽƊŕʺʱœƛ§ ŕƎʱʺॽʀ Ɠž ÆŕŲŕſʵƊ§ ªʙƎŮ Ɠʱƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ Á¥
Ã£ ȈŰƗ§ Ɠž řॽƊŕʺʱœƛ§ ŕƎʱʺॽʀ Ɠž ŕÆ ŲŕſʵƊ§ ªʙƎŮ Ɠʱƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ Ȉʽʳʶś ʦʱƔ .ŕƎƅ ƓƅÃƗ§ ʗʽʰʲʱƅ§ ʙʻŷ řʺॽʁƅ§
ȑ¯ʛſƅ§ ©ʙœŕſƅ§ ¿ʙŸƈ Ƒƅ¥ Æ§¯ŕʻʱŬ§ ÆŕƂţƛ ©ʙœŕſƅ§ ȈŦ¯ ʗʽʰʲś ʦʱȄÃ ŕƎƅ ƓƅÃƗ§ ʗʽʰʲʱƅ§ ʙʻŷ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅŕǼ ¡§ʛʷƅ§ ʙʻŷ
«ʙʴǽ ʙƁ ȑʚƅ§ ʙʴƅ§ Ƒƅ¥ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶŦ ʟʸʵƈ Ȉʽʽʶś Ã£ ʗʽʰʲś ʦʱƔ .Áŕʺʱœƛ§ ª§ʛƔʙƂʱƅ Æŕ ƂžÃ ¿ʙŸʺƅ§
.řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ©±ŕʶŦ Ɠž Șţƛ ʛʽʽżś ƌॽɾ

ŕǽ§ʜʺƆƅ ȈŦ§¯ Șžʙś ŢŠʛʺƅ§ ʧƈ ÁʨȞǽ ŕƈʙʻŷ ŕƎʻŷ ŕʸžƙ§ ʦʱƔ Ȉŗ řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ Ɠž řœ±ŕʢƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʗʽʰʲś ʦʱƔ ƛ
.řǽ¯ŕʸʱƁƛ§

ν

ν

Ȉʲʺś Ɠʱƅ§Ã À§ʙʵʱŬƛ§ ʛʺŷ Ȑʙƈ ƑƆŷ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶŦ ʧƈ Æ§¡ʜŠ Ɠƍ ʛÆ§ ƎŮ ÏÐ ©ʙʺƅ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ©±ŕʶŦ Á¥
.ʛȄʛƂʱƅ§ ¯§ʙŷ¥ ťȄ±ŕś ʙŸǼ ʛÆ§ ƎŮ ÏÐ ¿ƜŦ řƆʺʱʴƈ ʛʲŸś ªƛŕţ ʧŷ şʱʻś Ɠʱƅ§ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶŦ
ƑƆŷ ŕƈ¥ À§ʙʵʱŬƛ§ ʛʺŷ Ȑʙƈ ƑƆŷ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶŦÃ ʛÆ§ ƎŮ ÏÐ ©ʙʺƅ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ©±ŕʶŦ ʧƈ Ȉ¨ ؗŕʶʱţ§ ʦʱƔ
.řॽƅŕʺƅ§ ª§Ã¯Ƙƅ řॽŬŕŬƗ§ řʤſʴʺƅ§ řŸॽʰʡ Ƒƅ¥ Æ§¯ŕʻʱŬ§ ƓŷŕʺŠ Ã£ ȑ¯ʛž ³ŕŬ£

Áŕॽŗ Ɠž ʗʰʲʺƅ§ ƓʺƄ§ʛʱƅ§ ¡ŕſʡƙ§ Æŕ ʸƁŕƊ řǽ§ʙʰƅ§ Ɠž řʱʰʲʺƅ§ řʺॽʁƅŕǼ ʛʰƄ£ ŕʺƎƔ£ ÁŕʺŲ Ȉ ؗʖʶţ ¹Ãʛſƅ§ ªŕȃʨƆʢƈ ³ŕॽʀ ʦʱƔ
řʺॽʁƅ§ ƑƆŷ ¡ŕʻŗ
Æ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶŦ ʛƔʙƂʱŗ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś ¶ʛżƅ§ §ʚƎƅ .řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ©±ŕʶŦ ʟʸʵƈÃ ȈŦʙƅ§
¿ʙŸʺƅ§ ©ʙœŕſƅ§ ʛŸŬ ¿ƜŦ ʧƈ ʜʳŸƅ§ ʦʸŦ ʦʱƔ .ŕƎśʙʰؔś Ɠʱƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ©±ŕʶŦ ʧŷ ŕƎʽƆƈŕţ ʠȄʨŸʱƅ řŸƁʨʱʺƅ§ ªŕŸžʙƆƅ řॽƅŕʴƅ§
Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶŦ ¨ŕʶʱţ§ ʦʱƔ .Æƛŕʺʱţ§ ʛʲƄƗ§ ªŕƍʨȄ±ŕʻʽʶƅ§ À§ʙʵʱŬŕǼ ¨ŕʶʱţƛ§ ¡§ʛŠ¥ ʦʱƔ .¶ʛŸʱƅŕǼ řƂƆŸʱʺƅ§ ʛʡŕʵʺƅ§ ʖʶţ
.¶ʛƂƅ§ Ŷƈ ŕƎʺǽʙƂśÃ řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕʺʹƅ§ ¯ʨƂŸǼ řƂƆŸʱʺƅ§ řŸƁʨʱʺƅ§

ŗő°œʠƃ¦ ©œȁʦƄʠʸƃ¦ ÎÔ-Ï

:ʛŠōʱʶʺƅ§ Ɠƍ ¹Ãʛſƅ§ Áʨؔś ʘʽţ ±ŕʳǽƙ§ ¯ʨƂŸǼ ȘƆŸʱƔ ŕʺॽɾ ¹ÃʛſƆƅ řॽʰŬŕʴʺƅ§ ªŕŬŕॽʶƅ§ ƓƆƔ ŕʺॽɾ

ν
ϑ

ʛœŕʶŦ) ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ʛʺŷ Ȑʙƈ ƑƆŷ ŕƎŝÃʙţ ŶƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶŦ Ƒƅ¥ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ©±ŕʶŦ ªŕʸʸʵƈ ʙʻʱʶś
řƅŕʴƅ§ Ƌʚƍ ƓžÃ ŕƎœʨʷƊ ʚʻƈ Áŕʺʱœƛ§ ʛʡŕʵƈ Ɠž ©ʛʽʰ¯© ؗŕȄ² ¾ŕʻƍ ʧؔś ʦƅ ŕƈ (À§ʙʵʱŬƛ§ ʛʺŷ Ȑʙƈ ƑƆŷ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§
©¯ŕȄ² ¾ŕʻƍ Áŕ§ ؗ°¥ ŕƈ ʙƔʙʴś Ɠž ¹Ãʛſƅ§ řŬŕॽŬ Á¥ .ʛÆ§ ƎŮ ÏÐ ©ʙʺƅ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ©±ŕʶŦ ƑƆŷ ʟʸʵʺƅ§ §ʚƍ ʙʻʱʶǽ
.(Ï-Ð-Ñ ŕʹǽƙ§ Ɠž řʴŲʨƈ Áŕʺʱœƛ§ ʛʡŕʵƈ Ɠž řȄʛƍʨŠ

ª§¯ʨŠʨʺƅ§Ã Ñ řƆţʛʺƅ§Ã Ð řƆţʛʺƅ§Ã Ï řƆţʛʺƅ§ ʧʺŲ řॽƅŕʺƅ§ ŕƎś§¯ʨŠʨƈ Ŷॽʺʳʱŗ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś ƋƜŷ£ ©±ʨؗʚʺƅ§ řॽƆʺŸƅ§ ƑƆŷ ¡ŕʻŗ
Æ
:ƋŕƊ¯£ ŢŲʨƈ ʨƍ ŕʺ§¡ ؗʛʷƅ§ ʙʻŷ Ã£ ȈŰƗ§ Ɠž řॽƊŕʺʱœƛ§ ŕƎʱʺॽʀ Ɠž ÆŕŲŕſʵƊ§ ªʙƎŮ Ɠʱƅ§

½ʨʶƅ§ Ɠž ¾±ŕʷʺƅ§ ©±ʙƁ ±ŕॼʱŷƛ§ ʧʽŸǼ ʚŦōǽ (řॽƅŕʺƅ§ ª§Ã¯Ɨ§ ʛʽŻ ª§Ã¯Ɨ§) řॽƅŕʺƅ§ ʛʽŻ ª§Ã¯Ƙƅ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§ ³ŕॽʀ Á¥
½ʨʶƅ§ Ɠž ʛŦ¢ ¾±ŕʷƈ Ƒƅ¥ ƌŸॽŗ ȘȄʛʡ ʧŷ Ã£ ƌƅ À§ʙʵʱŬ§ Ȉʹž£Ã ƑƆŷōǼ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ À§ʙʵʱŬŕǼ řǽ¯ŕʸʱƁ§ ŕǽ§ʜƈ ʙʽƅʨś ƑƆŷ
.ƌƅ À§ʙʵʱŬ§ Ȉʹž£Ã ƑƆŷōǼ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ Àʙʵʱʶǽ ¼ʨŬ ȑʚƅ§

ϱ

Ð-Ï

+̂̀˺ ˽ ̀˹˺ ˹˺˹˹ :ϑΗΎϫ
+̂̀˺ ˽ ˼˼˻ ˽˹˹˹
+̂̀˺ ˽ ˼˼˻ ˽˹˹˽ :αϛΎϓ

ŗॻƃœʸƃ¦ ©¦®ʦŞʦʸƃ¦ ŗʸॻɾ Ƒż µœŽʳƈƙ¦
ªŕॽɿƆʶƅ§Ã ¶ÃʛƂƅ§Ã ȑʜؗʛʺƅ§ ©ʙʴʱʺƅ§ řॽȃʛŸƅ§ ª§±ŕƈƙ§ ¼ʛʸƈ Ȑʙƅ ©ʙŰ±Ƙƅ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶŦ ʗʽʰʲʱŗ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś
.řƅʨʺʺƅ§ ʛʽŻ ªŕŲʛŸʱƅ§Ã ¾ʨʻʰƅ§ ʧƈ řƂʴʱʶʺƅ§ źƅŕॼʺƅ§Ã

:ŕƈ¥ «ʙʴś ªŕȃʨƆʢʺƅ§ ȈȄʨʴʱƅ Ã£ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ Ŷॽʰƅ řƆƈŕŸʺƅ§ ÁōǼ ¶§ʛʱž§ ƑƆŷ řॽƅŕʺƅ§ ª§Ã¯Ƙƅ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§ ³ŕॽʀ ʙʻʱʶǽ

Ã£ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻʰƅ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§ ³ŕॽʀ ʦʱƔ .¹Ãʛſƅ§ ¿Ãŕʻʱƈ Ɠž ÁʨȞǽ Á£ ʖʳǽ ÆƜʽʹſś ʛʲƄƗ§ ½ʨʶƅ§ Ã£ Ɠʶॽœʛƅ§ ½ʨʶƅ§ Á¥
ªŕȃʨƆʢʺƅ§ Ã£ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ʛʽŸʶś ʙʻŷ ½ʨʶƅ§ Ɠž ʧʽؗ±ŕʷʺƅ§ ŕƎƈʙʵʱʶǽ ¼ʨŬ Ɠʱƅ§ ªŕŲ§ʛʱžƛ§ À§ʙʵʱŬŕǼ ªŕȃʨƆʢʺƅ§
.řǽ¯ŕʸʱƁƛ§ ʦƎʱʴƆʸƈ ³ŕŬ£ ƑƆŷ ÁʨžʛʸʱƔ ½ʨʶƅ§ Ɠž ʧʽؗ±ŕʷʺƅ§ Á£ ¶§ʛʱž§ ƑƆŷ

γ
γ

ν

(ŗʸʯř) ŗƆœƌƃ¦ ŗॻʮŪœʲʸƃ¦ ©œŪœॻʴƃ¦

ʙƁ řॽƅŕʺƅ§ ©§¯Ƙƅ řॽƊŕʺʱœƛ§ ʛʡŕʵʺƅ§ ʗƊŕ§ ؗ°¥ ŕƈ řžʛŸʺƅ Ɠƅŕƈ ʛȄʛƂś ©ʛʱž Ȉ ؗřǽŕƎƊ Ɠž ʦॽʽƂś ¡§ʛŠƙ řŬŕॽŬ ¹Ãʛſƅ§ ʗŸŲÃ
.řॽƅŕʺƅ§ ©§¯Ƙƅ ƓƂॼʱʺƅ§ ʛʺŸƅ§ ¿ƜŦ ʛʲŸʱƅ§ ʛʡŕʵƈ Ɠž ʛʽżʱƅ§ ©ŕŷ§ʛƈ ¿ƜŦ ʧƈ ʥƅ°Ã ƓƅÃƗ§ ʗʽʰʲʱƅ§ ʚʻƈ ȍʨʴƆƈ ȈȞʷǼ ª¯§²

Ã£ ªŕȃʨƆʢʺƅ§ ʙʻŗ Ã£ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻʰƅ Ɠʶॽœʛƅ§ ½ʨʶƅ§ Ɠž
.ªŕȃʨƆʢʺƅ§ Ã£ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻʰƅ ÆƜʽʹſś ʛʲƄƗ§ ½ʨʶƅ§ Ɠž Ɠʶॽœʛƅ§ ½ʨʶƅ§ ¨ŕॽɼ Ɠž

Ε

ν

ŗƃ®œŶƃ¦ ŗʸॻɿƃ¦ ²œॻɾ ÎÓ-Ï

Ï

.Ɠƅŕƈ ʛȄʛƂś Ȉ ؗťȄ±ŕś Ɠž řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§ ³ŕॽʁǼ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅŕǼ řŠ±ʙʺƅ§ ªŕȃʨƆʢʺƅ§Ã ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʥƆʱƅ řॼʶʻƅŕǼ
řʺʤʱʻƈ řƆƈŕŸƈ Ɠž ŕƈ ªŕȃʨƆʢƈ ʙʻŗ ȈȄʨʴʱƅ ¹ʨžʙʺƅ§ Ã£ ŕƈ ª§¯ʨŠʨƈ ʙʻŗ Ŷॽʰƅ ƌʹॼʀ ʦʱʽŬ ȑʚƅ§ ʛŸʶƅ§ Ɠƍ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§ Á¥
.³ŕॽʁƅ§ ťȄ±ŕʱŗ ½ʨʶƅ§ Ɠž ʧʽؗ±ŕʷʺƅ§ ʧʽŗ

ν

Ε

ν

Ε

Ώ

ν
ϑ λ

ν

ϑ

(Ώ)

ϥϛϣϳ ΙϳΣΑ ΔΑϳέοϠϟ ϊοΎΧ Αέ ϝΑϘΗγϣϟ ϲϓ έϓϭΗϳ ϥ ϝϣΗΣϣϟ ϥϣ ϥϭϛϳ ΎϣΩϧϋ ΔϠΟ΅ϣϟ ΔΑϳέοϟ ΕΩϭΟϭϣ ΕϳΑΛΗ ϡΗϳ
.ΔϣΩΧΗγϣϟ έϳϏ ΔϳΑϳέοϟ έΎγΧϟ ΏΎγΗΣ ϪγΎγ ϰϠϋ

(ŗʸʯř) ŗƆœƌƃ¦ ŗॻʮŪœʲʸƃ¦ ©œŪœॻʴƃ¦ ʝʳƄƆ

x
x
x

ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ

بيان الدخل ال�شامل

řƅʙŸʺƅ§Ã řॽƆŸſƅ§ ©ʙœŕſƅ§ řƂȄʛʡ À§ʙʵʱŬŕǼ ©ōſʢʺƅ§ řſƆؔʱƅŕǼ Æŕ Ƃţƛ ŕƎŬŕॽʀ ʦʱƔ ©ōſʢʺƅ§ řſƆؔʱƅŕǼ řſʻʸʺƅ§ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ Á¥
řʺॽʁƅ§ ¶ŕſʵƊ§Ã řॽʰʻŠƗ§ ªƜʺŸƅ§ΓΩΣΗϣϟ
¼ʛŰ ʛœŕʶŦ/ŕȃ
±£Ã ©ʙœŕſƅ§ ωϭέϓ
ȈŦ¯ ʗʽʰʲś
ʦʱƔ .ªʙŠÃ ϝϳϭϣΗϟ
Á¥ řʺॽʁƅ§ϙϧΑ
¶ŕſʵƊ§
ʛœŕʶŦϱΩϳέϛ
ʖʶţ
ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ
- έΎϣΛΗγϻϭ
ϝϭϛϳέΟ
Ɠž ʚŦƗŕǼ ©ōſʢʺƅ§ řſƆؔʱƅ§ ʖʶʱʴś
.ȈŦʙƅ§
Áŕॽŗ Ɠž
ʗʽʰʲʱƅ§˼˺
ʧŷ ϲϓ
ȆƁʨʱƅ§
ʧƈ ©±ŕʶŦ
Ã£ Ţȃ
± ȑ£ ʗʽʰʲś
ʦʱƔ .ȈŦʙƅ§
Áŕॽŗ ʧʺŲ
˻˹˻˺
έΑϣγϳΩ
ΔϳϬΗϧϣϟ
ΔϧγϠϟ
ΔϳϟΎϣϟ
ΕΎϧΎϳΑϟ
ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
(ΔϣΗΗ)
¬±ʙƔ .ƓƆŸſƅ§ ©ʙœŕſƅ§ ʛŸŬ ʧƈ ʜ£ ʳʱƔ ƛ Æ§¡ʜŠ ȈȞʷś Ɠʱƅ§ ʅॽƅŕؔʱƅ§Ã ÀʨŬʛƅ§Ã °§ʨʴʱŬƛ§ ʙʻŷ ©ÃƜŷ Ã£ ʦʸŦ ȑ£ ±ŕॼʱŷƛ§
ƓžŕŰ" ʧʺŲ ȈŦʙƅ§ Áŕॽŗ Ɠž řʺॽʁƅ§ Ɠž ¶ŕſʵƊƛ§ ʧŷ řʳśŕʻƅ§ ʛœŕʶʵƅ§ ʗʰʲś .ȈŦʙƅ§ Áŕॽŗ Ɠž ʙœ§ʨſƅ§ ȈŦ¯ ʧʺŲ ¡ŕſʡƙ§
."řॽƊŕʺʱœƛ§ ªƜʽƎʶʱƅ§ ʟʸʵƈ

(ΔϣΗΗ) ΔϣΎϬϟ ΔϳΑγΎΣϣϟ ΕΎγΎϳγϟ ιΧϠϣ

έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ Δϧγϟ
˻˹˻˹
˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

˻

ªŕॼƆʢʱʺƅ§ Ɠžʨʱʶǽ ª§¯ʨŠʨƈ ʙʻŗ ¡ŕżƅƚƅ řƆŗŕƁ ʛʽŻ ©±ʨʸǼ ʧʽʽŸś ƓƅÃƗ§ ʗʽʰʲʱƅ§ ʙʻŷ ¹ÃʛſƆƅ ²ʨʳǽ ȘʰŬ ŕƈ Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕǼ
¿ƜŦ ʧƈ řƅ¯ŕŷ řʺॽʁ ؗȐʛŦƗ§ Ȉƈŕʷƅ§ ȈŦʙƅ§ ¯ʨʻŗ ¿ƜŦ ʧƈ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅŕǼ Ã£ ©ōſʢʺƅ§ řſƆؔʱƅŕǼ ŕƎŬŕॽʀ ʖʳǽ Ɠʱƅ§ ȐʛŦƗ§
È
.ōʷʻƔ ʙƁ ƓʰŬŕʴƈ Șŗŕʢś Àʙŷ ȑ£ ʛʽʰ ؗȈȞʷǼ
ȈƆƂǽ Ã£ ȈȄʜʽŬ ʥƅ° Áŕ§ ؗ°¥ ʛœŕʶʵƅ§ Ã£ ŕȃ±Ɨ§
ŕȃ±Ɨ§ Ŷƈ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅŕǼ ÆŕƂţƛ ŕƎŬŕॽʀ ʦʱƔ ʛœŕʶʵƅ§ Ã£ ŕȃ±Ɨ§ ¿ƜŦ ʧƈ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅŕǼ řſʻʸʺƅ§ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ Á¥
ʧʺŲ ŕȃ±Ɨ§ ªŕŸȄ²ʨśÃ ʙœ§ʨſƅ§ ȈŦ¯ ʗʽʰʲś ʦʱƔ .ȈŦʙƅ§ Áŕॽŗ Ɠž řʱʰʲʺƅ§ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§ Ɠž ª§ʛʽżʱƅ§ ʖʰʶǼ řʳśŕʻƅ§ ʛœŕʶʵƅ§Ã
.ŕƎŗ řŰŕʵƅ§ řŸžʙƅ§ ½ŕƂʴʱŬ§ ʙʻŷ Ã£ ʙƂŸƅ§ ȋÃʛʷƅ ÆŕƂžÃ ȈŦʙƅ§ Áŕॽŗ

ΕΎΣΎοϳ·

˾က˻˽˹
(˾˿˼)
˽က˿̀̀

˺က̀˻̂ ˻˹
(˻˺˺) ˻˺
˺က˾˺́

Ωϭϔϟ ϝΧΩ
Ωϭϔϟ ϑϳέΎλϣ
Ωϭϔϟ ϝΧΩ ϲϓΎλ

˾က˺˿́
́˾˹
˺˹
˺˹က̀˹˾

˽က̀˿˽ ˻˻
˻́˼
˿က˾˿˾

Εϻϭϣόϟϭ ϡϭγέϟ ϝΧΩ ϲϓΎλ
ΔϳΑϧΟϷ Εϼϣόϟ ϑέλ ϝΧΩ ϲϓΎλ
ϯέΧ ΕΩέϳ·
ΕΎϳϠϣόϟ ΕΩέϳ·

(̂က˼˿˽)
(˺˻)
˺က˼˻̂
(˺က˹̀̂)
˻˾˹

(̂က̂˺˽) ˻˼
(˻˹̀) () ˻˼
(˼က˾˾˿)
(˽˾́) ˻˾
(˽က˹˺˽)

ªŕॽɿƆʶƅ§Ã ¶ÃʛƂƅ§Ã ¾ʨʻʰƅ§ ʧƈ řƂʴʱʶʺƅ§ źƅŕॼʺƅ§Ã ȑʜؗʛʺƅ§ ¼ʛʸʺƅ§ Ȑʙƅ ©ʙŰ±Ɨ§Ã ½Ãʙʻʸƅ§ Ɠž ʙƂʻƅ§ ʅॽʻʸʱŗ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś
(ŗʸʯř) ŗƆœƌƃ¦ ŗॻʮŪœʲʸƃ¦ ©œŪœॻʴƃ¦
Ð-Ï
.©ōſʢƈ řſƆؔʱƄ

ʙőœʴʳƃ¦ Â¢ ¬œȁ°ƕ¦ ¾ƚŤ ʥƆ ŗƃ®œŶƃ¦ ŗʸॻɿƃ¦
(˺˺)
ȘʽƂʴʱƅ ÆŕŬŕŬ£ ŕƍ¤§ʛŮ ʦś ʙƁ Áʨؔś ŕƈʙʻŷ ʛœŕʶʵƅ§ Ã£ ŕȃ±Ɨ§ ¿ƜŦ ʧƈ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅŕǼ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʅॽʻʸʱŗ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś
Ȉʽƅ¯ ŕƎŗ ʙŠʨƔ Ɠʱƅ§Ã ÆŕŸƈ ±§ʙś Ɠʱƅ§ řॽƅŕʺƅ§ ª§Ã¯Ɨ§ řʤſʴƈ ʧƈ Æ§¡ʜŠ ȈȞʷś Ã£ ©ʛŠŕʱʺƅ§ řʢʷƊ£ ¿ƜŦ ʧƈ ȈŠƗ§ ʛʽʸƁ Ţȃ±
.ʛʽʸƂƅ§ Ȑʙʺƅ§ ƑƆŷ ŕȃ±Ɨ§ ȘʽƂʴś ƑƆŷ

ϝϣΎηϟ ϝΧΩϟ ϥΎϳΑ

ΕΎϳϠϣόϟ ϑϳέΎλϣ
ΔϳϧΎϣΗϻ ΕΎοέόΗϟ Δϣϳϗ νΎϔΧϧ αϛϋ ϲϓΎλ
ΔΑϳέοϟ ϝΑϗ Δϧγϟ Αέ (ΓέΎγΧ)
ΔΑϳέοϟ
ΔΑϳέοϟ ΩόΑ Δϧγϟ Αέ /(ΓέΎγΧ)

řॽŗŕʳǽƙ§ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§Ã ʛœŕʶʵƅ§ Ã£ ŕȃ±Ɨ§ ¿ƜŦ ʧƈ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§ Ɠž ŕʺ ؗřƂʱʷʺƅ§ řॽƅŕʺƅ§ ª§Ã¯Ɨ§ ³ŕॽʁǼ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś
.Ɠƅ§ʨʱƅ§ ƑƆŷ ȐʛŦƗ§ ªŕȃʨƆʢʺƅ§Ã ȐʛŦƗ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʧʺŲ řŠ±ʙʺƅ§Ã řƂʱʷʺƅ§ řॽƅŕʺƅ§ ª§Ã¯Ɨ§ ƋʚƎƅ řॽʰƆʶƅ§Ã

-

-

ϯέΧϷ ϝϣΎηϟ ϝΧΩϟ ΩϭϧΑ

©œŽॻʹʶʯƃ¦ ¨®œŵ¤

˻˾˹

(˽က˹˺˽)

ΔϧγϠϟ ϝϣΎηϟ ϝΧΩϟ (ΔϠϣΎηϟ ΓέΎγΧϟ) ωϭϣΟϣ

°ʨʴʱʶś Ɠʱƅ§ řॽœŕʻʲʱŬƛ§ ¼Ãʛʤƅ§ ʧŷ ʛʤʻƅ§ ¼ʛʸǼ ƑƅÃƗ§ ʗʽʰʲʱƅ§ ʙŸǼ řॽƅŕʺƅ§ ŕƎś§¯ʨŠʨƈ ʅॽʻʸś ©¯ŕŷŐǼ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś ƛ
.řॽƅŕʺƅ§ ªŕȃʨƆʢʺƅ§ ʅॽʻʸś ©¯ŕŷ¥ ʦʱƔ ƛ .Ȉʺŷ ¹ŕʢƁ ¡ŕƎƊ§ Ã£ ¯ŕŸॼʱŬƛ ¹Ãʛſƅ§ ŕƎʽƆŷ

ȉÂʙʵƃ¦Â ¿œȜšƕ¦ Ƒż ȏʙƋʦŞ ȆƒʗŶř ʔʮʴǺ ʕʻʮʰʯƃ¦ ʥŵ ʃɾʦʯƃ¦
ʙʻʰƅ řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƅ§ Ɠž ȑʛƍʨŠ ¼ƜʱŦ§ ¾ŕʻƍ Áŕ§ ؗ°¥ ŕƈ ʦॽʽƂʱŗ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś řॽƅŕƈ ª§¯ʨŠʨƈ ʙʻŗ ȋÃʛŮ ȈƔʙŸś ʦś §°¥
ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ʧƈ řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƆƅ řǽʙƁŕŸʱƅ§ ½ʨƂʴƅ§ ÁŐž ʛʽʰ ؗʙţ Ƒƅ¥ řſƆʱʵƈ řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƅ§ ʗƊŕ§ ؗ°¥ .¿ʙŸʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§
ʙʻŗ ʗʽʰʲśÃ ƓƆŰƗ§ Ɠƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ʗʽʰʲś ʧŷ ȆƁʨʱƅ§ ʦʱƔ řƅŕʴƅ§ Ƌʚƍ Ɠž .řॽţƜʸƅ§ řॽƎʱʻƈ ʛʰʱŸś ƓƆŰƗ§ Ɠƅŕʺƅ§
.řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅŕǼ ʙƔʙŠ Ɠƅŕƈ ª§¯ʨŠʨƈ

ωϭϣΟϣϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

ȏʙƋʦʱƃ¦ ȆƒʗŶʯƃ¦ »ƚʳǺ ʕʻʮʰř ʥŵ ʃɾʦʯƃ¦
:ŕƈʙʻŷ ŕƈ¥ (ƓœʜŠ Ã£ ƓƅŕʺŠ¥ ȈȞʷǼ) řॽƅŕƈ ª§¯ʨŠʨƈ ʙʻʰ ؗřॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ʗʽʰʲś ʧŷ ȆƁʨʱƅ§ ʦʱƔ
Ã£ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ʧƈ řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƅ§ ƑƆŷ ¿ʨʸʴƅ§ Ɠž řǽʙƁŕŸʱƅ§ ½ʨƂʴƅ§ ƓƎʱʻś
x
ÁÃʙŗ ȈƈŕؔƅŕǼ ŕƎŸžʙŗ Æŕƈ§ʜʱƅ§ ʗƆʺʴś ŕƎʻؔƅ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʧƈ řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƅ§ ÀƜʱŬ§ Ɠž ȘʴƅŕǼ ¹Ãʛſƅ§ Ȏſʱʴś ŕƈʙʻŷ
x
Ã£ "ʛȄʛʺś" ʖʽśʛś ʖŠʨʺǼ ʘƅŕŝ ¼ʛʢƅ ʛʽŦōś
ŕƈȂÃ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ʧƈ řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƅ§ ƑƆŷ ¿ʨʸʴƆƅ ŕƎƁʨƂţ ȈȄʨʴʱŗ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś
x
Ã£ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻʰŗ řƂƆŸʱʺƅ§ ŕǽ§ʜʺƅ§Ã ʛʡŕʵʺƅ§ ŶॽʺŠ ¿ʨʴś ¿ʨʴś
É ŕƎƊ£ ƛ¥ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻʰŗ řƂƆŸʱʺƅ§ ŕǽ§ʜʺƅ§Ã ʛʡŕʵʺƅ§ ŶॽʺʳǼ Æŕ ॽƆŸž ʗʤſʱţ§ Ã£ ʗƅʨţ
Ì ʙƁ Áʨؔś ƛ ŕƈʙʻŷ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ
ϝϳϭϣΗϟʙʻŗϙϧΑ
.ª§¯ʨŠʨʺƅ§
ƑƆŷϝϭϛϳέΟ
©ʛʢॽʶƅ§ ϱΩϳέϛ
(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
řȄʛƍʨŠ ©±ʨʸǼ ʗʤſʱţ§ Ã£ ʗƅʨţ ʙƁ ʧؔś ʦƅÃ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ʧƈ řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƅ§ ƑƆŷ ¿ʨʸʴƆƅ ŕƎƁʨƂţ ¹Ãʛſƅ§ ¿ʨʴś ŕƈʙʻŷ
ȑʚƅ§ ʙʴƅ§ Ƒƅ¥ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ʗʽʰʲś ʦʱƔ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ƑƆŷ ©ʛʢॽʶƅ§ ¿ʨʴś ʦƅÃ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ʧƈ ŕǽ§ʜʺƅ§Ã ʛʡŕʵʺƅ§ ŶॽʺʳǼ
ª§¯ʨŠʨʺƅ§
ʙʻŗ Ŷƈ
¹Ãʛſƅ§ ȈƈŕŸś
(ŗʸʯř).§ʚƍ
ŗƆœƌƃ¦
ŗॻʮŪœʲʸƃ¦
©œŪœॻʴƃ¦
ʝʳƄƆƌॽɾ ʛʺʱʶǽÏ
ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻʰƅ řॽƆŰƗ§ řȄʛʱžʙƅ§ řʺॽʁƅŕǼ ¿ʨʴʺƅ§
ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ƑƆŷ ÁŕʺŲ
ȈȞŮŗƆœƌƃ¦
ʚŦōǽ ŗॻʮŪœʲʸƃ¦
ȑʚƅ§ ʛʺʱʶʺƅ§
ȋŕॼś±ƛ§ ³ŕƂ
(ŗʸʯř)
©œŪœॻʴƃ¦
Ð-ÊȄÃÏ
Ì
.Ƌ¯§ʙŬ ¹Ãʛſƅ§ ƑƆŷ ÀʜƆƔ ȑ¯ŕƈ ȈŗŕƂƈ ƑʸƁ£Ã
(ŗʸʯř) ȏʙƋʦʱƃ¦ ȆƒʗŶʯƃ¦ »ƚʳǺ ʕʻʮʰř ʥŵ ʃɾʦʯƃ¦
(˺˻)
È
©ʛʢॽʶƅŕǼ ʗʤſʱţ§Ã ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻʰŗ řƂƆŸʱʺƅ§ ŕǽ§ʜʺƅ§Ã ʛʡŕʵʺƅ§ ŶॽʺʳǼ ȍŕſʱţƛ§ Ã£ ȈȄʨʴʱŗ ƓƆŸž ȈȞʷǼ
¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś ƛ ŕƈʙʻŷ
Æŕ ʹǽ£ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś řƅŕʴƅ§ ʥƆś Ɠž .ŕƎŗ ¹Ãʛſƅ§ ȋŕॼś±§ ±§ʛʺʱŬ§ ʙţ Ƒƅ¥ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ʗʽʰʲś ʛʺʱʶǽ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ƑƆŷ
½ʨƂʴƅ§ ʝȞŸǽ ³ŕŬ£ ƑƆŷ ƌǼ Ȍॼśʛʺƅ§ ªŕȃʨƆʢʺƅ§ ʙʻȃÃ ¿ʨʴʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ³ŕॽʀ ʦʱƔ .ʥƅʚŗ Ȍॼśʛƈ ªŕȃʨƆʢƈ ʙʻŗ ʗʽʰʲʱŗ
řʺॽʁƅŕǼ ¿ʨʴʺƅ§
ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ƑƆŷ ÁŕʺŲ ȈȞŮ ʚŦōǽ ȑʚƅ§ ʛʺʱʶʺƅ§ ȋŕॼś±ƛ§ ³ŕƂÊȄÃ .¹Ãʛſƅ§ ŕƎŗ ʗʤſʱţ§ Ɠʱƅ§ ªŕƈ§ʜʱƅƛ§Ã
Ì
.Ƌ¯§ʙŬ ¹Ãʛſƅ§ ƑƆŷ ÀʜƆƔ ʙƁ ȑ¯ŕƈ ȈŗŕƂƈ ƑʸƁ£Ã ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻʰƅ řॽƆŰƗ§ řȄʛʱžʙƅ§

ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ

 ر�أ�س املال واالحتياطياتΕΎϳρΎϳΗΣϻϭ
التغريات يف
ϝΎϣϟ αέبيان
ϲϓ ΕέϳϐΗϟ ϥΎϳΑ

ŗॻƃœƆ ©œȁʦƄʠƆÂ ©¦®ʦŞʦʸؕ ŗॻƃœʸƃ¦ ©œȁʦƄʠʸƃ¦Â ©¦®ʦŞʦʸƃ¦ ʕʻʮʰř ʥŵ ʃɾʦʯƃ¦

ϲρΎϳΗΣϻ
ϲϣΎυϧϟ
έρΎΧϣϟ
ϥΎϣΗϻ
ϡϫέΩ ϑϟ

ϲρΎϳΗΣ
ϲϧϭϧΎϗ
ϡϫέΩ ϑϟ

ΔϣϛέΗ ΡΎΑέ
ϡϫέΩ ϑϟ

ϝΎϣϟ αέ
ι˷λΧϣϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

˼̀˾က˼˽˽
˻˾˹
˼̀˾က˾̂˽

˺˻က˻˽˾
˻˾˹
(˻˾)
˺˻က˽̀˹

˼˺က˹̂̂
˻˾
˼˺က˺˻˽

˺˾က˾̂̀
˺˾က˾̂̀

˼˺˿က˽˹˼
˼˺˿က˽˹˼

˻˹˻˹ έϳΎϧϳ ˺ ϲϓ
ΔϧγϠϟ ϝϣΎηϟ ϝΧΩϟ ωϭϣΟϣ
ϲϧϭϧΎϘϟ ϲρΎϳΗΣϻ ϰϟ· ϝϳϭΣΗ
˻˹˻˹ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ

(˽က˹˺˽)
˼̀˺က˾́˹

(˽က˹˺˽)
́က˽˾˿

˼˺က˺˻˽

˺˾က˾̂̀

˼˺˿က˽˹˼

ΔϧγϠϟ ϝϣΎηϟ ϝΧΩϟ ωϭϣΟϣ
ϲϧϭϧΎϘϟ ϲρΎϳΗΣϻ ϰϟ· ϝϳϭΣΗ
˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ

ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ

بيان التدفقات النقدية
έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ Δϧγϟ
˻˹˻˹
˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

ΔϳΩϘϧϟ ΕΎϘϓΩΗϟ ϥΎϳΑ

ΕΎΣΎοϳ·
ΕΎϳϠϣόϟ Δρηϧ
ΔΑϳέοϟ ϝΑϗ Δϧγϟ ΓέΎγΧ

˺က˼˻̂

(˼က˾˾˿)

˺က˺˼˺
(˺˹)

̂˽˿
-

˺˹

˼˹̂

˼˾̀

˺˾

Ã£ ƌœŕżƅ¥ Ã£ ʙƂŸƅ§ Ɠž ¯ʙʴʺƅ§ À§ʜʱƅƛ§ ʧƈ ¡ŕſŷƙ§ ʙʻŷ řॽƅŕƈ ªŕȃʨƆʢƈ ʙʻʰ ؗřॽƅŕʺƅ§ ªŕȃʨƆʢʺƅ§ ʙʻŗ ʗʽʰʲś ʧŷ ȆƁʨʱƅ§ ʦʱƔ
ȋÃʛŮ ³ŕŬ£ ƑƆŷ ¶ʛƂʺƅ§ ʝſƊ ʧƈ ʛŦ¢ Ɠƅŕƈ ªŕȃʨƆʢƈ ʙʻʰŗ Ɠƅŕʺƅ§ ªŕȃʨƆʢʺƅ§ ʙʻŗ ¿ƜţŐǼ Àŕॽʁƅ§ ʙʻŷÃ .ƌʱʽţƜŰ ¡ŕƎʱƊ§
§ʚƍ Ŷƈ ȈƈŕŸʱƅ§ ʦʱƔ řȄʛƍʨŠ ©±ʨʸǼ ŕƎƆƔʙŸś ʦś ʙƁ ¯ʨŠʨʺƅ§ ªŕȃʨƆʢʺƅ§ ʙʻʰŗ řƂƆŸʱʺƅ§ ȋÃʛʷƅ§ Á£ Ã£ ƓŬŕŬ£ ȈȞʷǼ řſƆʱʵƈ
Ɠƅŕƈ ªŕȃʨƆʢƈ ʙʻŗ ʗʽʰʲśÃ Ɠƅŕƈ ªŕȃʨƆʢƈ ʙʻʰ ؗƓƆŰƗ§ Ɠƅŕʺƅ§ ªŕȃʨƆʢʺƅ§ ʙʻŗ ʗʽʰʲś ʧŷ ȆƁʨś ƌƊ£ ƑƆŷ ʛʽʽżʱƅ§ Ã£ ¿Ɯţƙ§
.ȈŦʙƅ§ Áŕॽŗ Ɠž řƁƜŸƅ§ ª§° řŠ±ʙʺƅ§ źƅŕॼʺƅ§ Ɠž ½ʛſƅ§ ʗʽʰʲś ʦʱȄÃ .ʙƔʙŠ

˾က˼˾˼
(˼က˹̂˺)
-

̀˺˹
(˺က́˼˽)
-

ΕΎϳϔϠγϟϭ νϭέϘϟ Δϣϳϗ ϲϓ νΎϔΧϧϻ ιλΧϣ
ϥϣ ϝϭΣϣϟ ϙϟΫ ϲϓ ΎϣΑ ϥϳϔυϭϣϠϟ ΔϣΩΧϟ ΔϳΎϬϧ ΕϓΎϛϣ ιλΧϣ
ϯέΧϷ ΔϳΟέΎΧϟ ωϭέϔϟ
ΔϳΎϬϧ ΕϓΎϛϣϭ ϝΧΩϟ ΔΑϳέο ϊϓΩ ϝΑϗ ΕΎϳϠϣόϠϟ ΔϳΩϘϧϟ ΕΎϘϓΩΗϟ
ΕΎΑϭϠρϣϟϭ ΕΩϭΟϭϣϟ ϲϓ ΕέϳϐΗϟϭ ϥϳϔυϭϣϠϟ ΔϣΩΧϟ
˻˾
ΔϋϭϓΩϣ ϝΧΩ ΔΑϳέο
˺˾
ϥϳϔυϭϣϠϟ ΔϋϭϓΩϣϟ ΔϣΩΧϟ ΔϳΎϬϧ ΕϓΎϛϣ

ŗƀʯʵʸƃ¦ ŗॻƃœʸƃ¦ ©¦Â®ƕ¦

˻က˻˿̀
˼˹က˼̂˿
̂က˽̂̀
˺˽က˺˾̀
́က̂̂́
(˺က́˼̂)
(˺က̀˿̀)
˿˼က̂̀˺

˼˺˽
˼˼က̂˹˼
(̀˿က˹˾˾)
˻˽˹
(˺˹က̂˽˿)
˺˼́
(˾˼က˾˼˹)

:ΕΎϳϠϣόϟ ΕΎΑϭϠρϣϭ ΕΩϭΟϭϣ ϲϓ ΕέϳϐΗϟ
˾ ϱίϛέϣϟ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ϑέλϣ ϯΩϟ Δϳϣίϟ· ΔόϳΩϭ
έϬη ΔΛϼΛ ΩόΑ ϖΣΗγΗ Δϳίϛέϣϟ ϙϭϧΑϟ ϯΩϟ ϊΩϭ ΓΩΎϬη
ϯέΧ ϙϭϧΑ ϥϣ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ΝέΎΧϟ ϲϓ ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ ϥϣ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
() ́
ΔϣϳϘϟ ϲϓ νΎϔΧϧϻ ιλΧϣ ϝΑϗ ΕΎϳϔϠγϭ νϭέϗ
ΔϠΟ΅ϣϟ ΔΑϳέοϟ ϥϣ ΔϳϓΎλ ˬϯέΧ ΕΩϭΟϭϣ
ΔϳΟέΎΧϟ ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϠϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
˺˼
˯ϼϣόϠϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
˺˽
ϯέΧ ΕΎΑϭϠρϣ
ΕΎϳϠϣόϟ Δρηϧ ϥϣ ΩϘϧϟ ϲϓΎλ

(˾)

ȋŕॼś±ƛ§ ³ŕॽʀ ʦʱƔ ¿ʨʴʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ƑƆŷ (ŕʺƎʽƆ ؗÃ£) Ƌ¤§ʛŮ ʦś Ã£ ¨ʨʱȞƈ ±ŕॽŦ ȈȞŮ ʛʺʱʶʺƅ§ ȋŕॼś±ƛ§ ʚŦ£ §°¥
ʦś ȑʚƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ƑƆŷ Ɠʢʵƅ§ Ŷॽʰƅ§ ±ŕॽŦ řƅŕţ Ɠž .¡§ʛʷƅ§ ©¯ŕŷ¥ ʙŸǼ ŕƍ¯§ʙŬ ¹Ãʛſƅ§ ƑƆŷ ÀʜƆƔ Ɠʱƅ§ řʺॽʁƅŕǼ ʛʺʱʶʺƅ§
ʛŸŬ ±ŕॽŦÃ ¿ʨʴʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻʰƅ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§ Ƒƅ¥ ¯Ãʙʴƈ ©ōʷʻʺƆƅ ʛʺʱʶʺƅ§ ȋŕॼś±ƛ§ ʙţ ÁŐž řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅŕǼ ƌŬŕॽʀ
.ȈƁ£ ŕʺƎƔ£ řŬ±ŕʺʺƅ§

˻က˾̂˽

řƂʱʷʺƅ§ řॽƅŕʺƅ§ ª§Ã¯Ɨ§
ʙƂŷ À§ʛŗ¥ ťȄ±ŕʱŗ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅŕǼ řǽ§ʙʰƅ§ Ɠž řƂʱʷʺƅ§ řॽƅŕʺƅ§ ª§Ã ¯Ɨ§ Ƌʚƍ ʗʽʰʲś ʦʱƔ .©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸŬ£ ªŕʹǽŕƂƈ ªŕƂʱʷʺƅ§ Ȉʺʷś
ʧʺŲ ¬±ʙś (řƂƂʴʺƅ§ ʛʽŻ ŕȃ±Ɨ§) řॼŠʨʺƅ§ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§ ª§° ªŕƂʱʷʺƅ§ Á¥ .řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅŕǼ ÆŕƂţƛ ŕƎŬŕॽʀ ¯ŕŸȄÃ Șʱʷʺƅ§
Ɠž ȐʛŦƗ§ ªŕȃʨƆʢʺƅ§ ʧʺŲ (řƂƂʴʺƅ§ ʛʽŻ ʛœŕʶʵƅ§) řॼƅŕʶƅ§ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§ ª§° ªŕƂʱʷʺƅ§ ¬§±¯¥ ʦʱȄÃ ȐʛŦƗ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§
.Ɠƅŕʺƅ§ ʜؗʛʺƅ§ Áŕॽŗ
ŗȁʦʲʴʸƃ¦ ʙʻŹ µÂʙƀƃ¦ ©œƆ¦ʚʯƃ¦Â ŗǻʗʹʯʴʸƃ¦ ©¦®œʸʯŵƙ¦Â ŗॻƃœʸƃ¦ ©œƈœʸʷƃ¦
ʗʽʰʲś ʦʱȄÃ .¿ʨʰƁ ½§±Ã£Ã ªŕƊŕʺŲÃ řǽʙʻʱʶƈ ª§¯ŕʺʱŷ§ ʧƈ Ȇƅōʱś řॽƅŕƈ ªŕƊŕʺŲ ¹Ãʛſƅ§ ÀʙƂś řǽ¯ŕŸƅ§ ¿ŕʺŷƗ§ ½ŕॽŬ ʧʺŲ
ÆŕƂţƛ .ȐʛŦƗ§ ªŕȃʨƆʢʺƅ§ Ɠž řŲʨʰƂʺƅ§ ȋŕʶƁƗ§ ŕƍ±ŕॼʱŷŕǼ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅŕǼ řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ Ɠž řǽ§ʙʰƅ§ Ɠž řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕʺʹƅ§
Áŕॽŗ Ɠž ʗʰʲʺƅ§ ƓʺƄ§ʛʱƅ§ ¡ŕſʡƙ§ ÆŕʸƁŕƊ ÆŕॽƅÃ£ řʱʰʲʺƅ§ řʺॽʁƅŕǼ ÁŕʺŲ Ȉ ؗʖʶţ ¹Ãʛſƅ§ ªŕȃʨƆʢƈ ³ŕॽʀ ʦʱƔ ƓƅÃƗ§ ʗʽʰʲʱƆƅ
ʨƍ ŕʺ ؗřŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ©±ŕʶŦ ʟʸʵƈ - × ʦƁ± řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ¯§ʙŷƙ ƓƅÃʙƅ§ ±ŕॽɻʺƆƅ ÆŕƂžÃ - Ã£ ƑƆŷ£ ŕʺƎƔ£ ȈŦʙƅ§
ÀʨŬʛƅ§ ȈŦ¯ ƓžŕŰ" ʙʻŗ ʗʴś ȈŦʙƅ§ Áŕॽŗ Ɠž ¶ʨʰƂʺƅ§ ȌʶƂƅ§ ʗʰʲȄÃ .ÏÒ Ã Ö Ã Õ Ã Ô Ã Ó ªŕţŕʹǽƙ§ Ɠž ŢŲʨƈ
řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ¯§ʙŷƙ ƓƅÃʙƅ§ ±ŕॽɻʺƅ§ Ŷƈ ÆŕॽŮŕʺśÃ ÁŕʺʹƆƅ ©±ʙƂʺƅ§ ©ʛʱſƅ§ Ȑʙƈ ƑƆŷ ʗŗŕʲƅ§ ȌʶƂƅ§ řƂȄʛʡ ʖʶţ "ªƛʨʺŸƅ§Ã
.ÏÓ ʦƁ±

(˿)

¹Ãʛſƅ§ ƑƆŷ ʖŠʨʱƔ À§ʜʱƅƛ§ ©ʛʱž ¿ƜŦÃ ŕƎʰŠʨʺǼ ªŕƈ§ʜʱƅ§ Ɠƍ řǽʙʻʱʶʺƅ§ ª§¯ŕʺʱŷƛ§Ã řȃʨʴʶʺƅ§ ʛʽŻ ¶ÃʛƂƅ§ ªŕƈ§ʜʱƅ§
.ȈʽʺŸƆƅ ŕÆ Ƃॼʶƈ ©¯ʙʴƈ ȋÃʛʷǼ ¶ʛƁ ʦǽʙƂś

˺˹
(˺က˻˺̀)
(˺က˻˹̀)
˿˻က̀˿˽
(̀˹က˿˽̀)
(˺˽)
(̀က́̂̀)

řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕʺʹƆƅ řॽʺŬƛ§ řǽʙƁŕŸʱƅ§ řʺॽʁƅ§ Ȉʽʳʶś ʦʱƔ ƛ ƌƊŐž ½ʨʶƅ§ ȋÃʛŮ ʖʶţ ƌॽƆŷ Șſʱʺƅ§ ¶ʛƂƅ§ Áŕ¿ ؗŕţ Ɠž
.Ɠƅŕʺƅ§ ʜؗʛʺƅ§ Áŕॽŗ Ɠž řȃʨʴʶʺƅ§ ʛʽŻ ¶ÃʛƂƅ§ ªŕƈ§ʜʱƅ§Ã řǽʙʻʱʶʺƅ§ ª§¯ŕʺʱŷƛ§Ã

:ΏΑγΑΕΎΣΎοϳϹ
ΕϼϳΩόΗ
.ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϩΫϫ ϥϣ ίΟΗϳ ϻ ˱˯ίΟ έΑΗόΗ ̀˼ ϰϟ· ́ ϥϣ ΕΎΣϔλϟ ϰϠϋ ΔΟέΩϣϟ

́ϭ˾
˻က̂˿˼
(Ν)

ϙϼϬΗγ
ΕΩόϣϭ ΕΎϛϠΗϣϣ ΩΎόΑΗγ ϥϣ Αέ

έΎϣΛΗγϻ Δρηϧ
ΕΩόϣϭ ΕΎϛϠΗϣϣ ϊϳΑ ϥϣ Ωϭϋ
(˾́˻
) ΕΎϧΎϳΑϟ˺˹ϩΫϫ ϥϣ ίΟΗϳ ϻ ˱˯ίΟ έΑΗόΗ ̀˼ ϰϟ· ́ ϥϣ ΕΎΣϔλϟ
ΕΩόϣϭ
ΕΎϛϠΗϣϣ
˯έη
.ΔϳϟΎϣϟ
ϰϠϋ ΔΟέΩϣϟ
ΕΎΣΎοϳϹ
(˾́˻)
έΎϣΛΗγϻ Δρηϧ ϲϓ ϡΩΧΗγϣϟ ΩϘϧϟ ϲϓΎλ
(˾˽က˺˺˻)
(̀က́̂̀)
˺˻
(˿˺က̂̂̀)

˻˿

ΔϳΩϘϧϟ ϪΑηϭ ΔϳΩϘϧϟ ϲϓ ΓΩΎϳίϟ (ιϘϧϟ) ϲϓΎλ
Δϧγϟ ΔϳΩΑ ϲϓ ΔϳΩϘϧϟ ϪΑηϭ ΔϳΩϘϧϟ
ϑέλϟ έΎόγ ΕέϳΛ΄Η
Δϧγϟ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ΔϳΩϘϧϟ ϪΑηϭ ΔϳΩϘϧϟ

(˺˼)

(̀)

.ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϩΫϫ ϥϣ ίΟΗϳ ϻ ˱˯ίΟ έΑΗόΗ ̀˼ ϰϟ· ́ ϥϣ ΕΎΣϔλϟ ϰϠϋ ΔΟέΩϣϟ ΕΎΣΎοϳϹ
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ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ
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(ΔϣΗΗ) ΕΎϳϔϠγϭ νϭέϗ

(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·

́

(ΔϣΗΗ) ©œॻɽƄʴƃ¦Â µÂʙƀƃ¦ ŗʸॻɾ Ƒż µœŽʳƈƙ¦ ʝʶʳƆ («) Õ

ΕΎϳϠϣόϟ ϑϳέΎλϣ
˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

˻˼

ωϮϤΠϤϟ

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

˺˻က˿˻˽
́က˹̀̂
˺က˹˾̀
˺က˺˼˺
˻က˽˾˿
(˺˾က̂́˼)
̂က˼˿˽

˺˼က˹˹˾
̂က̀˾˻
˺က˹˿˹
̂˽˿
˻က̂̀˻
(˺̀က́˻˺)
̂က̂˺˽

(˻˽ ΡΎοϳ·) ϥϳϔυϭϣ ϑϳϟΎϛΗ
(˻̀ ΡΎοϳ·) ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ ϑϳϟΎϛΗ
(˻̀ ΡΎοϳ·) ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ - ϯέΧ
(˺˹ ΡΎοϳ·) ϙϼϬΗγ
ϯέΧ
(˻̀ ΡΎοϳ·) ϯέΧ ωϭέϓ ϰϟ· ϝϳϣΣΗ ΓΩΎϋ·

˼˺̄̀˺˿
˻̄˿̀́

-

˺̀̄˺˹˺
˿

(˺˿̄́˽˺)
ņņņņņņņņ
˼˽̄˿˿˹

ņņņņņņņņ
˼˽̄˼̂˽

ņņņņņņņņ
-

(˺˿̄́˽˺)
ņņņņņņņņ
˻˿˿

ņņņņņņņņņ

ņņņņņņņņņ

˻˼
˺˽˺
˽˹
(˺)
˽
˻˹̀

˼˽̄˼̂˽

-

-

˻̄̂˺̂
ņņņņņņņņ
˼̀̄˼˺˼
ņņņņņņņņ

˻̄́̂˿
ņņņņņņņņ
˼̀̄˻̂˹
ņņņņņņņņ

ņņņņņņņņ
ņņņņņņņņ

˻˼
ņņņņņņņņ
˻˼
ņņņņņņņņ

:ϰϠϋ ΔϳϟΎϣϟ ΕΩϭΟϭϣϟ Δϣϳϗ ϲϓ νΎϔΧϧϻ ϲϓΎλ
((Ω) ́ ΡΎοϳ·) ΕΎϳϔϠγϟϭ νϭέϘϟ
(˺́ ΡΎοϳ·) ΔέΎρϟ ΕΎΑϭϠρϣϟ
ϱίϛέϣϟ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ϑέλϣ ϯΩϟ ΓΩλέϷ
(˻̀ ΡΎοϳ·) ΔϳΟέΎΧϟ ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ ϥϣ ϖΣΗγϣϟ ώϠΑϣϟ
ϯέΧ ϙϭϧΑ ϥϣ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ

(˿́)

¸ʦʸʱʸƃ¦
˼˺̄̀̂̀
˻̄̀˺́
(˺˻˺)
ņņņņņņņņ
˼˽̄˼̂˽
ņņņņņņņņ

˻˾

ωϭϣΟϣϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

:ϲϟΎΗϟ ϭΣϧϟ ϰϠϋ ϲϫ ΔϧγϠϟ ΔΑϳέοϟ ιλΧϣϭ ϝϣΎηϟ ϝΧΩϟ ϥΎϳΑϟ ˱ ΎϘϓϭ ΔΑϳέοϟ ϝΑϗ Δϧγϟ (ΓέΎγΧ) /Αέ ϥϳΑ ΔϳϭγΗϟ

˻˿˿

(̀˺˺)

́˺˼
˿˹˹
˺က˿̀̂

˺က˹˼˽
˾́̀
̂˺˹

̃˻˹ ϝΩόϣΑ ϝΧΩϟ ΔΑϳέο
:ϰϠϋ ΔΑϳέοϟ έϳΛ΄Η
ΔΑϳέοϠϟ ΔϣΩϟ ϕϭέϔϟ
ΔΑϳέοϠϟ ΔΗϗ΅ϣϟ ϕϭέϔϟ
ΔϳϟΎΣϟ ΔϧγϠϟ ϝΧΩϟ ΔΑϳέο
:ϲϟΎΗϟΎϛ ΎϬϠϳϠΣΗ ΔΑϳέοϟ ιλΧϣ ϲϓ ΔϛέΣϟ

˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ
˼က˺˺˺
˺က˿̀̂
(˼က˹̂˺)
˺က˿̂̂

ΕΎΑϛέϣ
ϡϫέΩ ϑϟ

˻က˺̀̂
˺̀˾
˻က˼˾˽
˺˻˾
˻က˽̀̂

˻က˽˼́
˼˹
(˽˹)
˻က˽˻́
˻က˽˻́

˺က˹˺˻
(˽˺̀)
˽˾̀
˺က˹˾˻

-

˺က˹˺˻
(˽˺̀)
˽˾̀
˺က˹˾˻

-

˽̀˼
˾˼
˾˻˿
˾˼
˾̀̂

˻˹˽
˿˽̂
(˽˹˻)
˽˾˺

˺က̀˽˹
˺˽̀
˺က́́̀
˺˾˼
˻က˹˽˹

˻က˺˾˺
́˾
(˽˹)
˻က˺̂˿
̂˺
˻က˻́̀

-

˻˹˽
˿˽̂
(˽˹˻)

-

˺˾˺

˺က˻̀˾

˻˼˻

˺က˿̂̂
̂˺˹

έϳΎϧϳ ˺ ϲϓ
Δϧγϟ ϝϼΧ Ωϭλέϣ ιλΧϣ
ΔϳϓΎοϹ ΔΑϳέοϟ ϙϟΫ ϲϓ ΎϣΑ) Δϧγϟ ϝϼΧ ΔϋϭϓΩϣ ώϟΎΑϣ
(˺က́˼˽)
(ΔϘΑΎγϟ ΔϧγϠϟ
ΓΩΣΗϣϟ˺˼˾
ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭΔϘΑΎγϟ
ϝϳϭϣΗϟ
ϝϭϛϳέΟ
ΔϧγϠϟϙϧΑ
ΔϠϣΣϣϟ
ϝΧΩϟ ϱΩϳέϛ
ΔΑϳέο
̂˺˹ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ
έΑϣγϳΩ
˼˺ ϲϓ
ΕΎΣΎοϳ·
(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺

˼̂˾
˺က˹˾˻
˽˹
(˺က˹̀˺)
˽˺˿

(˿̂)

˺က˿̂̂

̂˺˹

ϊϓΩϟ ΔϘΣΗγϣ ϝΧΩ ΔΑϳέο – Δϳϣϭϣόϟ Δϳϧίϳϣϟ

˺က˿̂̂

̂˺˹

ϊϓΩϟ ΔϘΣΗγϣϟ ΔϳϟΎΣϟ ΔΑϳέοϟ ϲϓΎλ

˾̄˿˾˽

έϳΎϧϳ ˺ ϲϓ

ΔϳέΎΟ ΕΎΑΎγΣ

̂˿က˺˹˽
˺˽က˹˹˾
˺˺˹က˺˹̂

˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ
˿̄˺̀̀
̀˺̄˾˹˾
̀̀̄˿́˻

έϳΎϧϳ ˺ ϲϓ
Δϧγϟ ϝϼΧ Ωϭλέϣ ιλΧϣ
Δϧγϟ ϝϼΧ Δγϭϛόϣ ώϟΎΑϣ
έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ

́က˼˼˺
ϝΟϷ ϊΩϭ
ΓΩΣΗϣϟ
ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ
˾́က˽˹˾
ΔϳέΎΟ ϱΩϳέϛ
ΕΎΑΎγΣ
˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
(ΔϣΗΗ)˿˿က̀˼˿
.Δϧγϟ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ΔϣΎϘϟ ϊΩϭϟ ϥϣ (̃̂˺ :˻˹˻˹) ̃́́ ϪΗΑγϧ Ύϣ ˯ϼϣϋ έηϋ ϝΛϣϳ

ΔϳΩϘϧϟ ϪΑηϭ ΔϳΩϘϧϟ
˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

˻က̂̂˽
˻က˼́˽
˺က˿̂̂
̀က˿˹˼
˺˽က˿́˹

(˿˼)

˻˿

ΔϧΩ Ωϭϓ
(˺˾ ΡΎοϳ·) ϥϳϔυϭϣϠϟ ΔϣΩΧϟ ΔϳΎϬϧ ΕϓΎϛϣ ιλΧϣ
ϥϳϔυϭϣϠϟ ϯέΧ ΕϓΎϛϣ ιλΧϣ
(˻˾ ΡΎοϳ·) ΔΑϳέοϟ ιλΧϣ
(˺̂ ΡΎοϳ·) ΔϠΟϵ ΔϳΑϧΟϷ Εϼϣόϟ ΩϭϘόϟ ΔϟΩΎόϟ ΔϣϳϘϟ
ϯέΧ

˼˻က˿̂˹
˻˻က́̀̀
́က˺˽̀
(˺˾က˿˹˻)
(˺˺˹က˺˹̂)
(˿˺က̂̂̀)

ϱίϛέϣϟ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ϑέλϣ ϯΩϟ ΓΩλέϭ ΩϘϧ
ϯέΧ ϙϭϧΑ ϥϣ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ΔϳΟέΎΧϟ ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ ϥϣ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ϯέΧ ϙϭϧΑϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ΔϳΟέΎΧϟ ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϠϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

˻˺က˼˿˹
˺̀̂က˹˽˹
˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

:Δϧγϟ ϝϼΧ ΕϼϣΎόϣϟ
(˻˹ ΡΎοϳ·) Ωϭϔϟ ΕΩέϳ·
(˻˺ ΡΎοϳ·) Ωϭϔϟ ϑϳέΎλϣ
(˻˼ ΡΎοϳ·) ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ ϑϳϟΎϛΗ - ΕΎϳϠϣόϟ ϑϳέΎλϣ
(˻˼ ΡΎοϳ·) ϯέΧ - ΕΎϳϠϣόϟ ϑϳέΎλϣ
ϲϣϟΎόϟ ϲϟΎϣϟ ϲΑΩ ίϛέϣ ωέϓ ϰϟ· ϝϳϣΣΗϟ ΓΩΎϋ· - ΕΎϳϠϣόϟ ϑϳέΎλϣ
˺̀က́˻˺
(˻˼ ΡΎοϳ·)
(˾က˽́́)
ΎϳϠόϟ ΓέΩϹ ˯Ύοϋ ΕϓΎϛϣ
˿˾
(˺˹˹)
(̂က̀˾˻)
(˺က˹˿˹)

˺˾က̂́˼
(˾က˹˼̀)

˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

˼ ΔϠΣήϤϟ

˻ ΔϠΣήϤϟ

ϡϫέΩ ϑϟ

˻˺̄˼˿˹
˿̄́˿˻

-

-

-

-

(˻˹̄˹̀˾)

-

-

-

-

-

́̄˺˽̀

-

-

ϲϓ ΎϤϛ ΔϳήΘϓΪϟ ΔϤϴϘϟ ϲϟΎϤΟ·
˻˹˻˺ ήϳΎϨϳ ˺
Ύϫ΅ήη ϢΗ ϭ Γ΄θϨϤϟ ΕΩϮΟϮϤϟ
ΎϬΘϴΒΜΗ Ϧϋ ϒϗϮΘϟ ϢΗ ϲΘϟ ΕΩϮΟϮϤϟ
(˻˹̄˹̀˾)
(ΕΎΑϮτθϤϟ ˯ΎϨΜΘγΎΑ) ΎϫΩΪγ ϭ
ΕΎΑϮτθϤϟ

˻˺̄˼˿˹
˿̄́˿˻

́̄˺˽̀

˼ ΔϠΣήϤϟ

˻ ΔϠΣήϤϟ

ϡϫέΩ ϑϟ

˻˽̄˺̀˿
˻˹̄˻˾˹
(˻˼̄˹˿˿)
-

ϡϫέΩ ϑϟ

ϲϓ ΎϤϛ ΔϳήΘϓΪϟ ΔϤϴϘϟ ϲϟΎϤΟ·
˻˽̄˺̀˿
˻˹˻˹ ήϳΎϨϳ ˺
Ύϫ΅ήη ϢΗ ϭ Γ΄θϨϤϟ ΕΩϮΟϮϤϟ
˻˹̄˻˾˹
ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ΎϬΘϴΒΜΗ
ϝϳϭϣΗϟ
ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ
ϱΩϳέϛ
Ϧϋ ϒϗϮΘϟ
ϢΗ ϲΘϟ ΕΩϮΟϮϤϟ
(˻˼̄˹˿˿)
(ΕΎΑϮτθϤϟ
ΎϫΩΪγ ϭ
ΕΎϧΎϳΑϟ ˯ΎϨΜΘγΎΑ)
ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ
ΕΎΑϮτθϤϟ

˻˺̄˼˿˹

-

-

˻˺̄˼˿˹
˻˹˻˹
έΑϣγϳΩ ˼˺˻̀
ϲϓ
(ΔϣΗΗ) Δϗϼόϟ ΕΫ
ϑέρϷ
:ϲϠϳ ΎϤϛ ΔόϗϮΘϤϟ ϥΎϤΘϻ ήΎδΧ ώϠΒϣ ϲϓ ΔϛήΤϟ

ωϮϤΠϤϟ

˼ ΔϠΣήϤϟ

˻˹˻˺

˻ ΔϠΣήϤϟ

˻

-

-

˻

-

-

(˺)

ΔόϗϮΘϤϟ ϥΎϤΘϻ ήΎδΧ κμΨϣ
˻˹˻˺ ήϳΎϨϳ ˺ ϲϓ ΎϤϛ
ΔΜϳΪΤϟ Γ΄θϨϤϟ ΕΩϮΟϮϤϟ ϲϓΎλ

˺

-

-

˺

˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ

ωϮϤΠϤϟ

˼ ΔϠΣήϤϟ

˻˹˻˹

˻ ΔϠΣήϤϟ

˺ ΔϠΣήϤϟ

˺

-

-

˺

˺

-

-

˺

ΔόϗϮΘϤϟ ϥΎϤΘϻ ήΎδΧ κμΨϣ
˻˹˻˹ ήϳΎϨϳ ˺ ϲϓ ΎϤϛ
ΔΜϳΪΤϟ Γ΄θϨϤϟ ΕΩϮΟϮϤϟ ϲϓΎλ

˻

-

-

˻

˻˹˻˹ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ

(ϯέΧϷ ωϭέϔϠϟ ΎϬϠϳϣΣΗ ϡΗ ϲΗϟ ώϟΎΑϣϟ ϙϟΫ ϲϓ ΎϣΑ) ϝΣέϣϟ ϊϣ Δϗϼόϟ ϱΫ ϑέρϟ ΓΩλέ ϑϳϧλΗ

ωϮϤΠϤϟ

ϡϫέΩ ϑϟ
́̄˺˽̀
-

˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺

˼ ΔϠΣήϤϟ

˻ ΔϠΣήϤϟ

ϡϫέΩ ϑϟ

˺ ΔϠΣήϤϟ

ϡϫέΩ ϑϟ

ϡϫέΩ ϑϟ

ΓΩΣΗϣϟ- ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ -ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ
(-Ω ϝϭϛϳέΟ
- +) ϱΩΎϋ ϱΩϳέϛ
ϒϴϨμΗ
́̄˺˽̀ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ
έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ
ϝϭΣΔϤΎϗ
ΕΎΣΎοϳ·
(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺
(- ˰ϫ -ΕΎϧΎϳΑϟ
+ ˰ϫ) ΔΒϗήϤϟ
ϒϴϨμΗ
- ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ -ΔϳϟΎϣϟ
-

-

́̄˺˽̀
(˺)

-

-

́̄˺˽˿

-

-

(ύ/ϭ) ήΜόΗ ϒϴϨμΗ

́̄˺˽̀
ΔϴϟΎϤΟϹ
ΔϤϴϘϟ ωϮϤΠϣ
(ΔϣΗΗ) Δϗϼόϟ
ΕΫΔϳήΘϓΪϟ
ϑέρϷ
˻̀
(˺)
ΔόϗϮΘϤϟ ϥΎϤΘϻ ήΎδΧ
(ΔϤΘΗ) :ϞΣήϤϟ ϊϣ Δϗϼόϟ ϱΫ ϑήτϟ ΓΪλέ ϒϴϨμΗ
́̄˺˽˿
ΔϳέΗϓΩϟ ΔϣϳϘϟ

ωϮϤΠϤϟ

ϡϫέΩ ϑϟ

(̀˻)

˼ ΔϠΣήϤϟ

˻ ΔϠΣήϤϟ

ϡϫέΩ ϑϟ

ϡϫέΩ ϑϟ

˻˺̄˼˿˹
-

-

-

(-Ω - +) ϱΩΎϋ ϒϴϨμΗ
˻˺̄˼˿˹
- (- ˰ϫ - + ˰ϫ) ΔΒϗήϤϟ ΔϤΎϗ ϒϴϨμΗ
(ύ/ϭ) ήΜόΗ ϒϴϨμΗ

˻˺̄˼˿˹
(˻)

-

-

˻˺̄˼˿˹
(˻)

ΔϴϟΎϤΟϹ ΔϳήΘϓΪϟ ΔϤϴϘϟ ωϮϤΠϣ
ΔόϗϮΘϤϟ ϥΎϤΘϻ ήΎδΧ

˻˺̄˼˾́

-

-

˻˺̄˼˾́

ΔϳέΗϓΩϟ ΔϣϳϘϟ

ΔϧέΎϘϣϟ ϡΎϗέ

ÅœƀǺœŪ ŗʹƄŶʸƃ¦
ÏÍÏÍ
ʤƋ°® Ȅƃ¢

×ɁÒ×Õ
(ÏÒ)
(ÕÎɁÔÒÕ)

×ɁÒ×Õ
(ÏÒ)
(×ɁÒÖÑ)

(ÔÏɁÏÔÒ)

ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣϟ ϲϣΎυϧϟ ϲρΎϳΗΣϻϭ ιλΧϣϟ ϝΎϣϟ αέ

˺˿

ι˷λΧϣϟ ϝΎϣϟ αέ

()

ŕȃ±Ɨ§ ʛžʨś Ȉʺʱʴʺƅ§ ʧƈ ƌॽɾ ÁʨȞǽ ȑʚƅ§ ʙʴƅ§ Ƒƅ¥ řॽʰȄʛ» » »ʹƅ§ ʛœŕ»» » ʶʵƅŕǼ ȘƆŸʱƔ ŕʺॽɾ řƆŠʕʺƅ§ řॼȄʛ» » »ʹƅ§ ª§¯ʨŠʨƈ ʗʽʰʲś ʦʱƔ
ΓΩΣΗϣϟ¡§ʛΔϳΑέόϟ
ΕέΎϣϹ
- έΎϣΛΗγϻϭ
ϙϧΑ řॽƆʰƂʱ»
ϝϭϛϳέΟ
ϱΩϳέϛ
řॼȄʛ» »»ʹƅ§ ª§¯ʨŠʨƈ źƆʰƈ ʙƔʙʴʱƅ ÀŕȞţƗ§
Š¥ ÀʜƆƔ .ŕƎƆŗŕƂƈ
řॽʰȄʛωϭέϓ
» »»ʹƅ§ ʛœŕ»
» »ʶʵƅ§ À§ʙʵʱ»» »ŬϝϳϭϣΗϟ
§ ʧȞʺǽ Ɠʱƅ§
» »ʶʺƅ§ řॽʰȄ
ʛ» »»ʹƅ§
˻˹˻˺
˼˺ ϲϓ ȐΔϳϬΗϧϣϟ
ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
ªŕॽʳॽś§ʛʱ»» » »Ŭ§ ʖƊŕŠ Ƒƅ¥ řॽƆʰƂʱ»(ΔϣΗΗ)
» » »ʶʺƅ§ řॽʰȄ
ʛ» » » ʹƅ§έΑϣγϳΩ
ŕȃ±Ƙƅ Ȉʺʱʴʺƅ§
ʨʱ»» » »ʶʺƅ§Ã ΔϧγϠϟ
ʗʽƁʨʱƅ§ ΔϳϟΎϣϟ
ƑƆŷ ¡ŕʻŗ
Æ ƌʱʽʰʲś ʧȞʺǽ ȑʚƅ§ řƆŠʕʺƅ§
.řॽƆʰƂʱʶʺƅ§ ƓʰȄʛʹƅ§ Ȍॽʢʵʱƅ§

ϱίϛέϣϟ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ϑέλϣ ϯΩϟ ΓΩλέϭ ΩϘϧ
˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

(Ώ)

ϲϧϭϧΎϗ ϲρΎϳΗΣ

˺́́̄˻˺̀

˿˹˿̄˾́˼

˾˺˿̄̀̂˽

˺̄˼˺˺̄˾̂˽

ΔϣΩΧΗγϣ έϳϏ ΕΎϣίΗϟ
˻˾˻̄˿˾̀ (ρϭέη ϥϭΩ ˯ΎϐϟϺϟ ΔϠΑΎϗ)
ΕϼϳϬγΗϭ ΕϻϭΑϗϭ ΕϻΎϔϛ
˺̄˼˺˺̄˾̂˽
ϯέΧ ΔϳϟΎϣ

ΕΎΑϮϠτϤϟ ϕΎϘΤΘγ ϞϴϠΤΗ
˱
.ΎϫΪϳΪδΗ ϭ ΎϬϠϴμΤΘϟ ΔόϗϮΘϤϟ ΔϴϨϣΰϟ ΓήΘϔϟ ϰϟ· ˱ΩΎϨΘγ ΕΎΑϮϠτϤϟϭ ΕϮΟϮϤϠϟ ϼϴϠΤΗ
ϩΎϧΩ ϝϭΪΠϟ νήόϳ

(˽˿)

˻˹˻˺ ήΒϤδϳΩ ˼˺ ϲϓ ΎϤϛ

˱έϬη ˺˻ ΩόΑ

ωϭϣΟϣϟ

˱έϬη ˺˻ ϝϼΧ

ΕΩϭΟϭϣϟ
˽˼̀က˽˾̀ ϱίϛέϣϟ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ϑέλϣ ϯΩϟ ΓΩλέϭ ΩϘϧ
˽̀က˼˾́
ϙϭϧΑ ϥϣ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
˺˺˹က̀˺˾
ΕΎϳϔϠγϭ νϭέϗ
́က˹˹˾
˻က́˿˺
ϯέΧ ΕΩϭΟϭϣ
ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ
ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ
ϱΩϳέϛ
ωϮϤΠϤϟ
́က˹˹˾
˾̂́က˼̂˺
(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·

˽˼̀က˽˾̀
˽̀က˼˾́
˺˺˹က̀˺˾
˺˹က́˿˿
˿˹˿က˼̂˿
˺˾က˿˹˻
˿˿က̀˼˿
̂˺˹
˺˼က˽̀˿
̂˿က̀˻˽

-

(˿˽)

ΕΎϣίΗϟϭ ΔέΎρ ΕΎΑϭϠρϣ
˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

˺́

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

˺က˻˻˽က́˾˺
̀˻က˿̂˾
˺˽က˹˽́
˻˾˻က˿˾̀
˺က˾˿˽က˻˾˺

ΕΎΑϭϠρϣϟ
ϙϭϧΑ ϯΩϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
(ΔϣΗΗ) ΔϳϟΎϣϟ έρΎΧϣϟ
˼
˯ϼϣόϠϟΓέΩ·
ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ΔϳϟΎΣϟ ΔΑϳέοϟ ΕΎΑϭϠρϣ
(ΔϣΗΗ) Δϟϭϳγϟ έρΎΧϣ
˽-˼
ϯέΧ ΕΎΑϭϠρϣ

˺˾က˿˹˻
˿˿က̀˼˿
̂˺˹
˺˼က˽̀˿
̂˿က̀˻˽

˱έϬη ˺˻ ΩόΑ

ωϭϣΟϣϟ

(ΔϣΗΗ) ΔϘΗηϣϟ έϳϏ ΔϳΩϘϧϟ ΕΎϘϓΩΗϟ ωϭϣΟϣϟ
˺-˽-˼

˱έϬη ˺˻ ϝϼΧ

˾˽˻̄́́˾
(˽̀) ̂̀̄˼̀˾
˼˽̄˿˿˹
˺˹̄˾˺̂
˿́˾̄˽˼̂

̀̄˼˾̀
̀̄˼˾̀

˺́˽က˿̂˽
̀̀က˿́˻
˺က˿̂̂
˺˻က̂́˺
˻̀̀က˹˾˿

-

ΕΩϭΟϭϣϟ
˾˽˻̄́́˾ ϱίϛέϣϟ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ϑέλϣ ϯΩϟ ΓΩλέϭ ΩϘϧ
̂̀̄˼̀˾
ϙϭϧΑ ϥϣ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
˼˽̄˿˿˹
ΕΎϳϔϠγϭ νϭέϗ
˼̄˺˿˻
ϯέΧ ΕΩϭΟϭϣ
˿̀́̄˹́˻
ωϮϤΠϤϟ
ΕΎΑϭϠρϣϟ
ϙϭϧΑ ϯΩϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
˯ϼϣόϠϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ΔϳϟΎΣϟ ΔΑϳέοϟ ΕΎΑϭϠρϣ
ϯέΧ ΕΎΑϭϠρϣ
ωϭϣΟϣϟ

˺́˽က˿̂˽
̀̀က˿́˻
˺က˿̂̂
˺˻က̂́˺
˻̀̀က˹˾˿

ΔϳϟΎϣϟ ΕΎΑϭϠρϣϟϭ ΕΩϭΟϭϣϠϟ ΔϟΩΎόϟ ΔϣϳϘϟ

˾-˼

:ωϭέϔϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕϭΩϸϟ ΔϟΩΎόϟ ϡϳϘϟϭ ΔϳέΗϓΩϟ ϡϳϘϟ ϲϟΎΗϟ ϝϭΩΟϟ ιΧϠϳ
ΔϟΩΎόϟ ΔϣϳϘϟ
˻˹˻˹
˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

ΔϳέΗϓΩϟ ΔϣϳϘϟ
˻˹˻˹
˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

˾˽˻က́˽˺
̀˿က˹˹́

˽˼̀က˼̀˽
˽̀က˼˽˿

˾˽˻က́˽˺
̀˿က˹˹́

˽˼̀က˼̀˽
˽̀က˼˽˿

˻˺က˼˾́
˻˿˿
˻˻́
˿˽˹က̀˹˺

́က˺˽˿
̀˼က˽˹˻
˾˿˿က˻˿́

˻˺က˼˾́
˻˿˿
˻˻́
˿˽˹က̀˹˺

́က˺˽˿
̀˼က˽˹˻
˾˿˿က˻˿́

ΔϳϟΎϣϟ ΕΩϭΟϭϣϟ
ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ϑέλϣ ϯΩϟ ΓΩλέϭ ΩϘϧ
ϱίϛέϣϟ ΓΩΣΗϣϟ
ϯέΧ ϙϭϧΑ ϥϣ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ ϥϣ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ΔϳΟέΎΧϟ
ΕΎϳϔϠγϭ νϭέϗ
ϯέΧ ΕΩϭΟϭϣ

ΔϳϟΎϣϟ ΕΎΑϭϠρϣϟ
˺˾က˿˹˻ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ
˾က˿˾˽
˺˾က˿˹˻- έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ
ϯέΧ
ΔϘΣΗγϣϱΩϳέϛ
ώϟΎΑϣ
ΕέΎϣϹ ωϭέϓ
ϙϧΑϙϭϧΑϟ
ϝϭϛϳέΟ
ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϠϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
˺˺˹က˺˹̂
˺̀̂က˹˽˹
˺˺˹က˺˹̂
ΔϳΟέΎΧϟ
˯ϼϣόϠϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
˿˿က̀˼˿
̀̀က˿́˻
˿˿က̀˼˿
ϯέΧ ΕΎΑϭϠρϣ
(ΔϣΗΗ) ΔϳϟΎϣϟ έρΎΧϣϟ ΓέΩ·
˼

˾က˿˾˽
˺̀̂က˹˽˹
̀̀က˿́˻
˻˿˻က˼̀˿

˺̂˻က˽˽̀

˻˿˻က˼̀˿

˺̂˻က˽˽̀

(ΔϣΗΗ) ΔϳϟΎϣϟ ΕΎΑϭϠρϣϟϭ ΕΩϭΟϭϣϠϟ ΔϟΩΎόϟ ΔϣϳϘϟ

˾-˼

ίϛέϣϟ ϥϣ ΔϘΣΗγϣϟ ώϟΎΑϣϟϭ ϱίϛέϣϟ ϑέλϣϟ ϯΩϟ ΓΩλέϷϭ ΩϘϧϟϭ ϯέΧϷ ϙϭϧΑϟ ϥϣ / ϰϟ· ΔϘΣΗγϣϟ ώϟΎΑϣϟ
ΎϬΗϣϳϗϭ ϝΟϷ Γέϳλϗ ϡΎϋ ϝ˳ ϛηΑ ϲϫϭ ˬϙϭϧΑϟ ϥϳΑ Δϔυϭϣϟ ϊΩϭϟ ϰϠϋ ϝϣΗηΗ ΔϳΟέΎΧϟ ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ
(˽́)
.ΔϟΩΎόϟ ΎϬΗϣϳϗ ΏέΎϘΗ ΔϳέΗϓΩϟ

(˺)

˯ϼϣόϠϟ ΕΎϳϔϠγϟϭ νϭέϘϟ

(˻)

˯ϼϣόϠϟ ΔϘΣΗγϣϟ ώϟΎΑϣϟ

¸ʦʸʱʸƃ¦
ÎȿÒÓÑȿÏÒÎ
ÎȿÍÒÒȿÏÓÒ
(ÏÖÖȿÑÎÔ)
(ÑÔȿÖÖÕ)

-

ÏȿÏÔÏȿÎÍÎ

ÔÕȿÔÐÒ
(ÑÖÓ)
(Ï)

.Δϧγϟ ϝϼΧ ϰϟϭϷ ΔϠΣέϣϟ ϲϓ ϲϫ ϱίϛέϣϟ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ϑέλϣ ϯΩϟ ΓΩϭΟϭϣϟ ΓΩλέϷ ϥ·

ϯέΧ ϙϭϧΑ ϥϣ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

-

ÔÕȿÏÐÔ

ÐÎÐÎ
Ñ řƆţʛʺƅ§
Ð řƆţʛʺƅ§

ÏȿÎÖÐȿÕÓÑ

̂က̂˺́
˿˿က˹̂̀
(̀)
̀˿က˹˹́

-

ÕÖɁÕÑÓ

˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

ÏɁÒÖÓɁÓÏÔ (ΔϣΗΗ) ΕΎϣίΗϟϭ ΔέΎρ
ÐÎÐÎ
ʛʰʺʶǽ¯ ÑÏ˺́
Ɠž
ΕΎΑϭϠρϣ

˻က˽̂˺
˻က˿́́
˻က̂˿́
(˺)
́က˺˽˿

¸ʦʸʱʸƃ¦

(˿˾)

(˾́)
Î ŗƄšʙʸƃ¦

ÎÕÑ
ÏÑÍ
(ÖÕ)
(Î)

-

ÔÕ
ÎÒÎ
(Î)

ÎÍÓ
ÕÖ
(ÖÕ)
-

ÐÏÒ

-

ÏÏÕ

ÖÔ

¹ʨʺʳʺƅ§

ÐÎÐÎ
Ð řƆţʛʺƅ§

Ñ řƆţʛʺƅ§

Ï řƆţʛʺƅ§

×Î
ÑÏÏ
(ÐÏÓ)
(Ð)

-

ÏÑ
ÔÓ
-

ÕÕ
ÐÒÔ
(ÐÏÓ)
(Ð)

ÏÖÒ

-

ÕÖ

ÏÎÔ

ŗŶſʦʯʸƃ¦ Àœʸʯőƙ¦ ʙőœʴŤ ʝʶʳƆ
ÏÍÏÎ ʙƒœʹƒ Î Ƒż
ʟʸʵʺƅ§
ʝȞŸƅ§
řॽʰʻŠƗ§ ªƜʺŸƅ§ ¼ʛŰ ½Ãʛž

˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

ÐÎÐÎ ʛʰʺʶǽ¯ ÑÏ Ɠž

ϪΗΎϣίΗϟΎΑ ˯Ύϓϭϟ ϊρΗγϳ ϡϟ ϝΎΣ ϲϓ ϝϳϣόϟ ϥϋ ΔΑΎϳϧ ϊϓΩϟΎΑ ΎϬΑΟϭϣΑ ωϭέϔϟ ΩϬόΗΗ ˯ΎϐϟϺϟ ΔϠΑΎϗ έϳϏ ΕΩϳϛ΄Η ΕϻΎϔϛϟ ϝΛϣΗ
.νϭέϘϟΎΑ ΔλΎΧϟ ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣ αϔϧ ϝϣΣΗϭ έϳϐϟ ϩΎΟΗ

˼˽က˿˿˹
(˼˽က˼̂˽)
˻˿˿

΄ηϧΗ ΎϬϧ· ΙϳΣ ΔόοϭΗϣ έρΎΧϣ ΎϬϧ ϰϠϋ ΎϬϳϟ· έυϧ˵ϳ Ϫϧ ϻ· ˬΕΎϣίΗϟϻ ΔϳϘΑΑ ΔρΑΗέϣϟ έρΎΧϣϟ νόΑ ϙΎϧϫ ϥ ϥϳΣ ϲϓϭ
ϩΫϫ ΩΩγ ϡΩϋ ϝΎϣΗΣ ϥϣ ˱ ΎϳϧΎΛϭ ˬνϭέϘϟ ϧϣ ΕΎϘϓϭϣ ϥϣ ϡΩΧΗγϣϟ έϳϏ ˯ίΟϟ ΏΣγΑ ϝϳϣόϟ ϡΎϳϗ ϝΎϣΗΣ ϥϣ ˱ϻϭ
ΔϠϳϭρ ΕΎϣίΗϟϻ έρΎΧϣ ϥ ϙϟΫ ˬΔϳϧΎϣΗϻ ΕΎϣίΗϟϻ ϕΎϘΣΗγ ΓέΗϓ ΔΑϗέϣΑ ωϭέϔϟ ϡϭϘΗ .ΎϬϗΎϘΣΗγ Ωϧϋ ˱ ΎϘΣϻ ΕΎΑϭΣγϟ
ϥΎϣΗϻ ϧϣ ΕΎϣίΗϟϻ ΔϣΎϘϟ ΔϳΩϗΎόΗϟ ΔϣϳϘϟ ϲϟΎϣΟ· ϝΛϣϳ ϻ .ϡΎϋ ϝ
˳ ϛηΑ ϝΟϷ Γέϳλϗ ΕΎϣίΗϟϻ έρΎΧϣ ϕϭϔΗ ϝΟϷ
.ΎϬϠϳϭϣΗ ϥϭΩ ϲοϘϧΗ ϭ ϲϬΗϧΗ ϑϭγ ΕΎϣίΗϟϻ ϩΫϫ ϥϣ ΩϳΩόϟ ϥ· ΙϳΣ ΔϳϠΑϘΗγϣ ΔϳΩϘϧ ΕΎΑϠρΗϣ ΓέϭέοϟΎΑ

ΔϠΟϵ ΔϳΑϧΟϷ Εϼϣόϟ ϑέλ ΩϭϘϋ

˺̂

ΕΎΑϭϠρϣϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

ÑÏɁÕ×Õ
ÐɁÓ×Õ

ÑÒɁÑ×Ò
ÐɁ×Ï×

ʛƔŕʻƔ Ï Ɠž ʙʽŰʛƅ§
řʻʶƅ§ ¿ƜŦ ÀʙƂʺƅ§

ÑÒɁÑ×Ò

ÑÕɁÑÏÑ

ʛʰʺʶǽ¯ ÑÏ Ɠž ʙʽŰʛƅ§

œƌʻƄŵ µÂœŽʯƃ¦ ®œŶƆÂ ŗƃʗŶƆ
È µÂʙſ

ΕέΎϣϹ
- έΎϣΛΗγϻϭ
ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ
ϱΩϳέϛ
.(¡ƓŮ ƛ - ÐÎÐÎ) ¡ƓŮ ƛ ƓƍΓΩΣΗϣϟ
ÐÎÐÏ ΔϳΑέόϟ
ʛʰʺʶǽ¯ ÑÏ
Ɠž ŕʺ ؗωϭέϓ
ŕƎʽƆŷ ¶Ãŕſʱƅ§
¯ŕŸʺƅ§Ã ϝϳϭϣΗϟ
řƅʙŸʺƅ§
¶ÃʛƂƅ§
źƆʰƈ ƓƅŕʺŠ¥
Á¥
É
(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·

-

˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺

˽˹̂

-

-

˻˹˻˹ έΑϣγϳΩ ˼˺

Ωϭϔϟ ϝΧΩ
˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ
˻˹˺
˼က˺̀˹
˽က˾˽̀
(˻က˿̀́)
˾က˻˽˹

˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ
˽˽˽
˺
˺˺́
˾˿˼

˺˹˹
˻
˺˹̂
˻˺˺

˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ
˾က˻˺́
(˾˹)
˾က˺˿́

˻˹

˼ ΔϠΣήϤϟ

˺ ΔϠΣήϤϟ

-

-

̀˼˽˻˾
-

˼̀̄˻̂˹
ņņņņņņņņ
˺˺˹̄̀˺˾
ņņņņņņņņ

˼̀̄˻̂˹
ņņņņņņņņņ
˼̀̄˻̂˹
ņņņņņņņņņ

ņņņņņņņņ
ņņņņņņņņ

ņņņņņņņņ
̀˼˽˻˾
ņņņņņņņņ

˻˹˻˹
ωϮϤΠϤϟ

˻˺

˼ ΔϠΣήϤϟ

Εϻϭϣόϟϭ ϡϭγέϟ ϝΧΩ
Εϻϭϣόϟϭ ϡϭγέϟ ϑϳέΎλϣ

˻ ΔϠΣήϤϟ

˺ ΔϠΣήϤϟ

˻˿˿
-

-

-

˻˿˿
-

˼˽̄˼̂˽
ņņņņņņņņ
˼˽̄˿˿˹
ņņņņņņņņ

˼˽̄˼̂˽
ņņņņņņņņņ
˼˽̄˼̂˽
ņņņņņņņņņ

ņņņņņņņņ
ņņņņņņņņ

ņņņņņņņņ
˻˿˿
ņņņņņņņņ

-

-

-

ΕΎΑϭϠρϣϟ – ΔϠΟϵ ΔϳΑϧΟϷ Εϼϣόϟ ϑέλ ΩϭϘϋ

-

-

˽˼̀က˽˾̀

˺က˽̀˺

˽˹က˺˺˹

˺˺

́က˺˽̀
˺˺˹က̀˺˾
˿˹˼က˿̀̀

˾က̀˿˿

˾က˺̀̂
˿က˿˾˹

˻က̂˿́
˺˺˹က̀˺˾
˺˾˼က̀̂˼

˽˼̀က˽˿́

˺˾က˿˹˻

-

-

-

˺˾က˿˹˻

˺˺˹က˺˹̂
˿˿က̀˼˿
˺̂˻က˽˽̀
˽˺˺က˻˼˹

˼က̂̂˾
˼က̂̂˾
˺က̀̀˺

˿က˼˺˾
˿က˼˺˾
˼˼˾

̂˿က˺˹˽
˺˽က̀̂̂
˺˺˹က̂˹˼
˽˻က́̂˹

˺˽က˹˹˾
˽˺က˿˻̀
̀˺က˻˼˽
˼˿˿က˻˼˽

(˼́)

ωϭϣΟϣϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

ΕΎΌϔϟ
ΓήΜόΘϣ ήϴϏ
ΔϳΩΎϋ ΔΌϓ
ΔΒϗήϤϟ ΔϤΎϗ ΔΌϓ
ΓήΜόΘϣ
ΩΪδϟ Ϧϋ ϒϠΨΗ

-

-

-

˾˽˻က́́˾

˾က˽˺˾

˻က̂˹˹

˿̀က˿̂˹

˺˹

˻˺က˼˿˹
˼˽က˿˿˹
˻˻́
˿̀˾က˺˽́

˾က˽˺˾

˻˹က˹̀˾
˻˻က̂̀˾

˺က˻́˾
˼˽က˼̂˽
˻̀
˺˹˼က˼̂˿

˻˿˿
˻˹˺
˾˽˼က˼˿˻

˺̀̂က˹˽˹
̀̀က˿́˻
˻˿˻က˼̀˿
˽˺˻က̀̀˻

:ʧʽƂŮ ¿ƜŦ ʧƈ ¹ÃʛſƆƅ Ɠʺॽʤʻʱƅ§ ¿ŕʺƅ§ ³£± ȈʽƆʴś ʦś
ʙŸǼ řŷ²ʨʺƅ§ ʛʽŻ ŕȃ±Ɨ§Ã ƓƊʨƊŕƂƅ§ΓΩΣΗϣϟ
Ɠʡŕॽʱţƛ§
ʟʸʵʺƅ§
¿ŕʺƅ§ωϭέϓ
³£± ʧʺʹʱƔ
ȑʚƅ§Ã ¿ŕʺƅ§
³£±ϙϧΑ
ʧƈ ϝϭϛϳέΟ
¿ÃƗ§ Șʷƅ§ϱΩϳέϛ
x
ΔϳΑέόϟ
ΕέΎϣϹ
- έΎϣΛΗγϻϭ
ϝϳϭϣΗϟ
Á¥ řŬʨʺƆʺƅ§
ª§¯ʨŠʨʺƅ§
Ã ©ʛƎʷƅ§
¹ŕʢʱƁ§
ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ
ΔϧγϠϟʛʽŻΔϳϟΎϣϟ
ΕΎϧΎϳΑϟ
ϝϭΣ
ΕΎΣΎοϳ·
(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺.ªʙŠÃ
.řƆƍʕʺƅ§ ©ʙƊŕʶʺƅ§ ªŕȃʨƆʢʺƅ§ ʧʺʹʱƔ ȑʚƅ§Ã ¿ŕʺƅ§ ³£± ʧƈ ƓƊŕʲƅ§ Șʷƅ§ x
¾ʨʻʰƅ§ řžŕ ؗʧƈ ʖƆʢʱƔ .¿ŕʺƅ§ ³£± ªŕॼƆʢʱʺƅ Æŕƈŕʺś ¹Ãʛſƅ§ ʗƆʲʱƈ§ ÐÎÐÎ Ã ÐÎÐÏ ʛʰʺʶǽ¯ ÑÏ Ɠž řॽƎʱʻʺƅ§ řʻʶƅ§ ¿ƜŦ
(ΔϣΗΗ) ©ʙʴʱʺƅ§
ΔϳϟΎϣϟ řॽȃ
έρΎΧϣϟ
ΓέΩ·Ɠž řƆƈŕŸƅ§
˼
.ØÏÑ řॼʶʻŗ ¿ŕʺƅ§ ³£± řǽŕſ ؗʧƈ ƑƊ¯Ɨ§ ʙʴƅ§ ƑƆŷ ȍŕſʴƅ§
ʛŸƅ§ ª§±ŕƈƙ§

έΎόγ ϲϓ ˱ ΎΑϠϘΗ ωϭέϔϟ νέΗϔΗ .ϑέλϟ έΎόγ ϲϓ ϝϣΗΣϣϟ ϝϭϘόϣϟ έϳϐΗϟ έϳΛ΄Η αΎϳϗ ϝϼΧ ϥϣ Εϼϣόϟ έρΎΧϣ ϡϳϳϘΗ ϡΗϳ
:ΦϳέΎΗϟ ϙϟΫΑ ΕΎΑϭϠρϣϟ ϲϓΎλϭ ΕΩϭΟϭϣϟ ϲϓΎλ ϰϠϋ ϲϟΎΗϟ έϳΛ΄Ηϟ έ˷ΩϘΗϭ ˬ̃˺˹- / ̃˺˹+ ϊϗϭΑ ϑέλϟ

˼˺˿က˽˹˼ ˺˿
˺˾က˾̂̀ Ώ˺˿
˼˺က˺˻˽
́က˽˾˿

˺˻
˼̀˾က˼˾˿

˻˹̀
˼̀˺က̀́̀

˼̀˾က˼˾˿

˼̀˺က̀́̀

˽̂̂က˾˺˿
˽˿˼
˼˼က̂˼˼
˾˼˼က̂˺˻

˿˻̂က̂́˿
˿˼˹
˼˹က˺˾˾
˿˿˹က̀̀˺

̃̀˹̄˼˹
̃̀˹̄˼˹

̃˾˿̄˻̀
̃˾˿̄˻̀

ΔϳϧϭϧΎϗ ΕΎϳρΎϳΗΣ

ΔϣϛέΗϣ (έΎγΧ) / ΡΎΑέ
ΔϳίΟ ΔϓΎο· :ΔϳϟΎϣϟ έϳέΎϘΗϟ ΩΩϋϹ ϲϟϭΩϟ έΎϳόϣϠϟ ϲϟΎϘΗϧϻ ΏϳΗέΗϟ
ϥϳϣϫΎγϣϟ ϕϭϘΣ ϥϣ ϝϭϷ ϖηϠϟ ΔόϗϭΗϣϟ ϥΎϣΗϻ ΓέΎγΧ έϳΛ΄Ηϟ
ΔϳΩΎόϟ

ņņņņņņņņ
˼̀̄˻̂˹

ņņņņņņņņ
-

(˻˿˿)
ņņņņņņņņ
̀˼က˽˻˾

ņņņņņņņņņ

ņņņņņņņņņ

ņņņņņņņņņ

έρΎΧϣϟΎΑ ΔΣ˷Οέϣϟ ΕΩϭΟϭϣϟ
ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣ
ϕϭγϟ έρΎΧϣ
ϝϳϐηΗϟ έρΎΧϣ
έρΎΧϣϟΎΑ ΔΣ˷Οέϣϟ ΕΩϭΟϭϣϟ ωϭϣΟϣ
ϲϣϳυϧΗϟ ϝΎϣϟ αέϟ ϝΎϣϟ αέ ΔϳΎϔϛ ΔΑγϧ

ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ
ωϭέϓ
- έΎϣΛΗγϻϭ
ϝϳϭϣΗϟαέ
ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ
ϝΎϣϟ ΕέΎϣϹ
αέ ϥϣ
ϝϭϷ
ϖηϠϟ ϝΎϣϟ
ΔϳΎϔϛ ϱΩϳέϛ
ΔΑγϧ
(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
(˽˼)

(ΔϣΗΗ)
ΔϳϟΎϣϟ έρΎΧϣϟ
ΓέΩ·
- ˻˹˻˹) ϢϫέΩ ϒϟ ˿˻̂̄̂́˿ ΖϐϠΑ ˻˹˻˺ ήΒϤδϳΩ ˼˺ ϲϓ ΎϤϛ ϥΎϤΘϻ ήρΎΨϤΑ ΔϘϠόΘϤϟϭ ήρΎΨϤϟ
ΎΑ ΔΤΟήϤϟ
ΕΩϮΟϮϤϟ
ϥ·˼
.(ΔϣΗΗ)
(ϢϫέΩ
ϒϟ ˽̂̂̄˾˺˿
ϝΎϣϟ αέ ΓέΩ·
˿-˼

˻က́˼̂

(˺က˻˽˻)

˺က˻˽˻

(˻က˿˺̀)

˻က˿˺̀

(˺က˹˼˺)

˺က˹˼˺

ΕΎΑϭϠρϣϟ

(˻˻˻)

˻˻˻

(˻˺˺)

˻˺˺

ϲϟΎϣϟ ˯ΩϷ ϰϠϋ έϳΛ΄Ηϟ ϲϓΎλ

(˻˻˻)

˻˻˻

ΔΑγϧΑ ωΎϔΗέ
̃˺˹

(˻˺˺)

ΕΩϭΟϭϣϟ

˻˺˺

ϲϟΎϣϟ ίϛέϣϟ ϰϠϋ έϳΛ΄Ηϟ ϲϓΎλ
Δϳϣϭϣόϟ Δϳϧίϳϣϟ ϲϓ ΔΟέΩϣϟ έϳϏ ΩϭϧΑϟ

ϯέΧ
ϡϫέΩ ϑϟ

ϭέϭϳ
ϡϫέΩ ϑϟ

ϲϛϳέϣ έϻϭΩ
ϡϫέΩ ϑϟ

˾˺́က˻˺˽

-

-

˾˺́က˻˺˽

˺က̀˾˼က́́̀
˻က˻̀˻က˺˹˺

˻က˿̂˺
˻က˿̂˺

˾˻́က˽˽˽
˾˻́က˽˽˽

̀˹˽က̂˼́
˺က˻˻˼က˺˾˻

ϲΗέΎϣ· ϡϫέΩ
ϡϫέΩ ϑϟ

˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺
ΔϠΑΎϗ) ΔϣΩΧΗγϣ έϳϏ ΕΎϣίΗϟ
(ρϭέη ϥϭΩ ˯ΎϐϟϺϟ
ΕϼϳϬγΗϭ ΕϻϭΑϗϭ ΕϻΎϔϛ
˾˺̀က́˺˽
ϯέΧ ΔϳϟΎϣ
˾˺̀က́˺˽
ωϭϣΟϣϟ
-

ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ
ϭέϭϳ
ϲϛϳέϣ έϻϭΩ
ϲΗέΎϣ· ϡϫέΩ
˻˹˻˺
˼˺ϡϫέΩ
ϲϓ ϑϟ
ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ
ϡϫέΩ έΑϣγϳΩ
ϑϟ
ϡϫέΩΔϳϟΎϣϟ
ϑϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·

ωϭϣΟϣϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

ϯέΧ
(ΔϣΗΗ)
ϡϫέΩ ϑϟ

-

ϑϳϔΧΗ ΩόΑ
ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣ
ϝϳϭΣΗ ϝϣϭϋϭ
ϥΎϣΗϻ
ϡϫέΩ ϑϟ

ΕΩϭΟϭϣϟ
ΔΣ˷Οέϣϟ
έρΎΧϣϟΎΑ
ϡϫέΩ ϑϟ
˽́́က̂̀˽
˺˽˺က˹˺˻
˿˻̂က̂́˿

ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣ ϑϳϔΧΗ
ϝΑϗ νέόΗϟ
έρΎΧϣ ϑϳϔΧΗ
ϥΎϣΗϻ
ϡϫέΩ ϑϟ

έρΎΧϣ ϑϳϔΧΗ
ϥΎϣΗϻ
ϡϫέΩ ϑϟ

˽˼̀က˽˾̀
́̂˼က˽˾˾
˺˽˺က˹˺˻
˺˹က˼̂˽
˺က˽́˻က˼˺́

˻˼́
˺က˺˼̀
˺က˼̀˾

ΕΎϘΣΗγϣϟ ϲϟΎϣΟ·
Δϳϧίϳϣϟ ΝέΎΧ
Δϳϣϭϣόϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

ΕΎϘΣΗγϣϟ ϲϟΎϣΟ·
Δϳϧίϳϣϟ ϥϣο
Δϳϣϭϣόϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

˽˼̀က˽˾̀
˺က˿̀́က˾˼˻
̀˻˽က˻˾˹
˺˹က˼̂˽
˻က́˾˹က˿˼˼

˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺
˽˼̀က˽˾̀
ΔϳΩΎϳγ ΕΎΑϟΎρϣ
ΓΩΣΗϣϟ -ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ
ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ
ϱΩϳέϛ
˺က˿˻˺က˻̀˿
˾̀က˻˾˿
ΕΎΑϟΎρϣ
ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟϙϭϧΑ
ϝϭΣϰϠϋΕΎΣΎοϳ·
(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺
˿˾˹က́˻˾
˺˺˹က̀˺˾
ΕΎϛέη ϰϠϋ ΕΎΑϟΎρϣ
˺˹က˼̂˽
ϯέΧ ΕΩϭΟϭϣ
ΕΎΑϟΎρϣϟ ωϭϣΟϣ
˻က˻̀˻က˺˹˺
˿˺˾က́˻˻

˻က˺˺˾က̂́˽
̀˼˽က˿˽̂
˻က́˾˹က˿˼˼

˺က˿˻˺က˻̀˿
˿˾˹က́˻˾
˻က˻̀˻က˺˹˺

(ΔϣΗΗ) ΔϳϟΎϣϟ έρΎΧϣϟ ΓέΩ·

(˾˹)
ϑϳϔΧΗ ΩόΑ
ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣ
ϝϳϭΣΗ ϝϣϭϋϭ
ϥΎϣΗϻ
ϡϫέΩ ϑϟ

ΕΩϭΟϭϣϟ
ΔΣ˷Οέϣϟ
έρΎΧϣϟΎΑ
ϡϫέΩ ϑϟ

(˾˺)

˽˻˹က˼̀̀
̀́က˻́˺
́˾́
˽̂̂က˾˺˿

˾˽˻က̂˹˼
̀˺˿က˽˹˺
̀́က˻́˺
˺˻က˺̀̀
˺က˼˽̂က̀˿˻

˼

:Ϫϧϣ
(ΔϣΗΗ) ϝΎϣϟ αέ ΓέΩ·
˿-˼
ϑ˷ϧλϣ ν ˷έόΗ

˽̂˽က̀˹́

ϧλϣ έϳϋ ν ˷έόΗ
(ΔϣΗΗ)˺˻˺က˺˺˽
ΓΩΣϭϣϟ ˻ ϝίΎΑ ΔϳΟϬϧϣϟ ˱ ΎϘϓϭ ωϭέϔϟ νϑ˷
˷έόΗ ϝϳϠΣΗ ˻-˿-˼
˿˺˾က́˻˻
ν ˷έόΗϟ ωϭϣΟϣ

ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣ ϑϳϔΧΗ
ϝΑϗ νέόΗϟ
έρΎΧϣ ϑϳϔΧΗ
ϥΎϣΗϻ
ϡϫέΩ ϑϟ

έρΎΧϣ ϑϳϔΧΗ
ϥΎϣΗϻ
ϡϫέΩ ϑϟ
-

ΕΎϘΣΗγϣϟ ϲϟΎϣΟ·
Δϳϧίϳϣϟ ΝέΎΧ
Δϳϣϭϣόϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

˾˽˻က̂˹˼

ΕΎϘΣΗγϣϟ ϲϟΎϣΟ·
Δϳϧίϳϣϟ ϥϣο
Δϳϣϭϣόϟ
ϡϫέΩ ϑϟ
-

˻˹˻˹ έΑϣγϳΩ ˼˺
ΔϳΩΎϳγ ΕΎΑϟΎρϣ

˾˽˻က̂˹˼

ΓΩΣΗϣϟ
ΕέΎϣϹ ˺က˺˽̀က˺̂́
ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ
˻˼́ ΔϳΑέόϟ
˺က˻˽˽က˾̀˼
̂̀က˼̀˾ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ
ϙϭϧΑ ϱΩϳέϛ
ϰϠϋ ΕΎΑϟΎρϣ

έΑϣγϳΩ
ΔϧγϠϟ˺˻က˺̀̀
ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺
˺˻က˺̀̀ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ
ϯέΧ ΕΩϭΟϭϣ
˼က˿˼̀

˽˺̀က˼˺̂

˽˺̀က˹˾˼

˼̄́̀˾

˻က˻˺˿က̂̀˻

˺က˾˿˽က˻˾˺

˺က̀́̂က˼˿˻
˽˻̀က˿˺˹
˻̄˻˺˿̄̂̀˻

˺က˺˽̀က˺̂˿
˽˺̀က˹˾˾
˺က˾˿˽က˻˾˺

˽˼̂က˺˼˹
ϯέΧ ΔϳϟΎϣ
˽˼̂က˺˼˹(ΔϣΗΗ) ϕϭγϟ έρΎΧϣ ωϭϣΟϣϟ
˼-˼

ΓΩΎϔϟ έΎόγ έρΎΧϣ ˼-˼-˼
έΎόγ ϲϓ ΕέϳϐΗϠϟ ΔΟϳΗϧ ΔϳϟΎϣϟ ΓΩϸϟ ΔϳϠΑϘΗγϣϟ ΔϳΩϘϧϟ ΕΎϘϓΩΗϟ ΏϠϘΗ έρΎΧϣ ϲϫ ΔϳΩϘϧϟ ΕΎϘϓΩΗϠϟ ΓΩΎϔϟ έΎόγ έρΎΧϣ
ΓΩΎϔϟ έΎόγ ϲϓ ΕέϳϐΗϠϟ ΔΟϳΗϧ ΔϳϟΎϣϟ ΓΩϷ Δϣϳϗ ΏϠϘΗ έρΎΧϣ ϲϬϓ ΔϟΩΎόϟ ΔϣϳϘϠϟ ΓΩΎϔϟ έΎόγ έρΎΧϣ Ύϣ ˬΔϳϗϭγϟ ΓΩΎϔϟ
.ΔϳΩϘϧϟ ΕΎϘϓΩΗϟϭ ΔϟΩΎόϟ ΔϣϳϘϟ ϰϠϋ Δϳϗϭγϟ ΓΩΎϔϟ έΎόγϷ ΓΩΎγϟ
ΕΎϳϭΗγϣϟ
ϲϓ ΕΎΑϠϘΗϟ
έΎΛϵ ωϭέϔϟ
.Δϳϗϭγϟ
ΓΩΣΗϣϟ
ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ
ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ
ϝϳϭϣΗϟνέόΗΗ
ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ
ϱΩϳέϛ
˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ
˼˺ ϲϓ
ΔϳϬΗϧϣϟ
ΔϳϟΎϣϟ
ΕΎϧΎϳΑϟ
ϝϭΣϥ
ΕΎΣΎοϳ·
.ΔόϗϭΗϣ έϳϏ ΕΎϛέΣ ˯ϭηϧ ϝΎΣ ϲϓ έΎγΧϟ ϥϣ ΩΣϟ ϰϠϋ ϝϣόΗ(ΔϣΗΗ)
Ωϗ ΎϬϧϛϟϭ
ΕέϳϐΗϟ
ϩΫϬϟ
ΔΟϳΗϧΔϧγϠϟ
ΓΩΎϔϟ
ϕϭέϓ
ΩΩίΗ
ϥϛϣϳ
ϡγϗ ϰϟϭΗϳϭ ˬέϳόγΗϟ ΓΩΎϋ·ϭ ΓΩΎϔϟ ΕϻΩόϣ ϥϳΑ ϕέϔϟ ϯϭΗγϣ ϰϠϋ ϑϭϘγ ϊοϭΑ ΕΎΑϭϠρϣϟϭ
ΕΩϭΟϭϣϟ
ΔϧΟϟ ϡϭϘΗ
(ΔϣΗΗ) ΔϳϟΎϣϟ
έρΎΧϣϟ ΓέΩ·
˼
(˽˹)
έρΎΧϣΔϧϳίΧϟ
˼-˼
.ϲϣϭϳ ϝ˳ ϛηΑ ϑϭϘγϟ(ΔϣΗΗ)
ϩΫϫϕϭγϟ
ΔΑϗέϣ
(ΔϣΗΗ) ΓΩΎϔϟ έΎόγ έρΎΧϣ ˼-˼-˼
ˬϱΩϗΎόΗϟ ϕΎϘΣΗγϻ ϭ έϳόγΗϟ ΓΩΎϋ· ΦϳέΎΗϟ ˱ ΎϘϓϭ Δϔϧλϣϟϭ ΔϳέΗϓΩϟ ΎϬϣϳϘΑ ωϭέϔϠϟ ΔόΑΎΗϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕϭΩϷ ϰϠϋ ϝϣΗηϳϭ ˬΓΩΎϔϟ έΎόγ έρΎΧϣϟ ωϭέϔϟ ν ˷έόΗ ϯΩϣ ϲϟΎΗϟ ϝϭΩΟϟ ιΧϠϳ
.ϖΑγ ΎϣϬϳ
ΔϠ˷ϣΣϣ έϳϏ
ΓΩΎϔϟΎΑ
ϡϫέΩ ϑϟ

ωϭϣΟϣϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

ϰϟ· ΓΩΣϭ Δϧγ
Εϭϧγ ˾
ϡϫέΩ ϑϟ

ϰϟ· έϬη ˼
ΓΩΣϭ Δϧγ
ϡϫέΩ ϑϟ

ϥϣ ϝϗ
έϬη ˼
ϡϫέΩ ϑϟ

˽˼̀က˽˾̀
˽̀က˼˾́
́က˺˽̀
˺˺˹က̀˺˾
˿˹˼က˿̀̀

˼̀က˽˾̀
˺˹က˹˺˺
˾က˿˾˿
˾˼က˺˻˽

-

˺˾က˿˹˻
˺˺˹က˺˹̂
˿˿က̀˼˿
˺̂˻က˽˽̀
˽˺˺က˻˼˹

˺˾က˿˹˻
˺˽က˻˽˽
˿˼က˾˿˻
̂˼က˽˹́
(˽˹က˻́˽)

-

˻˹˹က˹˹˹
˺˺က́́˾
˻˺˺က́́˾

˻˹˹က˹˹˹
˻˾က˽˿˻
˻က˽̂˺
˺˺˹က̀˺˾
˼˼́က˿˿́

˽̂

˿˿

έρΎΧϣϟΎΑ ΔΣ˷Οέϣϟ ΕΩϭΟϭϣϟ
˻˹˻˹
˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ
ϡϫέΩ ϑϟ
˽˿˼

˿˼˹

˼˽က˿˿˹

ΕΎϛέη ϰϠϋ ΕΎΑϟΎρϣ

˿́̀က˺˺˾

ΕΎΑϟΎρϣϟ ωϭϣΟϣ

(ΔϣΗΗ)
ΔϳϟΎϣϟ έρΎΧϣϟ ΓέΩ· ϑ˷ϧλϣ ν˼˷έόΗ
˿˽˻က˺˿˿
:Ϫϧϣ

˽˽က̂˽̂
˿́̀က˺˺˾(ΔϣΗΗ)

ϑ˷ϧλϣ έϳϋ ν ˷έόΗ

ϝΎϣϟ αέ ΓέΩ·ν ˷έόΗϟ˿ωϭϣΟϣ
-˼

ΕΎΑϭϠρϣϟ

- - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϯέΧ
ϙϭϧΑϟ ΔϘΣΗγϣ
ώϟΎΑϣ
ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ
ΕέΎϣϹ ωϭέϓ
ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ
ϱΩϳέϛ
-

̂˾က́˿˾

˼က˹˹˹
˻˹́က́́˾

̂˿က˹˼̂
˻˽˻က˿˻̂

-

ϭ ωϭέϔϟ ΔόϣγΑ έέοϹ ϡΩϋϭ ΔϳϟΎϣϟ έΎγΧϟ ϱΩΎϔΗ ϥϳΑ ϥίϭΗ ΙΩΣΈΑ ϝϳϐηΗϟ έρΎΧϣ ΓέΩ· ϰϟ· ωϭέϔϟ ϑΩϬΗ
.ϑϳϟΎϛΗϟ ϲϓ ϡΎϋ ϝ˳ ϛηΑ ΩΎλΗϗϻ ϊϣ ΎϬϳϔυϭϣ ϭ ΎϬΗΩϭΟϭϣ
ϝΎϣϟ αέ ΕΎΑϠρΗϣ ˾-˿-˼

ωϮϤΠϤϟ

ÏÍÏÎ

ƑƄŮƕ¦

ʔŞʦʸǺ ¾ʗŶʸƃ¦
ʤŵʗƃ¦ ȊʠʳƆ
ȏ®œʶʯſƙ¦
»ʗƌʯʴʸƃ¦

ϢϫέΩ ϒϟϷΎΑ

(ΔϣΗΗ) ΔϳϟΎϣϟ έρΎΧϣϟ ΓέΩ·

˼

ΓΪΎϔϟ έΎόγ ΪϮϋ

ϕϭγϟ
έρΎΧϣ
˼-ώϠΑ
˼
(̃˹̄́˽ - ˻˹˻˹) ̃˹̄˺˹ ˯ϼϤόϟ ϊΩϭ ΔϔϠϜΗ ςγϮΘϣ ώϠΑ .(̃˻̄˾˿ -˻˹˻˹) ̃˹̄˿˾ ΕΎϴϔϠδϟϭ νϭήϘϟ ϰϠϋϭ (̃˺̄˿˾ - ˻˹˻˹) ̃˺̄̀́ ϙϮϨΒϟ ϯΪϟ(ΔϣΗΗ)
ΓΪλέϷϭ
ϊΩϮϟ
Αέ ςγϮΘϣ
.(̃˹̄˿˽ - ˻˹˻˹) ̃˹̄˺̂ ΔΒδϨΑ ϞΟϷ νϭήϘϟϭ ϙϮϨΒϠϟ ΔϘΤΘδϤϟ ώϟΎΒϤϟϭ
(ΔϣΗΗ) ΓΩΎϔϟ έΎόγ έρΎΧϣ ˼-˼-˼

ΔϠ˷ϣΣϣ έϳϏ
ΓΩΎϔϟΎΑ
ϡϫέΩ ϑϟ

(˽˻) ωϭϣΟϣϟ

ϡϫέΩ ϑϟ

ϰϟ· ΓΩΣϭ Δϧγ
Εϭϧγ ˾
ϡϫέΩ ϑϟ

ϰϟ· έϬη ˼
ΓΩΣϭ Δϧγ
ϡϫέΩ ϑϟ

ϥϣ ϝϗ
έϬη ˼
ϡϫέΩ ϑϟ

˻˹˻˹ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ
ΕΩϭΟϭϣϟ

ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ϑέλϣ ϯΩϟ ΓΩλέϭ ΩϘϧ
ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ
ΕέΎϣϹ
- έΎϣΛΗγϻϭΓΩΣΗϣϟ
ϝϳϭϣΗϟ
ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ
˻˾˹က˹˹˹ ωϭέϓ ˺˾˹က˹˹˹
ϱίϛέϣϟ
˻˺က́˹˻
ϯέΧϝϭΣ
ϙϭϧΑ ϥϣ
ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
˻˹˻˺-- έΑϣγϳΩ ˽˽က˻̂˾
˼˺ -ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ
ΔϧγϠϟΔϳΟέΎΧϟ
ΔϳϟΎϣϟ
ΕΎϧΎϳΑϟ
ΕΎΣΎοϳ·
˺́က˹̀˺
ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ ϥϣ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ

˾˽˻က́́˾
̀˿က˹˺˾
˻˺က˼˿˹
˼˽က˿˿˹
˻˻́
˿̀˾က˺˽́

˺˽˻က́́˾
̂က̂˺́(ΔϣΗΗ)
˼က˻́̂
˻˻́
˺˾˿က˼˻˹

-

˻̂˽က˻̂˾

˼˽က˿˿˹
˻˻˽က˾˼˼

ΕΎϳϔϠγϭ νϭέϗ
ϯέΧ ΕΩϭΟϭϣ
ΕΩϭΟϭϣϟ ωϭϣΟϣ

˾က˿˾˽
˺̀̂က˹˽˹
̀̀က˿́˻
˻˿˻က˼̀˿
˽˺˻က̀̀˻

˾က˿˾˽
˺˼˺က˻̂˺
̀̀က˾˹́
˻˺˽က˽˾˼
(˾́က˺˼˼)

-

˻̂˽က˻̂˾

˽̀က̀˽̂
˺̀˽
˽̀က̂˻˼
˺̀˿က˿˺˹

ΕΎΑϭϠρϣϟ
ϯέΧ ϙϭϧΑϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ΔϳΟέΎΧϟ ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϠϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
(ΔϣΗΗ) ϕϭγϟ έρΎΧϣ
-˼
˯ϼϣόϠϟ ΔϘΣΗγϣ˼ώϟΎΑϣ
ϯέΧ ΕΎΑϭϠρϣ
ΕΎΑϭϠρϣϟ ωϭϣΟϣ
(ΔϣΗΗ) ΓΩΎϔϟ έΎόγ έρΎΧϣ
-˼-ϕέϓ
˼
ΓΩΎϔϟ έΎόγ˼έΛ΄Η

(ΔϣΗΗ) ΔϳϟΎϣϟ έρΎΧϣϟ ΓέΩ·

˼

˱ ΎΑϠϘΗ ωϭέϔϟ νέΗϔΗ .ΓΩΎϔϟ έΎόγ ΕΎϛέΣ ϲϓ ϝϣΗΣϣϟ ϝϭϘόϣϟ έϳϐΗϟ έϳΛ΄Η αΎϳϗ ϝϼΧ ϥϣ ΓΩΎϔϟ έΎόγ έρΎΧϣ ϡϳϳϘΗ ϡΗϳ
:ΦϳέΎΗϟ ϙϟΫΑ ΕΩϭΟϭϣϟ ϲϓΎλϭ Δϧγϟ Αέ ϲϓΎλ ϰϠϋ ϲϟΎΗϟ έϳΛ΄Ηϟ έ˷ΩϘΗϭ ˬαΎγ ΔρϘϧ ˻˹˹ ϊϗϭΑ ΓΩΎϔϟ έΎόγ ϲϓ
Ωϭϔϟ ϑϳέΎλϣ
˻˹˻˹
˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ
ϡϫέΩ ϑϟ
̂˾́

Ωϭϔϟ ΕΩέϳ·
˻˹˻˹
˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

˺က̂́˺

˺˹̄˼̀̀

αΎγ ΔρϘϧ ˻˹˹ ϊϗϭΑ ΓΩΎϔϟ έΎόγ ΏϠϘΗ

˺˺̄˹˺˺

Δϟϭϳγϟ έρΎΧϣ

˽-˼

ΔϘΣΗγϣ ΑλΗ ΎϣΩϧϋ ΔϳϟΎϣϟ ΎϬΗΎΑϭϠρϣΑ ΔρΑΗέϣϟ ΩΩγϟ ΕΎϣίΗϟΎΑ ˯Ύϓϭϟ ϰϠϋ ωϭέϔϟ ΓέΩϗ ϡΩϋ έρΎΧϣ ϲϫ Δϟϭϳγϟ έρΎΧϣ
ώϟΎΑϣ ΩΩγΑ ΔϘϠόΗϣϟ ΕΎϣίΗϟϻΎΑ ˯Ύϓϭϟ ϲϓ ωϭέϔϟ ϕΎϔΧ· ϙϟΫ ϰϠϋ ΏΗέΗϳ Ωϗ .ΔΑϭΣγϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ώϟΎΑϣϟ νϳϭόΗ ϰϠϋϭ
ϊγϭ ϕΎρϧ ϰϠϋ ΔυϓΎΣϣϠϟ ϡΎυΗϧΎΑ Δϟϭϳγϟ Ώγϧ ΔΑϗέϣΑ ΕΎΑϭϠρϣϟϭ ΕΩϭΟϭϣϟ ΔϧΟϟ ϡϭϘΗ .νέϗϹ ΕΎϣίΗϟϭ ϥϳϋΩϭϣϟ
.Δϳϧϣίϟ ΕέΗϔϟϭ ΕΎΟΗϧϣϟϭ ΔϳϓέϐΟϟ ϖρΎϧϣϟϭ Εϼϣόϟ ΙϳΣ ϥϣ ωϭϧΗϟ ϥϣ

Δϟϭϳγϟ έρΎΧϣ ΓέΩ· Δϳϟ
ϯΩϟ ΔϳϠΧΩϟ ΕΩΎηέϹϭ ϱίϛέϣϟ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ϑέλϣ ΕΎΑϠρΗϣϟ ˱ Ύ Ϙϓϭ ΔϳΩϘϧϟ ΎϬΗϟϭϳγ ΓέΩΈΑ ωϭέϔϟ ϡϭϘΗ
ΔϔλΑ Δϟϭϳγϟ ϝΩόϣ ΔόΑΎΗϣΑ ΕΎΑϭϠρϣϟϭ ΕΩϭΟϭϣϟ ΔϧΟϟ ϡϭϘΗ .ΕΎΑϭϠρϣϟϭ ΕΩϭΟϭϣϟ ΔϧΟϟ ϝΑϗ ϥϣ Δϋϭοϭϣϟ ωϭέϔϟ
.ρϭέηϟϭ ΕΎΟΗϧϣϟϭ ΔϳϓέϐΟϟ ϖρΎϧϣϟϭ ΕϼϣόϠϟ έϳΑϛ ωϭϧΗΑ υΎϔΗΣϼϟ ΔϳέϭΩ
ϊΩϭϠϟ ̃˺˽ϭ ϝΟϷ ϊΩϭϠϟ ̃˺ ΔΑγϧΑ ϙϟΫϭ ϲρΎϳΗΣϻ ΕΎΑϠρΗϣ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩϟ ϱίϛέϣϟ ϑέλϣϟ ΩΩΣ
ˬϊΩϭϟ ϰϟ· ΕΎϳϔϠγϠϟ ˺:˺ ϝΩόϣ ϰϠϋ ΔυϓΎΣϣϟ ˱ Ύοϳ ϱίϛέϣϟ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ϑέλϣ ρέΗηϳ .ΏϠρϟ ΕΣΗ
ΔΛϼΛ ϥϋ ϲϘΑΗϣϟ ΎϬϠΟ Ωϳίϳ ϲΗϟ ϙϭϧΑϟ ϥϳΑ Δϔυϭϣϟ ώϟΎΑϣϟ ΎϬϳϟ· ˱ ΎϓΎοϣ) ΕΎϳϔϠγϟϭ νϭέϘϟ ΩϳίΗ ϻ ϲϐΑϧϳ ϙϟΫ ΏΟϭϣΑϭ
ϑέλϣϟ ϝΑϗ ϥϣ έέϘϣ ϭϫ Ύϣϟ ˱ Ύ Ϙϓϭ ΔΗΑΎΛϟ ϝϭϣϷ ϰϠϋ (έϬη ΔΗγ ϥϋ ϲϘΑΗϣϟ ΎϬϠΟ Ωϳίϳ ϲΗϟ ϙϭϧΑϟ ϥϳΑ νϭέϘϟϭ έϬη
.ϱίϛέϣϟ
ϲρΎϳΗΣϻ ΕΎΑϠρΗϣϟ Δϳϭϣϟ ΔΑγϧϟ νϔΧ ϱίϛέϣϟ ϑέλϣϟ έέϗ ˬ(˺̂-Ωϳϓϭϛ) Ύϧϭέϭϛ ΔΣΎΟ ΕΎϳϋΩΗ ϥϣ ϑϳϔΧΗϠϟ
̃˺˽ ϥϣ ˬϑλϧϟ ϰϟ· ϙϭϧΑϟ ϊϳϣΟϟ ΔϬΑΎηϣϟ ΕΎΑΎγΣϟϭ ΏϠρϟ ΕΎΑΎγΣϭ έϳϓϭΗϟ ΕΎΑΎγΣϭ ΔϳέΎΟϟ ΕΎΑΎγΣϟ ϰϠϋ ϱΩϘϧϟ
ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ
.έΧ έΎόη· ϰΗΣ ˬ˻˹˻˹ ϝϳέΑ ̀ ϥϣ  ˱έΎΑΗϋ ˬ̃̀ ϰϟ·

(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·

ΔϘΗηϣϟϭ ΔϘΗηϣϟ έϳϏ ΔϳΩϘϧϟ ΕΎϘϓΩΗϟ ˺-˽-˼

³£± ʧƈ ¿ÃƗ§ Șʷƅ§ řॼʶʻƅ ƑƊ¯Ɨ§ ʙʴƅ§
řǽ¯ŕŸƅ§ řॽؔƆʺƅ§ ½ʨƂţ ¿ŕƈ
³£± ʧƈ ¿ÃƗ§ Șʷƅ§ řॼʶʻƅ ƑƊ¯Ɨ§ ʙʴƅ§
¿ŕʺƅ§
¿ŕʺƅ§ ³£± řǽŕſ ؗřॼʶʻƅ ƑƊ¯Ɨ§ ʙʴƅ§
ϝΎόϔϟ ΔϳΩΎλΗϗϻ ΕΎΑϠϘΗϟ ϲρΎϳΗΣ

˽-˼

ΔϘΗηϣϟ έϳϏ ΔϳΩϘϧϟ ΕΎϘϓΩΗϟ ˺-˽-˼

(˽˽)
ωϭϣΟϣϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

˿ ϥϣ έΛϛ
έϬη
ϡϫέΩ ϑϟ

˼ ϰΗΣ
έϬη
ϡϫέΩ ϑϟ

˿–˼
έϬη
ϡϫέΩ ϑϟ

˺˾က˿˹˻
˺˺˹က˺˹̂

-

-

˿˿က̀˼˿
˺˽က˼́˿
˻˹˿က́˼˼

˺˹က˻̀˿
˺˹က˻̀˿

˼က˹˹˹
˾̀˹
˼က˾̀˹

˾က˿˾˽
˺̀̂က˹˽˹

-

-

̀̀က˿́˻
˺˽က˿́˹
˻̀̀က˹˾˿

˺˹က˾˹˻
˺˹က˾˹˻

˼˻˻
˼˻˻

˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺
ϯέΧ ϙϭϧΑϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϠϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ΔϳΟέΎΧϟ
˯ϼϣόϠϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ

˺˾က˿˹˻
˺˺˹က˺˹̂
˿˼က̀˼˿
˼က˾˽˹
˺̂˻က̂́̀

ϯέΧ ΕΎΑϭϠρϣ

ΔϣϭλΧϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎΑϭϠρϣϟ ωϭϣΟϣ

˻˹˻˹ έΑϣγϳΩ ˼˺

ϯέΧ ϙϭϧΑϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϠϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ΔϳΟέΎΧϟ
˯ϼϣόϠϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ

˾က˿˾˽
˺̀̂က˹˽˹
̀̀က˿́˻
˼က́˾˿
˻˿˿က˻˼˻

ϯέΧ ΕΎΑϭϠρϣ

ΔϣϭλΧϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎΑϭϠρϣϟ ωϭϣΟϣ

ϕΎϘΣΗγ ΕΎϋϭϣΟϣ ϰϟ· ˬωϭέϔϟ ϯΩϟ ϲϟΎϣΟϹ αΎγ ϰϠϋ ΎϬΗϳϭγΗ ϡΗϳγ ϲΗϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕϭΩϷ ϩΎϧΩ οϭϣϟ ϝϭΩΟϟ ϝϠΣϳ
ϲϓ ΔϧϳΑϣϟ ώϟΎΑϣϟ ϥ· .ϱΩϗΎόΗϟ ϕΎϘΣΗγϻ ΦϳέΎΗ ϰΗΣ ϲϟΎϣϟ ίϛέϣϟ ϥΎϳΑ ΦϳέΎΗ ϥϣ ΔϳϘΑΗϣϟ ΓέΗϔϟ αΎγ ϰϠϋ ΔϠλ ΕΫ
.ΔϣϭλΧϣϟ έϳϏ ΔϳΩϗΎόΗϟ ΔϳΩϘϧϟ ΕΎϘϓΩΗϟ ϝΛϣΗ ϝϭΩΟϟ
ϥϣ έΛϛ
ΓΩΣϭ Δϧγ
ϡϫέΩ ϑϟ

ωϭϣΟϣϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

ȑ¯ŕʸʱƁƛ§ ʦŷʙƅ§ Ȍʢʵƈ ʖŠʨʺǼ ȑʜؗʛʺƅ§ ©ʙʴʱʺƅ§ řॽȃʛŸƅ§ ª§±ŕƈƙ§ ¼ʛʸƈ ŕƎƈʙƂǽ Ɠʱƅ§ ¿ŕʺƅ§ ³£± ʜʽſʴś řƈʜţ ʧƈ ¡ʜʳƄ
ÏÓ ʧƈ ±
Æ§ ŕॼʱŷ§ ØÔÎ ƑʸƁ£ ʙʴǼ ØÐ.Ó řॼʶʻŗ ¿ŕʺƅ§ ³£± ƑƆŷ ȍŕſʴƅ§ Ɠʡŕॽʱţ§ ʧƈ ©¯ŕſʱŬƛŕǼ ¹ÃʛſƆƅ ŢʺʶÊǽ ¼ʙƎʱʶʺƅ§
ªŕॼƆʢʱʺƅ ƑƊ¯Ɨ§ ʙʴƅ§ ʠſʵʻƔ ¿ŕʺƅ§ ³£ʛƅ ʅॽɿʵʱƅ§ §ʚƎƅ Ȉƈŕؔƅ§ ¾ƜƎʱŬƛ§ ʙʻŷ .ÐÎÐÐ ʨʽƊʨƔ ÑÎ Ƒʱţ ÐÎÐÏ ³±ŕƈ
ȈŰ§ʨƔ .©¯ʙʴʺƅ§ ©ʙʺƅ§ ʧʺŲ ŶƂś Ɠʱƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ª§ʛʱſƅ (ÆŕƂǼŕŬ Șʰʢʺƅ§ ØÏÑ.Î ȈŗŕƂƈ) ØÏÏ.Ó Ƒƅ¥ ¿ŕʺƅ§ ³£± řǽŕſ ؗřॼʶƊ
řʻʶƆƅ ȑʜؗʛʺƅ§ ©ʙʴʱʺƅ§ řॽȃʛŸƅ§ ª§±ŕƈƙ§ ¼ʛʸƈ ªŕƎʽŠʨʱƅ Æŕ ƂžÃ ¿ŕʺƅ§ ³£ʛƅ ¿ʙŸʺƅ§ ƑƊ¯Ɨ§ ʙʴƅ§ ªŕॼƆʢʱʺǼ ƌƈ§ʜʱƅ§ ʥʻʰƅ§
.ÐÎÐÏ ʛʰʺʶǽ¯ ÑÏ Ɠž řॽƎʱʻʺƅ§

(˿˹)
(˿̀)

(˾˼)

ϯέΧ ΕΎΑϭϠρϣ
ΕΎΑϭϠρϣϟ ωϭϣΟϣ
ΓΩΎϔϟ έΎόγ έΛ΄Η ϕέϓ

(ΔϣΗΗ) Δϟϭϳγϟ έρΎΧϣ

ϕϭγϟ έρΎΧϣ
ΔϳΑϧΟϷ Εϼϣόϟ ϑέλ έρΎΧϣ

ϝϳϐηΗϟ έρΎΧϣ ˽-˿-˼

ÏÍÏÍ
ʔŞʦʸǺ ¾ʗŶʸƃ¦
ʤŵʗƃ¦ ȊʠʳƆ
ȏ®œʶʯſƙ¦
ƑƄŮƕ¦
»ʗƌʯʴʸƃ¦

ΔϳΟέΎΧϟ ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϠϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ

ϕΎϘΣΗγϻ ϝΎΟ αΎγ ϰϠϋ ΔϘΗηϣϟ έϳϏ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎΑϭϠρϣϠϟ ˱ Ύ Ϙϓϭ ωϭέϔϟ ϰϠϋ ΔϘΣΗγϣϟ
ΕΎϘϓΩΗϟ
ϲϟΎΗϟ ΓέΩ·
ϝϭΩΟϟ νέόϳ
(ΔϣΗΗ)ΔϳΩϘϧϟ
ΔϳϟΎϣϟ
έρΎΧϣϟ
˼
.ΔϣϭλΧϣϟ ΔϳΩϗΎόΗϟ ΔϳΩϘϧϟ ΕΎϘϓΩΗϟ ϝΛϣΗ ϲϟΎΗϟ ϝϭΩΟϟ ϲϓ ΔΟέΩϣϟ ώϟΎΑϣϟ ϥ· .ϲϟΎϣϟ ίϛέϣϟ ϥΎϳΑ ΦϳέΎΗΑ ΔϳΩϗΎόΗϟ

.(̃˺˹̄˾ :˻˹˻˹) ˼ ϝίΎΑ ϥϋ ̃˺˹̄˾ ΔΑγϧΑ ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ϝΎϣϟ αέ ΔϔϠϛΗ ΏΎγΗΣ ϡΗ

ΓήΜόΘϣ ήϴϏ
ΔϳΩΎϋ ΔΌϓ
ΔΒϗήϤϟ ΔϤΎϗ ΔΌϓ
ΓήΜόΘϣ
ΩΪδϟ Ϧϋ ϒϠΨΗ

˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ
ΕΩϭΟϭϣϟ
ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ϑέλϣ ϯΩϟ ΓΩλέϭ ΩϘϧ
ϱίϛέϣϟ
ϯέΧ ϙϭϧΑ ϥϣ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ΔϳΟέΎΧϟ ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ ϥϣ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ΕΎϳϔϠγϭ νϭέϗ
ϯέΧ ΕΩϭΟϭϣ
ΕΩϭΟϭϣϟ ωϭϣΟϣ

ϝϭΣΔϘΣΗγϣ
ΕΎΣΎοϳ·
(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺
˼က˹˹˹ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ
˺̀˽ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ˯ϼϣόϠϟ
ώϟΎΑϣ

ΓΩΣϭϣϟ ΔϳΟϬϧϣϠϟ ˱ ΎϘϓϭ ϕϭγϟ έρΎΧϣΑ ΔϘϠόΗϣϟ ϝΎϣϟ αέ ΕΎΑϠρΗϣ ˼-˿-˼
ϝΎϣϟ αέ ΔϔϠϛΗ
˻˹˻˹
˻˹˻˺
(˾˻)
ϡϫέΩ ϑϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

˻˹˻˹ έΑϣγϳΩ ˼˺
ΔϠΑΎϗ) ΔϣΩΧΗγϣ έϳϏ ΕΎϣίΗϟ
(ρϭέη ϥϭΩ ˯ΎϐϟϺϟ

(ΔϣΗΗ) ΔϳϟΎϣϟΕϼϳϬγΗϭ
έρΎΧϣϟΕϻϭΑϗϭ
ΓέΩ· ΕϻΎϔϛ˼

ΕέϳΛ΄Ηϟ ϩΫϫ ΩϧΗγΗ .Δρ˷γΑϣ ΕέϭλΗ ϰϠϋ ΔϣΎϗϭ ΏγΣϓ ϳοϭΗϟ νέϏϷ ϲϫ ΓΩΎϔϟ έΎόγ ϰϠϋ ϩϼϋ ΔϧϳΑϣϟ ΕέϳΛ΄Ηϟ
(˽˺)
ΕΎΑϭϠρϣϭ
ϝΎϔϗϹ έόγΑ (ϡϫέΩ ϑϟ ˾˺́̄́˻́ – ˻˹˻˹) ϡϫέΩ ϑϟ ˾˾˹̄˾˾˼ ΔϣϳϘΑ ΓΩΎϔϟΎΑ ΔϠ˷ϣΣϣ ΕΩϭΟϭϣ ϰϟ·
έΎόγ ϲϓ έΛ΄Ηϟ ϲϋΩΗγϳ ϻ .ϝΎϔϗϹ έόγΑ (ϡϫέΩ ϑϟ ˽̀̄̂˻˼ – ˻˹˻˹) ϡϫέΩ ϑϟ ̂̂̄˹˼̂ ΔϣϳϘΑ ΓΩΎϔϟΎΑ ΔϠ˷ϣΣϣ
.ΓΩΎϔϟ έΎόγ ϲϓ ΕΎϛέΣϟ έΛ ϥϣ ΩΣϠϟ ΓέΩϹ ϝΑϗ ϥϣ Ε˯έΟ· ΫΎΧΗ ΓΩΎϔϟ

ωϮϤΠϤϟ

˻˹˻˺ ήΒϤδϳΩ ˼˺ ϲϓ

(˻က́˼̂)

ωϭϣΟϣϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

ϝΎϣϟ αέ ϥϣ ϲϧΎΛϟ ϖηϟ
ϡΎϋ ιλΧϣ
ϲϣϳυϧΗϟ ϝΎϣϟ αέ ωϭϣΟϣ

ØÖ.Ó
ØÏÎ.Ó
ØÏ.Î

(˻˿˿)
ņņņņņņņņ
˺˺˹̄̀˺˾

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

ϡϫέΩ ϑϟ

ΔΑγϧΑ νΎϔΧϧ
̃˺˹

ϝΎϣϟ αέ ϥϣ ϝϭϷ ϖηϟ
ι˷λΧϣϟ ϝΎϣϟ αέ

ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣϟ ϲϣΎυϧϟ ϲρΎϳΗΣϻ

ϢϫέΩ ϒϟϷΎΑ

ΎϤϛ ΔϳήΘϓΪϟ ΔϤϴϘϟ ϲϟΎϤΟ·
˻˹˻˺ ήϳΎϨϳ ˺ ϲϓ
Ε΄θϧ ΓΪϳΪΟ ΕΩϮΟϮϣ
ΎϬΘϴΒΜΗ Ϧϋ ϒϗϮΘϟ ϢΗ ΕΩϮΟϮϣ
(ΕΎΑϮτθϤϟ ˯ΎϨΜΘγΎΑ) ΎϫΩΪγ ϭ

ϡϫέΩ ϑϟ

ΔΑγϧΑ ωΎϔΗέ
̃˺˹

ΕΎΣΎοϳ·

ØÖ.Ó
ØÏÎ.Ó
ØÐ.Ó

˻˿˿
̀˼က˽˻˾

˻˹˻˹

ΔΑγϧΑ νΎϔΧϧ
̃˺˹

ϥϣ ΙϟΎΛϟ έϭΣϣϟ έΎρ· ΏΟϭϣΑ έρΎΧϣϟΎΑ ΔΣΟέϣϟ ΕΩϭΟϭϣϟϭ ϝΎϣϟ αέ έΩΎλϣ ϥϋ ΡΎλϓϹΎΑ ΔϣίϠϣ ωϭέϔϟ ϥ·
.ϩΎϧΩ ϥϳΑϣ ϭϫ Ύϣϟ ˱ ΎϘϓϭ ˬ˼ ϝίΎΑ
(˽̂)

ØÖ.Ó
ØÏÎ.Ó
ØÏ.Î

-

(ΔϣΗΗ) Εϼϣόϟ έρΎΧϣ ˻-˼-˼

ΔϳΑϧΟϷ ΕϼϣόϟΎΑ ΔηΎϧϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕϭΩϷ ΏϠϏ ϥ· ΙϳΣ ΔϳΑϧΟϷ Εϼϣόϟ ϑέλ έρΎΧϣϟ ΩϭΩΣϣ ϝ˳ ϛηΑ ωϭέϔϟ νέόΗΗ
ΕΎϣίΗϟ
ϝΛϣΗ ωϭέϔϟ ϝΑϗ ϥϣ ΔϣέΑϣϟ ΔϠΟϵ ΩϭϘόϟ ϥ· .ϲϛϳέϣϷ έϻϭΩϟΎΑ ΔρϭΑέϣ ΕϼϣόΑ ϭ ϲϛϳέϣϷ έϻϭΩϟΎΑ Ύϣ· ϲϫ
(˼̂
)
.ΔϣΎϫ έϳϏ ΩϭϘόϟ ϩΫϬΑ ΔρΑΗέϣϟ ΔϳΑϧΟϷ Εϼϣόϟ ϑέλ έρΎΧϣ ΩόΗϭ ˬΕϼϣόϟ ϊϳΑϭ ˯έηϟ ΔϟΩΎΑΗϣ

.řʻʶƅ§ ¿ƜŦ ¹ÃʛſƆƅ ¿ŕʺƅ§ ³£± ©±§¯¥(ŗʸʯř)
Ɠž řȄ¾œʸƃ¦
ʛƍʨŠ ²¢
ª§°ʛʽʽżś
¨°¦®¤¾ŕʻƍÓʝॽƅ
-Ð

ØÖ.Ó
ØÏÎ.Ó
ØÐ.Ó

˼˽̄˼̂˽
˻̄́̂˿

ϲγϳέϟ ίϛέϣϠϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
˺˼˺က˹˾˼
ΔϳΟέΎΧϟ ωϭέϔϟϭ
˼˻က̀˼˾
˯ϼϣόϠϟ
ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
(ΔϣΗΗ)
ΔϳϟΎϣϟ έρΎΧϣϟ
ΓέΩ·
˼
ϯέΧ ΕΎΑϭϠρϣ
˼-˼
˺˿̂က˽˽˻ (ΔϣΗΗ) ϕϭγϟ έρΎΧϣ ωϭϣΟϣϟ
˼̀˼က̂˻˹ Δϳϣϭϣόϟ Δϳϧίϳϣϟ ίϛέϣ ϲϓΎλ

˽̀က̂́̀
˺́က̀́˻
˿˿က̀˿̂
˼˿က˿˻̀

˼ ϝίΎΑ ΕέέϘϣϟ ˱ ΎϘϓϭ ϝΎϣϟ αέ ΔϳΎϔϛϭ ϝΎϣϟ αέ ϝϛϳϫ ˺-˿-˼

:ªŕॽɿƆʶƅ§Ã ¶ÃʛƂƅŕǼ ȘƆŸʱƔ ŕʺॽɾ řȄʛʱžʙƅ§ řʺॽʁƅ§ ƓƅŕʺŠ¥ Ɠž ª§ʛʽżʱƆƅ ȈʽƆʴś ƓƆƔ ŕʺॽɾ
˼ ΔϠΣήϤϟ

˻˻က̀˼̂
˻˻က̀˼̂
˻˼˿

Ó-Ð

.¹ʛſƆƅ ¿ŕʺƅ§ ³£± ªŕॼƆʢʱƈ řॼʀ§ʛƈÃ ʙƔʙʴʱŗ ©ʙʴʱʺƅ§ řॽȃʛŸƅ§ ª§±ŕƈƙ§ řƅÃʙƅ ȑʜؗʛʺƅ§ ¼ʛʸʺƅ§ ÀʨƂǽ

ØÕ.Î

˼˽̄˿˿˹
̀˿̄˼˻˺

˼က˽˻˿
˼က˽˻˿
˺က̂́̂

˻˿̀က́˿̂
˾˻˹က˾˻˿

˼˺˿က˽˹˼
˺˾က˾̂̀
˼˺က˹̂̂
˺˻က˻˽˾

ΕΩϭΟϭϣϟ
ϑέλϣ ϯΩϟ ΓΩλέϭ ΩϘϧ
ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ
ϲϟΎϣΟ· ˬϱίϛέϣϟ
ˬϯέΧ ϙϭϧΑ ϥϣ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ϲϟΎϣΟ·
ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ ϥϣ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ϲϟΎϣΟ· ˬΔϳΟέΎΧϟ ωϭέϔϟϭ
ϲϟΎϣΟ· ˬΕΎϳϔϠγϭ νϭέϗ
ϯέΧ ΕΩϭΟϭϣ
ωϭϣΟϣϟ

ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟΕΎΑϭϠρϣϟ
ϱΩϳέϛ

˾̂˼က˻́˼
˾̂˼က˻́˼

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

ΕΎΑϭϠρϣϟ
ϯέΧ ϙϭϧΑϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ϲγϳέϟ ίϛέϣϠϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ΔϳΟέΎΧϟ ωϭέϔϟϭ
˯ϼϣόϠϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ϯέΧ ΕΎΑϭϠρϣ
ωϭϣΟϣϟ
Δϳϣϭϣόϟ Δϳϧίϳϣϟ ίϛέϣ ϲϓΎλ

˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ
˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ
ΔϧγϠϟ
ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ
ϝϭΣΔϘΣΗγϣ
ΕΎΣΎοϳ·
(ΔϣΗΗ)
˾က˿˾˽
ϯέΧ ϙϭϧΑϟ
ώϟΎΑϣ

˾က˿˾˽

˺˺က˼˺˻
˺˺က˼˺˻

˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

ΕΩϭΟϭϣϟ
ϑέλϣ ϯΩϟ ΓΩλέϭ ΩϘϧ
ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ
ϲϟΎϣΟ· ˬϱίϛέϣϟ
ˬϯέΧ ϙϭϧΑ ϥϣ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ϲϟΎϣΟ·
ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ ϥϣ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ϲϟΎϣΟ· ˬΔϳΟέΎΧϟ ωϭέϔϟϭ
ϲϟΎϣΟ· ˬΕΎϳϔϠγϭ νϭέϗ
ϯέΧ ΕΩϭΟϭϣ
ωϭϣΟϣϟ

˻˹˻˹ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ

̀˿က˹˺˾

˺က˼˺˺က˾̂˽
˺က˾˿˽က˻˾˺

¾œʸƃ¦ ²¢° ¨°¦®¤

ϲΗέΎϣ· ϡϫέΩ
ϡϫέΩ ϑϟ

˾˽˻က́́˾

έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ϥϳΗϳϬΗϧϣϟ ϥϳΗϧγϟ ϝϼΧ ϲϧΎΛϟϭ ϝϭϷ ϥϳϳϭΗγϣϟ ϥϳΑ ΔϳϟΎϣ ΕΎΑϭϠρϣ ϭ ΔϳϟΎϣ ΕΩϭΟϭϣ ϱ ϝϳϭΣΗ ϡΗϳ ϡϟ
.˻˹˻˹ ϭ ˻˹˻˺

ØÕ.Î

˺ ΔϠΣήϤϟ
ΔϳΩήϓ

ϲϛϳέϣ έϻϭΩ
ϡϫέΩ ϑϟ

˻˾˻က˿˾̀

ØÕ.Î

˻ ΔϠΣήϤϟ
ΔϳΩήϓ

ϭέϭϳ
ϡϫέΩ ϑϟ

-

ΔϳϧΑϟϭ ΕΎϳϧϘΗϟϭ ΕΎϳϠϣόϟ ϕΎϔΧ· ϭ έϭλϗ ϥϋ ΔηΎϧϟ ΓέηΎΑϣϟ έϳϏ ϭ ΓέηΎΑϣϟ ΓέΎγΧϟ έρΎΧϣ ϲϫ ϝϳϐηΗϟ έρΎΧϣ
ϙϠΗ ϝΛϣ ˬΔϟϭϳγϟ έρΎΧϣϭ ϕϭγϟ έρΎΧϣϭ ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣ ϑϼΧΑ ϯέΧ ΔϳΟέΎΧ ϝϣϭϋ ϥϣϭ ωϭέϔϟ ϝΧΩ ΔϳΗΣΗϟ
.ϲγγ΅ϣϟ ˯Ωϸϟ ˱ Ύϣϭϣϋ ΔϟϭΑϘϣϟ έϳϳΎόϣϟϭ ΔϳϣϳυϧΗϟϭ ΔϳϧϭϧΎϘϟ ΕΎΑϠρΗϣϟΎΑ ϡίΗϟϻ ϥϋ ΔΟΗΎϧϟ

ΕΎΌϔϟ

ϯέΧ
ϡϫέΩ ϑϟ

-

ØÕ.Î

ņņņņņņņņņ

-

˻˾˻က˿˾̀

.Ï-Ð-Ñ ŕʹǽƙ§ Ɠž řʻʽʰƈ ƋƜŷ£ ©±ʨؗʚʺƅ§ ªŕʯſƅ§ Ŷƈ ƑŮŕʺʱś Ɠʱƅ§ ¹ÃʛſƆƅ ƓƆŦ§ʙƅ§ ʅॽʻʸʱƅ§ řʯž Á¥ *

ωϮϤΠϤϟ

˻˻

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ
˽က́˾̂
(̂˾)
˽က̀˿˽

˻ ΔϠΣήϤϟ

̀˼˽˻˾
-

:ϥϋ Ωϭϔϟ ϑϳέΎλϣ
(˻̀ ΡΎοϳ·) ΔϳΟέΎΧϟ ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϠϟ ΔϘΣΗγϣ ΓΩλέ ˯ϼϣόϠϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ ϯέΧ ΔϳϛϧΑ ϊΩϭ -

Εϻϭϣόϟϭ ϡϭγέϟ ϝΧΩ ϲϓΎλ

ϢϫέΩ ϒϟϷΎΑ

˻˹˻˺
(˾̂) ωϮϤΠϤϟ

:ϥϣ Ωϭϔϟ ϝΧΩ
(˻̀ ΡΎοϳ·) ΔϳΟέΎΧϟ ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ ϯΩϟ ΓΩλέ ΕΎϳϔϠγϭ νϭέϗ ϯέΧ ΔϳϛϧΑ ΓΩλέ ΕΎϳϔϠγϟϭ νϭέϘϟ ϰϠϋ ΓΩΎϔϟ ϖϳϠόΗ -

Ωϭϔϟ ϑϳέΎλϣ

˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺
ΕΩϭΟϭϣϟ – ΔϠΟϵ ΔϳΑϧΟϷ Εϼϣόϟ ϑέλ ΩϭϘϋ

(«) Õ

ƓƆŦ§ʙƅ§ ƓƊŕʺʱœƛ§ ʅॽʻʸʱƅ§ ÀŕʤƊ Ƒƅ¥ Ǣ ŕʻʱŬ§ Áŕʺʱœƛ§ ʛʡŕʵʺƅ ¶ʛŸʱƆƅ ƑʸƁƗ§ ʙʴƅ§Ã Áŕʺʱœƛ§ ©¯ʨŠ ƋŕƊ¯£ ¿Ãʙʳƅ§ ŢŲʨƔ
.řƂƆŸʺƅ§ ʙœ§ʨ ſƅ§Ã řʺॽʁƅ§ ¶ŕſʵƊ§ ªŕʸʸʵƈ ƓƅŕʺŠ¥ Ɠƍ řŲÃʛŸʺƅ§ źƅŕॼʺƅ§ Á¥ .řʻʶƅ§ řǽŕƎƊ řƆţʛƈ ʅॽʻʸśÃ ¹ÃʛſƆƅ

˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ

˾က̀˿˿

ΕΎΑϭϠρϣϟ – ΔϠΟϵ ΔϳΑϧΟϷ Εϼϣόϟ ϑέλ ΩϭϘϋ

Ð ŗƄšʙʸƃ¦Â Ï ŗƄšʙʸƃ¦ µÂʙſ °œʸŵ¢

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ
˿˾
˻က̂˿˺
˺က˾̂̂
(˻က́̂˿)
˺က̀˻̂

-

.ª§ʨʻŬ Õ ʧƈ ʛʲƄ£ Ɠƍ Ñ řƆţʛʺƅ§ ¶ÃʛƁ .Ð(ΔϣΗΗ)
řƆţʛʺƅ§ΕΎϳϔϠγϭ
ʧʺŲ řʺœŕƁ
¶ÃʛƁ ʙŠʨƔ ́
ƛ
νϭέϗ
©œॻɽƄʴƃ¦Â µÂʙƀƃ¦ ŗʸॻɾ Ƒż µœŽʳƈƙ¦ ʝʶʳƆ

ϲΗέΎϣ· ϡϫέΩ
ϡϫέΩ ϑϟ

˽̀က˼˾́

(˼)

-

ŗʸॻɿƃ¦ ŗʷŽʳʹƆ ʙʻŹ ʥؒƃÂ ¨ʙŤŋʯƆ

Ƒƅ¥ ʛʽʷś ȐʛŦ£ ªŕƈʨƆŸƈ ʛž§ʨʱś ʦƅ ŕƈ řʺॽʁƅ§ řʹſʵʻƈ ÆŕƈʨƔ ×Î ʧƈ ȈƁ£ ©ʛʱſƅ ¯§ʙʶƅ§ ©ʛŦōʱƈ ªŕॽɿƆʶƅ§Ã ¶ÃʛƂƅ§ ʛʰʱŸś ƛ
ƛ -ÐÎÐÎ) ÐÎÐÏ ʛʰʺʶǽ¯ ÑÏ Ɠž ŕʺ ؗřʺॽʁƅ§ řʹſʵʻƈ ʛʽŻ ʧؔƅÃ ©ʛŦōʱƈ ªŕॽɿƆŬ Ã£ ¶ÃʛƁ ¾ŕʻƍ ʧȞǽ ʦƅ .ʥƅ° ʝȞŷ
.(¡ƓŮ

ΕΩϭΟϭϣϟ
ϡϫέΩ ϑϟ
-

ϑϭηϛϣϟ ϰϠϋ ΕΎΑϭΣγ
ΕΎϳϔϠγϟϭ νϭέϘϟ ωϭϣΟϣ

ϲϛϳέϣ έϻϭΩ
ϡϫέΩ ϑϟ

-

ÏÍÏÎ
ʤƋ°® Ȅƃ¢

ÐÎÐÎ
ʦƍ±¯ Ȇƅ£

Ύϣϳϓ ˯ϼϣόϟ ϥϋ ΔΑΎϳϧϟΎΑ ΔϳϠΣϣϭ ΔϳΑϧΟ Εϼϣϋ ϊϳΑϭ ˯έηΑ ΕΎϣίΗϟ ϥϣ ΔϠΟϵ ΔϳΑϧΟϷ Εϼϣόϟ ϑέλ ΩϭϘϋ ϥϭϛΗΗ
.ΓίΟϧϣϟ έϳϏ Δϳέϭϔϟ ΕΎϳϠϣόϟ ϙϟΫϛϭ ωϭέϔϟΎΑ ΔλΎΧϟ ΔρηϧϷΎΑ ϖϠόΗϳ

˽က˼˺˿

˺˺˹က̀˺˾
˺˺˹က̀˺˾

ϭέϭϳ
ϡϫέΩ ϑϟ

˽˼̀က˽˾̀

ΓΩΣϭϣϟ˼ ϝίΎΑ ΔϳΟϬϧϣϟ ˱ ΎϘϓϭ ωϭέϔϟ ν ˷έόΗ ϝϳϠΣΗ ˻-˿-˼

:ƑƄƒ œʸؕ ʕƈœؕ ŗॻƈœʸʯőƙ¦ ʙőœʴʳƃ¦ ʝʶʳƆ Ƒż ŗؕʙʲƃ¦ À¤

ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ

ȐʛŦƗ§ ¹Ãʛſƅ§ ʧŷ řǼŕॽʻƅŕǼ ŕƍʙʰؔś(ΔϣΗΗ)
ʦś (ʦƍ˻˹˻˺
±¯ ÁʨʽƆƈ έΑϣγϳΩ
×ÒÐ – ÐÎÐÎ
) ʦƍ
±¯ ÁʨʽƆƈ ΔϧγϠϟ
ÏɁÒÕÖΔϳϟΎϣϟ
źƆʰƈ ªƛ
ʨʰƂƅ§Ã ªƛŕſؔƅ§
ʧʺ»» » » »»ʹʱś
˼˺ ϲϓ
ΔϳϬΗϧϣϟ
ΕΎϧΎϳΑϟ
ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
.Ɠʶॽœʛƅ§ ʜؗʛʺƆƅ

(Ώ)́

ϯέΧ
ϡϫέΩ ϑϟ

-

ΕΎϳϔϠγϭ νϭέϗ
ΔϣϳϘϟ νΎϔΧϧ ΕΎλλΧϣ :˱ Ύ λϗΎϧ

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

˼˽က˿˿˹
˼˽က˿˿˹

ϥ· ΙϳΣ ϡίΗϟϻ ώϠΑϣ ϥϋ έϳΛϛΑ ΎϬΗϣϳϗ ϝϘΗ ΔϳρΎϳΗΣϻ ΔϳΩϧΗγϣϟ ΕΩΎϣΗϋϻϭ ΕϻΎϔϛϟ ΏΟϭϣΑ ϱΩϘϧϟ εϣΎϬϟ ΕΎΑϠρΗϣ ϥ·
.ϕΎϔΗϻ ΏΟϭϣΑ ϝϭϣ ϱ ΏΣγΑ έϳϐϟ ϡΎϳϗ ˱ΓΩΎϋ ϊϗϭΗΗ ϻ ωϭέϔϟ

(˿˿)

˺˺˹က̀˺˾
(˼̀က˼˺˼)
̀˼က˽˹˻

ΕΎϳϔϠγϟϭ νϭέϘϟ ϝϳϠΣΗ
˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

ΎϬϳϠϋ ΕϻΎϳΑϣϛ ΏΣγΑ έϳϐϟ ΎϬΑΟϭϣΑ νϭϔΗ ϝϳϣόϟ ϥϋ ΔΑΎϳϧ ωϭέϔϟ ϝΑϗ ϥϣ ΔϳρΧ ΕΩϬόΗ ΔϳΩϧΗγϣϟ ΕΩΎϣΗϋϻ έΑΗόΗ
ϲΗϟ ϊΎοΑϟ ΕΎϧΣηΑ Δϧϭϣοϣ ΕΩΎϣΗϋϻ ϩΫϫ νόΑ ϥϭϛΗ .Δϧϳόϣ ρϭέηϭ ϡΎϛΣ ϰοΗϘϣΑ ϪϳϠϋ ιϭλϧϣϟ ώϠΑϣϟ ϖϓϭ
.ϝϗ έρΎΧϣ ϝϣΣΗ ϲϟΎΗϟΎΑϭ ˬΎϬΑ ϖϠόΗΗ

ϖϠόΗϳ Ύϣϳϓϭ .νϭέϗ ϝϛη ϰϠϋ ϥΎϣΗ ϧϣΑ ΓέΩΎλϟ ΕΎϘϓϭϣϟ ϥϣ ΔϣΩΧΗγϣϟ έϳϏ ˯ίΟϷ ϥΎϣΗϻ ϧϣΑ ΕΎϣίΗϟϻ ϝΛϣΗ
ωϭϣΟϣ ϪΗϣϳϗ ϲϓ ϱϭΎγϳ ώϠΑϣ ΓέΎγΧϟ Δο ˷έόϣ ωϭέϔϟ ϥϭϛΗ ϥ ϝϣΗΣϣϟ ϥϣϓ ˬΕΎϣίΗϟϻ ϩΫϫ ϥϋ ΔηΎϧϟ ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣΑ
έϳΛϛΑ ϝϗ έΑΗόϳ ˬϝϬγϟ έϣϷΎΑ αϳϟ ϪΗϣϳϗ ΩϳΩΣΗ ϥ ϥϣ ϡϏέϟΎΑ ˬϝϣΗΣϣϟ ΓέΎγΧϟ ώϠΑϣ ϥ ϻ· ˬΔϣΩΧΗγϣϟ έϳϏ ΕΎϣίΗϟϻ
ΔϳϧΎϣΗ έϳϳΎόϣΑ ˯ϼϣόϟ ϊΗϣΗϳ ϥ ρέΗηΗ ϥΎϣΗϻ ϧϣΑ ΕΎϣίΗϟϻ ϡυόϣ ϥϭ Ύϣϳγ ϻ ΔϣΩΧΗγϣϟ έϳϏ ΕΎϣίΗϟϻ ϲϟΎϣΟ· ϥϣ
.ΓΩΩΣϣ

()́

ωϭϣΟϣϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

-

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

ÐÎÐÏ ʛʰʺʶǽ¯ ÑÏ Ɠž

ŗŶſʦʯʸƃ¦ Àœʸʯőƙ¦ ʙőœʴŤ ʝʶʳƆ
ÏÍÏÍ ʙƒœʹƒ Î Ƒż
ʟʸʵʺƅ§
ʝȞŸƅ§
řॽʰʻŠƗ§ ªƜʺŸƅ§ ¼ʛŰ ½Ãʛž

ΕΎϳϔϠγϭ νϭέϗ

ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ

Εϼϣόϟ έρΎΧϣ ˻-˼-˼
(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
ΔϳΑϧΟϷ Εϼϣόϟ ϑέλ έΎόγ ϲϓ ΕέϳϐΗϠϟ ΔΟϳΗϧ ΔϳϟΎϣϟ ΓΩϷ Δϣϳϗ ΏϠϘΗ ϰϟ· ϱΩ΅Η ϲΗϟ έρΎΧϣϟ ϲϫ Εϼϣόϟ έρΎΧϣ
.ΔϳΑϧΟ ΔϠϣόΑ Δϣ ˷ϭϘϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕϭΩϷ ϥϣ ΄ηϧΗϭ
(ΔϣΗΗ) ΔϳϟΎϣϟ έρΎΧϣϟ ΓέΩ·
˼
ΓέΩϹ ϡϭϘΗ .ΔϳΩϘϧϟ ΎϬΗΎϘϓΩΗϭ ϲϟΎϣϟ Ύϫίϛέϣ ϰϠϋ ΓΩΎγϟ ΔϳΑϧΟϷ Εϼϣόϟ ϑέλ έΎόγ ϲϓ ΕΎΑϠϘΗϟ έΎΛϵ ωϭέϔϟ νέόΗΗ
(ΔϣΗΗ)
ϕϭγϟ
˼-˼
ϡΗΗϭ ˬϡϭϳ ϰϟ· ϡϭϳ ϥϣϭ ΩΣϭϟ ϡϭϳϟ ίϛέϣ ϥϣ ϝϛϟ ϲϟΎϣΟ· ϝ˳ ϛηΑϭ ˬΔϠϣϋ ϝϛ ϩΎΟΗ νέόΗϟ
ϯϭΗγϣ
ϰϠϋέρΎΧϣ
ϑϭϘγϟ ϊοϭΑ
ΦϳέΎΗΑ ΔϳΑϧΟϷ Εϼϣόϟ ϑέλ έΎόγ έρΎΧϣϟ ωϭέϔϟ νέόΗ ϲϟΎΗϟ ϝϭΩΟϟ ιΧϠϳ .ϲϣϭϳ ϝ˳ ϛηΑ ϑϭϘγϟ ϩΫϫ ΔΑϗέϣ
(ΔϣΗΗ)
Εϼϣόϟ
έρΎΧϣ
˻-˼˼˺
-˼
.ΔϠϣόϟ ΏγΣΑ Δϔϧλϣ ˬΔϳέΗϓΩϟ ΎϬϣϳϘΑ ωϭέϔϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎΑϭϠρϣϟϭ ΕΩϭΟϭϣϟ ϰϠϋ
ϝϭΩΟϟ
ϝϣΗηϳ
.έΑϣγϳΩ

-

ϝΑϗ ϥϣ ΔλλΧϣϟ ϑϳέΎλϣϟ ϝΛϣ
ΔϣΎόϟ ΔϳΑέόϟ
ϑϳέΎλϣϟ
ιϳλΧΗ
ΓΩΎϋ·- ϰϠϋ
ϯέΧϷ ωϭέϔϟ
ϝϳϣΣΗϟ
ΓΩΎϋ· ϱΩϳέϛ
ϝϣΗηϳ
ΓΩΣΗϣϟ
ΕέΎϣϹ
ωϭέϓ
έΎϣΛΗγϻϭ
ϝϳϭϣΗϟϰϟ·ϙϧΑ
ϝϭϛϳέΟ
ϲΑΩ ίϛέϣ ωέϓ ϰϟ· ϲΑΩ ωέϓ ϝΑϗ ϥϣ ΓΩΑϛΗϣϟ ΕΎϛέηϠϟ ΔϳϣϟΎόϟ ΔϳϛϧΑϟ ΕΎϳϠϣόϟϭ ΎϳϠόϟ ΓέΩϹ ϑϳϟΎϛΗϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ
(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
ίϛέϣϟ ϥϣ ΔϘΣΗγϣϟ ώϟΎΑϣϟ .ϥϳϋέϔϟ ϥϣ ϝϛ ΎϬϘϘΣϳ ϲΗϟ ΕΩϭΟϭϣϟ ργϭΗϣ ΔΑγϧ ϰϟ· ιϳλΧΗϟ ΩϧΗγϳϭ .ϲϣϟΎόϟ ϲϟΎϣϟ
.Δϧγϟ ϝϼΧ ˺ ΔϠΣέϣϟ ϲϓ ϲϫ ΔϟϭΩϟ ΝέΎΧ ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ

́

έΎόγϷ έρΎΧϣ ˺-˼-˼
έϳϏ ϯέΧ ϝϣϭϋ ΏΑγΑ ϕϭγϟ έΎόγ ϲϓ ΕέϳϐΗϠϟ ΔΟϳΗϧ ωϭέϔϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕϭΩϷ Δϣϳϗ ΏϠϘΗ ϲϓ έΎόγϷ έρΎΧϣ ϝΛϣΗΗ
Ύϣϳϓ ϥϳϘϳϟ ϡΩϋ ΔϟΎΣ ϥϣ αΎγϷΎΑ έΎόγϷ έρΎΧϣ ΄ηϧΗ .ΔϳΑϧΟϷ Εϼϣόϟ ϑέλ έΎόγ ϭ ΓΩΎϔϟ έΎόγ ϲϓ ΕΎϛέΣϟ
έΎόγ ϲϓ ΕέϳϐΗϠϟ ϥϭϛϳ ΔϳϟΎϣ ΕϭΩ΄Α ωϭέϔϟ υϔΗΣΗ ϻ .ωϭέϔϟ ΎϬΑ υϔΗΣΗ ϲΗϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕϭΩϸϟ ΔϳϠΑϘΗγϣϟ έΎόγϷΎΑ ϖϠόΗϳ
.έΎόγϷ έρΎΧϣϟ Δο ˷έόϣ έϳϏ ωϭέϔϟ ϥΈϓ ϲϟΎΗϟΎΑϭ ˬΎϬΗϣϳϗ ϰϠϋ έϳΛ΄Η ϕϭγϟ

-

̀

ΕΎϳϔϠγϭ νϭέϗ

ϕϭγϟ έρΎΧϣ αΎϳϗ ΏϳϟΎγ

-

ϊΩϭ
ΔϳέΎΟ ΕΎΑΎγΣ
ϯέΧ ωϭέϓ ϰϟ· ϝϳϣΣΗ ΓΩΎϋ·
(ΔόϗϭΗϣϟ ϥΎϣΗϻ έΎγΧ) ΔϣϳϘϟ ϲϓ νΎϔΧϧϻ ΕΎλλΧϣ :˱ Ύ λϗΎϧ

:ŗŶſʦʯʸƃ¦ Àœʸʯő ƙ¦ ʙőœʴŤ ŸƄʮƆ Ƒż ŗؕʙʲƃ¦ ƑƄƒ œʸॻɼ
ÏÍÏÎ
Ð ŗƄšʙʸƃ¦
Ï ŗƄšʙʸƃ¦

ϝϭϷ ϯϭΗγϣϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

˼-˼

ΎϬΑΎγΣ ϡΗϳ ϲΗϟ έρΎΧϣϠϟ Δοέόϣϟ ΔϣϳϘϟ ϝϳϠΣΗ ϭϫ ϕϭγϟ έρΎΧϣϟ νέόΗϟ ΔΑϗέϣ ϲϓ ϡΩΧΗγϣϟ ϲγϳέϟ έη΅ϣϟ ϥ·
French ) Δϳγϧέϔϟ Δϓέϳλϟ Δϳϫ ϲϫϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ ΎϬϟ ϊΑΗϳ ϲΗϟ ΔϳΑΎϗέϟ ΔϬΟϟ ϝΑϗ ϥϣ ϪϳϠϋ ΔϘϓϭϣϟ ϡΗΗ έΎρ· ϥϣο
ϡϭϳ ΓΩϣϟ έρΎΧϣϠϟ Δοέόϣϟ ΔϣϳϘϟ ΏΎγΣϟ ϡΩΧΗγϳ ϲϠΧΩ ΝΫϭϣϧ ϰϟ· ϝϣόϟ έΎρ· ΩϧΗγϳ .(Banking Commission
ΔϣϳϘϠϟ ϱέΎΑΗΧ ΏΎγΣ έΎρϹ Ϋϫ ϡϋΩϳϭ ˬΓΩΣϭ Δϧγ ΓΩϣϟ ΔϘΑΎγϟ ΕΎϛέΣϟ ϰϠϋ ˱ΩϣΗόϣ ̃̂̂ ΔΑγϧΑ ΔϘΛ ϝΩόϣΑ ΩΣϭ
Εέη΅ϣϟ ϡΩΧΗγ ϡΗϳ .ΓΩΣϭ Δϧγ ΓέΗϔϟ ΔϘΑΎγϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϡΩΧΗγ ΔΣλϭ ϲϠΧΩϟ ΝΫϭϣϧϟ ΔϳϟΎόϓ ϥϣοϳ έρΎΧϣϠϟ Δοέόϣϟ
.ωϭέϔϟ ϯΩϟ ϲϣγέϟ έη΅ϣϟ έΑΗόϳ ϱΫϟ έρΎΧϣϠϟ Δοέόϣϟ ΔϣϳϘϟ ϝϳϠΣΗϟ ϝϳΩΑϛ έΛ΄Ηϟ ΕϼϳϠΣΗ ϝΛϣ ϯέΧϷ

˻˹˻˹ έΑϣγϳΩ ˼˺
ΕΩϭΟϭϣϟ – ΔϠΟϵ ΔϳΑϧΟϷ Εϼϣόϟ ϑέλ ΩϭϘϋ

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

˺́က˹̀˺
˻က˹˹˽
˺က˻́˾
(˻)
˻˺က˼˾́

Ï řƆţʛʺƅ§

ÏɁÓÔÒɁÐÓÏ

ϲϧΎΛϟ ϯϭΗγϣϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

(ϭέΗγϭϧ) ϊΩϭ
ΔϣϭλΧϣϟ έϳΗϭϔϟ
(ΔόϗϭΗϣϟ ϥΎϣΗϻ έΎγΧ) ΔϣϳϘϟ ϲϓ νΎϔΧϧϻ ΕΎλλΧϣ :˱ Ύ λϗΎϧ

ΔϳΟέΎΧϟ ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ ϥϣ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ

ÐÎÐÏ ʛʰʺʶǽ¯ ÑÏ Ɠž

ÕÖɁÐÒÏ
ÏɁÑ×ÔɁÔÑÕ
ÏÍÏÍ ʙƒœʹƒ Î Ƒż ŗȂʙʯżʗƃ¦ ŗʸॻɿƃ¦ ƑƃœʸŞ¤
ÒÔÓ
ÑÖÐɁÏÐ×
©ʙƔʙʳƅ§ ªŕƈ§ʜʱƅƛ§Ã řœ±ŕʢƅ§ ªŕȃʨƆʢʺƅ§
ωϭέϓ -) έΎϣΛΗγϻϭ
ϝϳϭϣΗϟ
ϱΩϳέϛ
- ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ
- ΕέΎϣϹ
(ÑÒÔɁÎÓÖ
©¯ʙʶʺƅ§
ªŕƈ§ʜϙϧΑ
ʱƅƛ§ÃϝϭϛϳέΟ
řœ±ŕʢƅ§ ªŕȃʨƆʢʺƅ§
˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ
˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ
ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ
ΕΎΣΎοϳ·
(ΔϣΗΗ)
ÑÐ
(ÑÐ)
Ȉţ§ϝϭΣ
ʛʺƅ§ ʧʽŗ
ªŕؗʛʴƅ§
(Ñ)
ÓÐɁÖÒÎ
řॽʰʻŠƗ§ ªƜʺŸƅ§ ¼ʛŰ ½Ãʛž

˺˹က˹˺˻
˼̀က˼˽˿
(˺˻)
˽̀က˼˽˿

.Δϧγϟ ϝϼΧ ˺ ΔϠΣέϣϟ ϲϓ ϲϫ ϯέΧϷ ϙϭϧΑϟ ϥϣ ΔϘΣΗγϣϟ ώϟΎΑϣϟ

ÏÍÏÎ ʙƒœʹƒ Î Ƒż ŗȂʙʯżʗƃ¦ ŗʸॻɿƃ¦ ƑƃœʸŞ¤
©ʙƔʙʳƅ§ ªŕƈ§ʜʱƅƛ§Ã řœ±ŕʢƅ§ ªŕȃʨƆʢʺƅ§
©¯ʙʶʺƅ§ ªŕƈ§ʜʱƅƛ§Ã řœ±ŕʢƅ§ ªŕȃʨƆʢʺƅ§
řॽʰʻŠƗ§ ªƜʺŸƅ§ ¼ʛŰ ½Ãʛž

ÏɁÒÕÒɁÖÕÖ
ÑÖÐɁÓ×Ò
(ÑÒÔɁÎÓÖ)
ÓÐɁÖÑÕ

˿

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

ϕϭγϟ έρΎΧϣ

ϡϫέΩ ϑϟ

-

ϲϓ ϖΣΗγΗϭ (ωΩϳϹ ΕΩΎϬηϟ ˱ Ύϳϭϧγ ̃˹̄˺̂ ϰϟ· ̃˹̄˺˻ - ˻˹˻˹) ϱέϔλ Δϣϳγϗ ϝΩόϣ ΔϳΩϘϧϟ ΔϧίΧϟ ΕΎϧϭΫ ϝϣΣΗ
.έϬη Γέηϋ ϰϟ· ΔόγΗ ϥϣ ΓέΗϓ ϝϼΧ ϝλϷ

Î ŗƄšʙʸƃ¦
ÎȿÑÕÒȿÒÎÓ
ÎȿÍÒÒȿÏÓÒ
(ÏÖÕȿÖÏÎ)
(ÑÔȿÖÖÓ)

ΙϟΎΛϟ ϯϭΗγϣϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

ώϠΑϣ έϬ˰˰η ΔΛϼΛ ϝϼΧ ϖΣΗ˰˰γΗ ϲΗϟ ϱίϛέϣϟ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ϑέ˰˰λϣ ϯΩϟ ΓΩ˰˰λέϷϭ ϕϭΩϧ˰˰λϟ ϲϓ ΩϘϧϟ ώϠΑ
.(ϡϫέΩ ϑϟ ˻́̀က́˹˽ - ˻˹˻˹) ϡϫέΩ ϑϟ ˻˼̀က˽˾̀

ΕϻΎϔϛ
ΕϻϭΑϗ
ΔϳΩϧΗγϣ ΕΩΎϣΗϋ
(ρϭέη ϥϭΩ ˯ΎϐϟϺϟ ΔϠΑΎϗ) ΔϣΩΧΗγϣ έϳϏ ΕΎϣίΗϟ

ÏÍÏÎ
Ð ŗƄšʙʸƃ¦
Ï ŗƄšʙʸƃ¦

*ϱίϛέϣϟ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ϑέλϣ ϯΩϟ ϯέΧϭ ΔϳϧϭϧΎϗ ϊΩϭ
ϱίϛέϣϟ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ϑέλϣ ϯΩϟ ωΩϳ· ΕΩΎϬη
ΔόϗϭΗϣϟ ΔϳϧΎϣΗϻ έΎγΧϟ Δϣϳϗ νΎϔΧϧ ΕΎλλΧϣ :˱ Ύ λϗΎϧ

(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·

έρΎΧϣϟ ΔϧΟϟϭ ΓέΩϹ αϠΟϣϟ ΔόΑΎΗϟ ϖϳϗΩΗϟ ΔϧΟϟ ϰϟ· ΔΑϗέϣϟϭ ΔόΟέϣϟ ΕΎϳϠϣϋ ΞΎΗϧϭ Δϳγϳέϟ ΕέέϘϟ ΫϳϔϧΗ ϡϳΩϘΗ ϡΗϳ
(ΔϣΗΗ)
ΔϳϟΎϣϟ
ΓέΩ·
˼
.ΕΎϛέηϟ ΔϣϛϭΣ έϳϳΎόϣ ϰϠϋ ϡϋΩΑ ωϭέϔϟ ϡίΗϠΗ ΙϳΣ
ˬΓέΩϹ
αϠΟϣ έρΎΧϣϟ
ϰϟ·ϭ ΓέΩϹ
αϠΟϣϟ ΔόΑΎΗϟ

ΕΎϳϔϠγϟϭ νϭέϘϠϟ ΔϳέΗϓΩϟ ΔϣϳϘϟ ΏέΎϘΗ Ύϣϛ .ΔϣϳϘϟ ϲϓ νΎϔΧϧϻ ΕΎλλΧϣ ϥϣ ΔϳϓΎλ έΑΗόΗ ΕΎϳϔϠγϟϭ νϭέϘϟ
.ΔϟΩΎόϟ ΎϬΗϣϳϗ

˾

.(ϡϫέΩ ϑϟ ˾က˹́˺ – ˻˹˻˹) ϡϫέΩ ϑϟ ˽က̀˿̀ ώϠΑϣΑ ϲϧϭϧΎϘϟ ϲρΎϳΗΣϻ ΕΎΑϠρΗϣ ϥϣοΗΗ *

(˾̀)

˺က̀˺̂က́˺˿
˼˽က˹̀˺
˾˺́က˻˺˽
˻က˻̀˻က˺˹˺

˼̀က˽˾̀
˽˹˹က˹˹˹
(́˼)
˽˼̀က˼̀˽

('MC') ΓέΩϹ ΔϧΟϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϠϟ ΔόΑΎΗϟ ('CCC') ϥΎϣΗϼϟ Δϳίϛέϣϟ ΔϧΟϠϟϭ ('MRC') έρΎΧϣϟ ΓέΩ· ΔϧΟϟ ιέΣΗ
ϖϳΑρΗ ϰϠϋϭ ˬΔϣΎϬϟ ΕέέϘϟ ϊϳϣΟ ϰϠϋ ΔϣϛϭΣϟ ΫϳϔϧΗ ϰϠϋ ωϭέϔϠϟ ΔόΑΎΗϟ ('ALCO') ΕΎΑϭϠρϣϟϭ ΕΩϭΟϭϣϟ ΔϧΟϟϭ
ˬΔϳϣϳυϧΗϟ ΕΎϬΟϟ ϥϋ ΓέΩΎλϟ ΔϠλϟ ΕΫ ΕέΎόηϹϭ ΕΎϬϳΟϭΗϟϭ ̂ ϡϗέ ΔϳϟΎϣϟ έϳέΎϘΗϟ ΩΩϋϹ ϲϟϭΩϟ έΎϳόϣϟ ΕΎΑϠρΗϣ
ϝϳϭϣΗϟϭ ϥΎϣΗϻϭ έρΎΧϣϟ ΕέΩ· ϙϟΫ ϲϓ ΎϣΑ ϥϳϳγϳέϟ ϑέρϸϟ ΔΑγΎϧϣϟ ΔϛέΎηϣϟ ϝϼΧ ϥϣ ΎϬΗΑϗέϣϭ ΎϬΑ ϡίΗϟϻϭ
ΕϼΧΩϣϟϭ ΓέΩϹ ϑϳϧλΗΓΩΣΗϣϟ
ΓΩΎϋ·ϭ ΔϳΑέόϟ
έρΎΧϣϟ ΕέΎϣϹ
ΔϳΟϬϧϣ Εέέϗϭ
Δϳϧϔϟ ΔΑγΎΣϣϟ
ϲϫϭ .ϝΎϣϋϷϭ
ωϭέϓ -Δϳγϳέϟ
έΎϣΛΗγϻϭ
ϝϳϭϣΗϟ ϝϣηΗ
ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ
ϱΩϳέϛ
.ϲϠϛϟ ΩΎλΗϗϻ ϝϣϭϋ έΎΑΗϋϻΎΑ ΫΧϷ ϊϣ ΔόϗϭΗϣϟ ϥΎϣΗϻ έΎγΧ ΩϳΩΣΗϟ ΔϣΩΧΗγϣϟ ΕΎοέΗϓϻϭ

˻˹˻˹ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ Ύϣϛ

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

˺˽˻က́́˾
˽˹˹က˹˹˹
(˽˽)
˾˽˻က́˽˺

˺̀

ΏΟϳ ˬϪΗϼϳΩόΗϭ ˬ˺̂́˹ Δϧγϟ (˺˹) ϡϗέ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩϟ ϱΩΎΣΗϻ ϥϭϧΎϘϟ ϥϣ (́˻) ϡϗέ ΓΩΎϣϟ ϡϛΣϟ ˱ ΎϘϓϭ
ϥϣ ̃˾˹ ϝΩΎόϳ Ύϣ ϲρΎϳΗΣϻ Ϋϫ ϲϓ Ωϳλέϟ ώϠΑϳ ϰΗΣ ϲϧϭϧΎϗ ϲρΎϳΗΣ ϰϟ· Δϧγϟ Αέ ϲϓΎλ ϥϣ ̃˺˹ ϪΗΑγϧ Ύϣ ϝϳϭΣΗ
.ϊϳίϭΗϠϟ ΡΎΗϣ έϳϏ ϲρΎϳΗΣϻ Ϋϫϭ .έΩλϣϟ ϝΎϣϟ αέ

˻́

¹Ãʛſƅ§Ã Ɠʶॽœʛƅ§ ʜؗʛʺƅ§ ʧƈ Șʴʱʶʺƅ§ źƆʰʺƅ§ ƓžŕŰ
řॽʰʻŠƗ§ ªƜʺŸƅ§ ¼ʛŰ ±ŕŸŬ£ ʛŝ£
řʻʶƅ§ řǽ§ʙŗ Ɠž řǽʙƂʻƅ§ ƌॼŮÃ řǽʙƂʻƅ§

˻˾˻̄˿˾̀

(ʛŠōʱʶʺ ؗ¹Ãʛſƅ§) ¡ŕƎƊƙ§Ã ʙƔʙʳʱƅ§ ª§±ŕॽŦ ʧʺʹʱś Ɠʱƅ§ ±ŕʳǽƙ§ ¯ʨƂŸƅ ±ŕʳǽƙ§ ©ʛʱž ʙƔʙʴś

ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ

řॽƆʽżʷʱƅ§ řʢʷƊƗ§ ʧƈ ʙƂʻƅ§ ƓžŕʸǼ řƂƆŸʱʺƅ§ ʅॽʻʸʱƅ§ ©¯ŕŷ¥
ŗʱॻʯƈ ŗؕʙʲƃ¦
ʃॻʹʶʯƃ¦ ¨®œŵ¤
ʤƋ°® Ȅƃ¢

˻˾˻̄˿˾̀

řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʅॽʻʸś
(˾˿)
ŕƈ ʦॽʽƂśÃ ª§¯ʨŠʨʺƅŕǼ ȍŕſʱţƛ§ ƌॼŠʨʺǼ ʦʱƔ ȑʚƅ§ ¿ŕʺŷƗ§ ¬°ʨʺƊ ʦॽʽƂś Ƒƅ¥ Æ§¯ŕʻʱ»» Ŭ§ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʅॽʻ»» ʸś ¹Ãʛſƅ§ ¯ʙʴś
.Șʴʱʶʺƅ§ ƓŬŕŬƗ§ źƆʰʺƅ§ ƑƆŷ ©ʙœŕſƅ§Ã ƓŬŕŬƗ§ źƆʰʺƆƅ ªŕŸž¯ ȌƂž Ɠƍ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻʰƅ řǽʙƁŕŸʱƅ§ ȋÃʛʷƅ§ ʗƊŕ§ ؗ°¥

έΑϣγϳΩ
ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ
ΔϳϟΎϣϟ
ΕΎϧΎϳΑϟ
(ΔϣΗΗ)
ϡϗέ ϡϳϣόΗϟ" ϖϓϭ ϩΩλέ έέϘϣϟ
ϡΎόϟ˻˹˻˺
ιλΧϣϟ
ϥϣ ˱ϻ˼˺
ΩΑ ϊϳίϭΗϠϟ
ϝΑΎϗ έϳϏΔϧγϠϟ
ιλΧϣ
˯ΎηϧΈΑ
ωϭέϔϟϝϭΣ
ΕϣΎϗΕΎΣΎοϳ·
.ϱίϛέϣϟ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ϑέλϣ ϥϋ έΩΎλϟ "˻˹˺˹/˻́

Ƌʚƍ Ɠž řŸॼʱʺƅ§ řॽʰŬŕʴʺƅ§ ªŕŬŕॽʶƅ§Ã Ŷॼʱʺƅ§ ¶ʛŸƅ§ Ŷƈ Șž§ʨʱś Ƒʱţ ʧȞƈ£ ŕʺʲʽţ řƊ±ŕƂʺƅ§ ÀŕƁ±£ ʠŸǼ ʅॽʻʸś ©¯ŕŷ¥ ʦś
Ɠƅŕʺƅ§ ʜؗʛʺƅ§ ŕƎʽž ŕʺǼ ÆŕƂǼŕŬ řʻƆŸʺƅ§ şœŕʱʻƅ§ ƑƆŷ ªŕſॽʻʸʱƅ§ ƋʚƎƅ ȑʛƍʨŠ ʛʽŝōś ȑ£ ¾ŕʻƍ ʧȞǽ ʦƅ ʥƅ° Ŷƈ .řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§
.řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƅ§Ã ªŕॽʡŕॽʱţƛ§Ã ¿ŕʺƅ§ ³£± Ɠž ª§ʛʽżʱƅ§Ã Ȉƈŕʷƅ§ ȈŦʙƅ§ ªŕƊŕॽȃÃ

¾ʗŶʸƃ¦ ʗʻŮʙƃ¦
ÏÍÏÍ
ʤƋ°® Ȅƃ¢

-

¿œȜšƕ¦
ª§ʛƔʙƂś ƑƆŷ Ȉʺʱ»» »ʷś Ɠʱƅ§ ʥƆś ¡ŕʻʲʱ»» »ŬŕǼ řॽƅŕʱƅ§ ÀŕȞţƗŕǼ ©±§¯ƙ§ ʗƈŕƁ ¹ÃʛſƆƅ řॽʰ»» »Ŭŕʴʺƅ§ ªŕ»» »Ŭŕॽ»» »ʶƅ§ Șʽʰʢś řॽƆʺŷ ¿ƜŦ
:řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ Ɠž řʱʰʲʺƅ§ źƅŕॼʺƅ§ ƑƆŷ ʛʰƄƗ§ ʛʽŝōʱƅ§ ŕƎƅ Ɠʱƅ§Ã

ϝΎϣϟ αέ ϝΛϣϳ ˬϪΗϼϳΩόΗϭ ˬ˺̂́˹ Δϧγϟ ˺˹ ϡϗέ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩϟ ϱΩΎΣΗϻ ϥϭϧΎϘϠϟ ˱ ΎϘϓϭ
.ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ ϥϣ ϡΩϘϣϟ ΓΩΎϔϟΎΑ ϝ˷ϣΣϣϟ έϳϏ ϝΎϣϟ αέ ιλΧϣϟ

ΩϭϘόϟ ΕΎϣίΗϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

˺ ΔϠΣήϤϟ

ϡϫέΩ ϑϟ

-

:ϝγϠγΗϠϟ ˱ ΎϘϓϭ ΔϟΩΎόϟ ΔϣϳϘϟΎΑ ΔγΎϘϣϟ ΕΩϭΟϭϣϟ ϩΎϧΩ ϥϳΑϣ

˻က̂̂˽
˼˾̀
˼က˼˾˺

:ΔϳΑϧΟϷ Εϼϣόϟ ϑέλϟ ΔϳϟΎΗϟ ΔϠΟϵ ΕϼϣΎόϣϟ ωϭέϔϟ ΕϣέΑ

˻˹˻˹ έΑϣγϳΩ ˼˺

˼̂˾
˻˿˻̄̀̀˺

řƆŠʕʺƅ§ řॼȄʛʹƅ§ ª§¯ʨŠʨƈ

˺ ΔϠΣήϤϟ

(˺)

˻˿˻̄˼̀˿

ωϭϣΟϣϟ

(˼̀) ΕέΎϣϹ ωϭέϓ ϡϳυϧΗ ϥϣ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ ϲϓ ("ΔϧΟϠϟ") ΕΎΑϭϠρϣϟϭ ΕΩϭΟϭϣϟ ΔϧΟϟ Ωϛ΄ΗΗ
ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ
ϥϣ ϙϟΫ ϖϳϘΣΗ ϡΗϳ .ϕϭγϟ έρΎΧϣϟ νέόΗϟ ϥϣ Δϧ˷λΣϣ ˬϝΎϣϟ ϕϭγ ίϛέϣ Ωϋ Ύϣϳϓ ˬίϛέϣϟ ΔϓΎϛ ϥ ϥϣοϳ ˱ ΎϣϳυϧΗ
.ϝΎϣϟ ϕϭγ ΏΗΎϛϣϟ νέόΗϟ ϝϳϭΣΗ ϑΩϬΑ ΏΗΎϛϣϟ ϩΫϫ ϥϳΑ Ύϣϳϓ ΎϬϟϭΩΗ ϡΗϳ ϲΗϟ ΔϳϠΧΩϟ ΕϼϣΎόϣϟϭ ΏΗΎϛϣϟ ϡΎυϧ ϝϼΧ
ϕϭγϟ έρΎΧϣ ϑϭϘγϟ ϝϭΩΟϭ ΓΩΩΣϣ ΔϳΟϬϧϣ ϥϣοΗϳ ϝϣϋ έΎρ· ϥϣο ϡΗϳ ϕϭγϟ έρΎΧϣϟ ϝΎϣϟ ϕϭγ ΏΗΎϛϣ νέόΗ ϥ·
ΔργϭΑ ϪΗΑϗέϣϭ ϕϭγϟ έρΎΧϣϟ νέόΗϟ αΎϳϗ ϡΗϳ .ϲγϳέϟ ίϛέϣϠϟ ΔόΑΎΗϟ ϕϭγϟ έρΎΧϣ ΔϧΟϟ ϝΑϗ ϥϣ έέϘϣ ϭϫ Ύϣϟ ˱ ΎϘϓϭ
ϯϭΗγϣϟ ϰϠϋ ΎϳϠόϟ ΓέΩϹ ύϼΑΈΑ ϡϭϘϳϭ ΓέέϘϣϟ ϑϭϘγϟ ίϭΎΟΗ ϡΩϋ ϥϣ Ωϛ΄Ηϳ ϱΫϟ (ϕϭγϟ Δρηϧ ϰϠϋ ΔΑΎϗέϟ) ϡγϗ
Εέη΅ϣϟ ϝϣηΗ .ϪΑ Ρέλϣ έϳϏ ρΎηϧ ϭ ϑϭϘγϠϟ ίϭΎΟΗ ϱ ΩϳΩΣΗ ϝΎΣ ϲϓ ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ ϯϭΗγϣ ϰϠϋϭ ϲϠΣϣϟ
.ϕΎϘΣΗγϻ ϝΎΟϭ έΛ΄Ηϟ ΕϼϳϠΣΗϭ έρΎΧϣϠϟ Δοέόϣϟ ΔϣϳϘϟ ϝϳϠΣΗ ϕϭγϟ έρΎΧϣ ΔΑϗέϣϟ ΔϣΩΧΗγϣϟ

έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ Ύϣϛ ΎϬΗΎϣίΗϟϻ ΔϳϟΎΣϟ ΔϣϳϘϠϟ έϳΩϘΗ ˯έΟΈΑ ΓέΩϹ ΕϣΎϗ ΩϘϓ ˬ˺̂ ϡϗέ ϲϟϭΩϟ ϲΑγΎΣϣϟ έΎϳόϣϟ ϡΎϛΣϷ ˱ ΎϘϓϭ
ϥϭϧΎϗ ΏΟϭϣΑ ϥϳϔυϭϣϠϟ ΔϘΣΗγϣϟ ΔϣΩΧϟ ΔϳΎϬϧ ΕϓΎϛϣ ιϭλΧΑ ˬΓέΩϘϣϟ ΔϳϓΎοϹ ΓΩΣϭϟ ΔϘϳέρ ϡΩΧΗγΎΑ ˬ˻˹˻˺
.(̃˼̄˹˿ :˻˹˻˹) ˻˹˻˺ ϲϓ ̃˽̄˽˾ ΔΑγϧ ΔϳϗέΗϟ / ΓΩΎϳίϟ ϑϳϟΎϛΗ ργϭΗϣ ώϠΑϭ .ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩϟ ϝϣόϟ

˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ

˺ ΔϠΣήϤϟ

ϡϫέΩ ϑϟ

˼̂˾
˼̂˾

̃˺˹˹

˻̄́̀˾̄̀̀́

ΔϳϟΎϣϟ ΕΎΑϭϠρϣϟ
˾̄˿˾˽ ϯέΧ ϙϭϧΑϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ίϛέϣϟ ϰϟ· ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ
˺̀̂̄˹˽˹
ΔϳΟέΎΧϟ
̀̀̄˿́˻
˯ϼϣόϠϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ΩϘϋ ΕΎΑϭϠρϣ ΩϧΑ) ϯέΧ
˼̂˾
(έΎΟϳϹ
˻˿˻̄̀̀˺

ώϠΑϣϟ ϝΛϣΗ ΓΩΎϔϟΎΑ ΔϠϣΣϣ έϳϏ ϊΩϭ ϰϠϋ ϝϣΗηΗ ϲΗϟϭ ΓΩΩΣϣ ϕΎϘΣΗγ ΓέΗϓ ΎϬϟ αϳϟ ϲΗϟ ϊΩϭϠϟ ΓέΩϘϣϟ ΔϟΩΎόϟ ΔϣϳϘϟ ϥ·
.ΏϠρϟ Ωϧϋ ΩΩγϟ ϖΣΗγϣ

¹ʨʺʳʺƅ§

ωϭϣΟϣϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

-

řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§ ³ŕॽʀ

:ŗȂʙʯżʗƃ¦ ŗʸॻɿƃ¦ ƑƃœʸŞ¤ Ƒż ŗؕʙʲƃ¦

ϡϫέΩ ϑϟ

ϥϣ ϝϗ
έϬη ˼
ϡϫέΩ ϑϟ

˼̀̄˼˹̂

(ύ /ϭ ϑϳϧλΗ) ˼ ΔϠΣέϣϟ
(ύ /ϭ) έΛόΗϟ ϑϳϧλΗ

ΕέϳϐΗϠϟ ΔΟϳΗϧ ΔϳϟΎϣϟ ΓΩϸϟ ΔϳϠΑϘΗγϣϟ ΔϳΩϘϧϟ ΕΎϘϓΩΗϟϭ ΔϟΩΎόϟ ΔϣϳϘϟ ΏϠϘΗ έρΎΧϣ ϲϫϭ ˬϕϭγϟ έρΎΧϣϟ ωϭέϔϟ νέόΗΗ
νέόΗΗ ϲΗϟϭ ˬΕϼϣόϟ ϑέλ έΎόγϭ ΓΩΎϔϟ ΕϻΩόϣϟ ΔΣϭΗϔϣϟ ίϛέϣϟ ϥϣ ϕϭγϟ έρΎΧϣ ΄ηϧΗ .ϕϭγϟ έΎόγ ϲϓ
ΓΩΎϔϟ έΎόγ ϝΛϣ ϕϭγϟ έΎόγ ϭ ΕϻΩόϣ ΏΫΑΫΗ ϯϭΗγϣ ϲϓ ΕέϳϐΗϟ ˱ Ύοϳϭ ϕϭγϟ ϲϓ ΔλΎΧϭ ΔϣΎϋ ΕΎϛέΣϟ ΎϬόϳϣΟ
.ϡϬγϷ έΎόγϭ ΔϳΑϧΟϷ Εϼϣόϟ ϑέλ έΎόγϭ ϥΎϣΗϻ ΕϻΩόϣϭ

ŕƎƔʙƅ řŷʨʺʳʺƅ§ Á£ řŸʻʱƂƈ ƓƍÃ řȄ±ʛ
§ ʺʱ»» » »Ŭƛ§ £ʙʰƈ ³ŕ»» » »Ŭ£ ƑƆŷ ±§ʛʺʱ»» » »Ŭƛ§ ƑƆŷ ¹ʛſƅ§ ©±ʙƂƅ ʦॽʽƂś ¡§ʛŠŐǼ ¹Ãʛſƅ§ ©±§¯¥ ʗƈŕƁ
ª§ʛƔʙƂś ª§ʙʽƄōś ÀʙŸǼ ÆŕʺƆŷ ŕƎƔʙƅ ʝॽƅ ©±§¯ƙ§ Á¥ ʥƅʚƅ řžŕ»» » »ŲƙŕǼ .±ʨʤʻʺƅ§ ȈʰƂʱ»» » »ʶʺƅ§ Ɠž ¿ŕʺŷƗ§ Ɠž ±§ʛʺʱ»» » »ŬƜƅ ¯±§ʨʺƅ§
ƌॽƆŷ ¡ŕʻȃÃ
.řȄ±ʛ
§ ʺʱ»» » »Ŭƛ§ £ʙʰƈ ³ŕ»» » »Ŭ£ ƑƆŷ ±§ʛʺʱ»» » »Ŭƛ§ Ɠž ¹Ãʛſƅ§ ©±ʙƁ ¿ʨţ řʺƎƈ ¾ʨȞ»» » »Ů ʖʰ»» » »ʶś Á£ ʧȞʺʺƅ§ ʧƈ řȄʛƍʨŠ
Æ
.řȄ±ʛ§ ʺʱŬƛ§ £ʙʰƈ ³ŕŬ£ ƑƆŷ řॽƅŕʺƅ§ ªŕƊŕॽʰƅ§ ¯§ʙŷ¥ ʛʺʱʶǽ

˺ ΔϠΣήϤϟ

ϡϫέΩ ϑϟ

˺˻ - ˼
έϬη
ϡϫέΩ ϑϟ

(-Ω - +) ϱΩΎϋ ϑϳϧλΗ

̃˹̄̀̀˾˻˺ - ̃˹̄˹˹˽̂́ (-˰ϫ - +˰ϫ) ΔΑΎϗέϟ ΔϣΎϗ ϑϳϧλΗ

˻˹˻˹ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ Ύϣϛ

ΕΎϘϓΩΗϟ ϲϟΎϣΟ·
ΔϳΟέΎΧϟ
Δϳϣγϻ
ΔϳέΗϓΩϟ ΔϣϳϘϟ
ϡϫέΩ ϑϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

˺̀̂̄˹˽˹
̀̀̄˿́˻

±ŕŸ»» » ŬƗ§ ³ŕ»» » Ŭ£ ƑƆŷ Ɠƅŕʺƅ§ ʜؗʛʺƅ§ Áŕॽŗ Ɠž řƆʳ»» » ʶʺƅ§ řॽƅŕʺƅ§ ªŕȃʨƆʢʺƅ§Ã ª§¯ʨŠʨʺƆƅ řƅ¯ŕŸƅ§ řʺॽʁƅ§ ³ŕॽʀ ʧȞʺǽ ƛ ŕƈʙʻŷ
ΔϳΑέόϟ
ΕέΎϣϹ
ωϭέϓ řʺॽʁƅ§
- έΎϣΛΗγϻϭ
ϝϳϭϣΗϟ
ϱΩϳέϛ
řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƅ§ ¬°ʨʺƊ ʥƅ° Ɠž ŕʺǼΓΩΣΗϣϟ
ʦॽʽƂʱƅ§ ʖʽƅŕ»
» » » »»Ŭ£ À§ʙʵʱ»
» » » » ŬŕǼ řƅ¯ŕŸƅ§
³ŕॽʀ ʦʱƔ řʢ»
» » » » ʷʻƅ§ ϙϧΑ
½§ʨ» » » »ϝϭϛϳέΟ
»ŬƗ§ Ɠž řƅÃ§ʙʱʺƅ§
˻˹˻˺
έΑϣγϳΩ
˼˺ ½§
ϲϓ
ΔϧγϠϟ ƋʚƎƅ
ΔϳϟΎϣϟ
ΕΎϧΎϳΑϟ
ʥƅ° ÁʨȞǽ ƛ ŕƈʙʻŷ ʧؔƅÃ ʥƅ°(ΔϣΗΗ)
ʧȞƈ£ ŕʺʲʽţ
ŕƎʱʤţƜƈ
ʧȞʺʺƅ§
ʨ» » » » ΔϳϬΗϧϣϟ
» » ŬƗ§ ʧƈ ¬°ŕʺʻƅ§
ªƜŦʙʺƅ§
ʚŦʕśϝϭΣ
.řƈʨ»ΕΎΣΎοϳ·
» » » » » »ʸʵʺƅ§
ř»ƅʨʽ»» » » » » » »ʶƅ§ ʛʡŕ»ʵƈ Ȉ»ʲƈ ªƜŦʙ»ʺƅ§ ª§±ŕ»ॼʱŷ§ Àŕ»ȞţƗ§ Ȉ»ʺ» » » » » » » ʷś .ř»ƅ¯ŕ»Ÿƅ§ ř»ʺॽʁƅ§ ʙ»Ɣʙ»ʴʱƅ ř»ȃʨƆʢƈ ʦȞʴƅ§ ʧƈ ř»Š±¯ ÁŐ»ž ŕ»ʻȞʺƈ
ÁʨȞǽ ʙƁ ʗƁʨƅ§ ʝſƊ řƅʨƂŸʺƅ§Ã řſƆʱʵʺƅ§ ª§ʛƔʙƂʱƅ§ À§ʙʵʱŬ§ ƓžÃ ª§ʛƔʙƂʱƅ§ ʥƆś Ɠž ʛʽʽżś ȑ£ Á¥ .ªŕॼƆƂʱƅ§Ã Áŕʺʱœƛ§ ʛʡŕʵƈÃ
.řŠ±ʙʺƅ§ΕέϳΩϘΗϟ
ŕƎʺॽʀ ƑƆŷ ʛʽŝōś ƌƅ˽
(ΔϣΗΗ) ΔϳΑγΎΣϣϟ ΕΎγΎϳγϟ ϖϳΑρΗ ϲϓ ΔϣΎϬϟ ΔϳΑγΎΣϣϟ ϡΎϛΣϷϭ

řȄ±ʛ§ ʺʱŬƛ§ £ʙʰƈ

́˺˻̄˼˺˼

˺̀̂̄˹˽˹
̀̀̄˿́˻

-

Áŕ§ ؗ°¥ ŕƈ ʦॽʽƂś ʙʻŷ ÀŕȞţƗ§ ¹Ãʛſƅ§ Șʰʢś .¡ŕƎƊƙ§Ã ʙƔʙʺʱƅ§ ª§±ŕॽŦ ʧʺ»» »ʹʱś Ɠʱƅ§Ã ±ŕʳǽƙ§ ¯ʨƂŷ ʧƈ ʧʽʻŝ§ ŕƎƔʙƅ ¹Ãʛſƅ§ Á¥
řžŕ ؗƓŷ§ʛƔ ƌƊ£ ƓʻŸǽ §ʚƍÃ .±ŕʳǽƙ§ ʙƂŷ ¡ŕƎƊ¥ Ã£ ʙƔʙʳś ±ŕॽŦ ř»» Ŭ±ŕʺƈ Àʙŷ Ã£ ř»» Ŭ±ŕʺʺǼ ÀʨƂś Á£ ¿ʨƂŸƈ ȈȞ»» ʷǼ ʙؗʕʺƅ§ ʧƈ
¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś ¡ʙ»ʰƅ§ ťȄ±ŕś ʙ»ŸǼ .ʙ»ƂŸƅ§ ¡ŕ»ƎƊ¥ Ã£ ʙƔʙ»ʳś ŕƈ¥ ʚ»ʽſʻʱƅ ƌƅ ȑ¯ŕ»» » » » » » »ʸʱƁ§ ʜžŕţ ¯ʨŠʨƅ ȑ¯ʕś Ɠʱƅ§Ã řƁƜŸƅ§ ª§° Ȉƈ§ʨŸƅ§
ƑƆŷ ʛŝʕƔ ȑʚƅ§Ã ŕƎśʛʢॽ»» » » » » » »ʶƅ řŸ»» » » » » » »Ųŕʵƅ§ ¼Ãʛʤƅ§ Ɠž ȑʛƍʨŠ ʛʽżś Ã£ «ʙţ ¾ŕʻƍ Áŕ§ ؗ°¥ ±ŕʳǽƙ§ ʙƂŷ ©ʙƈ ʦॽʽƂś ©¯ŕŷŐǼ
ƓƊŕॼʺƅ§ ƑƆŷ řȄʛƍʨŠ ªŕʻʽ»» » ʶʴś ¡§ʛŠ¥ ¿ŕʲʺƅ§ Ȉʽʰ»» » Ŭ ƑƆŷ) ¡ŕƎƊƙ§ Ã£ ʙƔʙʳʱƅ§ ±ŕॽŦ ř»» » Ŭ±ŕʺƈ Àʙŷ Ã£ ř»» » Ŭ±ŕʺƈ ƑƆŷ ŕƎś±ʙƁ
.(ʛŠōʱʶʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʙʻŗ ƑƆŷ ȑʛƍʨŠ ȈƔʙŸś ¡§ʛŠ¥ Ã£ ©ʛŠōʱʶʺƅ§

˽˼̂̄˻̂˺

̃˹̄˹˼˽˽˽ - ̃˹̄˹˹˹˺̀

˺˼̀˼

˱ϻϭλϭϭ ˬωϭέϔϟ ϲϓ ϝϣόϟ ΕΎϋΎγ ϝϳϠϘΗ ϥϣ ˱˯ΩΑ έϳΑΩΗϟ ϥϣ ˱ΩΩϋ ΫΎΧΗ ϲϓ ΕΣΟϧ Ωϗϭ ΏΛϛ ϥϋ ϊοϭϟ ωϭέϔϟ ΏϗέΗ
Δϣϼγϭ ΔΣλ ϥΎϣοϟ ΔϳίέΗΣϻ έϳΑΩΗϟϭ ˯ϼϣόϟ ΕΎϣΩΧ ΔϳέέϣΗγ ϥΎϣοϟ Δϳϣϗέϟ ϝϭϠΣϟ ϡΩΧΗγϭ ΩόΑ ϥϋ ϝϣόϟ ϰϟ·
έϳϏ ΔϠΣέϣϟ ϩΫϫ ίΎϳΗΟϻ έΑϛ ϝϛηΑ ΎϬΗϧΎϛϣ Είίϋϭ ΎϬϳΩϟ Δϟϭϳγϟ ϲϗΎΑΗγ ϝϛηΑ έϳΩΗ ωϭέϔϟ ΕϧΎϛ .ϑέρϷ ϊϳϣΟ
(̃˺˾̄˻̀ - ˻˹˻˹) ̃˻˽̄̂˼ ϊΩϭϟ ϰϟ· ωϭέϔϟ ΕΎϳϔϠγ ΔΑγϧ ΕϐϠΑ ˬ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ Ύϣϛ .ΔϘΛ ϝϛΑ ΓέϘΗγϣϟ
(̃˺˾˾ – ˻˹˻˹) ̃˺́˺က́˽ ΔϠϫ΅ϣϟ ΔϠΎγϟ ΕΩϭΟϭϣϟ ΔΑγϧ ΕϐϠΑϭ

(ΔϣΗΗ) ΔϳϟΎϣϟ έρΎΧϣϟ
ΓέΩ·
˼
ΔϣΩΧΗγϣ
έϳϏ ΕΎϣίΗϟ
˾˺́̄˻˺˽ (ρϭέη ϥϭΩ ˯ΎϐϟϺϟ ΔϠΑΎϗ)
(ΔϣΗΗ)ΕϼϳϬγΗϭ
Δϟϭϳγϟ έρΎΧϣ
˽-˼
ΕϻϭΑϗϭ ΕϻΎϔϛ
˺̄̀˾˼̄́́̀
˺̄̀˾˼̄́́̀
ϯέΧ ΔϳϟΎϣ
(ΔϣΗΗ) ΔϘΗηϣϟ έϳϏ ΔϳΩϘϧϟ ΕΎϘϓΩΗϟ ˺-˽-˼

-

©ʙƔ§ʜʱʺƅ§ ¶§ʛʱƁƛ§ řॼʶƊ ʛƔʙƂś

±ŕॽʵǼ řƅʨʺ»» » » » »ʷƈ ª§ʛʱž ȑ£ Ƒƅ¥ řžŕ»» » » » »ŲƙŕǼ ±ŕʳǽƙ§ ʙƂŸƅ ¡ŕżƅƚƅ řƆŗŕƂƅ§ ʛʽŻ ©ʙʺƅ§ ŕƎƊ£ ƑƆŷ ±ŕʳǽƙ§ ʙƂŷ ©ʙƈ ¹Ãʛſƅ§ ¯ʙʴś
ʧƈ Áŕ§ ؗ°¥ ±ŕʳǽƙ§ ʙƂŷ ¡ŕƎƊ¥ ±ŕॽŦ ŕƎƆʺ»» » » » » ʷǽ ª§ʛʱž ȑ£ Ã£ Ƌʚʽſʻś ¿ʨƂŸƈ ȈȞ»» » » » » ʷǼ ʙؗʕʺƅ§ ʧƈ Áŕ§ ؗ°¥ ±ŕʳǽƙ§ ʙƂŷ ʙƔʙʺś
.ʥƅ° «Ãʙţ Àʙŷ ¿ʨƂŸƈ ȈȞʷǼ ʙؗʕʺƅ§

˾˹˻̄˻́˼

̃˹̄˹́˹˽̀ - ̃˹̄˹˹˹˺˻ ˻́˼̀˹̂˿

̃˺˹˹

ήρΎΨϤϟ ϒϴϨμΗ
(-ϩ - +) ˻ϭ ˺ ΔϠΣέϣϟ

έΛόΗϟ ΔϳΎϣΗΣ ϯΩϣ

ΙϳΣ ˬΔΣΎΟ ϩέΎΑΗϋΎΑ (COVID-19) ΩΟΗγϣϟ Ύϧϭέϭϛ αϭέϳϓ ϲηϔΗ ΔϳϣϟΎόϟ ΔΣλϟ Δϣυϧϣ ΕϧϠϋ ˬ˻˹˻˹ αέΎϣ ϲϓ
Ύϣϣ ΔϗϭΑγϣ έϳϏ ΕΎΑϠϘΗ ΔϳϟΎϣϟ ϕϭγϷϭ ρϔϧϟ έΎόγ ΕΩϬη ˬϙϟΫ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ .ϡϟΎόϟ ˯ΎΣϧ ϊϳϣΟ ϲϓ έΎηΗϧϻ ϲϓ έϣΗγϳ
ϝΎϣϋϷ ϝϳρόΗ ϰϟ· ϙϟΫ ϯΩ Ωϗϭ .ΔΑόλ ΔϳϠϳϐηΗ ΔϳΑ ΩΟϭϭ ϝΎϣϋϷ ΫϳϔϧΗϟ Δϣίϼϟ Δϳϧϣίϟ ΓέΗϔϟ ϲϓ ΓέϳΑϛ ΓΩΎϳί ϲϓ ΏΑγΗ
ΕΎρϠγϟϭ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩϟ ϱίϛέϣϟ ϑέλϣϟ ϥϠϋ .ΔϳϠΣϣϟϭ ΔϳϣϟΎόϟ ΕΩΎλΗϗϻ ϲϓ ΔϳΩΎλΗϗϻ ΔρηϧϷϭ
.ΔϠϣΗΣϣϟ ΔϳΑϠγϟ έΎΛϵ ΔϬΟϭϣϟ ΔϔϠΗΧϣ ϡϋΩ έϳΑΩΗ ϥϋ ϡϟΎόϟ ˯ΎΣϧ ϊϳϣΟ ϲϓ ΔϳΩϘϧϟϭ ΔϳϟΎϣϟ

˾˺́̄˻˺˽

-

-

ŕƎŗ řŰŕʵƅ§ ©ʙƔ§ʜʱʺƅ§ ¶§ʛʱƁƛ§ řॼʶƊ Àʙʵʱʶś ʦŝ ʧƈÃ řƅʨƎʶǼ ±ŕʳǽƙ§ ʙƂŷ Ɠž řॽʻʺʹƅ§ ©ʙœŕſƅ§ řॼʶƊ ʙƔʙʴś ¹ÃʛſƆƅ ʧȞʺǽ ƛ
¶§ʛʱƁƜƅ ŕƎŸž¯ ¹Ãʛſƅ§ ƑƆŷ ʖŠʨʱƔ ʙƁ Ɠʱƅ§ ©ʙœŕſƅ§ řॼ»» » ʶƊ Ɠƍ ©ʙƔ§ʜʱʺƅ§ ¶§ʛʱƁƛ§ řॼ»» » ʶƊ Á¥ .±ŕʳǽƙ§ ¯ʨƂŷ ªŕȃʨƆʢƈ ³ŕॽʁƅ
Ɠž À§ʙʵʱ»»Ŭƛ§ Șţ ª§¯ʨŠʨƈ ʙʻʰƅ řƆŝŕʺƈ řʺॽʁǼ ª§¯ʨŠʨƈ ʙʻŗ ƑƆŷ ¿ʨ»»ʸʴƆƅ řƈ²Ɯƅ§ ¿§ʨƈƗ§ Áŕʺ»»ʹƅ§ ʝſʻȃÃ řƆŝŕʺƈ ©ʛʱſƅ
ʛƔʙƂś Ƒƅ¥ ¬ŕʱʴǽ ȑʚƅ§Ã "ƌŸž¯ ¹Ãʛſƅ§ ƑƆŷ ʖŠʨʱƔ ʙƁ ŕƈ" ©ʙƔ§ʜʱʺƅ§ ¶§ʛʱƁƛ§ řॼ»» » » ʶƊ ʝȞŸś ʦŝ ʧƈÃ .řƆŝŕʺƈ řǽ¯ŕ»» » » ʸʱƁ§ řʯʽŗ
Áʨؔś ŕƈʙʻŷ ¿ŕʲʺƅ§ Ȉʽʰ»»Ŭ ƑƆŷ) ±ŕʳǽƙ§ ʙƂŷ ÀŕȞţ£Ã ȋÃʛ»»Ů ʝȞŸʱƅ ŕƎƆƔʙŸś Ƒƅ¥ řŠŕʴƅ§ ʙʻŷ řʣʨʴƆƈ ʖ»»ʶƊ ʛžʨś Àʙŷ ʙʻŷ
À§ʙʵʱ»» » » »ŬŕǼ ©ʙƔ§ʜʱʺƅ§ ¶§ʛʱƁƛ§ řॼ»» » » »ʶƊ ʛƔʙƂʱŗ ¹Ãʛſƅ§ ÀʨƂś .(řŸǼŕʱƅ§ řؗʛ»» » » »ʷƅ§ Ȑʙƅ řƈʙʵʱ»» » » »ʶʺƅ§ řƆʺŸƅŕǼ ʗ»» » » »ʶॽƅ ±ŕʳǽƙ§ ¯ʨƂŷ
ʝȞŸॽƅ) řؗʛʷƅŕǼ řŰŕʵƅ§ ªƜƔʙŸʱƅ§ ʠŸǼ ¡§ʛŠŐǼ ʖÉƅŕʢÊȄÃ ŕƍʛžʨś ʙʻŷ (½ʨʶƅ§ Ɠž ©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸŬ£ Ȉʲƈ) řʣʨʴƆʺƅ§ ªƜŦʙʺƅ§
.(±ŕʳǽƙ§ ʙƂŷ ÀŕȞţ£Ã ȋÃʛŮ

˾˺́̄˻˺˽

˾̄˿˾˽

ªŕॽɿƆʶƅ§Ã ¶ÃʛƂƅ§ řʺॽʀ Ɠž ¶ŕſʵƊƛ§ ʛœŕʶŦ

-

-

˾̄˿˾˽

:ƋŕƊ¯£ řʴŲʨƈ ŕƎʽž řʻƈŕؔƅ§ ʛʡŕʵʺƅ§Ã ªŕॽɿƆʶƅ§Ã ¶ÃʛƂƆƅ řȄʛʱžʙƅ§ ʦॽʁƅ§ ʙƔʙʴś Ɠž ©±§¯ƙ§ ƌƈʙʵʱʶś ȑʚƅ§ ³ŕŬƗ§ Á¥

řǽ¯ʛſƅ§ ªŕʯſƆƅ ʛʲŸʱƅ§ ªŕॽƅŕʺʱţ§ ¯ʙʴǽ ȑʚƅ§Ã ¹ÃʛſƆƅ ƓƆŦ§ʙƅ§ ƓƊŕʺʱœƛ§ ʅॽʻʸʱƅ§ ¬°ʨʺƊ
ªŕ»» » » » » » »ʸ»» » » » » » »ʸʵƈ ³ŕॽʀ ʖʳǽ ʘʽʴǼ Áŕʺʱœƛ§ ʛʡŕʵƈ Ɠž řȄʛƍʨŠ ©¯ŕȄ² ¾ŕʻƍ Áŕ§ ؗ°¥ ŕƈ ʦॽʽƂś ʨƍ ¹Ãʛſƅ§ ±ŕॽɻƈ Á¥
Ɠŷʨʻƅ§ ʦॽʽƂʱƅ§Ã À§ʙʵʱŬƛ§ ʛʺŷ Ȑʙƈ ƑƆŷ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶŦ ³ŕŬ£ ƑƆŷ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§
ƓŷŕʺŠ ³ŕŬ£ ƑƆŷ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ©±ŕʶŦ ʦॽʽƂś ʙʻŷ řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ʦॽʶƂś
ªƜŦʙʺƅ§ ±ŕॽʱŦ§Ã řſƆʱʵʺƅ§ źॽʸƅ§ ʥƅ° Ɠž ŕʺǼ řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ©±ŕʶŦ ¬°ŕʺƊ ʛȄʨʢś
ªŕƊŕʺ»»ʹƅ§ ʦॽʀÃ řƅŕʢॼƅ§ ªŕȄʨʱ»»ʶƈ Ȉʲƈ řǽ¯ŕ»»ʸʱƁƛ§ ªƜŦʙʺƅ§Ã ƓƆؔƅ§ ¯ŕ»»ʸʱƁƛ§ ªŕƍʨȄ±ŕʻʽ»»Ŭ ʧʽŗ ªŕʡŕॼś±ƛ§ ʙƔʙʴś
ʛʲŸʱƅ§ ¶§ʛʱžŕǼ ©±ŕʶʵƅ§ ʖʶƊÃ ʛʲŸʱƅ§ ʙʻŷ ªŕŲʛŸʱƅ§Ã ʛʲŸʱƅ§ ªƛŕʺʱţ§ ƑƆŷ ʛʽŝōʱƅ§Ã
Ɠž řǽ¯ŕ»»ʸʱƁƛ§ ªƜŦʙʺƅ§ ½ŕƂʱ»»Ůƛ ʥƅ°Ã řʴŠʛʺƅ§ ªƛŕʺʱţƛ§Ã řॽƆʰƂʱ»»ʶʺƅ§ ƓƆؔƅ§ ¯ŕ»»ʸʱƁƛ§ ªŕƍʨȄ±ŕʻʽ»»Ŭ ±ŕॽʱŦ§ ʦʱƔ
.řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ©±ŕʶŦ ¬°ŕʺƊ

˻-˼

ΔόϗϭΗϣϟ ϥΎϣΗϻ ΓέΎγΧΑ ϖϠόΗϳ Ύϣϳϓ ϲϠϛϟ ΩΎλΗϗϻ ΕέϳϐΗϣϭ (˺̂-Ωϳϓϭϛ) Ύϧϭέϭϛ ΔΣΎΟ ϥϋ ΞΗΎϧϟ έΛϷ ́-˻-˼

˺˾̄˿˹˻

-

¼Ãʛʤƅ§ ÁŐ»»ž ʥ»»ƅ° ŶƈÃ .ř»»ॽƅŕ»»ʺƅ§ ªŕ»»Ɗŕ»»ॽʰƅ§ ¯§ʙ»»ŷ¥ ʙ»»ʻŷ ©ʛžʨʱʺƅ§ ʛʽƔŕ»»Ÿʺƅ§ ƑƆŷ ŕ»»Ǝś§ʛƔʙ»»ƂśÃ ŕ»»Ǝśŕ»» » » »» » » »»Ųʛ
§ ʱž§ Ɠž ¹Ãʛſƅ§ ʙ»»ʺʱŸś
.¹Ãʛſƅ§ ©ʛʢॽ»» » » Ŭ ʧŷ řŠ±ŕʵƅ§ ½ʨ»» » » ʶƅ§ ¼Ãʛʣ Ã£ ª§ʛʽżʱƅ řʳॽʱƊ ʛʽżʱś ʙƁ řॽƆʰƂʱ»» » » ʶʺƅ§ ª§±ʨʢʱƅ§ ¿ʨţ řॽƅŕʴƅ§ ªŕ»» » » Ųʛ
§ ʱžƛ§Ã
.ŕƎŝÃʙţ ʙʻŷ ªŕŲ§ʛʱžƛ§ Ɠž ª§ʛʽżʱƅ§ ʥƆś ʝȞŸʻś

:ƓƆƔ ŕƈ řॽʰŬŕʴƈ ª§ʛƔʙƂśÃ ÀŕȞţ£ ʛʰʱŸś Ɠʱƅ§Ã řŸƁʨʱʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ©±ŕʶŦ ¬°ŕʺƊ ʛŰŕʻŷ ʧʺʹʱś

˺˾̄˿˹˻

ϡϫέΩ ϑϟ

˻˻˿ ̃˹̄˹̀̀̀̀˺ - ̃˹̄˹˽˻˽˼

ΔϳϟΎϣϟ ΕΎΑϭϠρϣϟ
˺˾̄˿˹˻ ϯέΧ ϙϭϧΑϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ίϛέϣϟ ϰϟ· ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ
˺˺˹̄˺˹̂
˺˺˹̄˺˹̂
˺˺˹̄˺˹̂
ΔϳΟέΎΧϟ
˼˹˹˹
˿˼̄̀˼˿
˿˿̄̀˼˿
˿˿̄̀˼˿
˯ϼϣόϠϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ϯέΧ
ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ΩϘϋ
ϙϧΑ ΕΎΑϭϠρϣ
ϝϭϛϳέΟΩϧΑ)ϱΩϳέϛ
˽˺˿
˽˺˿
˽˺˿
(έΎΟϳϹ
(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
˼˹˹˹
˺́̂̄́˿˼
˺̂˻̄́˿˼
˺̂˻̄́˿˼
-

-

˽

řॽƅŕʺƅ§ ª§¯ʨŠʨʺƅ§ ªŕʯž ŶॽʺŠ Ɠž × ʦƁ± řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ¯§ʙŷƙ ƓƅÃʙƅ§ ±ŕॽɻʺƅ§ ʖŠʨʺǼ řʺॽʁƅ§ ¶ŕſʵƊ§ ʛœŕ»» » » » » ʶŦ ³ŕॽʀ Á¥
(˾˾) ʙʻŷ ªŕƊŕʺ»» » » » ʹƅ§ ʦॽʀÃ řॽƆʰƂʱ»» » » » ʶʺƅ§ řǽʙƂʻƅ§ ªŕƂžʙʱƅ§ ʗʽƁʨśÃ źƆʰƈ ʛƔʙƂś µʨ»» » » »»ʸʵƅ§ ƌŠÃ ƑƆŷ ÀŕȞţ£ ¡§ʛŠ¥ ʖƆʢʱƔ
ʙƔʙʴś
Ɠʱƅ§ ª§ʛʽżʱƅŕ ؗȈƈ§ʨŷ ©ʙŷ ª§ʛƔʙƂʱƅ§ Ƌʚƍ ƑƆŷ ʛŝʕƔ .Áŕʺʱœƛ§ ʛʡŕʵƈ Ɠž řȄʛƍʨʳƅ§ ©¯ŕȄʜƅ§ ʦॽʽƂśÃ řʺॽʁƅ§ ¶ŕſʵƊ§ ʛœŕ»» » »ʶŦ
Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕ»» » »ʶʵƅ ¹Ãʛſƅ§ ŕƎŗ ÀʨƂś Ɠʱƅ§ řॽŗŕ»» » »ʶʴƅ§ ªŕॽƆʺŸƅ§ Á¥ .ªŕ»» » »ʸ» » » ʸʵʺƅ§ ʧƈ řſƆʱʵƈ ªŕȄʨʱ»» » »ʶƈ Ƒƅ¥ ȑ¯ʕś Á£ ʧȞʺǽ
řǽ¯ŕʺʱŷƛ§Ã ©ʛʽżʱʺƅ§ ªƜŦʙʺƅ§ ±ŕॽʱŦŕǼ řƂƆŸʱʺƅ§Ã řॽ»» Ŭŕ»» ŬƗ§ ªŕ»» Ų§ʛʱžƛ§ ʧƈ ¯ʙŷ ŕƎƅÃ ©ʙƂŸƈ ¬°ŕʺʻƅ ªŕŠʛʵƈ Ɠƍ řŸƁʨʱʺƅ§
ŕƎʻʽŗ ŕʺॽɾ řƅ¯ŕॼʱʺƅ§

ϥϣ ϝϗ
έϬη ˼
ϡϫέΩ ϑϟ

έϳΎϧϳ ˺ ϲϓ
(˻˽ ΡΎοϳ·) Δϧγϟ ϝϼΧ Ωϭλέϣ ιλΧϣ
Δϧγϟ ϝϼΧ ΔϋϭϓΩϣ ώϟΎΑϣ
έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ

˻̄˿́˾
˼˹̂
˻̄̂̂˽

(ϯήΧϷ ωϭήϔϠϟ ϞϤΤϤϟ ώϠΒϤϟ ϦϤπΘΗ ϲΘϟϭ) Δϗϼόϟ ϱΫ ϑήτϟ ΓΪλέϷ ΝέΪϤϟ ώϠΒϤϟ ϲϟΎϤΟ· ϲϓ ΔϛήΤϟ
ωϭϣΟϣϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣϟ ϲϣΎυϧϟ ϲρΎϳΗΣϻ

:έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ Ύϣϛ ΓΩλέϷ
ΔϳΟέΎΧϟ ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ ϥϣ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
ΔϳΟέΎΧϟ ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϠϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ

́က˺˽̀
˺˺˹က˺˹̂

˻˹˺
(˽˽˽)
(́က˹̀̂)
(˺က˹˾̀)

˺˾

:ϲϟΎΗϟΎϛ ϥϳϔυϭϣϠϟ ΔϣΩΧϟ ΔϳΎϬϧ ΕϓΎϛϣ ιλΧϣ ϲϓ ΔϛέΣϟ

ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ
ϙϧΑ ϑέρϷ
ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ
Δϗϼόϟ ΕΫ
˻̀

(̀˺)

˼
˼က˼˾˺
˻က˿˺˹
̂˺˹
̀က˾˺˻
˺˽က˼́˿

ϥϳϔυϭϣϠϟ ΔϣΩΧϟ ΔϳΎϬϧ ΕϓΎϛϣ ιλΧϣ

(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
ΕϼϣΎόϣϟ ϩΫϫ ϝϣηΗ .ϱΩΎϳΗϋϻ ϝϣόϟ ϕΎϳγ ϲϓ ΔϳΟέΎΧϟ ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ ϊϣ ΕϼϣΎόϣϟ ϥϣ ΩΩϋ ϡέΑ· ϡΗϳ
ϝ˳ ϛηΑ ΔΟέΩϣϟ ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ ϊϣ ΓΩλέϷ ϰϟ· ΔϓΎο·ϭ .ΔϳΑϧΟϷ Εϼϣόϟ ϑέλ ΕϼϣΎόϣϭ ϊΩϭϟϭ νϭέϘϟ
.ωϭέϔϟ ΓέΩ· ϝΑϗ ϥϣ ΓΩϣΗόϣϟ ΔϳέΎΟΗϟ ρϭέηϟϭ ϡΎϛΣϷΎΑ
ΔϳϟΎΗϟ
ΕϼϣΎόϣϟ
ϡΗ ΩϘϓ ˬϝλϔϧϣ
(ΔϣΗΗ)
Δϗϼόϟ
ΕΫ ϡέΑ·
ϑέρϷ
˻̀
˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

˺˽

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

˺˼̀က́˹˽
˺̀က˿˼˼
˻˺က˼˿˹
(˾က˿˾˽)
(˺̀̂က˹˽˹)
(̀က́̂̀)

(̀˹)

˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

ΔϳΑγΎΣϣϟ ΕΎγΎϳγϟ ϖϳΑρΗ ϲϓ ΔϣΎϬϟ ΔϳΑγΎΣϣϟ ϡΎϛΣϷϭ ΕέϳΩϘΗϟ

˻̄˻˹˽̄̀˿˹

˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ Ύϣϛ

ΕΎϘϓΩΗϟ ϲϟΎϣΟ·
ΔϳΟέΎΧϟ
Δϳϣγϻ
ΔϳέΗϓΩϟ ΔϣϳϘϟ
ϡϫέΩ ϑϟ
ϡϫέΩ ϑϟ

-

ϥϣ έΛϛ
ΓΩΣϭ Δϧγ
ϡϫέΩ ϑϟ

ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ

˺˼

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

ϯέΧ ΕΎΑϭϠρϣ

̀က˼˾̀
˺က˹˾˼
(˽˿˿)
̀က̂˽˽

˺˻

ϝΟϷ ϊΩϭ
ΔϳέΎΟ ΕΎΑΎγΣ

˯ϼϣόϠϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ

έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ

˺˺

˺˻ - ˼
έϬη
ϡϫέΩ ϑϟ
-

˻˹˻˺
έΑϣγϳΩƑƆŷ
˼˺¾ʨʻʰƅ§
ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ
ΔϳϟΎϣϟ
±ƛÃʙƆƅ ©ʛʽżʱʺƅ§ ±ŕŸŬƗ§ (ΔϣΗΗ)
ª§° ªŕॽɿƆʶƅ§
Ã ¶ÃʛƂƅ§
ʧʽŗ ©ʙœŕſƅ§ΔϧγϠϟ
±ŕŸŬƗ
řȄʛƍʨŠΕΎϧΎϳΑϟ
ʛʡŕʵʺƅϝϭΣ
¹Ãʛſƅ§ΕΎΣΎοϳ·
¶ʛŸʱś ƛ
.ÐÎÐÏ ʛʰʺʶǽ¯ ÑÏ Ɠž ŕʺ ؗÃ±ʨʽƅ§Ã ƓȞȄʛƈƗ§

˺˹

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

˽̀̄̂́̀
˺˼˺̄˹˾˼
˺̀̂̄˹˽˹

ϥϣ έΛϛ
ΓΩΣϭ Δϧγ
ϡϫέΩ ϑϟ

˿-˼

ʛʡŕʵʺƅ§ ©±§¯¥ ¶§ʛŻƗ ŕƎŗ Ȏſʱʴʺƅ§ řƂʱʷʺƅ§ ª§Ã¯Ɨ§ ʅॽʻʸś ʦʱȄÃ .ʛʡŕʵʺƅ§ ©±§¯¥ ¶§ʛŻƗ řƂʱʷʺƅ§ ª§Ã ¯ƗŕǼ ¹Ãʛſƅ§ ȎſʱʴśÃ
.¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ ©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸŬ£ ȆƆʱʵʺǼ řſʻʸƈ ©ʛʽżʱƈ ±ŕŸŬōǼ ªŕŷʨžʙƈ ©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸŬ£ ªŕʹǽŕƂƈ ʧʺʹʱś .ȋʨʴś ªŕƁƜŷ ʧʺŲ
±ŕŸŬ£ ʧŷ ¹ʨŠʛƆƅ ƓʺŬʛƅ§ ¿ʨؗʨśÃʛʰƅŕǼ ÀʜʱƆśÃ ªŕƂʱʷʺƅ§Ã ªƛ¯ŕॼʺƆƅ řॽƅÃʙƅ§ řʢǼ§ʛƅ§ ªŕſȄʛŸʱƅ ¹ÃʛſƆƅ řƂʱʷʺƅ§ ª§Ã¯Ɨ§ Ŷʹʵś
.ƌǼ µŕʵƅ§ ȘʴƆʺƅ§Ã ªŕƂʱʷʺƅ§Ã ªƛ¯ŕॼʺƆƅ řॽƅÃʙƅ§ řʢǼ§ʛƅ§ ʧŷ ±¯ŕʸƅ§ ÐÎÐÎ řʻʶƅ ¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ ©ʙœŕſƅ§

˽-˼

˼˽̄˽˺˼

-

¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ ©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸŬ£ ʧƈ ¿ŕƂʱƊƛ§ Ɠž ²ʛʴʺƅ§ ÀʙƂʱƅ§ ʙŰʛƅ ÆŕॽʳƎʻƈ ±
Æ§ ŕʡ¥ ±ŕʺʲʱŬƛ§Ã ȈȄʨʺʱƅ§ ʥʻŗ ¿ʨȞȄʛŠ£ ȑʙȄʛ ؗŶŲÃ
.ÀŕʤʱƊŕǼ ƋʨƂŷÃ ƌŲʛŸś řŸŠ§ʛƈ ¿ƜŦ ʧƈ ©ʙƔʙʳƅ§ řȄ±ŕॽɻʺƅ§ ªƛʙŸʺƅ§ Ƒƅ¥

˼

(ΔϣΗΗ) Δϟϭϳγϟ έρΎΧϣ

˻̄˻˼̂̄˼̂̂

ʦƍ±¯ Ȇƅ£ ÏÓ.Ó×Õ ʙ»ʻŷ ¿ŕ»ʺƅ§ ³£± Ɠž ª§ʛʽżʱƅ§ Áŕ»ॽŗ Ɠž ¬±ʙ»ʺƅ§ Áŕ»ʺʱœƛ§ ʛʡŕ»ʵʺƅ Ɠƈŕ»ʤʻƅ§ Ɠʡŕ»ॽʱţƛŕ»Ǽ ȍŕ»ſʱţƛ§ ʦś **
ʟ»ʸʵʺƅ§ ʧƈ ȑʛƍʨŠ ȈȞ»ʷǼ ƑƆŷ£ ƌǼ Ȏſʱʴʺƅ§ Ɠʡŕॽʱţƛ§ ÁŐž ƌॽƆŷ ¡ŕʻȃÃ
ÐÎÏÓ ʛʰʺ»ʶǽ¯ Ɠž řॽƎʱʻʺƅ§ řॽƅŕʺƅ§ řʻ»ʶƅ§ ʧƈ
Æ
ȑʜؗʛʺƅ§
.ÐÎÐÏ ʛʰʺʶǽ¯ ÑÏ Ɠž ŕʺ ؗÐÎÏÎ/ÐÖ ʦƁ±
¼ʛʸʺƅ§
Ţœ§ʨΓέΩ·
Ɔƅ ŕÆ ƂžÃ ¨ʨƆʢʺƅ§
(ΔϣΗΗ)
ΔϳϟΎϣϟ
έρΎΧϣϟ
˼

ʜʽƎʳśÃ ¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ ©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸŬƗ ƌŲʛŸś Ŷॼʱś Ɠž ƌʺŦ² ƑƆŷ ȍŕſʴƅ§ ±ŕʺʲʱŬƛ§Ã ȈȄʨʺʱƅ§ ʥʻŗ ¿ʨȞȄʛŠ£ ȑʙȄʛ ؗȈŰ§ʨƔ
ºƜŗƙ§Ã ȘţƜʺƅ§ / ¯ʨƂŸƅ§ ȈƔʙŸśÃ řƆʰƂʺƅ§ ʛʡŕʵʺƅ§ ʧƈ řॽƅŕʵƅ§ ©ʙœŕſƅ§ ªƛʙŸƈ ¨ŕŸॽʱŬƛ ƌǽʙƅ ªŕƈʨƆŸʺƅ§ ŕॽŠʨƅʨʻؔś řʺʤƊ£
ȑʙȄʛ¶ ؗʛŸś
Ì ¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ ©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸŬ£ ȈʽȞʷś ©¯ŕŷ¥ Á¥ .¡ƜʺŸƅ§Ã řॽʺॽʤʻʱƅ§ ªŕƎʳƅ§ Ƒƅ¥ ¯ʙʸƅ§ §ʚƍ Ɠž ²ʛʴʺƅ§ ÀʙƂʱƅ§ ʧŷ
ʧŷ ŕƎʰƁ§ʛśÃ ¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ ©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸŬ£ Ȉʺŷ řŷʨʺʳƈ ŕƍʛƔʙś Ɠʱƅ§Ã ʛʡŕʵʺƆƅ ʧƈ ʙƔʙŸƆƅ ±ŕʺʲʱŬƛ§Ã ȈȄʨʺʱƅ§ ʥʻŗ ¿ʨȞȄʛŠ£
.ʖʲƄ
(˾˽)
:ƓƆƔ ŕƈ ʛʸʴƅ§ ʝॽƅÃ ¿ŕʲʺƅ§ ȈʽʰŬ ƑƆŷ ¹Ãʛſƅ§ ŕƎƅ ¶ʛŸʱś Ɠʱƅ§ ʛʡŕʵʺƅ§ Ƌʚƍ Ȉʺʷś
½ʨʶƅ§
řȃʨƆʢʺƅ§ ªƜƔʙŸʱƅ§ ʖʰʶǼ
Ɠž řƆŗŕƂʺƅ§ ¼§ʛʡƗ§Ã ¡ƜʺŸƅ§ Ŷƈ ªŕʷƁŕʻʺƅ§ ʧŷ řʯŮŕʻƅ§ řॽؗʨƆʶƅ§ ʛʡŕʵʺƅ§ x
¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ ©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸŬ£ ȈʽȞʷś ©¯ŕŷ¥ Șʽʰʢʱƅ řƈ²Ɯƅ§ řॽƅŕʴƅ§ ¯ʨƂŸƅ§ ƑƆŷ
±ŕŸŬ£ ȈʽȞʷś ©¯ŕŷ¥ Șʽʰʢʱƅ řÆ ʳॽʱƊ ½§ʨŬƗ§ ȈʢŸś ʖʰʶǼ ŕƎœƜʺŷÃ ¹Ãʛſƅ§ ŕƎƅ ¶ʛŸʱś Ɠʱƅ§ řॽƅŕʺƅ§ ʛʡŕʵʺƅ§
x
řॽƅŕƈ ʛœŕʶŦ «Ãʙţ Ƒƅ¥ Ȑ¯ʕƔ ŕʺƈ ¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ ©ʙœŕſƅ§
ʗʹſʵƊ§ §°¥ ½ʨʶƅ§ ªŕƈʨƆŸƈ Ɠž Ȉʺʱʴʺƅ§ ʟƂʻƅ§ ʧƈ (ʛʽŸʶʱƅ§ ©¯ŕŷ¥ ʛʡŕʵƈ ŕƎʽž ŕʺǼ) ʛʽŸʶʱƅ§ ʛʡŕʵƈ
x
řƆŗŕƁ ʛʽŻÃ řƆœŕŬ ʛʽŻ ʛʡŕʵʺƅ§ ʧƈ řॽƅŕʵƅ§ ©ʙœŕſƅ§ ªƛʙŸƈ ʗʴॼŰ£Ã ¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ ©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸŬ£ Ɠž řƅʨʽʶƅ§
Ã ʙŰʛƆƅ
ʛʡŕʵƈ ʥƅʚؗÃ ʥʻʰƅŕǼ ªŕƈʨƆŸʺƅ§ ŕॽŠʨƅʨʻؔś ªŕॽƆʺŷÃ řʺʤƊ£ Ɠž ª§ʛʽʽżʱƅ§ ʧŷ řʯŮŕʻƅ§ řॽƆʽżʷʱƅ§ ʛʡŕʵʺƅ§ x
.¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ ©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸŬ£ ʛžʨś ȆƁʨś §°¥ ªŕŷʨžʙʺƅ§ ȆƁʨś

˼

(ΔϣΗΗ) ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣ

˻˹˻˺

έΛόΗϟ ΔϳΎϣΗΣ ϯΩϣ

(ΔϣΗΗ) ΔϘΗηϣϟ έϳϏ ΔϳΩϘϧϟ ΕΎϘϓΩΗϟ ˺-˽-˼

-

:¨ʗőœŽƃ¦ ʙŶʴƃ ŗȂ°œॻɹʸƃ¦ ŗƈ°œƀʸƃ¦ ȆʻȜʵř ¨®œŵ¤
©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸ»Ŭ£ ȈʽȞ»ʷś ©¯ŕŷ¥ Ã£ ¿§ʙʰʱ»Ŭƛ ʦƅŕŸƅ§ Ȑʨʱ»ʶƈ ƑƆŷ ©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸ»ŬƗ řॽ»ʶॽœʛƅ§ ʛʽƔŕŸʺƆƅ řॽ»Ŭŕ»ŬƗ§ ȈʽȞ»ʷʱƅ§ ©¯ŕŷ¥ ȑʛʳś
ȑʙȄʛ¶ ؗʛŸʱƔ .("¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ ©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸ»» Ŭ£ ȈʽȞ»» ʷś ©¯ŕŷ¥" ʦ»» ŬŕǼ ŕƎʽƅ¥ ±ŕ»» ʷǽ) ʛʡŕʵʺƅ§ ʧƈ řॽƅŕŦ řƆƔʙŗ ±ŕŸ»» ŬōǼ ¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ
¡ʜʳ ؗŕƎƆʽȞ»»ʷś ©¯ŕŷ¥ Ã£ ŕƎƅ§ʙʰʱ»»Ŭ§ ʦʱʽ»»Ŭ Ɠʱƅ§ řॽƅŕʺƅ§ ƌś§Ã¯£ ƑƆŷ ¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ ©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸ»»ŬƗ ±ŕʺʲʱ»»Ŭƛ§Ã ȈȄʨʺʱƅ§ ʥʻŗ ¿ʨȞȄʛŠ£
©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸ»Ŭ£ ʧƈ ¿ŕƂʱƊƛŕǼ řॽʻŸƈ ʥʻʰƅ§ ª§±§¯¥ řžŕ ؗʧƈ Ȉʺŷ řŷʨʺʳƈ ȈʽȞ»ʷś ʦś ʙƁÃ .½ʨ»ʶƅ§ Ȑʨʱ»ʶƈ ƑƆŷ ©±¯ŕॼʺƅ§ Ƌʚƍ ʧƈ
±ŕŸŬƗ§ Ƒƅ¥ ƌƅŕƂʱƊ§ ©±§¯ƙ Ɠʶॽœʛƅ§ ʜؗʛʺƅ§ Ȑʨʱʶƈ ƑƆŷ ("¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ ©ʙœŕſƅ§ ±ŕŸŬ£ Ȉʺŷ řŷʨʺʳƈ" »ŗ ŕƎʽƅ¥ ±ŕʷÊǽ) ¾ʨʻʰƅ§ ʧʽŗ
.ʛʡŕʵʺƅ§ ʧƈ řॽƅŕʵƅ§ řƆƔʙʰƅ§

(ΔϣΗΗ) ΔϳϟΎϣϟ έρΎΧϣϟ ΓέΩ·

ϡϫέΩ ϑϟ

ΩϳΩγΗϟ ΕΎϣίΗϟ ϰϟ· ˱ΩΎϧΗγ ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ωϭέϔϟΎΑ ΔλΎΧϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎΑϭϠρϣϟ ϕΎϘΣΗγ ΔϣΎϗ ϩΎϧΩ ϝϭΩΟϟ ιΧϠϳ
ˬϙϟΫ ϊϣϭ .ϝΎΣϟ ϲϓ έΎόηϹ ˯Ύρϋ· ϲϐΑϧϳ Ϫϧ΄ϛ έΎόηϺϟ ϊοΧΗ ϲΗϟ ΕΩϳΩγΗϟ ϊϣ ϝϣΎόΗϟ ϡΗϳ .ΔϳΩϗΎόΗϟ ΔϣϭλΧϣϟ έϳϏ
ϝϭΩΟϟ αϛόϳ ϻϭ ΎϬόϓΩΗ ϥ ωϭέϔϟ ϥϣ ΏϭϠρϣ ΦϳέΎΗ Ώέϗ ϲϓ ΩϳΩγΗϟ ϭΑϠρϳ ϥϟ ˯ϼϣόϟ ϥϣ ˱έϳΑϛ ˱ΩΩϋ ϥ ωϭέϔϟ ϊϗϭΗΗ
.ωϭέϔϟΎΑ ΔλΎΧϟ ΔόϳΩϭϟ ίΎΟΗΣ ΦϳέΎΗ ϲϓ ΎϬϳϟ· έΎηϣϟ ΔόϗϭΗϣϟ ΔϳΩϘϧϟ ΕΎϘϓΩΗϟ

ŗƆœŵ :ŗʸॻɿƃ¦ µœŽʳƈ¦ Ƒʟœॻʯš¦
ȑʜؗʛʺƅ§ ¼ʛʸʺƅ§ ʧŷ ±¯ŕʸƅ§ ÐÎÏÎ/ÐÖ ʦƁ± ʦॽʺŸʱƅ§ ʖŠʨʺǼ řƈŕŸƅ§ ªŕʸʸʵʺƅ§
**©ʙʴʱʺƅ§ řॽȃʛŸƅ§ ª§±ŕƈƙ§ řƅÃ¯ Ɠž
¯§ʙŷƙ ƓƅÃʙƅ§ ±ŕॽɻʺƅ§ ʖŠʨʺǼ Ð řƆţʛʺƅ§Ã Ï řƆţʛʺƅ§ ªŕʸʸʵƈ:ŕÆ ʸƁŕƊ
× ʦƁ± řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§
*řʺॽʁƅ§ ¶ŕſʵƊ§ Ɠʡŕॽʱţ§ Ƒƅ¥ ¿ʨʴƈ Àŕŷ ʟʸʵƈ

ϙϭϧΑϟ ϥϳΑ ΓΩΎϔϟ έΎόγ ϝϳϛηΗ ΓΩΎϋ·

˻˹˻˹

ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ

(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·

ʖŠʨʺǼ ªŕ»» » » ʸ»» » »ʸʵʺƅ§ ²Ãŕʳʱś × řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ¯§ʙŷƙ ƓƅÃʙƅ§ ±ŕॽɻʺƅ§ ʖŠʨʺǼ ªŕ»» » » ʸ»» » »ʸʵʺƅ§ ʗƊŕ§ ؗ°¥ ŕƈ řƅŕţ Ɠž *
ΓΩΣΗϣϟƑƅ¥ΔϳΑέόϟ
ΕέΎϣϹ
- ʜؗʛʺƅ§
έΎϣΛΗγϻϭ
ϙϧΑ
ϝϭϛϳέΟ
.řʺॽʁƅ§ ¶ŕſʵƊ§ Ɠʡŕॽʱţ§
źƅŕॼƈ ȑ£
ȈȄʨʴś ʦʱƔωϭέϓ
ʧƆž ȑ
©ʙʴʱʺƅ§ ϝϳϭϣΗϟ
řॽȃʛŸƅ§ ª§
±ŕƈƙ§
¼ʛʸƈ ϱΩϳέϛ
ªŕʺॽƆŸś

˻˹˻˹ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ

(ΔϣΗΗ) ΕΩόϣϭ ΙΎΛ

ΔϳΟέΎΧϟ ωϭέϔϟϭ ϲγϳέϟ ίϛέϣϠϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

˿က̀˾̀
̂˾̂
(˼˾̂)
̀က˼˾̀

ϡϛέΗϣϟ ϙϼϬΗγϻ
˻˹˻˹ έϳΎϧϳ ˺ ϲϓ
ΔϧγϠϟ ϝ˷ϣΣϣϟ
Ώρη / ΩΎόΑΗγ
˻˹˻˹ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ
ΔϧγϠϟ ϝ˷ϣΣϣϟ
Ώρη / ΩΎόΑΗγ
˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ
ΔϳϟΎϣϟ έϳέΎϘΗϟ ΩΩϋϹ ϲϟϭΩϟ έΎϳόϣϟ
έΎΟϳϹ ΩϭϘϋ – ˺˿ ϡϗέ
ϲΣΎΗΗϓϻ
ΔϧγϠϟ
ΕΩΎόΑΗγϻ

έϳΎϧϳ ˺ ϲϓ
ΕΎϓΎο·
ΓΩΎϔϟ ΩΎϳΩί
ΕΎόϓΩϟ

˺˾က˿˹˻

:ϲϠϳ Ύϣϛ ϲϫ ΔϠΟ΅ϣϟ ΔΑϳέοϟ ΕΩϭΟϭϣ ϰϠϋ ΔϛέΣϟ ϥ·
˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

ΕΩΎόΑΗγϻ
ΕΎϓΎοϻ
˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

ΔϳϟΎΣϟ ΔϧγϠϟ ϝϣΣϣϟ
(ΔϘΑΎγϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϓΎοϹ ΔΑϳέοϟ ϙϟΫ ϲϓ ΎϣΑ) ΔϋϭϓΩϣϟ ΔΑϳέοϟ
ΔϘΑΎγϟ ΔϧγϠϟ ΔϠϣΣϣϟ ϝΧΩϟ ΔΑϳέο

ΔϔϠϛΗϟ
˻˹˻˹ έϳΎϧϳ ˺ ϲϓ
ΕΎϓΎο·
Ώρη / ΩΎόΑΗγ
˻˹˻˹ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ
ΕΎϓΎο·
Ώρη / ΩΎόΑΗγ
˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ
ΔϳϟΎϣϟ έϳέΎϘΗϟ ΩΩϋϹ ϲϟϭΩϟ έΎϳόϣϟ
έΎΟϳϹ ΩϭϘϋ – ˺˿ ϡϗέ
ϲΣΎΗΗϓϻ

ϯέΧ ϙϭϧΑϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣ
˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ
˺က˿̂̂
̂˺˹
(˺က́˼˽)
˺˼˾
̂˺˹

˺˹

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

Ύϣϛ ΔϴϟΎϤϟ ΕΎϧΎϴΒϟ ϲϓ ΎϬοήϋ ϢΘϳ ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ Δϧγϟ ϝϼΧ ΔϳέΎΟϟ ΔΑϳέοϟ ΏΎγΣ ϲϓ ΔϛέΣϟ ϥ·
:ϲϠϳ

˼က˺˺˺
˺က˿̀̂
(˼က˹̂˺)
˺က˿̂̂

̂

:ϩΎϧΩ ΔϧϳΑϣ ΓέΗϔϟ ϝϼΧ ΕΎϛέΣϟϭ (ϯέΧϷ ΕΎΑϭϠρϣϟ ϥϣο Δϟϭϣηϣϟ) έΎΟϳϹ ΩϭϘϋ ΕΎΑϭϠρϣϟ ΔϳέΗϓΩϟ ώϟΎΑϣϟ ϥ·

˽˾́
˺က˹˺˻
˽
(˺က˹̀̂)
˼̂˾

(ÒÒÒ)
-

®ʗʲƆ :ŗʸॻɿƃ¦ µœŽʳƈ¦ Ƒʟœॻʯš¦
¼ʛʸʺƅ§ ʧŷ ±¯ŕʸƅ§ ÐÎÏÎ/ÐÖ ʦƁ± ʦॽʺŸʱƅ§ ʖŠʨʺǼ řǽ¯ʛſƅ§ ªŕʸʸʵʺƅ§
©ʙʴʱʺƅ§ řॽȃʛŸƅ§ ª§±ŕƈƙ§ řƅÃ¯ Ɠž ȑʜؗʛʺƅ§
× ʦƁ± řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ¯§ʙŷƙ ƓƅÃʙƅ§ ±ŕॽɻʺƅ§ ʖŠʨʺǼ Ñ řƆţʛʺƅ§ ªŕʸʸʵƈ:ŕÆ ʸƁŕƊ
*řʺॽʁƅ§ ¶ŕſʵƊ§ Ɠʡŕॽʱţ§ Ƒƅ¥ ¿ʨʴƈ ȑ¯ʛž ʟʸʵƈ
ŗʸॻɿƃ¦ µœŽʳƈ¦ Ƒʟœॻʯš¦ Əƃ¤ ¾ʦʲʸƃ¦ ʝʶʳʸƃ¦ ƑƃœʸŞ¤

(ΔϣΗΗ) ΔϳϟΎϣϟ έρΎΧϣϟ ΓέΩ·

(ΔϣΗΗ) ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣϟ Δο ˷έόϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΩϭΟϭϣϟ έρΎΧϣ ίϳϛέΗ ̀-˻-˼

(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·

˽˾˺
ΓΩΣΗϣϟ
ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ
ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ
ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ
ΔϳέΗϓΩϟ
ϲϓΎλ
ϝϭΣΔϣϳϘϟ
ΕΎΣΎοϳ·
(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ
̂́
˺က˹˽˹
˺˽˺
˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ

˺က˻̀̂
˺က˿˾́

ϻ .̃˻˹ ώϠΑϳ ϲϠόϓ ΔΑϳέο ϝΩόϣ ϡΩΧΗγΎΑ ϡίΗϟϻ ΔϘϳέρ ΏΟϭϣΑ ΔΗϗ΅ϣϟ ϕϭέϔϟ ϰϠϋ ΔϠΟ΅ϣϟ ϝΧΩϟ Ώέο ΏγΗΣΗ
.ΔϠλϟ ϱΫ ϲΑϳέοϟ ϕΎϘΣΗγϻ ϖϳϘΣΗ Οέϣϟ ϥϣ ϥΎϛ Ϋ· ϻ· ΔϠΟ΅ϣϟ ϝΧΩϟ ΔΑϳέο(ΔϣΗΗ)
ΕΩϭΟϭϣΑ
ϑέΗϋϻ˻˾
ϡΗϳ
ΔΑϳέοϟ

˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

ʤƋ°® ȄƃƕœǺ
œʸؕ ŗʸॻɿƃ¦ µœŽʳƈ¦ ʝʶʳƆ

ΕΩόϣϭ ΙΎΛ
ΕίϳϬΟΗϭ ΙΎΛ
ΕΎΑϳϛέΗϭ
ϡϫέΩ ϑϟ

˿̀̀
˿̀̀
˿̀̀

˻˹˻˹
(˿˻
)
ϡϫέΩ ϑϟ

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

ΔΟϟΎόϣ ΓίϬΟ
ΕΩόϣϭ ΕΎϧΎϳΑϟ
ϯέΧ
ϡϫέΩ ϑϟ

×ɁÒÓÎ

˻˹˻˺ ήΒϤδϳΩ ˼˺ ϲϓ

ΔϘΣΗγϣ Ωϭϓ
ϯέΧ ώϟΎΑϣϭ ˱ ΎϣΩϘϣ ΔϋϭϓΩϣ ώϟΎΑϣ
(˻˾ ΡΎοϳ·) ΔϠΟ΅ϣ ΔΑϳέο ϝλ

˾က˻̂˽
˻˹˾
(˽˹)
˾က˽˾̂
˺˻˾
˾က˾́˽

˽က˼˿˽
˻́˾
(˽˹)
˽က˿˹̂
˻̂̀
˽က̂˹˿

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ
ΔΑϳέοϟ ϝΑϗ Δϧγϟ Αέ

˻က̂˻˻
̀က̂˽˽
˺˹က́˿˿

ÑÕɁÐ×Î
(ÑÕɁÐ×Î)
-

(®) Õ

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

˻˻́
˻က̂˼˽
̀က˼˾̀
˺˹က˾˺̂

(˿˺)

ΔϳϟΎΣϟ ΔϧγϠϟ ϝΧΩϟ ΔΑϳέο
ΔϘΑΎγϟ ΔϧγϠϟ ϝΧΩϟ ΔΑϳέο
ΔϠΟ΅ϣ ΔΑϳέο

(˼က˾˾˿)

ÏÍÏÎ
ʦƍ±¯ Ȇƅ£

ΎϤϛ ΔϤϴϘϟ νΎϔΨϧ κμΨϣ
˻˹˻˺ ήϳΎϨϳ ˺ ϲϓ
ϢΗ ΔϤϴϘϟ νΎϔΨϧ κμΨϣ
ΔϨδϟ ϝϼΧ ϪϨϳϮϜΗ
ΔϨδϟ ϝϼΧ ΖϤΗ ΕΩήΘδϣ

ϯέΧ ΕΩϭΟϭϣ

.(̃˻˹ :˻˹˻˹) ̃˻˹ ώϠΑϳ ˻˹˻˺ Δϧγ ϲϓ ωϭέϔϟ ϰϠϋ ϖΑρϣϟ ϝΧΩϟ ΔΑϳέο ϝΩόϣ ϥ·

˺က˼˻̂

˻˹˻˹ ήΒϤδϳΩ ˼˺ ϲϓ

ÏÍÏÎ ʙƒœʹƒ Î Ƒż
́˺
ϢΗ ΔϤϴϘϟ νΎϔΨϧ κμΨϣ
ΔϨδϟ ϝϼΧ ϪϨϳϮϜΗ
˻̄˿̀́
˽˹
řʻʶƅ§ ¿ƜŦ ʗʺś ª§¯ʛʱʶƈ
(˺˻˺)
ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ
ΕέΎϣϹ ωϭέϓ
- έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ
ņņņņņņņņ
ņņņņņņņņ
ņņņņņņņņ
˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺- ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ
ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·
(ΔϣΗΗ)
ÏÍÏÎ ʙʮʸʴǻ®
ÐÎ Ƒż
˼˽̄˼̂˽
- ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ
ņņņņņņņņ
ņņņņņņņņ
ņņņņņņņņ

˻˽

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

˺ ΔϠΣήϤϟ
ϱΩήϓ

˿-˼

ÑÎ ťȄ±ŕʱŗ × ʦƁ± řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ¯§ʙŷƙ ƓƅÃʙƅ§ ±ŕॽɻʺƅŕǼ µŕʵƅ§ ƌॽŠʨʱƅ§ ȑʜؗʛʺƅ§ ©ʙʴʱʺƅ§ řॽȃʛŸƅ§ ª§±ŕƈƙ§ ¼ʛʸƈ ±ʙŰ£
řॽƆʺŸƅ§ Ƌ±ŕŝ¢Ã Șʽʰʢʱƅ§ ªŕǽʙʴś ʧƈ ʙƔʙŸƅ§ ¿ÃŕʻʱƔ ȑʚƅ§ CBUAE/BSD/2018/458 :ʦƁ± ±ŕŸŮƙ§ ¿ƜŦ ʧƈ ÐÎÏÖ ȈȄʛŗ£
©ʙʴʱʺƅ§ řॽȃʛŸƅ§ ª§±ŕƈƙ§ řƅÃ¯ Ɠž × ʦƁ± řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ¯§ʙŷƙ ƓƅÃʙƅ§ ±ŕॽɻʺƅ§ ¹ŕॼśŕǼ ÀʨƂś Ɠʱƅ§ ¾ʨʻʰƅ§ ƑƆŷ řॼśʛʱʺƅ§
řʻʶƅ (ÐÖ) ʦƁ± ʦॽʺŸʱƅ§ ʖŠʨʺǼ µŕʵƅ§Ã ÀŕŸƅ§ ʟʸʵʺƅ§ ʧʽŗ řȄʨʶʱƅ§ Áʨؔś ƌॽŠʨʱƅ§ ʧƈ Ò-Ô ©ʛƂſƅŕǼ ÆƜʺŷ .("ƌॽŠʨʱƅ§")
:ƓƆƔ ŕʺ × ؗʦƁ± řॽƅŕʺƅ§ ʛȄ±ŕƂʱƅ§ ¯§ʙŷƙ ƓƅÃʙƅ§ ±ŕॽɻʺƅ§Ã ȑʜؗʛʺƅ§ ©ʙʴʱʺƅ§ řॽȃʛŸƅ§ ª§±ŕƈƙ§ ¼ʛʸƈ ʧŷ ±¯ŕʸƅ§ ÐÎÏÎ

˼˺̄̀˺˿

˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

̂˺˹
˺˼˾
(˾́̀)
˽˾́

˻ ΔϠΣήϤϟ
ϱΩήϓ

Ð ŗƄšʙʸƃ¦

(ΔϣΗΗ) ϝΎϣϟ αέ ΓέΩ·

ΎϤϛ ΔϳήΘϓΪϟ ΔϤϴϘϟ ϲϟΎϤΟ·
˻˹˻˹ ήϳΎϨϳ ˺ ϲϓ
Ε΄θϧ ΓΪϳΪΟ ΕΩϮΟϮϣ
ΎϬΘϴΒΜΗ Ϧϋ ϒϗϮΘϟ ϢΗ ΕΩϮΟϮϣ
(ΕΎΑϮτθϤϟ ˯ΎϨΜΘγΎΑ) ΎϫΩΪγ ϭ

ϢϫέΩ ϒϟϷΎΑ

˼˽̄˼̂˽

˿က̂˹˼
έϭΟϭ ΏΗϭέ
˻က˽˼˾
ΓΩΣΗϣϟ
ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ Εϭϼϋ
ϱΩϳέϛ
˼˾̀ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ (ΔϧγϠϟ
˺˾ ΡΎοϳ·)
ϥϳϔυϭϣϠϟ
ΔϣΩΧϟ
ΕϓΎϛϣ
ΔϳϟΎϣϟ
ΕΎϧΎϳΑϟ
ϝϭΣΔϳΎϬϧ
ΕΎΣΎοϳ·
(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺
˼က˼˺˹
ϯέΧ ΕϻΩΑϭ Ύϳίϣ
˺˼က˹˹˾

˺က˿̀̂
(˿˹˹)
˺က˹̀̂

˺ ΔϠΣήϤϟ
ϱΩήϓ

ŗʸॻɿƃ¦ Ƒż µœŽʳƈƙ¦ ʙőœʴŤ ƑżœŮ -(¢) ÏÐ

ΔΑϳέοϟ
˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

˻ ΔϠΣήϤϟ
ϱΩήϓ

˼ ΔϠΣήϤϟ

˼

ȏʚؕʙʸƃ¦ ¨ʗʲʯʸƃ¦ ŗॻȁʙŶƃ¦ ©¦°œƆƗ¦ »ʙʶƆ ©œʸॻƄŶř ʔŞʦʸǺ ŗʸॻɿƃ¦ µœŽʳƈ¦ Ƒʟœॻʯš¦ Ó-Ó-Ð

©œॻɽƄʴƃ¦Â µÂʙƀƄƃ ŗŶſʦʯʸƃ¦ Àœʸʯőƙ¦ ʙőœʴŤ

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ

˿က̂̀́
˻က˺́˾
˼˹̂
˼က˺˾˻
˺˻က˿˻˽

ņņņņņņņņņ

ȈŦʙƅ§ Áŕॽŗ Ɠž ʗʰʲʺƅ§ Áŕʺʱœƛ§ ʛœŕʶŦ ʟʸʵƈ ƓƆƔ ŕʺॽɾ

ϥϳϔυϭϣ ϑϳϟΎϛΗ
˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

ņņņņņņņņņ

(ΔϣΗΗ) ΔϳϟΎϣϟ έρΎΧϣϟ ΓέΩ·

ϢϫέΩ ϒϟϷΎΑ

ªŕʸʸʵƈ Ɠž ªŕؗʛʴƅ§ Á¥ .řʺॽʁƅ§ ¶ŕſʵƊ§ ªŕʸʸʵƈ ʦʸŦ ʙŸǼ Ɠƅŕʺƅ§ ʜؗʛʺƅ§ Áŕॽŗ Ɠž ªŕॽɿƆʶƅ§Ã ¶ÃʛƂƅ§ ¬±ʙś
:Ɠƅŕʱƅ§ ʨʴʻƅ§ ƑƆŷ ʗƊŕ ؗřʺॽʁƅ§ Ɠž ¶ŕſʵƊƛ§

˻˹˻˺
ϡϫέΩ ϑϟ
(́˺)
̂˽
(˾)
˺
˼
˺˻

˺ ΔϠΣήϤϟ
ΔϳΩήϓ

˽́̄́˺̀
˻̄˿́˽

ωϮϤΠϤϟ

˻˹˻˹
ϡϫέΩ ϑϟ

˻ ΔϠΣήϤϟ
ΔϳΩήϓ

˼ ΔϠΣήϤϟ

(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·

ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ωϭέϓ - έΎϣΛΗγϻϭ ϝϳϭϣΗϟ ϙϧΑ ϝϭϛϳέΟ ϱΩϳέϛ
(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·

(ΔϣΗΗ) ˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ΕΎΣΎοϳ·

(˽˾)

˺˻ - ˼
έϬη
ϡϫέΩ ϑϟ

έϬη ϰΗΣ
ΩΣϭ
ϡϫέΩ ϑϟ

˼-˺
έϬη
ϡϫέΩ ϑϟ

˻˹˻˺ έΑϣγϳΩ ˼˺
ΔΟέΎΧ ΕΎϘϓΩΗ -

˽က˼˺˿

-

-

˺က˻˾˹

˼က˹˿˿

˽က˼˺˿

-

-

˺က˻˾˹

˼က˹˿˿

ΓΩέϭ ΕΎϘϓΩΗ -

˽˹̂

-

-

-

˽˹̂

˻˹˻˹ έΑϣγϳΩ ˼˺
ΔΟέΎΧ ΕΎϘϓΩΗ -

˽˹̂

-

-

-

˽˹̂

ΓΩέϭ ΕΎϘϓΩΗ -

اجلمعة  15يوليو  2022م  -العـدد 13594
2022 - Issue No 13594

July

15

عربي ودويل

Friday

موجة جديدة من كوفيد جتتاح �آ�سيا و�سط حتذيرات نيوزيلندا
•• ولنجتون-طوكيو-رويرتز

12

تنت�شر م��وج��ة ج��دي��دة م��ن الإ� �ص��اب��ات بفريو�س
ك��ورون��ا ب��وت�يرة �سريعة يف �أن �ح��اء �آ��س�ي��ا مم��ا دفع
ال���س�ل�ط��ات مل�ن��ا��ش��دة ال���س�ك��ان م��ن ن�ي��وزي�ل�ن��دا �إىل
اليابان التخاذ التدابري الوقائية الالزمة لإبطاء
تف�شي املر�ض وم�ساعدة �أنظمة الرعاية ال�صحية
على جتنب االنهيار حتت ال�ضغط.
وت �ف��ر���ض ال ��زي ��ادة احل��ال �ي��ة يف ع ��دد الإ�صابات،
وم�ع�ظ�م�ه��ا ي �ع��ود الن�ت���ش��ار امل�ت�غ�يري��ن الفرعيني
بي�.إيه 4.وبي�.إيه 5.م��ن امل�ت�ح��ور �أوميكرون،
حت��دي��ا �إ��ض��اف�ي��ا لل�سلطات ال�ت��ي ال ت ��زال حتاول

معاجلة التداعيات االقت�صادية للموجات ال�سابقة
للجائحة م��ع �سعيها �إىل جتنب متديد �أو �إعادة
فر�ض القيود التي ال حتظى ب�شعبية كبرية بني
النا�س.و�أعلنت حكومة نيوزيلندا �أم�س اخلمي�س
عن توزيع كمامات جمانية و�إجراء فحو�ص �سريعة
يف حماولة لتخفيف ال�ضغط على النظام ال�صحي
يف البالد والذي يت�صدى يف الوقت احلايل ملوجة
�إ�صابات من كوفيد والإنفلونزا خالل �شتاء ن�صف
ال �ك��رة اجل�ن��وب��ي.وق��ال��ت ع��ائ���ش��ة ف�ي�رال الوزيرة
امل�س�ؤولة عن تن�سيق اجلهود ملكافحة كوفيد19-
“ما من �شك يف �أن تزامن االرتفاع احلاد يف حاالت
كوفيد 19-مع �أ�سو�أ مو�سم للإنفلونزا يف الذاكرة

احل��دي�ث��ة وغ�ي��اب بع�ض العاملني ي�ضع الأطقم
ال�صحية وال�ن�ظ��ام ال�صحي ب�أكمله حت��ت �ضغط
�شديد».و�سجلت نيوزيلندا ،التي يبلغ عدد �سكانها
 5.1مليون ن�سمة ،ما يقرب من � 69ألف �إ�صابة
حالية بالفريو�س.
وم��ن ب�ين ه� ��ؤالء ،ه�ن��اك  765مري�ضا يتلقون
العالج يف امل�ست�شفيات ،مما ت�سبب يف زيادة �أوقات
االنتظار و�إلغاء عمليات جراحية.
ويف اليابان ،ارتفعت حاالت الإ�صابة اجلديدة �إىل
م�ستويات مل ت�شهدها البالد منذ �أوائل هذا العام.
ودعت احلكومة املواطنني �إىل توخي احلذر ب�شكل
خا�ص قبل عطلة نهاية الأ�سبوع الطويلة القادمة

والعطالت املدر�سية ال�صيفية القريبة.
�أم��ا كوريا اجلنوبية ،التي �سبق الإ��ش��ادة بها مثل
ن �ي��وزي �ل �ن��دا ل�ت�ع��ام�ل�ه��ا ال �ن��اج��ح م��ع اجل��ائ �ح��ة يف
مراحلها الأوىل ،فقد �شهدت ت�ضاعف احلاالت
ال�ي��وم�ي��ة ث�ل�اث م ��رات يف غ���ض��ون �أ� �س �ب��وع واحد
لت�صل �إىل �أكرث من � 39ألفا.
وي�ت��وق��ع امل���س��ؤول��ون واخل�ب�راء �أن ت�صل احلاالت
اليومية اجل��دي��دة يف كوريا اجلنوبية �إىل 200
�أل��ف ب�ين منت�صف �أغ�سط�س �آب ونهاية �سبتمرب
�أيلول ،ما دفع ال�سلطات �إىل تو�سيع نطاق عملية
ت��وزي��ع اجل ��رع ��ات امل �ع ��ززة ل �ك��ن دون التخطيط
لفر�ض قيود جديدة.

�سي�ؤدي �إىل ا�ستقطاب �سيا�سي

يعجل بتغيري د�ستوري عميق
اليابان :اغتيال �شينزو �آبي قد ّ
•• الفجر -بيري بونيلز*
تاكي�شي موري�ساتو**مل يعد �شينزو �آبي رئي�س وزراء
اليابان ،لكنه كان حجر الزاوية
يف احلزب الليربايل الدميقراطي
القوي “اليمني ال��ق��وم��ي» .ولئن

يتم ،يف الواجهة ،الرتويج للخيارات
املهمة للبالد من قبل رئي�س الوزراء
احلايل وزعيم احلزب املنتخب يف
�أكتوبر  ،2021فوميو كي�شيدا،
ففي الواقع ،ال تزال �أفكار و�آراء
�آبي ،الذي اغتيل يف  8يوليو ،ت�ؤثر
ريا.
كث ً

نفذت عملية االغتيال با�ستخدام
بندقية ي��دوي��ة ال�صنع م��ن قبل
ع�ضو �ســــابق يف ق���وات الدفاع
ال��ذات��ي ،ي��ام��اغ��ام��ي تيت�ســــويا
“ 41عاما” .ويف الوقت احلايل،
ُيظهر التحقيق �أن نيته مل تكن
“قائمة على قناعات �سيا�سية”،

لأن “املوقف العام” لآبي هو الذي
يزعجه.
وبح�سب ت�صريحات ال�شرطة،
ل��ل��ق��ات��ل ���ض��غ��ي��ن��ة ���ض��د كني�سة
التوحيد املعروفة با�سم “طائفة
القمر” ،وكان يعتقد �أن ال�سيد �آبي
على �صلة بها.

خماوف من ا�ستقطاب �سيا�سي بعد عملية االغتيال
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ك ��ان ط �م��وح �آب� ��ي هو
م��راج�ع��ة د��س�ت��ور ب�ل�اده ال�سلمي من
�أجل احل�صول على دور ع�سكري �أكرب
على ال�ساحة الدولية ،وه��و مو�ضوع
ق�سم الأرخبيل.
ّ
�أخ�ي ً�را ،ه��ذا االغتيال غري مفهوم
مثل مذبحة �أك�ي�ه��اب��ارا ع��ام 2008
التي �أودت بحياة �سبعة �أ�شخا�ص� ،أو
تلك التي ارتكبها �أحد حمبي اجلوكر
يف ق�ط��ار طوكيو ع��ام  2021والتي
خلفت  17م�صابًا.
وهذه احلوادث مزعجة لأنها تبدو
خم��ال �ف��ة ل �� �ص��ورة ال �ي��اب��ان :جمتمع
نظيف ومنظم و�آمن.
ل �ك��ن امل� ��ؤك ��د�� :س�ي�ك��ون مل�ق�ت��ل �آبي
عواقب �سيا�سية ود�ستورية خطرية.
التداعيات ال�سيا�سية للم�أ�ساة
رغم غرابة الدافع وراء هذا العمل
الإج ��رام ��ي ،ف�م��ن امل��رج��ح �أن ت� ��ؤدي
ع��واق �ب��ه �إىل ا��س�ت�ق�ط��اب ��س�ي��ا��س��ي يف
اليابان .ولفهم ه��ذا ،يجب �أن نفرق
ب�ي�ن الأق �ل �ي��ة ال �ي �� �س��اري��ة يف البالد،
والأقلية اليمينية املحافظة.
تنتقد املعار�ضة الي�سارية “احلزب
ال��دمي�ق��راط��ي ال��د� �س �ت��وري ،واحلزب
ال�شيوعي ،وريوا �شين�سينغومي ،وعدد
ال يح�صى م��ن الأح� ��زاب ال�صغرية”
�سيا�سة احلزب الدميقراطي الليربايل

كان �شينزو
�آبي  ،حجر
الزاوية
يف احلزب
الليربايل
الدميقراطي
القوي

حتوير الد�ستور لبناء قوة ع�سكرية

 �سيميل ممثلو الأغلبية اليمينية �أو املحافظني الذيندعموا �شينزو �آبي �إىل توظيف جرمية القتل

 موا�صلة �إرث �آبي ،طريقة لليمني املتطرف ال�ستخداماحلادث لدفع �أجندته القومية والليربالية املتطرفة

 ال ينبغي توقع مفاو�ضات �صحية وبناءةبني املعار�ضة والأغلبية يف امل�ستقبل

 ميكن للحزب الليربايل الدميقراطي �أن ي�ستغلالو�ضع لفر�ض طموحاته القومية واملحافظة

على نطاق وا�سع.
وبينما ت�أ�سف املعار�ضة لوفاة الوزير
ال���س��اب��ق ،ف ��إن �ه��ا ت�ع�ت�بر �أن ح�صيلته
ف�شل للدميقراطية اليابانية .بالنظر
�إىل التاريخ الياباين احل��دي��ث ،متتع
�شينزو �آبي بعمر يف احلكم طويل نادر،
غري انه �شاب واليته الثانية يف الغالب
حوادث تتعلق بق�ضايا ف�ساد.
عام  ،2019ك�شفت و�سائل الإعالم
ع ��ن زي� � ��ادة م �ف��اج �ئ��ة يف امليزانيات
امل�خ���ص���ص��ة لتنظيم �أم �� �س �ي��ات عامة
حول مهرجان �أزهار الكرز التقليدي.
وه� � ��ذه احل ��ال ��ة ه ��ي ال� �ت ��ي �ست�شعل
الفتيل .و�سيُتهم رئي�س الوزراء ال�سابق
مبحاولة اختطاف احل��زب لأغرا�ض
�سيا�سية من خالل دع��وة العديد من
امل�ؤيدين ،با�ستخدام الأموال العامة.

لكن ر�سم ًيا ،لأ�سباب �صحية ،ا�ستقال
�آبي من من�صبه عام .2020
بالن�سبة ل�ل�أق�ل�ي��ة ال�ي���س��اري��ة ،ف�إن
وف ��اة �آب ��ي مي�ث��ل ع ��دوال ع��ن النظام
ال��دمي�ق��راط��ي ال �ي��اب��اين .وم��ع ذلك،
وف ًقا ملعيار “بارتي غيت” يف الربملان
الربيطاين ،مل يكن بو�سع املعار�ضة
�أن جتعل رئي�س ال��وزراء ي�ستقيل وال
ميكن حماكمة �أفعاله خالل حياته.
يف املقابل� ،سيميل ممثلو الأغلبية
اليمينية �أو املحافظني الذين دعموا
� �ش �ي �ن��زو �آب � ��ي� ،إىل ت��وظ �ي��ف جرمية

ال�ق�ت��ل .ومي�ك��ن م�لاح�ظ��ة ذل��ك االن
م��ن خ�ل�ال حت�ل�ي�لات م��وق��ع الأخبار
الياباين بيزن�س �إن�سايدر حول نتائج
ان �ت �خ��اب��ات جم�ل����س ال �� �ش �ي��وخ يف 10
ي��ول�ي��و ،وال �ت��ي ��ش�ه��دت ف ��وزا عري�ضا
ل �ل �ح��زب ال �ل �ي�ب�رايل الدميقراطي.
وبح�سب و��س��ائ��ل الإع�ل��ام ،ا�ستفادت
الأغ�ل�ب�ي��ة يف االن�ت�خ��اب��ات م��ن عملية
االغتيال ،بينما يف الواقع كان جميع
املراقبني يعلنون منذ عدة �أ�سابيع عن
حتوّل نحو اليمني.
ت �ق ��ول رئ �ي �� �س��ة امل �ع �ه��د الياباين

للأ�س�س الوطنية يو�شيكو �ساكوراي،
امل�صنفة يف �أق�صى اليمني� ،إن رئي�س
ال��وزراء احلايل يجب �أن يوا�صل �إرث
�آبي ...وهذه طريقة لليمني املتطرف
ال� �س �ت �خ��دام احل � ��ادث ل��دف��ع �أجندته
القومية والليربالية املتطرفة ،مع
ت �ق��دمي االغ �ت �ي��ال كنتيجة لل�ضغط
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ال� �ن ��اج ��م ع� ��ن ال ��وب ��اء
واحلرب يف �أوكرانيا.
نقا�ش حول الد�ستور
ً
ي �ع � ّد ه ��ذا احل � ��دث �أي ����ض��ا نقطة

ان�ط�لاق مثالية لإث ��ارة اجل��دل حول
م��راج �ع��ة ال��د� �س �ت��ور ال� �ي ��اب ��اين ،مع
خ �ط��ة ل�ت��و��س�ي��ع ال� �ق ��درة الع�سكرية
��ض��د الأع� ��داء امل �ج��اوري��ن م�ث��ل كوريا
ال�شمالية وال�صني ورو�سيا.
ول �ئ ��ن ي �ق ��دم احل � ��زب الليربايل
ال��دمي�ق��راط��ي �أرب �ع��ة �أ��س�ب��اب لتغيري
ال��د��س�ت��ور ،ف� ��إن احل ��زب ي��ري��د ب�شكل
خا�ص مراجعة امل��ادة  9حتى يتمكن
من �أن يجعل من قوات الدفاع الذاتي
قوة وطنية.
ي �ع �ت�بر احل � ��زب احل ��اج ��ة للدفاع

� -سيكون ملقتل �آبي عواقب �سيا�سية ود�ستورية خطرية

ريا يف رئي�س الوزراء احلايل ،فوميو كي�شيدا
ال تزال �أفكار و�آراء �آبي ت�ؤثر كث ً

امل�شرتك م��ع احللفاء ��ض��روري��ة .ويف
ه ��ذا الإط� � ��ار اجل ��دي ��د� ،إذا هاجمت
ال �� �ص�ين ال� �ق ��وات الأم��ري �ك �ي��ة ،ميكن
لليابان الرد ،حتى لو مل تهاجم ب�شكل
مبا�شر .يف ال��وق��ت احل��ايل ،الغالبية
ال �ع �ظ �م��ى م ��ن امل �ث �ق �ف�ين اليابانيني
يعار�ضون مثل هذا التنقيح.
ظلت اليابان ما بعد احل��رب دائما
حت � ��ت ه �ي �م �ن��ة احل� � � ��زب ال� �ل� �ي�ب�رايل
الدميقراطي .ال نن�سى طبعا انت�صار
احل ��زب ال��دمي �ق��راط��ي ال �ي��اب��اين عام
 ،2009اال ان ه ��ذا الأخ �ي��ر عجز
على �إدارة الأزم��ة الناجتة عن حادث
فوكو�شيما النووي بعد ذلك بعامني،
ومت دفعه مرة �أخرى �إىل املعار�ضة عام
.2016
اليوم ،يبدو �أن وعد اال�ستقرار من

املعار�ضة اقلية يف اليابان

احلزب الليربايل الدميقراطي يغري
الناخبني ،وخا�صة اجليل الأكرب �س ًنا
ال��ذي��ن ي�ن�ت�ق�ل��ون ب ��أع ��داد ك �ب�يرة �إىل
�صناديق االق�ت�راع .يف ال��واق��ع ،تظهر
نتيجة انتخابات جمل�س ال�شيوخ مرة
تر�سخ احل��زب املحافظ
�أخ��رى ،مدى ّ
ال� � ��ذي ال مي �ك��ن �إن� � �ك � ��اره .وبف�ضل
“الأغلبية الكربى” ،ا�ستحوذ
القوميون على ثلثي �أع�ضاء جمل�س
ال�شيوخ ال�ضروريني لتغيري الد�ستور،
الأمر الذي �سي�سمح لهم بامل�ضي قدمًا
يف م�شروعهم الدفاعي.
ل��ذل��ك ال ينبغي ت��وق��ع مفاو�ضات
�صحية وبناءة بني املعار�ضة والأغلبية
يف امل�ستقبل .ميكن للحزب الليربايل
ال��دمي �ق��راط��ي �أن ي���س�ت�غ��ل الو�ضع
لفر�ض طموحاته القومية واملحافظة،
دون قلق من مواقف الي�سار .مع ،دائ ًما
يف قلب املناق�شات ،احلديث عن الإرث
االقت�صادي وال�سيا�سي ل�شينزو �آبي.
ترجمة خرية ال�شيباين
---------------------------*�أ���س��ت��اذ الفل�سفة “اليابان
املعا�صرة” ،ج��ام��ع��ة بروك�سل
احلرة
**�أ�ستاذ حما�ضر يف الفل�سفة
غري الغربية بجامعة �إدنربه
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جريوزاليم بو�ست :زيارة بايدن تربك �إيران
•• القد�س-وكاالت

كيف تفكر �إي��ران بزيارة الرئي�س الأمريكي لل�شرق الأو��س��ط؟ �س�ؤال
طرحه الكاتب �سيث ج .فرانتزمان يف �صحيفة “جريوزاليم بو�ست”
الإ�سرائيلية ،ليقول �إن الزيارة التي ت�شمل اململكة العربية ال�سعودية
و�إ�سرائيل ،ت�ست�أثر باهتمام �إي��ران ،وتربكها يف �آن معاً.ويقول الكاتب
�إن هذا طبيعي ،كون �إ�سرائيل تعر�ض دفاعاتها اجلوية ذات الطبقات
املتعددة ،وثمة حديث عن �شراكة “ا�سرتاتيجية” مع الواليات املتحدة
يف ما يتعلق بالتهديد الإيراين .كما �أن هناك تقارير عن عزم �إ�سرائيل
والواليات املتحدة على الدفع نحو مزيد من التعاون بني الدول املوقعة
على اتفاقات �إبراهام.ور�أى فرانتزمان �أن �إيران مهتمة بالزيارة لكنها
غري مت�أكدة كيف �ستتعاطى مع كل الأخبار ال��واردة عنها .فهي ت�سعى

لإ�ست�ضافة الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني الأ�سبوع املقبل .وهذا
ينطوي على �إمكانية �أن حت��اول �إي��ران �إقامة ت��وازن مع زي��ارة بايدن.
وت�سعى �إيران �أي�ضاً �إىل تقدمي نف�سها على �أن يف �إمكانها العمل مع دول
تريد �إزاحة الواليات املتحدة كقوة عاملية مهيمنة .وهذه هي الر�سالة
التي تبعث بها �إيران ،وكذلك تركيا وباك�ستان وال�صني ورو�سيا ،وانظمة
�أخرى.
يعار�ض النظام الإيراين مفهوم ميثاق دفاعي يف املنطقة .لكن طهران
تبدو وك�أنها قبلت ك�أمر واقع تنامي العالقات بني �إ�سرائيل وعدد من
الدول يف املنطقة.وت�سعى �إيران عرب العراق �إىل زعزعة ا�ستقرار الأردن
�أو على الأقل تهديد عمان ،يف حماولة البتزازها كي ال تكون قريبة جداً
من �إ�سرائيل ،كما �أن �إي��ران تفكر يف ا�ستخدام وكالء يف لبنان واليمن
والعراق و�سوريا ملوا�صلة ه�ؤالء �شن الهجمات ،لكن من املمكن �أي�ضاً �أن

تدر�س امل�س�ألة بحذر.ويرى الكاتب �أن حقيقة تنحي بوري�س جون�سون
من رئا�سة الوزراء الربيطانية وان�شغال رو�سيا ب�أوكرانيا ،قد تعني �أن
�إي��ران ال ميكنها “ت�سخني” احلاجة �إىل اتفاق جديد .وتن�شر و�سائل
الإعالم القريبة من “احلر�س الثوري الإيراين” روايات ت�سخر فيها
من خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة لعام  2015ومن حمتواها.
من هذا املنطلق ،يت�ساءل الكاتب“ :ب�أي اجت��اه تدفع و�سائل الإعالم
امل��وال�ي��ة للحر�س الثوري؟” ،وتلفت �إىل �أن الإع�ل�ام الغربي مهتم
بتعزيز العالقات الإيرانية-الرو�سية” .كما �أنها حتيي ذك��رى حرب
 2006بني �إ�سرائيل و”حزب اهلل” ،م�شرية �إىل �أن احلزب ميكن �أن
ي�شكل تهديداً لإ�سرائيل يف البحر .و�أ��ش��ارت يف الوقت نف�سه �إىل �أن
االتفاق النووي مرتبط بـ”نخبة” �إيرانية ت�ؤمن بقوة بالعالقات مع
الغرب.

�إ�سرائيل توقف عمليات االعتقال
واملداهمة ب�سبب زيارة بايدن
•• القد�س-وكاالت

�أعلنت هيئة البث الر�سمية الإ�سرائيلية “كان” �أن اجلي�ش الإ�سرائيلي مل يعتقل
�أحداً من فل�سطينيي ال�ضفة العربية يوم �أول من �أم�س الأول.
ونقل موقع « »i24الإخباري �أن �سبب عدم اعتقال �أحد يعود �إىل الرغبة يف جتنب
وقوع مواجهات عنيفة �أو قتلى فل�سطينيني خالل زيارة الرئي�س الأمريكي جو
بايدن �إىل �إ�سرائيل.
وذكرت “كان”� ،أن ال�سيا�سة هي تنفيذ فقط االعتقاالت التي يتم تعريفها ب�أنها
“عاجلة”� ،أي يف حال كانت �شبهات ب�أن فل�سطينياً كان يف طريقه لتنفيذ عملية،
�سيتم اعتقاله ،لكن �إن كان الفل�سطيني على �سبيل املثال ي�شتبه برميه احلجارة �أو
رمي زجاجات املولوتوف على ما يبدو �سيتم اعتقاله بعد زيارة بايدن.

ع�شية زيارة بايدن للمنطقة

تريندز ي�صدر درا�سة جديدة بعنوان« :بايدن وال�شرق الأو�سط� :أين ُي َعاد التوازن؟»
•• �أبوظبي-الفجر:

�أ� � �ص ��در “مركز ت��ري �ن��دز للبحوث
واال�ست�شارات” درا� � �س� ��ة جديدة
بعنوان“ :بايدن وال�شرق الأو�سط:
�أي ��ن ُي �ع��اد التوازن؟” ،وه��ي درا�سة
تق ّيم الدوافع اجليو�سيا�سية للزيارة،
والآثار املرتتبة على القوى الإقليمية،
والأه��داف الق�صرية والطويلة املدى
للزيارة بالن�سبة لل�سيا�سة اخلارجية
للواليات املتحدة.
و�أك��دت الدرا�سة ،التي �صدرت باللغة
الإجنليزية و�أعدها الدكتور جيم�س �أ.
را�سل ،الأ�ستاذ امل�شارك  -بق�سم �ش�ؤون
الأم� ��ن ال �ق��وم��ي  -ال�ك�ل�ي��ة البحرية
للدرا�سات العليا بالواليات املتحدة،
�أن��ه يجب النظر �إىل زي��ارة الرئي�س
الأمريكي جو بايدن على �أنها �إعادة
ت��أك�ي��د للحقائق البديهية اخلالدة
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��اجل �غ��راف �ي��ا ال�سيا�سية
لال�سرتاتيجية الأمريكية و�سيا�ستها
اخلارجية.
و�أ�شارت �إىل �أنه بينما ينطلق الرئي�س
بايدن يف رحلته �إىل ال�شرق الأو�سط
التي طال انتظارها ،والتي �ست�أخذه
�إىل امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال�سعودية
و�إ� �س��رائ �ي��ل وال���ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،ف�إن
هناك الزمة مماثلة مع ّلقة على خط
��س�ير ال��رح �ل��ة ت���ش�ير �إىل �أن بايدن
جمرب على الر�ضوخ لقواعد ال�سيا�سة
الدولية.
وب� �ي� �ن ��ت ال� ��درا� � �س� ��ة �أن ال�سيا�سة
ال��دول�ي��ة تتطلب التكيف ،مو�ضحة
�أن م��ا مت ب �ن��ا�ؤه ع�ل��ى م���س��ار احلملة

درا�سة بالإجنليزية بايدن وال�شرق الأو�سط �أين ُي َعاد التوازن
االنتخابية لبايدن تفكك تدريجياً
ب�ع��د االن �ت �خ��اب��ات؛ لأن ع ��دة عوامل
ط ��ر�أت منذ توليه من�صب الرئا�سة
االم��ري �ك �ي��ة؛ �أب ��رزه ��ا ��س�ي��ا��س��ات وباء
كورونا املت�صدعة يف الداخل واخلارج،
ب��االق�ت�ران م��ع ال �ه��زات االقت�صادية
العاملية وا�ضطرابات �سل�سلة التوريد،
واالن�ق���س��ام��ات ال�سيا�سية الداخلية
املنهكة التي ا�ستنزفت القوة الأمريكية
يف ال ��داخ ��ل واخل� � � ��ارج .واالقت�صاد
املحلي الذي �أدى �إىل زيادات حادة يف
الأ�سعار وت�ضخم يف ال��داخ��ل؛ الأمر
ال��ذي تط ّلب ب��دوره م��ن االحتياطي

الفيدرايل زيادة �أ�سعار الفائدة ب�شكل
حاد ،وعدم ا�ستعداد غام�ض ومفرو�ض
ع �ل��ى ال � ��ذات ل �ل��وف��اء ب�ت�ع�ه��د حملته
االنتخابية ب�إعادة الدخول يف االتفاق
النووي الإي��راين ال��ذي كان الرئي�س
ال���س��اب��ق ت��رام��ب ق��د �أب �ط �ل��ه ،وحرب
رو� �س �ي��ا يف �أوك��ران �ي��ا وحت ��دي بوتني
الأو� �س��ع ل�ل�غ��رب ،وه��ي احل ��رب التي
ت�ستمر يف �إر�سال موجات ال�صدمة يف
جميع �أنحاء النظام الدويل.وذكرت
ال��درا��س��ة �أن��ه يجب النظر �إىل رحلة
بايدن القادمة �إىل ال�شرق الأو�سط
يف �سياق ه��ذه التحديات املتنوعة يف

الداخل واخل��ارج ،مبينة �أن الرئي�س
ب ��اي ��دن،م� �ث ��ل ال �ع ��دي ��د م ��ن ر�ؤ�� �س ��اء
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ق�ب�ل��ه ،ي�ح�ت��اج �إىل
ال��دع��م ال�سعودي يف �أ� �س��واق الطاقة
العاملية التي ت�أثرت بالوباء واحلرب
يف �أوك��ران �ي��ا ،ك�م��ا �أن ب��اي��دن يحتاج
�إىل دع��م �إق�ل�ي�م��ي للتحالف العاملي
املناه�ض لرو�سيا ال��ذي ي�ضع الغرب
يف مواجهة بوتني ،وبدرجة �أقل �ضد
ال�صني .وهنا يجيء الت�أكيد على �أن
ال �غ��رب ي�ح�ت��اج �إىل امل�م�ل�ك��ة العربية
ال �� �س �ع��ودي��ة ودول اخل �ل �ي��ج الأخ� ��رى
ال��س�ت�ب��دال ال�ن�ف��ط وال �غ��از الطبيعي

الرو�سي املحظور ،من �أج��ل احلفاظ
ع �ل ��ى ال �� �ض �غ��ط االق� �ت� ��� �ص ��ادي على
بوتني.
ً
و�أ� � �ش� ��ارت �أي �� �ض �ا �إىل �أن ال ��والي ��ات
املتحدة ،ومعها الغرب ،تتكيف ببطء
ول �ك��ن ب�ث�ب��ات م��ع احل �ق��ائ��ق العاملية
املحيطة ب�صعود ال�صني ،والتي يُنظر
�إل�ي�ه��ا ب�شكل م�ت��زاي��د على �أن�ه��ا جهة
فاعلة.
وت��وق �ف��ت ال ��درا�� �س ��ة ع �ن��د تداعيات
زي��ارة ب��ادي��ن على ال�ق��وى الإقليمية،
حيث �سي�صل بايدن �إىل �شرق �أو�سط
متحول �سيا�سياً� ،إذ �أ�صبحت املنطقة

ال�ي��وم من��وذج �اً م�صغراً مل��ا ميكن �أن
ي�صفه علماء ال�سيا�سة ب�أنه “متعدد
الأقطاب” ،ك �م ��ا �أن االت� �ف ��اق ��ات
الإبراهيمية �سيكون لها بعد وا�ضح يف
هذه الزيارة ،كما �أكدت على �أن الهدف
الرئي�سي لبايدن هو �إ�صالح ال�شراكة
الأمريكية ال�سعودية؛ نظراً ملا ت�شكله
اململكة العربية ال�سعودية م��ن ثقل
�سيا�سي وع�سكري يف املنطقة.
وذكرت الدرا�سة �أنه لي�س من الوا�ضح
ما الأه��داف امللمو�سة الأخ��رى التي
مي �ك ��ن حت �ق �ي �ق �ه��ا م� ��ن خ �ل��ال ه ��ذه
ال ��زي ��ارة ،م���ش�يرة �إىل �أن حمادثات
مبا�شرة �س ُتج َرى يف القد�س والريا�ض
ح� ��ول االن� �ه� �ي ��ار ال �ب �ط��يء لالتفاق
النووي الإي��راين ،ور�أت �أنه ال يُتوقع
��ش��يء ح��ول ال���ش��أن الفل�سطيني ،مع
ع��دم وج ��ود “خطة �سالم” جديدة
يف ج�ي��ب ال��رئ�ي����س ب��اي��دن .وخل�صت
ال��درا� �س��ة �إىل �أن احل�ق��ائ��ق اخلالدة
للجغرافيا ال�سيا�سية تدفع الرئي�س
بايدن �إىل املنطقة ،وال�سيما احلاجة
�إىل �إ�� �ص�ل�اح ال �� �ش��راك��ة الأمريكية
ال���س�ع��ودي��ة ،ك�م��ا �أن ال ��زي ��ارة ت�سلط
ال���ض��وء على حقيقة بديهية �أخرى
يف ال���س�ي��ا��س��ة ال��دول �ي��ة؛ وه ��ي �أن ��ه ال
ينبغي للدول �أن تتخلى عن �شركائها
وحلفائها م�صادفة ،وقالت �إن رحلة
الرئي�س بايدن �إىل ال�شرق الأو�سط
ت��ذك�ير ب��أن��ه يف ح�ين �أن اخل�صائ�ص
الأ�سا�سية للنظام ال��دويل ق��د تكون
مرفو�ضة ،ف�إنه ال ميكن  -بال�ضرورة
 تغيريها لتتوافق م��ع ال�ع��امل كمانريد.

تنزانيا حتقق يف مر�ض غام�ض �أدى �إىل وفيات
•• دار ال�سالم�-أ ف ب

�أعلنت ال�سلطات التنزانية �أنها �أر�سلت فريقا من
الأطباء وخرباء ال�صحة �إىل جنوب �شرق البالد
للتحقيق يف مر�ض غام�ض �أودى بحياة ثالثة
�أ�شخا�ص.
وقال �أيفيلو �سي�شالوي كبري امل�س�ؤولني الطبيني
يف احل�ك��وم��ة ،يف ب�ي��ان الأرب �ع��اء �إن��ه مت اكت�شاف
امل��ر���ض ال��ذي ت�شمل ع��وار��ض��ه نزيفا م��ن الأنف

وحمى و�صداعا وتعبا ،يف منطقة ليندي.
وا�ضاف �أن “احلكومة �شكلت فريقا من اخلرباء
الذين ما زالوا يحققون يف هذا املر�ض املجهول”،
داعيا ال�سكان �إىل الهدوء.
وك�شف ع��ن ر�صد � 13شخ�صا �أ�صيبوا باملر�ض
تويف ثالثة منهم.
وقال �سي�شالوي �إن نتائج اختبار املر�ضى تك�شف
ع��دم �إ�صابتهم بفريو�سات �إيبوال �أو م��ارب��ورغ �أو
كوفيد.19-

وقد �شفي �أحد امل�صابني وو�ضع الباقون يف حجر
انفرادي.وكانت غانا �أعلنت الأ�سبوع املا�ضي �أنها
ر�صدت �إ�صابتني بفريو�س ماربورغ الذي ي�سبب
حمى نزفية قد تكون قاتلة مثل �إيبوال.
ويف جتمع ديني الثالثاء ،قالت الرئي�سة التنزانية
��س��ام�ي��ة ��ص��وحل��و ح���س��ن �أن امل��ر���ض “الغريب”
ال��ذي مت اكت�شافه يف ليندي قد يكون جنم عن
“االختالط املتزايد” ب�ين الب�شر واحليوانات
ب�سبب تدهور الو�ضع البيئي.

ال�شارع التون�سي يناق�ش م�شروع الد�ستور« ..زمن الإخوان» واحلريات
•• تون�س-وكاالت

ي�ت��وا��ص��ل ال���س�ج��ال يف ت��ون����س ب���ش��أن م�شروع
الد�ستور اجلديد ،مع اقرتاب موعد اخلام�س
و ال �ع �� �ش��ري��ن م ��ن ي ��ول �ي ��و ،ح �ي��ث �سيذهب
التون�سيون �إىل �صناديق االقرتاع كي ي�صوتوا
ل�صالح اعتماد الد�ستور اجلديد الذي اقرتحه
الرئي�س قي�س �سعيد �أو �ضده.
و قبل �أ�سبوعني من موعد االق�ت�راع ،ت�شهد
ال�ساحة ال�سيا�سية واحلقوقية جدال حمتدا
ب �� �ش ��أن م �� �ض��ام�ين ال��د� �س �ت��ور ال � ��ذي يعتربه
ال �ك �ث�يرون ف��ر��ص��ة للقطع م��ع ��س�ن��وات حكم
الإخ ��وان وحتييد ال��دول��ة عن كل التجاذبات
احل��زب �ي��ة ،ف�ي�م��ا ي �ب��دي ع ��دد م��ن الن�شطاء
وامل�ن�ظ�م��ات احل�ق��وق�ي��ة خم ��اوف م��ن ت�ضييق
حمتمل ع�ل��ى احل��ري��ات ال�ف��ردي��ة ت�سمح بها
ف�صول الد�ستور اجلديد.
وي���ش�ير امل���ش��روع امل �ط��روح لال�ستفتاء جدال
حول عالقة الدولة بالدين ،بينما ين�ص �أحد
ف�صوله على تفرد ال��دول��ة بتطبيق مقا�صد
الإ�سالم يف ظل نظام دميقراطي.
وع�ل�ق��ت ن�ح��و  30منظمة وجمعية يف بيان
م�شرتك ،ب�أن “م�شروع الد�ستور ارتد �إىل نفي
الطابع املدين للدولة ،و�إىل �إلغاء اال�ستناد �إىل
منظومة حقوق الإن�سان كمرجعية ت�أ�سي�سية”
كما ين�ص عليه د�ستور .2014
و�شدد البيان على �أن امل�شروع يوكل للدولة
�أدوارا دينية لي�ست مطلوبة من دولة مدنية.
وق��ال رئي�س املر�صد الوطني ملدنية الدولة
منري ال�شريف يف ت�صريحات ملوقع �سكاي نيوز
عربية “�إن الد�ستور املقرتح فيه تنكر غري
م�برر ملدنية ال��دول��ة بعد �أن ك��ان من�صو�صا
ع�ل�ي�ه��ا ب�ف���ض��ل ن �� �ض��االت ال�ت�ق��دم�ي�ين ورغم

حم ��اوالت ح��رك��ة النه�ضة ف��ر���ض ال�شريعة
كم�صدر �أ�سا�سي للقوانني يف وقت �سابق».
وو�صف الأمر بالرتاجع يف احلقوق و احلريات
وه��و م��ا ي�شكل ه��دي��ة ل�ل�إ��س�لام ال�سيا�سي يف
تون�س ،وفق تعبريه.
ويف نف�س ال�سياق� ،أو�ضحت �أ�ستاذة القانون
الد�ستوري منى ك��رمي �أن غياب التن�صي�ص
على “دولة مدنية” يف الد�ستور ك�ضامنة ملبد�أ
امل���س��اواة ب�ين اجلميع مينح للقا�ضي جماال
ل �ت ��أوي��ل ال�ن���ص��و���ص ال�ق��ان��ون�ي��ة ،وق ��د ي�سمح
بو�ضع قوانني املجتمع على �أ�سا�س ديني.
وم��ن ج �ه��ة� ،أخ ��رى ق�ل��ل ال�ن��ا��ش��ط احلقوقي
واملحامي� ،أحمد بن حمدان ،من حجم هذه

املخاوف ،م�شريا �إىل �أن الد�ستور اجلديد يعرب
عن “م�سار كامل انطلق يوم ثار التون�سيون
يف الـ 25من يوليو املا�ضي �ضد الإخوان وما
كر�سوه من توزيع لل�سلط كانت الغاية منه
تفكيك الدولة و م�ؤ�س�ساتها حتى يكون را�شد
الغنو�شي ه��و احل��اك��م وق��د ك��ان يدير �ش�ؤون
احلكم و يعني احلكومات و ين�سج التكتالت
الربملانية من مقر حزب حركة النه�ضة».
و�أكد بن حمدان يف ت�صريحات ملوقع “�سكاي
نيوز عربية” �أن الد�ستور اجلديد يعرب عن
�إرادة �شعبية للقطع مع جتربة حكم الإ�سالم
ال���س�ي��ا��س��ي ط�ي�ل��ة ع���ش��ر � �س �ن��وات يف ال �ب�ل�اد و
يحافظ على مدنية الدولة من خالل �إقراره

لت�ساوي املواطنني يف احلقوق و الواجبات و
جترمي التمييز بينهم
�أم ��ا ت��ويل ال��دول��ة ل�ت��دب��ر م�ق��ا��ص��د الإ�سالم
فهو �سحب للب�ساط من حتت �أق��دام الإخوان
و �إق���ص��اء لأي دور حمتمل للإ�سالميني يف
ت�أويل الن�ص الديني و املتاجرة بالدين.
و�أ� �ض��اف امل�ح��ام��ي �أن” الإخ� ��وان وحلفاءهم
يهاجمون د�ستور قي�س �سعيد لأنهم يرف�ضون
النظام الرئا�سي يف ك��ل جت��ارب حكمهم عرب
العامل باعتبار فل�سفة حكمهم تتناق�ض مع
ال�سلطة املركزية و م�شروع الدولة القوية».
وب � � � ��دوره ق � ��ال ال �ن��ا� �ش��ط ال �� �س �ي��ا� �س��ي ،زك��ي
ال��رح �م��وين� ،أن احل��دي��ث ع��ن ت �ف��رد الدولة
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مبقا�صد الإ�سالم داخل الد�ستور من �ش�أنه �أن
يغلق الباب �أمام املتاجرين بالدين و م�ؤ�س�سي
امل��دار���س ال�ق��ر�آن�ي��ة و الأح� ��زاب ذات اخللفية
الدينية.
وي � � ��رى احل� �ق ��وق ��ي ف �ت �ح��ي اجل �م ��و� �س ��ي �أن
“مدنية ال��دول��ة ال حت��دده��ا ال��د��س��ات�ير بل
ال�ث�ق��اف��ة وال��وع��ي ال�شعبي و�أي���ض��ا ال�سيا�سة
ال �ت ��ي ي�ن�ت�ه�ج�ه��ا احل ��اك ��م ال � ��ذي ي �ت �ح �ك��م يف
اخلطاب الديني بامل�ساجد ويف برامج التعليم
والإعالم والثقافة ،والتي من خاللها ي�ؤثر يف
الوعي والفكر ال�شعبي بالتفتح �أو بالتزمت
واالنغالق».
م��ن ج��ان�ب��ه ،اع�ت�بر رئ�ي����س حملة اال�ستفتاء
يف حمافظة املن�ستري و النا�شط يف املجتمع
امل��دين ،علي الفاحلي ،يف ت�صريحات للموقع
�أن “معركة �إر��س��اء الد�ستور اجل��دي��د لي�ست
معركة قي�س �سعيد كما يريدها البع�ض ،بل
هي معركة �شعب الهام�ش ،الذي عا�ش ويالت
ال�ق�ه��ر ب�ك��ل جت�ل�ي��ات��ه ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�سيا�سية
واالقت�صادية ،يف ال�سنوات املا�ضية.
و�أك��د الفاحلي �أن “م�سار  25يوليو رغم ما
�شابه من تعرثات على جميع امل�ستويات ،و من
�سوء خ�ي��ارات ،يعمل على الت�صحيح مبنطق
البناء امل�شرتك ال مبنطق القطيعية العمياء،
ومبنطق امل�شاركة الفاعلة ال مبنطق اال�ستكانة
واخلنوع و هو يف جوهره م�سار مت�صاعد �ضد
جماميع �سيا�سية خطفت الدولة يف الع�شرية
الأخ�يرة وحولتها اىل جمرد غنيمة وجمرد
رقعة جغرافية لب�سط نفوذها».
و��ص�ب��اح ال�ث�لاث��اء ،ق��ال قي�س �سعيد يف بيان
ن���ش��رت��ه ال��رئ��ا��س��ة ال�ت��ون���س�ي��ة �إن “الد�ستور
اجلديد يعرب عن روح الثورة وال م�سا�س فيه
على الإطالق باحلقوق واحلريات».

13

عوا�صم
وا�شنطن
قبل اجتماع وزاري ملجموعة الع�شرين يف �إندوني�سيا ،قالت وزيرة
اخل��زان��ة الأم��ري�ك�ي��ة جانيت ي�ل�ين �أم����س اخلمي�س� ،إن “التحدي
الأكرب” لالقت�صاد العاملي ،هو احلرب يف �أوكرانيا.
وقالت الوزيرة خالل م�ؤمتر �صحفي يف جزيرة بايل الإندوني�سية:
“التحدي الأكرب ي�أتي من احلرب التي بد�أتها رو�سيا” يف �أوكرانيا.
و�أ�ضافت “ن�شهد تداعيات هذه احلرب يف جميع �أنحاء العامل ،خا�ص ًة
على �أ�سعار الطاقة وتزايد انعدام الأمن الغذائي».
وت��اب�ع��ت ي�ل�ين “يجب �أن ت�ك��ون للمجتمع ال ��دويل ر�ؤي ��ة وا�ضحة
لكيفية حما�سبة الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني على العواقب
االقت�صادية والإن�سانية العاملية لهذه احلرب».
و�أك ��دت ي�ل�ين �أن �ه��ا ت��ري��د اال��س�ت�م��رار يف ال�ضغط ع�ل��ى ن�ظ��رائ�ه��ا يف
جمموعة الع�شرين لو�ضع �سقف لأ�سعار النفط الرو�سي ،حلرمان
مو�سكو من التمويل الالزم ملوا�صلة احلرب يف �أوكرانيا ويف الوقت
نف�سه احلد من الت�ضخم.
وقالت �إن “حتديد ال�سعر هو �إحدى �أقوى �أدواتنا” لأنه “�سيحرم
بوتني من الإيرادات التي حتتاجها �آلة احلرب».
وتابعت امل�س�ؤولة الأمريكية �أنها ت�أمل �أن تن�ضم الهند وال�صني �إىل
امل�ب��ادرة لأنها “تخدم م�صاحلهما” عرب خف�ض �أ�سعار املحروقات
للم�ستهلكني يف جميع �أنحاء العامل.
بريوت
علق ال�سفري العراقي يف لبنان ،حيدر ال�براك �أم�س اخلمي�س على
ال�صور التي تداولتها من�صات التوا�صل االجتماعي ،التي ظهر فيها
متو�سطاً عدداً من الأ�شخا�ص امل�سلحني ،و�أخرى يحمل فيها �سالح
القاذفة.
وقال الرباك يف بيان ن�شره موقع “ال�سومرية نيوز” �أن امل�شاهد التي
ظهرت هي “جزء �أ�سا�سي من مهام عمل �أي �سفري” ،معترباً �أن ذلك
يدخل �ضمن نطاق “االنفتاح والتوا�صل مع املجتمع الذي يعي�ش به
بكل مكوناته».
و�سياق رده� ،أو�ضح �أنه لبى دعوة من “�إحدى �أكرب القبائل العربية
يف منطقة البقاع” لزيارتها ،الفتاً �إىل �أن عادات الرتحيب بال�ضيوف
كانت ب�إطالق النار “وبالأخ�ص �أن ُه ميثل دولة قد تركت اثراً طيباً
لدى نفو�س اللبنانيني بدعمهم يف ظروفهم ال�صعبة».
و�أكد بالوقت عينه �أن حفلة الرتحيب متت من قبل �شيوخ الع�شائر
بتلك املنطقة ووجهائها ورئي�س البلدية وبع�ض �ضباط اجلي�ش
وال �� �ش��رط��ة.و�أ� �ض��اف �أن خ�ل�ال ج��ول�ت��ه ا��س�ت��وق�ف�ت��ه جم�م��وع��ة من
ال�شبان الذين يقومون بحرا�سة احل��دود  -دون حتديد هوية تلك
الأ�شخا�ص -وطلبوا منه �أخ��ذ �صور تذكارية معهم وه��م يقومون
ب ��أداء واجبهم ،مو�ضحاً “�أخذت ه��ذه ال�صورة ،ولي�س �صحيحاً �أن
يف ال�صورة �أي ر�سالة م��ن �أي ن��وع خ��ارج �إط��ار املجاملة يف مناطق
ع�شائرية و �شبان من حر�س احلدود».

طرابل�س
�أك��د �سفري �أمريكا ومبعوثها اخلا�ص لليبيا ري�شارد نورالند �أم�س
اخلمي�س �أن ب�لاده تتابع بقلق بالغ التطورات املحيطة بامل�ؤ�س�سة
الوطنية للنفط ،التي تعترب حيوية ال�ستقرار ليبيا وازدهارها،
م�شرياً �إىل �أن�ه��ا ظلت م�ستقلة �سيا�سياً ،وك�ف��ؤة تقنياً حت��ت قيادة
م�صطفى �صنع اهلل.وق ��ال ن��ورالن��د ،يف تغريدات ن�شرتها ال�سفارة
الأمريكية مبوقعها على “تويرت” �أم�س �إن “قرار ا�ستبدال جمل�س
�إدارة امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط قابل للطعن ،ولكن يجب �أال ي�صبح
مو�ضوع مواجهة م�سلحة».وتابع“ :هل �سيدرك القادة الليبيون من
جميع الأطراف �أن هذه التطورات تظهر مرة �أخرى احلاجة امللحة
لل��إرادة ال�سيا�سية للتو�صل �إىل حل و�سط وتهيئة امل�سرح الفوري
للم�صاحلة واالنتخابات؟».و�أكدت حكومة الوحدة يف ليبيا ،برئا�سة
عبد احلميد الدبيبة� ،أم�س الأول الأربعاء� ،إقالة رئي�س جمل�س �إدارة
امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط ،م�صطفى �صنع اهلل وتعيني فرحات بن
قدارة خلفاً له.

ال�صدر ي�ؤكد دعم خيارات
ال�شعب العراقي يف الإ�صالح
•• بغداد-وكاالت

جدد الزعيم ال�شيعي مقتدى ال�صدر �أم�س اخلمي�س دعمه خليارات ال�شعب
العراقي من �أجل منا�صرة الإ�صالح.
ودعا ال�صدر ،يف تغريدة على ح�سابه ال�شخ�صي مبوقع “تويرت” �أن�صاره،
الذين ي�ستعدون لأداء �صالة اجلمعة املوحدة يف حي ال�صدر اليوم �إىل
االلتزام “بالأوامر والنظام».
وقال“ :التكرتثوا بالت�سريبات فنحن النقيم لها وزناً” ،م�ؤكداً �أنه “لن
يدخل يف فتنة �أخ��رى واخليار لل�شعب العراقي و�أن��ه داع��م له �سابقا ويف
الأيام املقبلة �إن �أراد الوقوف من �أجل منا�صرة الإ�صالح».
وب ��د�أت ط�لائ��ع �أن���ص��ار ال���ص��در وال��داع�م�ين يف ال��و��ص��ول �إىل ح��ي ال�صدر
ال�شيعي املكان الذي �ستقام يف �شوارعه �صالة اجلمعة التي دعا �إليها الزعيم
ال�شيعي مقتدى ال�صدر.
واتخذت ال�سلطات العراقية �إجراءات �أمنية م�شددة لت�أمني و�صول جماميع
امل�شاركني من جميع املحافظات العراقية �إىل بغداد و�أي�ضا توفري احلماية
لأداء ال�صالة يف �شوارع حي ال�صدر ال�شيعي.
وقام �أتباع ال�صدر بتزيني مداخل و�شوارع حي ال�صدر بالأعالم العراقية
وتنظيف ال�شوارع ون�صب ال�سرادق ال�ستقبال الوافدين.
وت�ت��زام��ن ا��س�ت�ع��دادات �أن���ص��ار ال�صدر لأداء �صالة اجلمعة م��ع ت�سريبات
�صوتية من�سوبة �إىل الأمني العام حلزب الدعوة الإ�سالمية نوري املالكي
فيها �إ�ساءة لزعيم التيار ال�صدري وجماهريه يف �أرجاء العراق.
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ال��رئ �ي ����س غ��وت��اب��اي��ا راجاباك�سا
•• ماليه�-أ ف ب
وزوج� � �ت � ��ه اي� ��وم� ��ا وحار�س ْيهما
غ� � ��ادر رئ �ي ����س � �س��ري�ل�ان �ك��ا �أم�س ال�شخ�صيينْ ُن�ق�ل��وا �إىل الطائرة
اخلمي�س املالديف على منت طائرة قبل دقائق من �إقالعها من مطار
تابعة للخطوط اجلوية ال�سعودية فيالنا ال ��دويل يف ماليه عا�صمة
وم ّتوجهة �إىل �سنغافورة ،ح�سبما املالديف.
ق � ��ال م� ��� �س� ��ؤول يف م� �ط ��ار ماليه وف� � ّر رئ�ي����س ��س��ري�لان�ك��ا م��ن مق ّر
لوكالة فران�س بر�س ،بعد يوم من �إقامته ال�سبت بعدما اقتحم منزله
ف��راره من كولومبو �إىل اجلزيرة م�ت�ظ��اه��رون ي�ل��وم��ون راجاباك�سا
املرجانية.
ع �ل��ى � �س ��وء �إدارت� � � ��ه يف وق� ��ت متر
و�أ� �ش��ار امل �� �س ��ؤول يف امل �ط��ار �إىل �أن ال �ب�ل�اد ب ��أخ �ط��ر �أزم� ��ة اقت�صادية

يف تاريخها .ومت� ّك��ن الأرب �ع��اء من
الفرار من كولومبو �إىل املالديف.
و�أف ��ادت ال�صحافة املالديفية ب�أن
رئي�س �سريالنكا تعر�ض لل�سخرية
والإه ��ان ��ة �أث� �ن ��اء م �غ��ادرت��ه مطار
ف �ي�ل�ان��ا ،ف �ي �م��ا ُن � ّ�ظ ��م اح �ت �ج��اج يف
العا�صمة ماليه ملطالبة احلكومة
املالديفية بعدم ال�سماح له باملغادرة
ب�أمان.
و�أ ّكدت و�سائل الإعالم يف املالديف
�أن ال��رئ�ي����س ال���س��ري�لان�ك��ي ق�ضى

ليلته يف فندق “والدورف �أ�ستوريا
ايتافو�شي” الفخم.
وبح�سب م�صادر �أمنية ،قد يُعلن
راجاباك�سا ا�ستقالته بعد مغادرته
امل��ال��دي��ف ،بعدما ك��ان ُم�ت��و ّق� ًع��ا �أن
يتنحّ ى الأربعاء.
وق ��ال �أح ��د ه ��ذه امل �� �ص��ادر لوكالة
فران�س بر�س “كان قد ّ
مت حت�ضري
ر�� �س ��ال ��ة اال� �س �ت �ق��ال��ة �سين�شرها
رئي�س ال�برمل��ان ف��ور تلقيه ال�ضوء
الأخ�ضر.« ،

�أعلن عن �إعادة تقييم مليزانية اجليو�ش لفرتة 2030-2024

ماكرون ميهد الطريق لوجود ع�سكري فرن�سي متجدد يف �أفريقيا
•• باري�س�-أ ف ب

ف �ت��ح ال��رئ �ي ����س �إمي ��ان ��وي ��ل م ��اك ��رون
الباب �أم��ام حت��ول ال��وج��ود الع�سكري
الفرن�سي يف �أفريقيا �إىل جهاز �أكرث
تكتما و�أعلن عن �إعادة تقييم مليزانية
اجليو�ش لفرتة  2030-2024يف
ظل عودة احلرب يف �أوروبا.
وبينما تغادر القوات الفرن�سية مايل
بحلول نهاية ال�صيف وتن�شر �آالف
الع�سكريني ملكافحة الإره��اب �ي�ين يف
منطقة ال���س��اح��ل ،ر�أى م��اك��رون �أن
اع�ت�م��اد “قوات �أ��ص�غ��ر ح�ج�م��ا و�أقل
ع��ر� �ض��ة للخطر” يف �أف��ري �ق �ي��ا هو
“�ضرورة ا�سرتاتيجية».
و�أك ��د م��اك��رون يف خ�ط��اب��ه التقليدي
يف وزارة اجليو�ش الفرن�سية الأربعاء
ع�شية العيد الوطني يف  14مت��وز-
ي��ول �ي��و رغ �ب �ت��ه يف “النجاح يف بناء
ع�لاق��ة حميمة �أق ��وى م��ع اجليو�ش
الإف ��ري� �ق� �ي ��ة ع �ل��ى الأم � � ��د الطويل
لإعادة بناء القدرة على التدريب هنا
وهناك” ،مع بقاء القوات الفرن�سية
يف ال�صف الثاين وبينما تريد باري�س
�إعداد جيو�شها للنزاعات احلادة مثل
احلرب التي تدور يف �أوكرانيا.
وتتمتع فرن�سا ال �ق��وة اال�ستعمارية
ال � �� � �س ��اب � �ق ��ة يف ع� � � ��دد م� � ��ن ال� � � ��دول
الإف��ري �ق �ي��ة ،ب��وج��ود ع���س�ك��ري قوي
ه�ن��اك .وب��الإ��ض��اف��ة �إىل ال�ت��زام�ه��ا يف
منطقة ال�ساحل يف �أوج عملية �إعادة
هيكلة ،ن�شرت عنا�صر لها يف ال�سنغال

والغابون وجيبوتي.
م ��ن ج �ه��ة �أخ� � � ��رى� �� ،ش ��دد الرئي�س
ال � �ف� ��رن � �� � �س� ��ي ع � �ل� ��ى احل� � ��اج� � ��ة �إىل
“ا�ستمرارية بني عر�ضنا الدبلوما�سي
وحت ��رك ��ات� �ن ��ا امل � �ت � �ج� ��ددة لل�شراكة
الإف��ري �ق �ي��ة و�إج ��راءات �ن ��ا التنموية”
يف �إفريقيا .وق��ال “�إنها نقلة نوعية
عميقة».
ك��ان��ت ف��رن �� �س��ا ال �� �ش��ري��ك الرئي�سي
ل�ب��ام��اك��و .ل�ك��ن ال �ق��وة اال�ستعمارية
ال�سابقة �أ�صبحت غري مرغوب فيها
وت�ستعد ملغادرة مايل خالل �أ�سابيع.
وطرد املجل�س الع�سكري احلاكم منذ
 2020اجلي�ش الفرن�سي وا�ستدعى
ال��رو���س ع�بر جم�م��وع��ة ف��اغ�نر �شبه
الع�سكرية و�إن نفت باماكو ذلك.
وم ��ع ف��ك ارت�ب��اط�ه��ا مب ��ايل� ،ستكون
فرن�سا قد قل�صت وجودها يف منطقة
ال �� �س��اح��ل �إىل ال �ن �� �ص��ف م ��ن خالل
الإب �ق��اء على ح��وايل  2500جندي
فقط يف املنطقة.
ل�ك��ن ب��اري����س ت �ق��ول م�ن��ذ �أ��ش�ه��ر �إنها
ال تتخلى ع��ن احل��رب ��ض��د الإره ��اب
وت �ت �ح��دث م��ع دول ال���س��اح��ل وخليج
غ�ي�ن�ي��ا ل�ل�ت�ح���ض�ير لأ� �ش �ك��ال جديدة
م��ن ال �ت ��دخ ��ل.ويف ال �ن �ي �ج��ر� ،سيبقي
ال �ف��رن �� �س �ي��ون ع �ل��ى �أك �ث��ر م ��ن �أل ��ف
رج��ل وق ��درات ج��وي��ة لتقدمي الدعم
ال � �ن� ��اري واال�� �س� �ت� �خ� �ب ��ارات يف �إط � ��ار
“�شراكة قتالية” مع القوات امل�سلحة
النيجرية املنت�شرة مع  250جنديا
فرن�سيا بالقرب من احلدود مع مايل

تواجه �أملانيا موقفاً ع�صيباً و�سط خماوف القطع
الكامل لإم��دادت الغاز الرو�سي بعد انتهاء فرتة
ال�صيانة الدورية خلط �أنابيب “نورد �سرتمي ”1
العمالق ،والتي ب��د�أت يف  11يوليو وت�ستمر ملدة
� 10أيام.
وت�ستعد �أمل��ان�ي��ا -راب ��ع �أك�ب�ر اقت�صاد يف العامل-
جلميع ال���س�ي�ن��اري��وه��ات� � ،س��واء وق��ف الإم� ��دادات
لفرتة �أطول� ،أو �إعادة فتح خط الأنابيب بتدفقات
منخف�ضة.
وكانت رو�سيا م�صدر  65باملئة من الغاز الطبيعي
ال��ذي ت�ستورده �أملانيا حتى وق��ت �سابق من العام
اجل� ��اري ،ل�ك��ن ذل��ك ان�خ�ف����ض �إىل �أق ��ل م��ن 40
باملئة.
وخف�ضت رو�سيا يف ال�شهر املا�ضي تدفق الغاز �إىل
 40باملئة من الطاقة الإجمالية لهذا اخلط من
الأن��اب�ي��ب ،معللة ذل��ك ب�ت��أخ��ر �إع ��ادة م�ع��دات كان
يجري �إ�صالحها يف كندا.
ي�ع�ت�بر “نورد � �س�ترمي � ”1أك�ب�ر ط��ري��ق منفرد
للغاز ال��رو��س��ي ،وي�صل مبا�شرة �إىل �أمل��ان�ي��ا ،عرب
بحر البلطيق ،حيث يجلب  55مليار مرت مكعب
من الغاز الطبيعي �سنوياً .وا�ستهلكت �أملانيا 100
مليار م�تر مكعب ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ،بح�سب تقرير
لوكالة رويرتز.
وتوقف عبور الغاز الطبيعي الرو�سي عرب بولندا
ه��ذا ال �ع��ام ،ك�م��ا ت��وق��ف �أي���ض��ا ال �غ��از ال ��ذي يعرب
�أوكرانيا يف ظل احلرب مع رو�سيا.

•• وا�شنطن�-أ ف ب

نفت �شركة �أمريكية يطالبها مت�ض ّررون من انفجار
مرف�أ بريوت الذي �أوقع �أكرث من مئتي قتيل بتعوي�ضات
قدرها ربع مليار دوالر� ،أي م�س�ؤولية لها عن الكارثة.
و�أعلنت جمموعة “تي.جي.ا�س” الأمريكية-الرنوجية
ل�ل�خ��دم��ات اجل�ي��وف�ي��زي��ائ�ي��ة �أن �ه��ا ع�ل��ى ع�ل��م بالدعوى
الق�ضائية املقامة �ضدّها �أمام حمكمة يف والية تك�سا�س
والتي تقدّم بها ت�سعة �أ�شخا�ص ك ّلهم �أمريكيون ،لك ّنها
قالت �إنها مل تتب ّلغ ر�سميا بعد بال�شكوى.
وج��اء يف بيان �أ��ص��درت��ه “تي.جي.ا�س” ليل الأربعاء

“ننفي �صحة كل امل��زاع��م امل��درج��ة يف ال��دع��وى ونعتزم
الدفاع بقوة عن هذه امل�س�ألة يف املحكمة».
ومت�ل��ك امل�ج�م��وع��ة ��ش��رك��ة “�سبكرتوم جيو” للم�سح
الزلزايل التي ا�ست�أجرت قبل عقد من الزمن �سفينة
رو�سو�س التي �أقلت �شحنة نيرتات الأمونيوم قبل �إفراغ
حمولتها يف مرف�أ بريوت حيث انفجرت يف الرابع من
�آب�/أغ�سط�س .2020
وبالإ�ضافة �إىل اخل�سائر يف الأرواح �أدى االنفجار �إىل
�إ�صابة �آالف الأ�شخا�ص وتدمري �أح�ي��اء ع��دة .و ُو�صف
االنفجار ب�أنه �أح��د �أك�بر االن�ف�ج��ارات غري النووية يف
التاريخ احلديث.

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

فيكتور �أوربان :ملاذا ال يجب «خا�صة» اال�ستهانة به

��ض��د الإره ��اب�ي�ن امل��رت�ب�ط�ين بتنظيم
القاعدة �أو تنظيم داع�ش.
و�� �س� �ي ��زور وزي � � ��را ال � �ق� ��وات امل�سلحة
��س�ي�ب��ا��س�ت�ي��ان ل��وك��ورن��و واخلارجية
ك��ات��ري��ن ك��ول��ون��ا اجل �م �ع��ة النيجر.
و�سيتوجه ل��وك��ورن��و يف ال�ي��وم التايل
�إىل � �س��اح��ل ال� �ع ��اج�.أع� �ل ��ن الرئي�س
ال�ف��رن���س��ي �أي �� �ض��ا ع��ن �إع � ��ادة تقييم
الح� �ت� �ي ��اج ��ات امل� �ي ��زان� �ي ��ة يف جم ��ال
ال��دف��اع ع�بر ق��ان��ون جديد للربجمة
الع�سكرية “� ”2030-2024أكرث
م�لاءم��ة “الحتمال ع ��ودة مواجهة
�أك�ث�ر ح��دة».وق��ال �إن �صياغة الن�ص
“يفرت�ض �أن تكتمل يف ن�ه��اي��ة هذا
العام” ث��م “يناق�ش م��ع الربملان”
يف �أوائ��ل .2023وكان م��اك��رون بد�أ
يف � 2017إدخ� ��ال زي ��ادة ح ��ادة على

اع �ت �م��ادات ال ��دف ��اع ب�ع��د � �س �ن��وات من
القلة .و�ست�سجل ميزانية اجليو�ش
من��وا �أك�بر يف  2022قبل �أن يرتفع
مب �ق��دار ث�لاث��ة م �ل �ي��ارات يف 2023
لت�صل �إىل  44مليار يورو.
و�أخ �ي��را ،ط�ل��ب م��ن اجل�ي��و���ش “بذل
املزيد” لتطوير “اخلدمة الوطنية
ال�شاملة” “�سريفي�س نا�سيونال
�أونيفر�سيل” التي ت�ستهدف ال�شباب
م��ن �أج��ل ح�شد “املجتمع الفرن�سي
ب�أ�سره” يف م ��واج �ه ��ة التحديات
املطروحة عليهم.
وق ��ال م��اك��رون �إن “الأمر ال يتعلق
بع�سكرة ال�شباب وال حتى املجتمع،
ب��ل ب��ال��وق��ت ال ��ذي حت�ت��اج ف�ي��ه الأمة
�إىل البحث عن لب تاريخها ومعناه
العميق “ ”...اجلمهورية حتتاج �إىل

ماذا �سيحدث �إذا انقطع الغاز الرو�سي ً
متاما عن �أملانيا؟
•• برلني-وكاالت

�شركة �أمريكية مطالبة بتعوي�ضات عن انفجار مرف�أ بريوت تنفي �أي م�س�ؤولية عن الكارثة

تعتمد ن�صف الأ�سر الأملانية على الغاز من �أجل
ال�ت��دف�ئ��ة ،خ��ا��ص��ة يف ال �ف�ترة م��ن �أك �ت��وب��ر وحتى
مار�س ،و�سي�ؤدي عدم فتح خط “نورد �سرتمي ”1
�إىل �إف�ساد خطط �أملانيا مللء خمازنها حتت الأر�ض
قبل ال�شتاء.هذه امل�خ��ازن ممتلئة بن�سبة 64.6
باملئة فقط ،وهو ما يقل عن م�ستهدف احلكومة
بالو�صول �إىل م�ستوى  80باملئة يف �أكتوبر.
يف ال��وق��ت نف�سه ف ��إن ب��دائ��ل ا��س�ت�يراد ال �غ��از من
مناطق �أخ��رى يف العامل �ضيقة ،كما �أن الأ�سعار
ارت�ف�ع��ت مب �ع��دالت ك�ب�يرة م�ن��ذ ال �ع��ام امل��ا��ض��ي مع
انتعا�ش الطلب بعد وباء كورونا.
�أع�ل�ن��ت احل�ك��وم��ة الأمل��ان�ي��ة ،م ��ؤخ��راً تفعيل خطة
الطوارئ اخلا�صة بالغاز يف البالد ،فيما توا�صل
جهوداً حثيثة لتوفري م�صادر بديلة.
دخلت �أملانيا يف املرحلة الثانية من ه��ذه اخلطة
يف  23يونيو بعد انخفا�ض �أح�ج��ام تدفق الغاز
الطبيعي �إىل  40باملئة من احتياجاتها.
و�ستنطلق امل��رح�ل��ة الثالثة م��ن اخل�ط��ة يف حالة
ارت �ف��اع ال�ط�ل��ب ب�شكل ا��س�ت�ث�ن��ائ��ي �أو م��ع حدوث
ا� �ض �ط��راب ك�ب�ير يف الإم � � ��دادات ،وي�ت���ض�م��ن ذلك
تكليف ال�شركة امل�س�ؤولة عن �شبكة الغاز ،ب�ضمان
توزيع الغاز ب�شكل عادل بني امل�ستهلكني.
يعد منتجو امل��واد الكيميايئة وال�صلب وال�صلب
وال� ��زج� ��اج وال � � ��ورق م ��ن ك �ب��ار م���س�ت�ه�ل�ك��ي الغاز
ال�صناعي يف �أملانيا ،لكن الت�أثريات �ستمتد �أي�ضا
�إىل املواد الغذائية واخلزف.
وتعتمد �صناعة الألومنيوم يف �أملانيا ،والتي تبلغ
مبيعاتها  22مليار ي��ورو ويعمل بها �أك�ث�ر من

� 60ألف موظف ،على الغاز من �أجل �صهر اخلام
و�إعادة التدوير.
�صناعة الورق �أي�ضا ،والتي تبلغ مبيعاتها 15.5
م�ل�ي��ار ي ��ورو وت�شغل � 40أل ��ف م��وظ��ف� ،ستت�أثر
بنق�ص �إم��دادت الغاز ،وهو ما ميثل خطورة على
�صناعات �أخرى مرتبطة بتوفر الورق والكرتون،
مثل الأغذية والأدوية ومواد النظافة.
ويف ه��ذا ال�سياق طلبت �شركة “يونيبري”� ،أكرب
م�ستورد للغاز يف �أملانيا ،خطة �إنقاذ حكومية ،ت�صل
�إىل  9مليارات ي��ورو ،وقد تواجه �شركات مرافق
�أخرى م�شكالت مماثلة.
وتقول جمموعة �ألومنيوم “دويت�شالند” �إن قطع
�إمدادت الغاز مل�صانع الألومنيوم بن�سبة  30باملئة
�سيعني �أنها �ستخ�سر ن�صف �إنتاجها.
وع�ل��ى امل���س�ت��وى االج�ت�م��اع��ي ،ق��ال م���س��ؤول��ون يف
قطاع الطاقة �إن تكاليف الطاقة امل�ستخدمة يف
املنازل قد تت�ضاعف  3مرات يف �أملانيا مع ت�ضا�ؤل
�إمدادات الغاز الرو�سي ،و�أثار متحدث با�سم �إحدى
ال�شركات احتمال حدوث ا�ضطرابات اجتماعية ما
مل يكن هناك حد �أق�صى للأ�سعار.
ويف مقابلة مع “رويرتز” قال روالند فارنر رئي�س
�أع �م��ال ال�ب�ل��دي��ة يف ��ش��رك��ة كيمنت�س احلكومية:
“علينا �أن ن�ساعد الأ��س��ر متو�سطة ال��دخ��ل و�أن
ن�ضع ح��دا �أق�صى لتكاليف الطاقة” ،وح��ذر من
�أن الفواتري ال�سنوية التي تبلغ  1500يورو قد
ترتفع �إىل  4700يورو يف �أكتوبر.
و�أ� �ض��اف “�إذا وقعت ا�ضطرابات اجتماعية فلن
يكون مبقدور الدولة التعامل مع الأمر».

�أن تبذلوا مزيدا من اجلهود».
وك� ��ان ب��رن��ام��ج “اخلدمة الوطنية
ال�شاملة” وع� ��د ح �م �ل��ة �إميانويل
م ��اك ��رون يف .2019وبعد جتربة
�أوىل م��ع �أل�ف��ي متطوع �شاب ترتاوح
�أع �م��اره��م ب�ي�ن  15و 17ع��ام��ا ،ثم
�إلغاء دورة يف  2020ب�سبب جائحة
كوفيد� � ،19-ش��ارك  15ال��ف �شاب
ال�صيف املا�ضي يف دورات ت�لاح��م يف
جميع �أنحاء فرن�سا.
وتهدف “اخلدمة الوطنية ال�شاملة”
هذا العام �إىل �أن ت�شمل خم�سني �ألف
�شاب يف املجموع.
ل�ك��ن ه��ذا امل���ش��روع بعيد ع��ن حتقيق
�إج�م��اع بني نقابات امل��دار���س الثانوية
واجل �ي��و���ش ،ال �ت��ي ت�ع�م��ل �أ� �ص�ل�ا على
جبهات متعددة.

الرتويكا واالحتاد
الأوروبي يدعوان
حلوار �شامل بال�سودان
•• وا�شطن-وكاالت

�أك ��د �أع���ض��اء ال�تروي�ك��ا “الرنويج
وامل� �م� �ل� �ك ��ة امل� �ت� �ح ��دة وال � ��والي � ��ات
املتحدة” واالحت� ��اد الأوروب � ��ي يف
ب�ي��ان م���ش�ترك � �ض��رورة �أن يلتزم
اجلي�ش ال�سوداين باالن�سحاب من
امل�شهد ال�سيا�سي.
وج � ��اء يف ال �ب �ي��ان ال � ��ذي �أوردت� � ��ه
وزارة اخلارجية الأمريكية�“ :إننا
نلحظ ،بعد م��رور ثمانية �أ�شهر
�إع �ل��ا َن رئ�ي����س جم�ل����س ال�سيادة،
(ال � �ف� ��ري� ��ق �أول ع� �ب ��د ال� �ف� �ت ��اح)
ال�ب�ره��ان� ،أن ال �ق��وات الع�سكرية
�ستوقف م�شاركتها يف املحادثات
ال�سيا�سية ،ون�ؤ ّكد على عزم القوات
الع�سكرية املعلن على االن�سحاب
من امل�شهد ال�سيا�سي� ،إثر االتفاق
ال��ذي جرى بني الأط��راف املدنية
لت�شكيل حكومة انتقالية».
“ن�شجع يف ال��وق��ت نف�سه
وت��اب��ع
ّ
جميع الأطراف ال�سيا�سية الفاعلة
امل�ل�ت��زم��ة ب��ال�ت�ح��ول الدميقراطي
على االن �خ��راط ب�سرعة يف حوار
�شامل لت�شكيل حكومة انتقالية
ب �ق �ي��ادة م��دن �ي��ة .وي �ن �ب �غ��ي لهذه
العملية �أن ت�ؤدي �إىل اتفاق يحدّد
ج � ��دو ًال زم �ن �ي �اً وا� �ض �ح �اً لإج� ��راء
ان�ت�خ��اب��ات ح� � ّرة ون��زي �ه��ة ،والبدء
ب�خ�ط��وات اخ�ت�ي��ار رئ�ي����س ال ��وزراء
االنتقايل وامل�س�ؤولني الرئي�سيني
الآخ ��ري ��ن ،و�إي �ج��اد �آل �ي��ة لت�سوية
ال �ن ��زاع ��ات ل�ل�م���س��اع��دة يف جتنب
الأزمات ال�سيا�سية يف امل�ستقبل».
و�أو� �ض��ح ال�ب�ي��ان “الب ّد للحكومة
االنتقالية �أن تكون بقيادة مدنية
و�أن حت�ظ��ى ب��دع��م وا� �س��ع النطاق
ع �ل ��ى م �� �س �ت��وى ال � �ب�ل��اد ،وال بد
م��ن �أن ي �ك��ون ث � ّم��ة و� �ض��وح كامل
ب���ش��أن دور اجل�ي����ش وم�س�ؤولياته
وجهة الإ�شراف عليه� ،إذ ال ميكن
للجي�ش �أن يحدّد مثل هذه الأمور
من جانب واح��د ،بل يتط ّلب ذلك
ح��واراً و�شفافية لتجنب النزاعات
امل�ستقبلية».

•• جريميي جالون*

الآن وك�أنها �صدفة فارغة.

م�ع��زول ،وم��ع ذل��ك ،ف ��إن رئي�س ال ��وزراء املجري،
ي�ح�ت�ف��ظ ب��ال �ع��دي��د م��ن امل ��ؤي��دي��ن ب�ي�ن املحافظني
الأوروب � �ي�ي��ن والأم ��ري �ك �ي�ي�ن ،ك �م��ا �أن ق ��درت ��ه على
التعطيل ال تزال �سليمة.
يف الأ�سابيع الأخ�يرة ،منع فيكتور �أورب��ان اعتماد
االحتاد الأوروبي احلد الأدنى ال�ضريبي بن�سبة 15
باملائة على �أرباح ال�شركات املتعددة اجلن�سيات ،وحال
دون بروك�سل وفر�ض عقوبات على البطريرك كرييل
رئي�س الكني�سة الأرث��وذك���س�ي��ة الرو�سية والداعموحت�صل بعد عدة �أ�سابيع
القوي لفالدميري بوتني ،-
ّ
من االب�ت��زاز ،على �أن احلظر املفرو�ض على النفط
الرو�سي ال ينطبق على بالده .يف � 3أبريل ،2022
م�ساء �إعادة انتخاب مظفرة ،وبعد يومني فقط من
الك�شف عن ال�صور الأوىل للحرب يف مدينة بوت�شا،
مل ي�تردد � ً
أي�ضا يف ت�صنيف فولودميري زيلين�سكي
كواحد من �أعدائه.
يف هذا ال�سياق ،يت�ساءل الكثريون عما حدث ل�سيد
“رق�صة الطاوو�س” ،حيث ع� ّرف �أورب��ان نف�سه فن
التفاو�ض هذا باجلمع بني اال�ستفزازات �أمام و�سائل
الإع �ل��ام ،وم ��دح امل�ج�ل����س الأوروب � ��ي � �س � ّرا م��ن �أجل
احل���ص��ول ع�ل��ى ت �ن��ازالت ل���ص��احل��ه .لب�ضعة �أ�شهر،
يبدو �أن الزعيم املجري قد ن�سي هذه “الريا�ضة”
التي �سمحت ل��ه بانتزاع ق��رارات يقدمها على �أنها
انت�صارات �أم��ام ال��ر�أي العام ،مع احلر�ص على عدم
جت��اوز اخلط الأحمر ال��ذي يجعل منه منبو ًذا على
ال�ساحة الدولية.
داخ��ل االحت��اد الأوروب ��ي ،تتزايد عزلته يومًا بعد
ي��وم .من عام  ،2021وحتت تهديد �إق�صاء مهني،
ا��ض�ط��رت ح��رك��ة فيد�س �إىل م �غ��ادرة ح��زب ال�شعب
الأوروبي .بعد ذلك� ،أر�سل املحافظون الأملان يف حزب
االحت��اد امل�سيحي الدميقراطي ،ال��ذي��ن ي�سيطرون
على حزب ال�شعب الأوروبي� ،إ�شارة ب�أنهم يرف�ضون �أن
يكونوا حماة �أوربان بعد الآن .حينها ،راهن الزعيم
املجري بكل �شيء على حتالفه مع النظام البولندي
املحافظ جدا بقيادة حزب القانون والعدالة .اتهمت
وار�سو وبوداب�ست بانتهاك �سيادة القانون ،والغرق
يف املنطق القومي املتطرف .دعّم كل منهما الآخر،
ول�ك��ن يف ح�ين �أظ �ه��رت الأم ��ة ال�ب��ول�ن��دي��ة ت�ضام ًنا
ا�ستثنائيا مع ال�شعب الأوك��راين ،ف�إن تهاون �أوربان،
بل وت��واط��ؤه مع بوتني� ،س ّمم عالقته بيارو�سالف
كات�شين�سكي وات�ب��اع��ه .وحتى جمموعة فيزيغراد،
امل�ؤثرة للغاية خالل �أزمة الهجرة عام  ،2015تبدو

ح�صان طروادة مو�سكو وبكني يف �أوروبا
وم��ع ذل ��ك�� ،س�ي�ك��ون م��ن اخل �ط ��أ ال �ف��ادح التقليل
م��ن ق��درة ال��رج��ل ال��ذي ي�شغل الآن من�صب عميد
املجل�س الأوروب � ��ي .يف ال�سلطة م�ن��ذ ع��ام ،2010
�أعيد انتخابه بطريقة مدوية ،يف �سل�سلة من �أربع
واليات متتالية ،ي�ستفيد �أوربان -على عك�س العديد
من نظرائه الأوروبيني -من دعم حملي قوي جدًا.
وبالت�أكيد� ،أن ت�أثريه على امل�شهد ال�سيا�سي املجري
ناجت جزئ ًيا عن قب�ضته اخلانقة على و�سائل الإعالم،
وتكميمه للعدالة ،وا�ستغالله املغ�شو�ش للتاريخ،
ون �ظ��ام امل�ح���س��وب�ي��ة ال ��ذي �أ��س���س��ه .وت �ظ��ل احلقيقة
�أن ال �ع��دي��د م��ن امل �ج��ري�ين ي�ح�ك�م��ون ع�ل��ى نتائجه
االقت�صادية ب�شكل �إيجابي جدا ،وي�شاركون توجهاته
املحافظة للغاية ،وي�شعرون باالمتنان له لإعطائه
ريا على ال�ساحة الأوروبية.
بلدهم �صو ًتا وت�أث ً
خ��ارج احل��دود امل�ج��ري��ة ،هناك �أي��ً��ض��ا العديد من
الأوروب � �ي �ي�ن ال��ذي��ن ي �ع �ت�برون �أن ��س�ي��ا��س��ة �أورب� ��ان
املناه�ضة للمهاجرين خالل الأزم��ة ال�سورية كانت
ال�سيا�سة ال�صحيحة .ف�م��ن خ�ل�ال ت�ق��دمي نف�سه،
ومبهارةّ ،
كمب�شر بالقيم التقليدية والهوية امل�سيحية
والن�ضال �ضد ووكيزم ،متكن الزعيم املجري � ً
أي�ضا
من ج��ذب العديد من التعاطف .ولئن ال ي�ستطيع
العديد من القادة الأوروبيني تب ّني ذلك عل ًنا ،فانهم
يجدون �أحيا ًنا �أنه من املالئم االختباء وراء ثورات
وا� �س �ت �ف��زازات ال��زع�ي��م امل �ج��ري ل�ت�ع��زي��ز م�صاحلهم
اخلا�صة.
ريا� ،إذا كان يعترب اليوم ح�صان طروادة ملو�سكو
�أخ ً
وبكني يف �أوروب��ا ،فقد يعرث �أوربان على حليف �أكرث
ق��وة اع �ت �ب��ا ًرا م��ن ع��ام  .2024يف امل ��ؤمت��ر الأخري
للمحافظني الأمريكيني ال��ذي عقد يف بوداب�ست،
�سيد املجر -ال��ذي يُنظر �إليه على �أنه م�صدر �إلهام
من قبل جزء من اجلمهوريني -تعامل مع �ضيوفه
ب�أكرب قدر من الرعاية .و�إذا لن يتمكن ترامب من
الرت�شح مرة �أخرى ،فقد حر�ص �أورب��ان على �إقامة
ع�لاق��ات قوية م��ع حاكم فلوريدا رون دي�سانتي�س،
الذي يعتقد �أن �أجندته �شديدة املحافظة� ،إىل جانب
ً
ان�ضباطا وفكرا من مقاربة الرئي�س
ان مقاربته �أكرث
ال�سابق ،ميكن �أن تغري الناخبني الأمريكيني .ومع
ذل��ك� ،إذا يت�سنى معاتبة فيكتور �أورب��ان على �أ�شياء
كثرية ،ف�سيكون من اخلط�أ �إلقاء اللوم عليه بدعوى
حا�سة �سيا�سية.
افتقاره �إىل ّ
ترجمة خرية ال�شيباين

*مدير عام �أوروبا ل�شركة اال�ست�شارات اجليو�سيا�سية ماكالرتي �أ�سو�شيت�س .يقوم بتدري�س الق�ضايا
الدولية يف معهد العلوم ال�سيا�سية بباري�س ،ومن م�ؤلفاته “هرني كي�سنجر الأوروبي” “غاليمار».

�إدانة مربمج يف اال�ستخبارات الأمريكية بت�سريب وثائق
•• نيويورك�-أ ف ب

دانت حمكمة فدرالية يف نيويورك مربجما �سابقا يف
وكالة اال�ستخبارات املركزية “(�سي �آي ايه” بت�سريب
ح ��دث يف  2017لأدوات اخ �ت��راق م�ه�م��ة متلكها
الوكالة �إىل موقع ويكيليك�س ،بعد عامني من انتهاء
حماكمة �أوىل بالف�شل.
وعمل جو�شوا �شولت “ 33عاما” يف الوحدة اخلا�صة
للقر�صنة يف وك��ال��ة اال�ستخبارات امل��رك��زي��ة وح�صل
ب �ه��دوء ع�ل��ى �أدوات “فولت  ”7ال �ت��ي ت�ستخدمها
ال�سي �آي اي��ه القتحام �أج�ه��زة الكمبيوتر والأنظمة
التكنولوجية .وقد �أر�سلها بعدما ترك وظيفته� ،إىل
ويكيليك�س.
و”فولت  ”7جم �م��وع��ة م ��ن ال �ب�رام� ��ج ال�ضارة
والفريو�سات و�أح�صنة طروادة وثغرات �أخرى ميكن
مبجرد ت�سريبها� ،أن ت�ستخدم م��ن قبل جمموعات
ا�ستخبارات �أجنبية وقرا�صنة معلوماتية ومبتزين
عرب الإنرتنت يف جميع �أنحاء العامل.
وقال ممثلو االدعاء �إن �شولت كان موظفا غا�ضبا قام
بت�سريب  8761وثيقة ليلحق �ضررا بالوكالة.
و�أك��د وزي��ر العدل الأمريكي داميان وليامز يف بيان
بعد �إعالن الإدانة �أن “�شولت كان مدركا �أن الأ�ضرار
اجلانبية الناجمة عن انتقامه ميكن �أن ت�شكل تهديدًا
غري عادي لهذه الأمة �إذا مت ك�شفها ،مما يجعلها غري
جمدية».
و�أ� �ض��اف �أن ت�سريب ه��ذه ال��وث��ائ��ق “كان ل��ه ت�أثري
م��دم��ر على �أج �ه��زة ا�ستخباراتنا م��ن خ�لال توفري

معلومات ا�ستخبارية مهمة للذين يرغبون يف �إحلاق
الأذى بنا».
وكان �شولت من �أوائ��ل امل�شتبه بهم بعدما بد�أ موقع
ويكيليك�س ن�شر وث��ائ��ق ��س��ري��ة .لكن مت ات�ه��ام��ه بال
�ضجيج يف �أيلول�-سبتمرب  2017ب�سبب احتواء
حا�سوبه اخلا�ص على كمية كبرية من م��واد �إباحية
تتعلق بالأطفال.
و�أ�ضيفت الحقا التهم املتعلقة ب�سرقة ونقل معلومات
الدفاع الوطني مبوجب قانون التج�س�س.
ويف  2020دان �ت��ه ه�ي�ئ��ة حم�ل�ف�ين بتهمتي الكذب
وازدراء املحكمة فقط.
ودانت هيئة حملفني جديدة الأربعاء �شولت بثماين
تهم مبوجب قانون التج�س�س وتهمة واح��دة تتعلق
بعرقلة عمل الق�ضاء.
ومي �ك��ن �أن ت���ص��ل ع �ق��وب��ة ك ��ل م ��ن ال �ت �ه��م املتعلقة
بالتج�س�س �إىل ال�سجن ع�شر �سنوات.
وو�صفت وكالة اال�ستخبارات املركزية الت�سريب الذي
فاج�أها يف �آذار-م��ار���س  ، 2017ب�أنه �أح��د اخل�سائر
الأكرث �ضررا ملواد �سرية يف تاريخها.
ودف��ع ذل��ك احل�ك��وم��ة �إىل التفكري يف ات�خ��اذ �إجراء
�صارم �ضد موقع ويكيليك�س الذي و�صفه رئي�س وكالة
اال�ستخبارات املركزية حينذاك مايك بومبيو ب�أنه
“جهاز ا�ستخبارات معادٍ».
وحتركت احلكومة الأمريكية بعد ذلك لإدانة م�ؤ�س�س
ويكيليك�س جوليان �أ�ساجن بتهم جت�س�س.
و�أ�ساجن موقوف حاليا يف بريطانيا حيث يكافح قرار
ت�سليمه �إىل الواليات املتحدة.
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رو�سيا :بلينكن يكذب ونحن ال نحتجز الأوكرانيني ق�سر ًا مو�سكو� :إعادة ت�شغيل «نورد �سرتمي »1تتوقف على الغرب وحده
•• مو�سكو-وكاالت

قالت املتحدثة با�سم اخلارجية الرو�سية
م��اري��ا زاخ ��اروف ��ا� ،إن “وزير اخلارجية
الأمريكي �أن�ت��وين بلينكن ،يكذب عندما
يتحدث عن احتجاز مزعوم لـ 1.6مليون
مواطن �أوكراين يف رو�سيا.
و�أ�ضافت الدبلوما�سية الرو�سية ،يف حديث
تلفزيوين معلقة على ت�صريح بلينكن:
“هذه ك��ذب��ة وا�ضحة” ،بح�سب م��ا نقل
موقع “رو�سيا اليوم” الإخباري.

و�أ� �ش��ارت زاخ��اروف��ا �إىل �أن��ه م��ن ال�صعب
جداً ت�صور ،كيف ميكن �إجبار �أي �شخ�ص
على حمل جن�سية �أخرى واحل�صول على
جواز �سفر من دولة ثانية.
يف وق��ت ��س��اب��ق� ،أو� �ض��ح وزي ��ر اخلارجية
الأم��ري �ك��ي �أن �ت��وين بلينكن ب � ��أن رو�سيا
حتتجز ق�سراً ما ي�صل �إىل  1.6مليون
م��واط��ن �أوك � ��راين ع�ل��ى �أرا� �ض �ي �ه��ا ،وب ��أن
ال �� �س �ل �ط��ات ال��رو� �س �ي��ة ت �� �ص��ادر وثائقهم
وجت �ب�ره� ��م ع �ل��ى ح �م��ل ج � � � ��وازات �سفر
رو�سية.

•• مو�سكو-وكاالت

قالت وزارة اخلارجية الرو�سية �أم�س اخلمي�س� ،إن �إعادة
ت�شغيل خط الأنابيب املهم “نورد �سرتمي  ”1بعد انتهاء
�صيانته التي ت�ستمر � 10أيام والتي من املفرت�ض �أن تنتهي
يف الأ�سبوع املقبل ،تعتمد على الإج ��راءات التي �سيتخذها
الغرب.
وقالت املتحدثة با�سم الوزارة ماريا زاخاروفا ،وفقا لوكالة
�أنباء “انرتفاك�س” الرو�سية“ :ت�شغيل خط �أنابيب الغاز
يف امل�ستقبل� ،سيعتمد الكثري على �شركائنا ،من حيث طلب
الغاز �أو من حيث منع الآثار ال�سلبية للإجراءات التقييدية

عقيدة جديدة ل�صياغة حتالف قادر على الرد على التهديدات امل�شرتكة

فورين بولي�سي :على بايدن تغيري �سيا�سته ال�شرق �أو�سطية
توقع رئي�س املعهد اليهودي للأمن
ال �ق��وم��ي الأم��ري �ك��ي ج ��ون ح �ن��ا� ،أال
ي�صدّق �أحد الرئي�س جو بايدن حني
�سيتوجه �إىل ال�شرق الأو�سط لإعادة
طم�أنة حلفاء وا�شنطن ب�أنها ملتزمة
ب�أمن وا�ستقرار املنطقة.
ال� ��� �ض ��رر ال�ت�راك� �م ��ي ال� � ��ذي حتقق
خ�ل��ال �أك �ث��ر م ��ن ع �ق��د م ��ع توجه
ر�ؤ��س��اء �أمريكيني من كال احلزبني
�إىل االب �ت �ع��اد ع��ن ال���ش��رق الأو�سط
ك��ان عظيماً ج ��داً� .إذا ط�م��ح بايدن
فع ً
ال �إىل ك�سر دينامية ت�آكل الردع
وال�صدقية الأم��ري�ك�ي�ين ف�سيحتاج
ل�ل��ذه��اب �أب �ع��د م��ن ال�ت�ق��اط ال�صور
واحلديث ال�سعيد يف مقاله الأخري
ب��وا��ش�ن�ط��ن ب��و� �س��ت ،م��ع �إي �� �ض��اح �أن
زي ��ارت ��ه مت �ث��ل ب ��داي ��ة ت �غ �ي�ير �أك�ث�ر على ع�شرات الهجمات املدعومة من
جوهرية لال�سرتاتيجية الأمريكية� ،إيران �ضد اجلنود والديبلوما�سيني
من االن�سحاب نحو �إع��ادة االلتزام .الأم��ري�ك�ي�ين وح�سب ب��ل �أي���ض�اً �ضد
لن يكون الأمر �سه ً
ه �ج �م��ات � �ص��اروخ �ي��ة وبامل�سريات
ال.
ا�ستهدفت حلفاء قدامى.
الئحة اتهام طويلة
ك � �ت� ��ب ح � �ن� ��ا يف جم � �ل� ��ة “فورين ثمة املزيد
بولي�سي” �أن م�سار ف��ك االرتباط ت��اب��ع حنا �أن م��ا جعل الأم ��ور �أ�سو�أ
الأمريكي و�صل �إىل ذروته يف الأ�شهر وب�شكل ال حد له جهد الإدارة املفتوح
ال�سبعة ع�شر الأوىل لبايدن يف البيت لإغ��راء �إي��ران كي تعود �إىل االتفاق
الأب �ي ����ض .االن���س�ح��اب ال �ك��ارث��ي من ال �ن��ووي .ي�ع��ار���ض م�ع�ظ��م �أ�صدقاء
�أفغان�ستان رمب��ا ك��ان الدليل الأول وا� �ش �ن �ط��ن الأق � ��وي � ��اء يف املنطقة،
على ذلك .لكن قائمة االتهام �أطول االتفاق لكونه و�صفة م�ؤكدة النجاح
ل�ت�ع��زي��ز �إي � ��ران و� �ش �ح��ن برناجمها
بكثري.
و�سحبت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �أ�صو ًال للعدوان الإقليمي .هذه عقبات �أكرث
ج��وي��ة دف��اع�ي��ة م��ن اخل�ل�ي��ج العربي من �إمكانية تخطيها.
بالتحديد حني بلغ �إطالق احلوثيني بعدما وجد نف�سه يف مباراة موت مع
طائرات بال طيار وهجمات �صاروخية رو�سيا ح��ول �أ�سعار الطاقة العاملية
ع �ل��ى م ��راك ��ز ��س�ك�ن�ي��ة وب �ن��ى حتتية ا�ستدار بايدن واكت�شف �أن ال�سعودية،
حيوية �أوجه .ي�ضاف �إىل ذلك رف�ض وه��ي �أع �ظ��م منتج للنفط و�شريك
ال��رد �أو ال��رد ب�شكل غري متنا�سب ال ا�سرتاتيجي لبالده لأك�ثر من 80

با�ستخدام كل الو�سائل ال�ضرورية،
مبا فيها القوة الع�سكرية ملنع �أي قوة
خارجية من ال�سيطرة على املنطقة
.

عاماً ،مل تعد يف املع�سكر الأمريكي.
ك� ��ان ذل� ��ك ب�ل�ا � �ش��ك �إي� �ق ��اظ� �اً فظاً
لبايدن .لقد �أثمرت جهوده يف تقليل
�أهمية العالقة م��ع ال��ري��ا���ض نتائج
عك�سية و�أ��ض��رت مب�صالح الواليات
املتحدة يف واح��دة من �أ�سو�أ الأزمات
التي تواجهها ال�سيا�سة اخلارجية
الأم��ري �ك �ي��ة م �ن��ذ احل � ��رب العاملية
ال �ث��ان �ي��ة .ي �� �س��اع��د ذل ��ك يف تف�سري
ق� ��رار ب ��اي ��دن ال���ص�ع��ب ب ��االع�ت�راف
امل��ذل ب�أخطائه وال�سفر �إىل اململكة
ي��وم اجل�م�ع��ة ل�ب��ذل ج�ه��د يف �إج ��راء
تعديالت .
التغيري الهام�شي غري كاف
�أ� �ض��اف ح�ن��ا �أن ��ه بينما ق��د ت�ساعده
ال� ��زي� ��ارة يف �إج ��اب ��ة ال ��ري ��ا� ��ض على
ات �� �ص��االت��ه يف امل���س�ت�ق�ب��ل ،م ��ن غري
امل ��رج ��ح �أن ت �ك ��ون ال� ��زي� ��ارة كافية
واح��ده��ا ملعاجلة التهديد الطويل
املدى لقوة وت�أثري الواليات املتحدة

يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط� .إن التعديل
الب�سيط والهام�شي مليزان �سيا�سات
ب��اي��دن احل��ال �ي��ة ،ك��ا� �س�تر� �ض��اء �أقل
بقليل لإي��ران وا�ستعداء �أق��ل بقليل
لل�سعوديني ،من غري املرجح �أن يكون
كافياً للتخل�ص من املخاوف العميقة
حيال التزام وا�شنطن اال�سرتاتيجي
يف املنطقة .لتحقيق ه��ذه الغاية يف
وق��ت م�ت��أخ��ر ك�م��ا ه��ي احل ��ال اليوم
يجب اتخاذ خطوات �أكرث جذرية.
ق ��د ي� �ك ��ون ال �ت �ط �ل��ع �إىل الرئي�س
الأ��س�ب��ق جيمي ك��ارت��ر غ�ير بديهي
ال�ستلهام الطموح ح�سب حنا .لكن
يف �أواخر �سنة  ،1979وبعد احتجاز
ره��ائ��ن �أمريكيني يف �إي ��ران والغزو
ال �� �س��وف �ي��ات��ي لأف �غ��ان �� �س �ت��ان ،كانت
��ص��دق�ي��ة ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة تنزف
يف ال�شرق الأو� �س��ط .رد ب��اي��دن عرب
خ�ط��اب ح��ال االحت ��اد �سنة 1980
م �ع �ل �ن �اً م ��ا � �س �ي �ت �ح��ول �إىل عقيدة
كارتر التي �ألزمت الواليات املتحدة

ال حتب�سوا �أنفا�سكم
ي �ج��ب ع �ل��ى ع �ق �ي��دة ب ��اي ��دن �إل � ��زام
وا�شنطن ب�شكل علني وال لب�س فيه
ب��ا� �س �ت �خ��دام ج�م�ي��ع ع �ن��ا� �ص��ر القوة
ال��وط �ن �ي��ة مب��ا ف�ي�ه��ا ال �ق��وة للدفاع
ع��ن م�صاحلها احل�ي��وي��ة يف ال�شرق
الأو�سط ومنع �سعي �إيران للح�صول
على �إم�ك��ان��ات ت�صنيع �سالح نووي.
�إن ع �ق �ي��دة ج ��دي ��دة � �س �ت �� �ش��دد على
�أول��وي��ة دع��م �أق ��وى ��ش��رك��اء �أمريكا
يف ال�شرق الأو��س��ط والعامل العربي
ل�صياغة حتالف قادر على الرد على
التهديدات امل�شرتكة .لكن ال حتب�سوا
�أنفا�سكم ،ح�سب ن�صيحة حنا.
م��ا م��ن ��س�ب��ب وج �ي��ه ل�لاع�ت�ق��اد ب�أن
بايدن على م�ستوى املهمة .ت�ضمن
م�ق��ال��ه يف وا��ش�ن�ط��ن ب��و��س��ت الئحة
تبيي�ض مل��زاع��م م�شبوهة بغالبيتها
ح��ول م�ساهمة �سيا�ساته بتح�سني
امل�ن�ط�ق��ة .و��س�يرف����ض ف��ري��ق بايدن
�أي م �ق�ت�رح ي�ت���ض�م��ن م �ق��ارن��ة مع
�آخ ��ر رئ�ي����س دمي��وق��راط��ي ف���ش��ل يف
ال�ت�ج��دي��د ل��والي��ة ث��ان�ي��ة .م��ع ذلك،
�أ��ص�ب�ح��ت ع�ق�ي��دة ك��ارت��ر واح ��دة من
�أك�ث�ر امل �ب��ادرات ت ��أث�يراً يف ال�سيا�سة
اخل��ارج �ي��ة خ�ل�ال ال �ع �ق��ود املا�ضية
وبقيت حجر الزاوية لال�سرتاتيجية
الأمريكية يف ال�شرق الأو�سط .وختم
الكاتب �أن �إعادة �إحياء عقيدة كارتر
�ست�ساعدة الواليات املتحدة يف العودة
�إىل امل�سار ال�صحيح و�سط ال�صراع
اجليلي �ضد �أخطر �أعدائها.

غري القانونية».
ً
و�أ�� �ش ��ارت زاخ ��اروف ��ا حت��دي��دا �إىل م��و� �ض��وع ت��ورب�ي�ن خلط
الأنابيب الذي �أر�سل للإ�صالح يف كندا،
وت�أجلــــــت عودته �إىل رو�ســــــــيا ب�سبب العقـــوبات الغربية،
وذل ��ك رغ��م �أن ك�ن��دا �أ� �ص��درت �إع �ف��اء ي�سمح بت�سليمه �إىل
�أملانيا.
ويخ�شى امل�س�ؤولون الأملان �أن تعمد مو�سكو �إىل وقف �إمدادات
ال �غ��از ع�بر خ��ط ن ��ورد ��س�ترمي  1مب�ج��رد ان�ت�ه��اء ال�صيانة
الر�سمية يف يف  21يوليو -متوز اجلاري.
ي�شار �إىل �أن �أملانيا تعتمد بقوة على الغاز الرو�سي ،الذي
تراجع منذ بداية الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
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برنامج دبلوما�سي ّ
مكثف لبايدن يف القد�س
•• القد�س�-أ ف ب

ب�ع��د اال��س�ت�ق�ب��ال احل��اف��ل وامل �ل �ف��ات ال���س��اخ�ن��ة ،يوقع
ال��رئ �ي ����س الأم �ي�رك ��ي ج ��و ب ��اي ��دن ورئ �ي ����س ال � ��وزراء
ير�سخ التعاون بني
الإ�سرائيلي يائري لبيد “�إعالنا” ّ
الواليات املتحدة والدولة العربية يف مواجهة �إيران.
وق��ال م�س�ؤول يف �إدارة بايدن طلب عدم الك�شف عن
هويته �إنّ “هذا الإعالن مهم جدا ويت�ضمن التزاما
بعدم ال�سماح لإي��ران مطلقًا بامتالك �سالح نووي
والت�صدي لأن�شطة �إي ��ران املزعزعة لال�ستقرار ،ال
�سيما التهديدات لإ�سرائيل».
و�أ�ضاف �أنّ الوثيقة التي مل يطلق عليها الأمريكيون
حتى الآن ا�سم “�إعالن القد�س”� ،ستعبرّ عن “موقف
�وح ��د � �ض � ّد �إي� � ��ران وب��رن��اجم �ه��ا النووي
وا� �ض��ح وم � ّ
وعدوانها يف �سائر �أنحاء املنطقة».
وق ��ال م���س��ؤول �إ��س��رائ�ي�ل��ي ك�ب�ير ط�ل��ب ع��دم الك�شف
ع��ن ه��وي �ت��ه �إنّ “�إعالن ال �ق��د���س ب �� �ش ��أن ال�شراكة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ب�ين ال��والي��ات امل�ت�ح��دة و�إ�سرائيل”
�سيكون “�شهادة ح ّية على الطبيعة الفريدة و�صحة
ومدى وعمق �أوا�صر” هذه العالقة الثنائية.
و�صل بايدن �إىل تل �أبيب الأربعاء يف �أول جولة له يف
ال�شرق الأو�سط خالل رئا�سته،
�ست�شهد لقاءه مع قادة �إ�سرائيليني وفل�سطينيني قبل
�أن يتوجه �إىل ال�سعودية.
وكان رئي�س الوزراء لبيد الذي توىل مهامه قبل �أقل
من �أ�سبوعني ق��ال قبل اي��ام �إن املحادثات “�سترتكز
�أوال وقبل كل �شيء على �إيران».
وقال امل�س�ؤول الأمريكي �إن �إعالنهم �سيعيد الت�أكيد
ع�ل��ى “العرى ال��وث�ق��ى ال�ت��ي ال تنف�صم ب�ين بلدينا
ويو�سع العالقة الأمنية طويلة الأم��د بني الواليات
املتحدة و�إ�سرائيل”.
و�أ�ضاف �أنّ الوثيقة التي مل يطلق عليها الأمريكيون
حتى الآن ا�سم “�إعالن القد�س”،
�وح��د � �ض � ّد �إي ��ران
��س�ت�ع�ّبررّ ع��ن “موقف وا� �ض��ح وم� ّ
وب��رن��اجم �ه��ا ال� �ن ��ووي وع ��دوان� �ه ��ا يف � �س��ائ��ر �أنحاء
املنطقة».
وي�ب�ق��ى ال�ط��ري��ق ال��واج��ب ا ّت �ب��اع��ه يف م�ق��ارب��ة امللف
النووي الإيراين م�صدر تباين بني الواليات املتحدة
التي ترغب يف جتربة امل�سار الدبلوما�سي من خالل

�إح�ي��اء االت�ف��اق ال�ن��ووي امل�برم ال�ع��ام ( 2015خطة
العمل ال�شاملة امل���ش�ترك��ة) ،و�إ��س��رائ�ي��ل ال�ت��ي تدعو
النتهاج اخلط املت�شدّد.
ان���س�ح�ب��ت �إدارة ال��رئ�ي����س دون��ال��د ت��رام��ب يف العام
 2018من االتفاق حول الربنامج النووي الإيراين،
و�أعـــــــادت فــــــر�ض العقـــــوبات على طهران يف �إطار
ح�م�ل��ة “ال�ضغوط الق�صوى” ع �ل��ى اجلمهورية
الإيرانية.
وق ��ال ال��رئ�ي����س ج��و ب��اي��دن يف مقابلة م��ع ق�ن��اة 12
الإ�سرائيلية م�ساء الأرب �ع��اء �إنّ “ان�سحاب الرئي�س
ال �� �س��اب��ق م ��ن االت � �ف ��اق ك� ��ان خ� �ط� ��أً ف� ��ادح � �اً ،لأ ّن �ه ��م
مما
(الإي��ران �ي�ين) ب��ات��وا �أق��رب �إىل ال�سالح ال�ن��ووي ّ
كانوا عليه �سابقاً».
ور ّداً على �س�ؤال ع ّما �إذا كان م�ستع ّداً ال�ستخدام القوة
م��ن �أج��ل �ضمان ع��دم ح�صول ط�ه��ران على ال�سالح
ال �ن��ووي ،ق��ال ب��اي��دن “نعم� ،إذا ك��ان ه��ذا ه��و املالذ
الأخري».
كما يلتقي بايدن نظريه الإ�سرائيلي �إ�سحق هرت�سوغ
الذي �سيق ّلده “ميدالية �شرف” لدعمه �إ�سرائيل ،ث ّم
يتوجه لت�شجيع الريا�ضيني الأمريكيني امل�شاركني يف
ّ
�ألعاب املكابية،
وهي لقاءات ريا�ضية يهودية ُت ّ
نظم ّ
كل �أربع �سنوات
يف �إ�سرائيل.
و�أخرياً ،كما هو معتاد بالن�سبة لرئي�س �أمريكي وبينما
تخو�ض �إ�سرائيل حملة النتخابات ت�شريعية مبكرة
مق ّررة يف الأول من ت�شرين الثاين-نوفمرب� ،سيختتم
الرئي�س الدميوقراطي اجتماعاته يف �إ�سرائيل بلقاء
مع املعار�ضة املم ّثلة برئي�س الوزراء الأ�سبق بنيامني
نتانياهو.
وهذه الزيارة  -العا�شرة لبايدن �إىل �إ�سرائيل ولكن
الأوىل له ب�صفته رئي�ساً  -تهدف كذلك �إىل �إعادة
ال�ت��ذك�ير ب�ن�ف��وذ وا��ش�ن�ط��ن يف امل�ن�ط�ق��ة ،الأم ��ر الذي
مل يكن حتى وق��ت ق��ري��ب �أول��وي��ة بالن�سبة ل ل��إدارة
ال��دمي��وق��راط �ي��ة ال �ت��ي ت��ر ّك��ز ع�ل��ى ال���ص�ين ورو�سيا
خ�صو�صا.
وب��ذل��ت جميع الإدارات الأم�يرك �ي��ة تقريبا جهودا
دبلوما�سية لل�شرق الأو�سط وعر�ضت مبادرات �سالم
ب�ين ا�سرائيل والفل�سطينيني .لكن �إدارة ب��اي��دن مل
تبذل بعد مثل هذه اجلهود.

ال�سودان ..خماوف من تكرار م�آ�سي مو�سم «اخلريف املرعب» حمام :اجتماع ترامب بالبيت الأبي�ض «�ضرب من اجلنون»
•• اخلرطوم-وكاالت

تتزايد امل�خ��اوف يف ال�سودان من تكرار امل�شكالت املزمنة
التي تعاين منها معظم امل��دن وال�ق��رى النائية يف مو�سم
اخل��ري��ف يف ظ��ل م��ؤ��ش��رات بهطول �أم�ط��ار غ��زي��رة خالل
الأ�سابيع املقبلة.
وب�ع��د ه�ط��ول �أوىل �أم �ط��ار خ��ري��ف  2022يف اخلرطوم
يوم الأربعاء ،ظهرت عورات البنية التحتية حيث تعطلت
حركة امل��رور يف العديد من الطرق الرئي�سية والفرعية
يف العا�صمة ،وب��د�أت ب��رك املياه يف الرتاكم حتى يف �أرقى
�إحياء اخلرطوم.وعلى مدى �أ�شهر اخلريف يق�ضى معظم
�سكان �أح�ي��اء اخل��رط��وم �ساعات ط��وال يف حم��اول��ة �إخراج
املياه من منازلهم وفتح منافذ متكنهم من الو�صول �إىل
�أماكن اخلدمات اليومية؛ خ�صو�صا عند هطول �أمطار
غ��زي��رة تتبعتها �سيول ج��ارف��ة ت ��ؤدي يف ال�ع��ادة �إىل قطع
ع��دد م��ن ال�ط��رق القومية �أب��رزه��ا ال�ط��ري��ق ال��راب��ط بني
موانئ ال�صادرات وال��واردات الرئي�سي على البحر الأحمر
ومدن البالد الأخ��رى وال��ذي مير عرب مدينة عطربة يف
والي��ة نهر النيل.ي�ؤكد منت�صر م�أمون م�صطفى اخلبري
يف جم��ال البنية التحتية وج��ود الكثري من �أوج��ه اخللل
املتعلقة بالتخطيط وال�صرف ال�صحي والتي حتتاج �إىل
معاجلات �شاملة وف��ق خطة مدرو�سة يوفر لها التمويل
املطلوب.ويقول م�صطفى ملوقع �سكاي نيوز عربية �إن حل
�أزمة البنية التحتية يحتاج �إىل �إرادة �سيا�سية تنطلق من
�إمي��ان عميق ب�أهمية البنية التحتية باعتبار �أنها ت�شكل
حجر الزاوية لأي خطط تنموية �أو تطويرية على م�ستوى
املدن والأرياف.
ويتفق �صالح يو�سف الذي �أ�شرف على عدد من امل�شروعات
الهند�سية يف مدينة اخلرطوم مع ما ذهب �إليه م�صطفى؛
لكنه ي�ق��ول �إن غ�ي��اب امل�ؤ�س�سية وع��دم االه�ت�م��ام بالكادر
الب�شري امل�ؤهل انعك�س �سلبا على البنية التحتية يف البالد

التي يعاين معظمها من التقادم ونق�ص ال�صيانة واملتابعة،
وعدم مواكبة التو�سعات الكبرية التي ت�شهدها العديد من
مدن البالد وخ�صو�صا العا�صمة اخلرطوم.
ويواجه �سكان مناطق اخلرطوم املختلفة �صعوبات كبرية
يف احلركة �سواء �سريا على االقدام او با�ستخدام ال�سيارات
حيث تتحول معظم �أح�ي��اء وط��رق��ات العا�صمة �إىل بركة
مياه كبرية خالل الفرتة من يوليو وحتى نهاية �سبتمرب
من كل ع��ام؛ مما ي��ؤدي �إىل غيابات عن العمل ت�صل �إىل
�أكرث من  50يف املئة يف معظم �أيام الأ�سبوع.
ويف العام املا�ضي ت�ضرر �أكرث من � 18ألف منزل ونحو 90
�ألف مواطن من موجة الأمطار وال�سيول التي اجتاحت
معظم واليات البالد.
وتعمل عدد من املنظمات الطوعية على م�ساعدة املت�ضررين
و�سط ظروف بالغة التعقيد خالل موا�سم اخلريف.
ويو�ضح رام��ي ال�شيخ ع�ضو منظمة نفري وه��ي منظمة
�شبابية تعمل على درء خماطر ال�سبول والفي�ضانات �أن
معظم املناطق التي تت�ضرر يف اخلريف تعاين من نق�ص
كبري يف اخلدمات الأ�سا�سية وانقطاع الطرق.
ويقول ال�شيخ ملوقع �سكاي نيوز عربية �إنه ويف ظل �ضعف
الت�صريف وخدمات البنية التحتية يت�سبب مو�سم اخلريف
يف �أو�ضاع خطرية يت�ضرر منها ب�شكل كبري الأطفال وكبار
ال�سن ب�سبب انت�شار �أمرا�ض املالريا والإ�سهامات املائية يف
ظل توالد النامو�س واحل�شرات و�سوء االحوال البيئية.
ووف�ق��ا لتقارير هيئة الإر� �ص��اد اجل��وي ،فمن م��ن املتوقع
هطول �أمطار �أعلى من املعدل خالل الأ�سابيع املقبلة يف
واليات البالد الو�سطى والغربية وال�شرقية وبع�ض املناطق
ال�شمالية الغربية من العا�صمة اخلرطوم التي قد تكون
�أك�ثر ت�أثرا بالفي�ضانات املو�سمية الناجتة عن التدفقات
القادمة من اله�ضبة الإثيوبية عرب النيل الأزرق .لكن
يف اجلانب الآخر بدت اال�ستعدادات خلريف هذا العام �أقل
بكثري من املتوقع.

•• وا�شنطن�-أ ف ب

و�صف حم��ام من البيت الأبي�ض االجتماع ال��ذي عقد يف كانون
الأول-دي�سمرب  0202يف املكتب البي�ضوي عند منت�صف الليل
ب�أنه كان “�ضربا من اجلنون” يف حني قالت م�ساعدة تنفيذية �إنه
كان “مناف ًيا للعقل».
ك��ان الرئي�س دون��ال��د ت��رام��ب يت�شاور يف تلك الليلة م��ع ثالثة
م�ست�شارين خارجيني عر�ضوا عليه ً
خططا خميفة لإلغاء نتيجة
االنتخابات الرئا�سية لعام  2020والتي فاز بها جو بايدن.
ك�شفت اللجنة الربملانية التي حتقق يف هجوم ال�ساد�س من كانون
الثاين-يناير  2021على مبنى الكابيتول بقيادة �أن�صار ترامب،

عن عنا�صر جديدة حول ما و�صفه النائب جاميي را�سكني ب�أنه
“�أكرث االجتماعات جنو ًنا خالل عهد ترامب».
بالإ�ضافة �إىل ترامب �شارك يف االجتماع يف  18كانون االول-
دي�سمرب � 2020سيدين باول املحامية يف فريق احلملة املدافع
عن نظريات امل�ؤامرة ومايكل فلني م�ست�شار الأمن القومي ال�سابق
وباتريك ب�يرن الرئي�س ال�سابق ملوقع Overstock.com
للبيع عرب الإنرتنت.
وقالت اللجنة �إنهم عر�ضوا على ترامب م�سودة مر�سوم رئا�سي
ي�سمح لوزير الدفاع باحلجز على �آالت الت�صويت وتعيني باول
مدعية عامة خا�صة للتحقيق يف االنتخابات.
مب�ج��رد �أن �سمح �أح ��د امل��وظ�ف�ين للم�س�ؤولني ال�ث�لاث��ة بدخول

البيت الأبي�ض ،مت ابالغ امل�س�ؤولني القانونيني يف البيت الأبي�ض
بوجودهم.
ووف ًقا لباول متكنوا من البقاء مبفردهم مع الرئي�س ملدة � 10إىل
 15دقيقة قبل �أن يهرع امل�ست�شار القانوين للبيت الأبي�ض بات
�شيبولوين �إىل املكتب البي�ضوي م�سج ً
ال “رق ًما قيا�س ًيا جديدًا
لل�سرعة».
وقال �شيبولوين للجنة “مل �أفهم كيف متكنوا من الدخول ... .مل
ت�سعدين ر�ؤية الأ�شخا�ص الذين كانوا يف املكتب البي�ضوي ... .ال
�أعتقد �أن ه�ؤالء كانوا يقدمون ن�صائح جيدة للرئي�س».
وق��ال �شيبولوين �إن��ه “رف�ض ب�شكل قاطع” تعيني ب��اول مدعية
خا�صة و�أن احلجز على �آالت الت�صويت كان “فكرة مروعة».

حتقيق مغربي :املهاجرون يف حادثة مليلية ق�ضوا اختناق ًا
•• الرباط�-أ ف ب

تق�صي حقائق مغربية
خ ُل�صت جلنة ّ
�إىل �أ ّن امل�ه��اج��ري��ن الأف ��ارق ��ة الذين
ل�ق��وا م�صرعهم يف ن�ه��اي��ة ح��زي��ران-
يونيو لدى حماولتهم اقتحام مليلية
ماتوا “اختناقاً” �أث�ن��اء “تدافعهم”
ل ��دخ ��ول اجل �ي��ب الإ� �س �ب ��اين الواقع
�شمايل املغرب.
وقالت �آمنة بوعيا�ش رئي�سة جمل�س
ح �ق��وق الإن �� �س��ان ،ال�ه�ي�ئ��ة الر�سمية
ال�ت��ي ُك� ّل�ف��ت �إج� ��راء حت�ق�ي��ق ميداين
لتبيان مالب�سات ما ج��رى� ،إ ّن “23
م�ه��اج��راً ت��و ّف��وا بعد حم��اول��ة العبور
�إىل مليلية».
و�أ�صيب � 217شخ�صاً بجروح ،بينهم
 77م�ه��اج��راً و �� 140ش��رط�ي�اًّ ،
لكن
ّ
منظمات �إن�سانية �إ�سبانية �أ ّك��دت �أ ّن
عدد القتلى هو  37مهاجراً.
و�أ�شارت بوعيا�ش يف م�ؤمتر �صحايف يف
الرباط� ،إىل �أنه “مل يت ّم دفن �أيّ جثة
وتق ّرر �إجراء عمليات ت�شريح للوقوف
على مالب�سات الوفيات».
وقال الدكتور عادل ال�سحيمي الع�ضو
يف ال �ل �ج �ن��ة� ،إن� ��ه ي��رجّ ��ح “االختناق
امليكانيكي” �سبباً للوفاة ،بينما �أو�صى
بانتظار نتائج ت�شريح اجلثث الذي
“ال يزال جاريًا».
وو�صف املجل�س يف خال�صاته الأولية

ط��ري�ق��ة ال�ق�ي��ام ب�ه��ذا “الهجوم غري
امل�سبوق” ع �ن��دم��ا ح� ��اول م��ا يقرب
م��ن �أل�ف��ي مهاجر غ�ير �شرعي عبور
احل��دود �إىل جيب مليلية الإ�سباين
م� ��ن الأرا� � � �ض� � ��ي امل� �غ ��رب� �ي ��ة ،يف 24
حزيران-يونيو.
وب�ح���س��ب امل�ج�ل����س ال��وط �ن��ي حلقوق
الإن � �� � �س� ��ان“ ،انق�سم امل � �ه ��اج ��رون،
ومعظمهم م��ن ال���س��ودان�ي�ين الذين
و� �ص �ل��وا ب� ��أع ��داد ك �ب�ي�رة وامل�س ّلحني
بالع�صي واحلجارة� ،إىل جمموعتني:
الأوىل اقتحمت مركزاً حدودياً مغلقاً
م�ن��ذ ال �ع��ام  ،2018ب�ي�ن�م��ا ت�س ّلقت
الثانية اجل ��دران املغطاة بالأ�سالك
ال�شائكة القريبة».
و�أ�ضاف املجل�س �أن “عدداً كبرياً من
املهاجرين وجدوا �أنف�سهم حم�شورين
يف هذه املنطقة ال�ض ّيقة ،ما ت�سبّب يف
تدافع �أدى �إىل اختناق املهاجرين».
ويف ما يتعلق بـ”اال�ستخدام املفرط”
للعنف من قبل قوات الأمن املغربية،
وال� � ��ذي ا� �س �ت �ن �ك��رت��ه الأمم املتحدة
واالحت ��اد الإف��ري�ق��ي وامل�ن�ظ�م��ات غري
احلكومية املعنية بحقوق الإن�سان،
�أ ّك ��د املجل�س �أ ّن القمع امل�غ��رب��ي جاء
“ر ّداً ل�ل�خ�ط��ر ن �ظ��راً ل�ل�ع��دد الكبري
ل �ل �م �ه��اج��ري��ن امل �� �س � ّل �ح�ين بالع�صي
واحل �ج��ارة».وب �ح �� �س��ب امل�ج�ل����س ،فقد
�أو� �ض �ح��ت ال���س�ل�ط��ات امل�ح�ل�ي��ة عندما

ووج � �ه ��ت مب �ق��اط��ع ال �ف �ي��دي��و التي
ان �ت �� �ش��رت ع �ل��ى ن� �ط ��اق وا� � �س ��ع على
ال�شبكات االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ت��ي ُتظهر
مهاجرين يتع ّر�ضون لل�ضرب على
الأر�ض من قبل ال�شرطة املغربية� ،أ ّن
هذه “حاالت منعزلة».
و�سبقت م��أ��س��اة  24حزيران-يونيو
�سل�سلة من اال�شتباكات العنيفة خالل
عمليات تدقيق ن ّفذتها ق��وات الأمن
وا�ستهدفت خم ّيمات موقتة بالقرب
م ��ن م�ن�ط�ق��ة ال� �ن ��اظ ��ور .و�أو�ضحت
ال�سلطات املحل ّية �أ ّن هذه اال�شتباكات
�أ�سفرت عن �إ�صابة الع�شرات من رجال

ال�شرطة و”اختطاف” خم�سة منهم
قبل �أن يطلق املهاجرون �سراحهم.
والأرب �ع��اء ،ب ��د�أت يف مدينة الناظور
حماكمة  29م�ه��اج��راً غ�ير نظامي،
�أح��ده��م قا�صر ،بتهم ع �دّة م��ن بينها
“الدخول �إىل الرتاب الوطني بطريقة
غري قانونية” و”ا�ستعمال العنف �ض ّد
رج��ال القوة العمومية �أثناء قيامهم
بعملهم” و”الع�صيان” و”التجمهر
امل�س ّلح” و”تنظيم وت�سهيل خروج
�أج��ان��ب ب�صفة �سرية واع�ت�ي��ادي��ة من
املغرب».وقال املحامي خالد �أومعيزة
وك �ي��ل ال��دف��اع ع��ن امل� ّت�ه�م�ين لوكالة

ف��ران����س ب��ر���س �إ ّن ��ه “خالل اجلل�سة،
ق� ّدم��ت النيابة العامة تقارير طبية
ا�ستح�صل عليها �أف ��راد ق��وات الأمن
الذين �أ�صيبوا بجروح يف ال�صدامات،
وق��د ق� ّرر القا�ضي ا�ستدعاء” ه�ؤالء
الع�سكريني لال�ستماع لأقوالهم.
وه � ��ذه امل� ��أ�� �س ��اة ه ��ي الأك �ث ��ر دموية
خ�ل�ال امل �ح��اوالت ال�ع��دي��دة ال�ت��ي قام
بها مهاجرون م��ن جنوب ال�صحراء
ل� ��دخ� ��ول م �ل �ي �ل �ي��ة � �س �ب �ت ��ة ،اجليب
الإ�سباين امل�ج��اور ،واللذين ي�ش ّكالن
احل� ��دود ال�ب�ري��ة ال��وح �ي��دة لالحتاد
الأوروبي مع القارّة الإفريقية.

اجلمعة  15يوليو  2022م  -العـدد 13594
2022 - Issue No 13594

July

15

عربي ودويل

Friday

بيونغ يانغ تعرتف ر�سمي ًا بانف�صاليي �أوكرانيا
•• �سيول�-أ ف ب

16

�أع�ل�ن��ت ك��وري��ا ال�شمالية ��ص�ب��اح �أم ����س اخلمي�س
اع�تراف �ه��ا ر� �س �م �ي �اً ب��امل�ن�ط�ق�ت�ين االنف�صاليتني
امل��وال�ي�ت�ين لرو�سيا يف ��ش��رق �أوك��ران �ي��ا “دولتني
م�ستق ّلتني” ،يف خطوة ردّت عليها كييف بقطع
عالقاتها الدبلوما�سية ببيونغ يانغ.
وقالت وكالة الأنباء الكورية ال�شمالية الر�سمية
�إنّ بيونغ يانغ �أر�سلت �إىل ال�سلطات يف منطقتي
دونيت�سك ولوغان�سك الأربعاء كتابي االعرتاف
با�ستقاللهما عن كييف .ويف الكتابني املتطابقني

ق��ال��ت ك��وري��ا ال�شمالية �إ ّن �ه��ا “ق ّررت االعرتاف
با�ستقالل” ه��ات�ين امل�ن�ط�ق�ت�ين و”�أعربت عن
رغ�ب�ت�ه��ا يف �أن ت�ق�ي��م م��ع (ك� � ّل م�ن�ه�م��ا) عالقات
من دول��ة لدولة ب��روح من اال�ستقالل وال�سالم
وال�صداقة».
وي�أتي هذا االع�تراف غ��داة �إع�لان االنف�صاليني
املوالني لرو�سيا يف �شرق �أوكرانيا اعرتاف كوريا
ال�شمالية بهم.
وب ��ذل ��ك ت���ص�ب��ح ك ��وري ��ا ال���ش�م��ال�ي��ة ث��ال��ث دول ��ة
تعرتف باالنف�صاليني الأوك��ران�ي�ين بعد �سوريا
التي اعرتفت بهم �أواخر حزيران-يونيو املا�ضي

ورو�سيا التي كانت �أول من اعرتف با�ستقاللهم
ع�شية غزوها �أوكرانيا.
والأرب � �ع� ��اء ن �� �ش��رت ال �ب �ع �ث �ت��ان الدبلوما�سيتان
لدونيت�سك ولوغان�سك يف مو�سكو �صورتني على
تطبيق تلغرام ظهر يف ك ّل منهما �سني هونغ �شول،
�سفري كوريا ال�شمالية يف رو�سيا ،وهو ي�س ّلم رئي�س
ك � ّل م��ن ه��ات�ين البعثتني ك �ت��اب اع �ت�راف بالده
با�ستقالل ك ّل من املنطقتني االنف�صاليتني.
وم��ا �أن �أع�ل��ن االنف�صاليون ع��ن تلقّيهم كتابي
االع �ت�راف ه��ذي��ن ،ح�ت��ى �أع�ل�ن��ت �أوك��ران �ي��ا قطع
عالقتها بكوريا ال�شمالية.

ون��ددت وزارة اخلارجية الأوكرانية بقرار كوريا
ال���ش�م��ال�ي��ة االع �ت��راف ب� ��أرا� ��ض “حمتلة ب�شكل
م�ؤقت من قبل رو�سيا».
وقالت يف بيان �إ ّنه “ر ّداً على ذلك تعلن �أوكرانيا
قطع العالقات الدبلوما�سية مع جمهورية كوريا
الدميوقراطية ال�شعبية” ،اال�سم الر�سمي لكوريا
ال�شمالية.
ون �ق��ل ال �ب �ي��ان ع��ن وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة الأوك � ��راين
دم�ي�ترو كوليبا قوله �إ ّن��ه “مل يعد لرو�سيا �أيّ
حلفاء يف ال �ع��امل ،با�ستثناء ال ��دول ال�ت��ي تعتمد
عليها مالياً و�سيا�سياً».

انعدام الأمن واهرتاء البنى التحتية وانهيار االقت�صاد

واحلر
ليبيون يكابدون للعي�ش يف العتمة
ّ

•• طرابل�س�-أ ف ب

رغ ��م ب �ل��وغ م �� �س��اح��ة م �ن��زل��ه 250
م�ت ً�را م��رب� ًع��اُ ،ي�ج�بر حم�م��ود عقيل
“ 48عامًا” ع �ل��ى اخ �ت �ي��ار النوم
يف م�ساحة ث�لاث��ة �أم �ت��ار م��ر ّب�ع��ة يف
�سيارته املُك ّيفة ،ب�سبب انقطاع التيار
الكهربائي لفرتات طويلة يف ليبيا
الغنية بالغاز والنفط.
ي �ق ��ول ،وه ��و ي���س�ير ن �ح��و �سيارته،
“هذه غرفة نومي” .وي�ضيف وهو
ي�ف�ت��ح � �ص �ن��دوق ال �� �س �ي��ارة “يف حال
ا�شتد احل��ر� ،أن��ام مع ابن َت َّي داخلها.
�أزلت املقاعد وحولتها �إىل غرفة نوم
لننعم مبكيف الهواء فيها».
يعمل عقيل يف �شركة لإزالة الألغام،
وي�سكن فيلاّ فارهة من طابق واحد
يف ال �ع��ا� �ص �م��ة ال �ل �ي �ب �ي��ة طرابل�س.
�إلاّ �أن ال �ت �ي��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي يُقطع
ب�ين  12و�� 18س��اع��ة ي��وم� ًي��ا ،فيما
ت �ق��ارب درج � ��ات احل � ��رارة الأربعني
درج� ��ة م �ئ��وي��ة ي���ص�ير م�ع�ه��ا النوم
من دون و�سائل تكييف للهواء �شبه
م�ستحيل.
ت �ن ��ام زوج� �ت ��ه م ��ع ط�ف�ل�ت�ي�ه�م��ا “يف
الو�سط” ،وه� ��و ي �ن��ام ع �ل��ى حافة
املقعد.
وي�ت��اب��ع “�أ�شعر ب ��أوج��اع يف ظهري
ح�ين �أ�ستيقظ  ...ه��ذه حياتنا ...
ف �ح �ت��ى ع �ن��دم��ا ال ي �ن �ق �ط��ع التيار
الكهربائي ،يكون التيار �ضعي ًفا جدًا،
ب��ال�ك��اد ي�ك�ف��ي لإ� �ض ��اءة امل�صابيح”.
وع�ل��ى �أح ��د اجل� ��دران اخل��ارج �ي��ة يف

منزله ،تظهر ثقوب من �آثار طلقات
نارية من بقايا القتال ال��ذي اندلع
يف الدولة الواقعة يف �شمال �إفريقيا
خالل العقد املا�ضي.
يعاين الليبيون م��ن انقطاع التيار
الكهربائي وال�غ�لاء وان�ع��دام الأمن
واه �ت��راء ال �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة وانهيار
االق�ت���ص��اد واخل��دم��ات م�ن��ذ �سقوط
نظام مع ّمر القذايف يف العام .2011
وعانى قطاع الطاقة احليوي ب�سبب
احل��رب وه��در النفط وت�ضرر البنى
ال�ت�ح�ت�ي��ة وع ��دم ��ص�ي��ان�ت�ه��ا و�إغ�ل�اق
املن�ش�آت.
وي�ضيف عقيل “ال �شيء بال معاناة
يف ليبيا� ،سواء ال�صحة �أو التعليم ،كل
�شيء ،الطرقات �سيئة للغاية ،و�أ�سو�أ
ما منر به يف وقتنا هذا هو (انقطاع)
الكهرباء لأننا نعتمد عليها يف الكثري
من الأمور ال�ضرورية يف حياتنا».
ي �ل �ج ��أ ب�ع����ض ال�ل�ي�ب�ي�ين �إىل ت�أمني
تغذية كهربائية غري تابعة ل�شبكة
ال� �ك� �ه ��رب ��اء ال ��وط� �ن� �ي ��ة م� ��ن خ�ل�ال
ا�ستخدام م��ول��دات كهربائية غال ًبا
ما تكون مل ِوّثة وغري �آمنة ،با�ستثناء
املو ّلدات الباهظة الثمن التي ال يق ّل
�سعرها عن خم�سة �آالف يورو.
وي� � � �ق � � ��ول ،ب � �� � �س � �خ� ��ري� ��ة�“ ،شك ًرا
للحكومة” .يف مطلع متوز-يوليو،
احتجاجا
اندلعت تظاهرات يف ليبيا
ً
على ال �ظ��روف املعي�شية والفو�ضى
ال���س�ي��ا��س�ي��ة و�أزم � ��ة ان �ق �ط��اع التيار
ال �ك �ه��رب��ائ��ي .ف�ف��ي ط�ب�رق (�شرق)،
اقتحم متظاهرون الربملان و�أ�ضرموا

النار فيه.
هذه امل�ؤ�س�سة هي �أحد رموز تق�سيم
ليبيا بني مع�سكرين �أحدهما مقره
يف ال �� �ش��رق وي� �ق ��وده امل �� �ش�ير خليفة
حفرت ،وحكومة مقرها يف طرابل�س
يف ال � �غ� ��رب ب� �ق� �ي ��ادة ع �ب ��د احلميد
الدبيبة.
يدعم مع�سكر حفرت حكومة مناف�سة
ت�شكلت يف �آذار-مار�س املا�ضي بدعم
م��ن ال�برمل��ان فيما ي��وا��ص��ل �أن�صاره
�إغ�لاق من�ش�آت نفطية رئي�سية منذ
منت�صف ن�ي���س��ان�-أب��ري�ل��ن كو�سيلة
�ضغط لإرغام ال�سلطة التنفيذية يف
طرابل�س على التنحي.
يت�سبب تعطيل امل�ن���ش��آت �أي �� ً��ض��ا يف
ان �خ �ف��ا���ض �إن �ت ��اج ال �غ��از ال�ضروري
لتزويد �شبكة الكهرباء.

ويف العديد من امل ُ�دُن ،حُ رقت مبانٍ
ر�سمية �أو ُنهبت .ويف طرابل�س� ،أحرق
� �ش � ّب��ان معظمهم م�ل� ّث�م��ون �إط� ��ارات
و�أغ� �ل� �ق ��وا ع ��دة ط � ��رق .ك �م��ا نظمت
م�سريات يف مدن �أخرى� .إلاّ �أن زخم
احل��رك��ة االح�ت�ج��اج�ي��ة ت��راج��ع بعد
ثالثة �أيام من بدئها.
وك� ّر��س��ت حكومة طرابل�س االثنني
اج �ت �م��اع �ه��ا الأ� �س �ب��وع��ي ل�ل�ب�ح��ث يف
م �ل� ّ�ف ال �ك �ه��رب��اء ،واع�ت�رف ��ت ب�أنها
�أ� �س��اءت تقدير م��دى ��س��وء الو�ضع.
و�أعلنت ال�سلطات �أنها �س ُت�ش ّغل “هذا
ال�شهر” ث �ل�اث حم �ط��ات جديدة
لتوليد الكهرباء.
وب��ان�ت�ظ��ار حت��� ّ�س��ن ال��و��ض��ع الراهن،
يعي�ش �أحمد حجاج يف بنغازي ،على
بعد نحو �ألف كيلومرت من العا�صمة

ط ��راب �ل �� ��س ،وق � ��د ن �ف��ذ �� �ص�ب�ره من
“غياب الدولة».
وي� �ق ��ول “يف الأم � ��� ��س ،ذه� �ب ��ت �إىل
م���ص��رف اجل �م �ه��وري��ة وان �ت �ظ��رت يف
الطابور منذ ال�صباح حتى الثالثة
ب �ع��د ال �ظ �ه��ر وظ� ��ل ن �ظ��ام امل�صرف
معطال .انتظرت منذ ال�صباح ولكن
مل �أمت �ك��ن م��ن ��س�ح��ب رات �ب��ي حتى
�أ��ش�تري م�ستلزمات امل�ن��زل� ... .أين
الدولة؟ ال دولة».
وي �ج �ل ����س ق� ��رب ط �ف �ل��ه ال �ب��ال��غ من
ال�ع�م��ر �أرب �ع��ة �أع� ��وام ،وه��و م��ن ذوي
االحتياجات اخلا�صة ويحتاج ملعدات
طبية ال ميكن ت�شغيلها دون كهرباء.
ويعترب �أح�م��د ح�ج��اج نف�سه عاج ًزا
ع ��ن اي� �ج ��اد ح � � ّل ب �ن �ف �� �س��ه ،مطال ًبا
الدولة “بت�أمني الكهرباء لنا».

قتيالن يف حتطم مروحية يونانية
•• �أثينا�-أ ف ب

�أع �ل �ن��ت ال���س�ل�ط��ات ال�ي��ون��ان�ي��ة �أنّ م��روح �ي��ة لإطفاء
احل��رائ��ق ك��ان��ت ت���ش��ارك يف �إخ �م��اد ح��ري��ق يف جزيرة
�سامو�س ّ
مم��ا �أ�سفر
حتطمت الأرب�ع��اء يف بحر �إيجه ّ
عن مقتل اثنني من �أفراد طاقمها الأربعة.
وقالت م�س�ؤولة يف خفر ال�سواحل اليونانية لوكالة
فران�س بر�س �إ ّن��ه ّ
مت انت�شال الرجلني وهما روماين
وم��ول��دايف وهما غائبني عن الوعي من املياه م�ساء
الأربعاء ونقال �إىل امل�ست�شفى.
وا�ضافت �أن جهود �إنعا�شهما ف�شلت “وتوفيا مت�أثرين
بجروحهما».
و�أو� �ض��ح خفر ال���س��واح��ل يف ب�ي��ان �أن��ه مت �إن �ق��اذ قائد
املروحية الروماين،
ويوناين من �أفراد الطاقم.
وما زال احلريق م�ستمرا اخلمي�س ب�سبب رياح قوية
ب�ل�غ��ت ��ش��دت�ه��ا ��س�ب��ع درج� ��ات ع�ل��ى م�ق�ي��ا���س بوفورت
(يت�ألف من  13درجة) ،ح�سب �إدارة الإطفاء.

وقالت ال�سلطات �إن مئة �إطفائي و� 15آلية مدعومة
من اجلي�ش واملتطوعني يعملون على �إخماد النريان
فيما فتح حتقيق ملعرفة �أ�سباب هذا احلريق.
وت�شهد اليونان كل �صيف تقريبا حرائق غابات عنيفة
يف كثري من الأحيان.
ولتعزيز و�سائلها بعد احل��رائ��ق امل��دم��رة التي �أودت
ب�ح�ي��اة ث�لاث��ة �أ��ش�خ��ا���ص ودم ��رت � 130أل ��ف هكتار
ال�صيف املا�ضي ،طلبت احلكومة اليونانية يف �إطار
“الآلية الأوروب�ي��ة للحماية املدنية” ،من �شركائها
الأوروبيني ن�شر رجال �إطفاء من دول عدة يف �إجراء
وقائي عدة �أع�ضاء.
ومنذ مطلع متوز-يوليو ،بد�أ ن�شر  250رجل �إطفاء
رومانيا وفرن�سيا و�أملانيا وبلغاريا وفنلنديا ونروجيا
يف جميع �أنحاء البالد على التوايل.
وان��دل �ع��ت ع �� �ش��رات م��ن ح��رائ��ق ال �غ��اب��ات ال�صغرية
واملتو�سطة يف الأ�سابيع الأخ�ي�رة يف البالد �أججتها
رياح قوية ودرجات حرارة تزيد عن  30درجة مئوية
من دون �أن تت�سبب يف وقوع �أي �ضحايا.

�أحكام بالإعدام على  5م�س�ؤولني يف اال�ستخبارات الغامبية جزر املحيط الهادي تدعو لإجراءات طارئة ب�ش�أن املناخ
•• باجنول�-أ ف ب

ح�ك�م��ت حم�ك�م��ة يف ب��اجن��ول ع�ل��ى خم�سة م�س�ؤولني
�سابقني يف اال�ستخبارات الغامبية ب��الإع��دام لقتلهم
يف ن�ي���س��ان-اب��ري��ل  2016م�ع��ار��ض��ا يف ع�ه��د احلكم
اال�ستبدادي للرئي�س ال�سابق يحيى جامع.
وت��ويف �إب��رمي��ا �سولو �ساندينغ� ،أح��د �أع���ض��اء احلزب
الدميوقراطي امل��وح��د ،يف االعتقال ،بعد يومني من
توقيفه خ�لال احتجاج �ضد ج��ام��ع ال��ذي ك��ان يحكم
غامبيا منذ .1994
و�أدى تعذيب وقتل هذا النا�شط �إىل ت�أجيج املعار�ضة،
التي كانت �ضعيفة ومنق�سمة حتى ذل��ك احل�ين ،مما
�أف�ضى �إىل �سقوط جامع.
و�أ�صدر قا�ضي املحكمة العليا يف باجنول كومبا �ساله-
كامارا الأرب�ع��اء �أحكام الإع��دام بحق الرئي�س ال�سابق
لوكالة اال�ستخبارات الوطنية يانكوبا بادجي ورئي�س
العمليات ال�سابق ال�شيخ عمر جينغ وثالثة موظفني
�سابقني �آخ��ري��ن ه��م ب��اب�ك��ر ��ص�لاح والأم �ي�ن دارب ��وي
وتامبا مان�ساري.
وبر�أ القا�ضي متهمني �آخرين اثنني .وتويف نائب مدير
وكالة اال�ستخبارات الوطنية ال�سابق لوي ريت�شارد ليز
غوميز ال��ذي ح��وك��م �أي��ً��ض��ا يف الق�ضية ،قبل انتهاء
املحاكمة.
ومت��ت ت�برئ��ة متهم تا�سع ه��و يو�سف ج��ام��ع يف وقت
�سابق.
وق � ��ال ري� ��د ب� � ��رودي امل �ح ��ام ��ي يف ال �ل �ج �ن��ة الدولية
للحقوقيني التي تعمل مع �ضحايا عهد يحيى جامع

�إن “الق�ضاء يالحق �أ�صدقاء يحيى جامع يف غامبيا
وح��ول ال �ع��امل .ن��أم��ل �أن ي�لاح��ق قريبا يحيى جامع
نف�سه».
وهذه املحاكمة التي بد�أت يف  ،2017كانت املحاكمة
الوحيدة اجلارية يف غامبيا جلرائم ارتكبت يف عهد
حكم جامع امل�ستبد.
وحكم يف متوز-يوليو  2021على امل�س�ؤول يف النظام
ال�سابق يانكوبا توراي بالإعدام لقتله وزير املالية كورو
�سي�ساي يف  .1995وقد ا�ست�أنف احلكم.
وي�ح��اك��م م���س��ؤول �آخ ��ر يف ن�ظ��ام ج��ام��ع ه��و ب��اي لوي
منذ ني�سان�-أبريل يف �أملانيا بتهمة ارتكاب جرائم �ضد
الإن�سانية والقتل وحماولة القتل .كما يخ�ضع عثمان
�سونكو وزير الداخلية ال�سابق لتحقيق يف �سوي�سرا منذ
 2017بتهمة ارتكاب جرائم �ضد الإن�سانية.
ووج��ه اتهام ر�سمي �إىل مايكل �سانغ ك��وري��ا ،امل�س�ؤول
�أي�ضا يف عهد يحيى ج��ام��ع ،يف  2020يف الواليات
املتحدة ،وقد تبد�أ حماكمته يف .2023
ويف � 25أي��ار-م��اي��و ،واف�ق��ت احلكومة على ات�ب��اع كل
التو�صيات الواردة يف التقرير النهائي للجنة الدولية
�شخ�صا بينهم
للحقوقيني وال �سيما حماكمة 70
ً
يحيى جامع.
ويقيم ج��ام��ع يف غينيا اال��س�ت��وائ�ي��ة ال�ت��ي ال تربطها
اتفاقية تبادل لت�سليم املجرمني مع غامبيا.
وانتهت رئا�سة جامع بهزمية مفاجئة يف االنتخابات يف
كانون الأول-دي�سمرب  2016ونفيه ق�سرا يف كانون
الثاين-يناير  2017حتت �ضغط تدخل الع�سكري
من جمموعة غرب �أفريقيا.

ال�سويد حتاكم �إيرانيا متهما بجرائم حرب
•• �ستوكهومل�-أ ف ب

ُي���ص��در ال�ق���ض��اء ال���س��وي��دي حكمه ��ض��د حميد نوري،
وهو �أول م�س�ؤول �إي��راين يحاكم مل�شاركته املزعومة يف
عمليات �إعدام جماعية �أمرت بها طهران عام ،1988
بعد حماكمة غري م�سبوقة.
ب ��د�أت حماكمة ن��وري يف �ستوكهومل يف �آب�-أغ�سط�س
 ،2021م��ا �أدى �إىل ت��و ّت��ر ال �ع�لاق��ات ب�ي�ن ال�سويد
و�إيران و�أثار خ�شية من �أعمال انتقامية تطال ال�سجناء
ال �غ��رب �ي�ين امل�ح�ت�ج��زي��ن يف �إي� � ��ران وب�ي�ن�ه��م مواطنان
�سويديان�-إيرانيان.
يُحاكم نوري ( 61عاما) بارتكاب “جرائم �ضد القانون
الدويل” وهو امل�صطلح امل�ستخدم من العدالة ال�سويدية
ل�ل��دالل��ة على ج��رائ��م �ضد الإن���س��ان�ي��ة وج��رائ��م حرب،
وكذلك “القتل” ،يف �إط��ار عملية لت�صفية معار�ضني
�شهدها �سجن قرب طهران عام .1988
وهذه �أول مرة يُحاكم فيها م�س�ؤول �إيراين بتورطه يف
الإعدامات التي طالت ب�شكل رئي�سي منظمة “جماهدي

خلق” املعار�ضة واملتحالفة �آن��ذاك مع بغداد ،رداً على
هجمات ارتكبت مع نهاية احلرب العراقية-الإيرانية.
وقد ُنفذت الإعدامات حينها ب�أمر مبا�شر من �آية اهلل
اخلميني ،م�ؤ�س�س جمهورية �إي ��ران  .وطيلة جل�سات
اال�ستماع التي امتدت خالل ت�سعة �أ�شهر ،نفى نوري،
املبت�سم وال��ذي يت�صرف بطريقة مبالغ فيها يف كثري
م��ن الأح� �ي ��ان ،م���ض�م��ون � �ش �ه��ادات �أدىل ب�ه��ا معتقلون
�سابقون اتهموه بامل�شاركة يف �سل�سلة الإعدامات.
ويف ت�أكيد لوالئه الوطني ،ندّد مبا و�صفه ب�أنه “م�ؤامرة”
د ّبرتها منظمة “جماهدي خلق” يف حماولة لت�شويه
�سمعة النظام يف طهران ،على ح ّد قوله.
يف الرابع من �أيار-مايو ،قال نوري �أثناء جل�سة اال�ستماع
الأخرية متوجهاً اىل املحكمة “�أمتنى �أن ترب�أ يداي...
�إن �شاء اهلل” ،بينما كان يحمل القر�آن.
وبح�سب االدعاء� ،شغل نوري حينها من�صب نائب املدعي
ال�ع��ام امل�ساعد يف �سجن ك��وه��ارد��ش��ت و�أ� �ص��در �أحكاماً
ب��الإع��دام ون�ق��ل ال�سجناء �إىل غ��رف��ة الإع� ��دام و�ساعد
املدعني العامني يف جمع �أ�سماء ال�سجناء.

•• �سوفا�-أ ف ب

طالبت جزر املحيط الهادي الأكرث عر�ضة ملخاطر التغيرّ املناخي� ،أم�س اخلمي�س باتخاذ �إجراءات
دولية “طارئة وفورية” ب�ش�أن املناخ ،و�شدّدت على �ضرورة االلتزام بالأُ�س�س الدميوقراطية
تو�سع النفوذ ال�صيني يف املنطقة.
والنظام الدويل القانوين يف مواجهة ّ
وح� ّذر ق��ادة اجل��زر خالل ق ّمة مه ّمة يف �سوفا عا�صمة فيجي ،من �أن الوقت ب��د�أ ينفد لتج ّنب
“الأ�سو�أ” يف دولهم التي يقع الكثري منها فوق م�ستوى �سطح البحر بقليل �أو �صارت غري �صاحلة
لل�سكن ب�سبب العوا�صف القوية التي ت�ضربها.وقالوا يف تقرير يحدد �أه��داف ا�سرتاتيجية
م�شرتكة متت ّد حتى العام  2050واعتمدوه بعد ثالثة �أيام من املحادثات “نحن يف اخلطوط
الأمامية يف مواجهة الآثار ال�سلبية لتغيرّ املناخ” ،مطالبني باتخاذ “�إجراءات طارئة وقوية”
على الأ�صعدة الوطنية والإقليمية والعاملية.
ودورة العام  2022لق ّمة جزر املحيط الهادي هي الأه ّم منذ �سنوات� ،إذ �إن الو�ضع املناخي �أ�صبح

�أ�صعب بالن�سبة للجزر فيما مل يُعقد املنتدى يف العامني املا�ضيني ب�سبب جائحة كوفيد.19-
خ�صو�صا بني الواليات املتحدة
لكن القمة مت ّيزت ب�بروز التناف�س اجليو�سيا�سي يف املنطقة،
ً
وال�صني.وع�شية القمة� ،أعلن ق��ادة ال��دول احلليفة لل�صني ،يف كرييباتي� ،أنهم لن يح�ضروا
املنتدى.ومنطقة املحيط الهادي ال�شا�سعة مليئة باجلزر ذات الكثافة ال�سكانية القليلة ،لكنها
تقع على طول طرق ال�شحن الدولية الرئي�سية التي جتعلها رقعة للتناف�س اجليو�سيا�سي.
قالت نائبة الرئي�س الأم�يرك��ي كاماال هاري�س ،يف خطاب عرب الفيديو� ،إن وا�شنطن �ستفتح
�سفارتني يف تونغا وكرييباتي و�س ُت�س ّمي مبعو ًثا اقليم ًيا وت�ض ّخ  600مليون دوالر �إ�ضافية يف
التو�سعية فيها وحيث متركزت �شركات عامة �صينية.
املنطقة التي مل ُتخفِ ال�صني طموحاتها ّ
وع ّم قلق وا�سع النطاق يف وقت �سابق من العام عندما وقعت ال�صني اتفاقية �أمنية �سرية مع جزر
�سليمان يخ�شى املعار�ضون لها �أن تكون متهّد الطريق لإن�شاء قاعدة ع�سكرية.
و�أ�شار القادة �إىل �أن البيئة الأمنية يف املنطقة “�أ�صبحت مزدحمة ب�شكل متزايد” و�أن “التمركز
من قبل القوى الكربى” كان له ت�أثري �سلبي.

الأمم املتحدة :خطوة مهمة وجوهرية نحو اتفاق �شامل

�شبح الألغام البحرية يهدد ت�صدير احلبوب الأوكرانية
•• عوا�صم-وكاالت

رغ��م الإع�ل�ان ع��ن ات�ف��اق ي�ستهدف
ا�� �س� �ت� �ئ� �ن ��اف �� � � �ص � � ��ادرات احل � �ب ��وب
الأوكرانية يوم �أم�س الأول الأربعاء
�إال �أن هناك م�س�ألة مهمة ال تزال
تنتظر احلل وهي الألغام البحرية.
و�أك��د الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة،
�أن �ط��ون �ي��و غ��وت�يري ����ش ي� ��وم �أم�س
الأول الأربعاء �أنه مت اتخاذ “خطوة
م �ه �م ��ة وج� ��وه� ��ري� ��ة ن� �ح ��و ات� �ف ��اق
�شامل ال�ستئناف ��ص��ادرات احلبوب
الأوكرانية من البحر الأ�سود».
م��ن ج��ان �ب��ه� ،أو�� �ض ��ح وزي� ��ر الدفاع
ال�ترك��ي ،خلو�صي �أك ��ار� ،أن رو�سيا
و�أوكرانيا “�أحرزتا تقدما كافيا يف
اجت ��اه ح��ل ال �ن��زاع ،ب���ش��أن �صادرات
احلبوب” ،الفتا �إىل �أن الدولتني
� �س �ت �ج��ري��ان حم ��ادث ��ات ج ��دي ��دة يف
تركيا الأ�سبوع املقبل.
ورغ� ��م �إح� � ��راز ت �ق��دم ف�ي�م��ا يخ�ص
��ش�ح�ن��ات احل �ب��وب احل�ب�ي���س��ة ،يرى
اخلرباء �أن هذا التقارب لي�س كافيا،
فهناك كابو�سا مزعجا يعيق خروج
تلك ال�شحنات ،واملتمثل بالألغام يف
مياه البحر الأ�سود.
وق � � ��ال م� �ت� �ح ��دث ب ��ا�� �س ��م املنظمة
ال �ب �ح��ري��ة ال ��دول� �ي ��ة ،وه� ��ي وكالة
ال���ش�ح��ن ال �ت��اب �ع��ة ل�ل ��أمم املتحدة
و�إحدى الهيئات العديدة التي تعمل

على �إن���ش��اء مم��ر ب�ح��ري لإم ��دادات
احلبوب“ :و�ضعت الألغام البحرية
يف م��داخ��ل امل ��وان ��ئ ،ف�ي�م��ا �أُغلقت
امل �خ��ارج ب �ق��وارب وراف �ع��ات غارقة.
�سي�ستغرق الأم��ر عدة �أ�شهر لإزالة
الأل�غ��ام البحرية يف مناطق املوانئ
بالكامل».
وقبل العملية الع�سكرية الرو�سية،
كان معظم القمح الأوكراين والذرة
وزيت عباد ال�شم�س مير عرب موانئ
البحر الأ� �س��ود� ،أم��ا الآن فالعديد
منها �إم��ا يف �أي ��دي ال��رو���س بح�سب
ت �� �ص��ري �ح��ات ك �ي �ي��ف �أو حتا�صره
الألغام بح�سب ت�صريحات مو�سكو.
وع ��ن �أه �م �ي��ة ح� � ّل م���س��أل��ة الألغام
البحرية يف اتفاق ت�صدير احلبوب،
قال الأكادميي الرو�سي يف ال�سيا�سة
الدولية دمييرتي فيكتوروفيت�ش:
“�إن خ�ط��ر الأل �غ��ام ال�ب�ح��ري��ة التي
زرع�ت�ه��ا �أوك��ران �ي��ا �سيعرقل �أعمال
ال�شحن على الأرجح لأ�شهر مقبلة،
حتى ولو مت التو�صل التفاق».
و�أ� � �ض� ��اف الأك� ��ادمي� ��ي ال��رو� �س��ي يف
ت�صريح ملوقع “�سكاي نيوز عربية”:
“�إذا ك��ان��ت الأل� �غ ��ام ع �ل��ى الأر�� ��ض
لها خ��رائ��ط م��ن ال��دول والأط��راف
التي زرعتها ،ف ��إن الو�ضع خمتلف
يف ال� �ب� �ح ��ار وامل� �ح� �ي� �ط ��ات ،لوجود
م��ا ي�سمى ب��الأل �غ��ام ال �� �ش��اردة التي
جترفها الأمواج والتيارات البحرية،

وهو ما حذر منه وزراء دفاع الدول
املطلة على البحر الأ�سود يف �أبريل
املا�ضي».
وللبحر الأ�سود �أهمية بالغة ل�شحن
احلبوب والزيوت ومنتجات النفط،
وتت�شارك يف مياهه بلغاريا ورومانيا
وج��ورج�ي��ا وت��رك�ي��ا ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
�أوكرانيا ورو�سيا.
ويف ح ��دي ��ث مل ��وق ��ع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أو� �ض��ح م�ست�شار املركز
ال�ع��رب��ي ل�ل��درا��س��ات اال�سرتاتيجية
والباحث يف االقت�صاد ال�سيا�سي� ،أبو
بكر الديب� ،أن ال�صراع على البحر
الأ�سود مل يهد�أ بني الغرب ورو�سيا

عرب التاريخ فرو�سيا تعتربه منطقة
ن �ف��وذ خ��ا���ص ب �ه��ا وي �ح �ظ��ى لديها
ب�أهمية ا�سرتاتيجية وجيو�سيا�سية
ك �ب�ي�رة ،ومي �ث��ل ل �ه��ا ح��اج��زا �أمنيا
مهما عن �أعدائها يف الغرب.
وبينّ الديب �أن كال من املع�سكرين
ال �غ��رب��ي ب �ق �ي��ادة ال ��والي ��ات املتحدة
الأم�يرك�ي��ة وحلفاءها الأوروبيني،
وال �� �ش��رق��ي ب��زع��ام��ة رو� �س �ي��ا ومن
ي��دع �م �ه��ا ي �� �س �ت �خ��دم��ون احل �ب��وب
الأوك��ران �ي��ة ك�سالح يف وج��ه الآخر
حماولني خلق حالة فزع دويل من
�أزمة غذاء من �أجل ا�ستقطاب �أكرب
قدر من الت�أييد ال��دويل ملوقعيهما

من ال�صراع الدائر يف �أوكرانيا.
وت � ��اب � ��ع ال � �ب� ��اح� ��ث يف االق� �ت� ��� �ص ��اد
ال�سيا�سي ق��ائ�لا“ :يف ح��ال تعطل
خ��روج احلبوب احلبي�سة ،ف��إن ذلك
�سيت�سبب بالفعل يف ان ��دالع �أزمة
غ � ��ذاء ع��امل �ي��ة ط��اح �ن��ة و�سرتتفع
معدالت اجلوع بالعامل».
وب�ح���س��ب ت �ق��دي��رات م �� �س ��ؤول�ين يف
احلكومة الأوكرانية ،ف�إن هناك 22
مليون ط��ن م��ن احل�ب��وب ي�ستحيل
�شحنها حتى الآن ،ه��ذا �إىل جانب
� 84سفينة �أجنبية عالقة يف املوانئ
الأوكرانية ،يحمل عدد كبري منها
�شحنات حبوب.
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جتديد عقود الالعبني ي�سيطر على املريكاتو ال�صيفي لدوري �أدنوك
الأهلي والن�صر �إىل االجتاه نف�سه.
•• �أبوظبي-وام:
و ت�صدر عجمان القائمة ب��الإع�لان عن جتديد عقود  9من العبيه وهم
مع توا�صل ا�ستعدادات الأندية للمو�سم اجلديد يف دوري �أدنوك للمحرتفني الع��ب الو�سط ح�سني عبد الرحمن و املدافعون حممد �إ�سماعيل ومريال
لكرة ال�ق��دم وال��ذي ينطلق يف �سبتمرب املقبل ،طغت عملية جتديد عقود وعبد الرحمن �أحمد راكان وعبد اهلل �صالح ،والعب االرتكاز بالل يو�سف ،
الالعبني على حتركات الأندية ل�ضم العبني جدد خالل فرتة االنتقاالت وجتديد ا�ستعارة املدافع �سعيد �سليمان ،من نادي �شباب الأهلي ملو�سم واحد،
ال�صيفية احلالية.
واحلار�س علي احلو�سني.
و اهتمت معظم الأن��دي��ة بتجديد عقود العبيها �أك�ثر م��ن �سعيها لإبرام و �أعلن ال�شارقة جتديد عقود  6من العبيه هم عبد اهلل احلمادي ملو�سمني،
�صفقات جديدة ،يف خطوة يعتربها املحللون دعما ال�ستقرار هذه الفرق قبل وعلى ال�ضنحاين ،واحل��ار���س دروي�ش حممد ،لـ 3موا�سم ،واحل�سن �صالح
انطالقة املو�سم اجلديد.
ملو�سمني ،وكل من �سامل �سلطان وحممد عبد البا�سط لـ 3موا�سم.
كانت �أندية ال�شارقة وعجمان وال��وح��دة الأك�ثر حر�صا على جتديد عقود كما �أعلن الوحدة عن جتديد عقود املدافعني عبد اهلل الرفاعي ملو�سمني
الالعبني خ�لال املريكاتو ال�صيفي احل��ايل و عمدت �أن��دي��ة العني و�شباب وفار�س جمعة ملو�سم واح��د و الظهري الأي�سر حممود خمي�س ملو�سمني يف

�صفقة انتقال دائ��م من ن��ادي الن�صر بعدما لعب جمعة للوحدة يف املو�سم
املا�ضي على �سبيل الإعارة.
و �أعلن العني عن جتديد عقدي خالد البلو�شي ويحيى نادر حتى ،2026
وج ��دد ��ش�ب��اب الأه �ل��ي ع�ق��دي ي��و��س��ف ج��اب��ر مل��و��س��م واح ��د وحم�م��د مرزوق
ملو�سمني.
و �أعلن نادي الن�صر عن جتديد عقود العبيه طارق �أحمد وحممد فوزي،
وج��دد احت��اد كلباء عقد العبه حبيب ال�ف��ردان لـ 3موا�سم ق��ادم��ة ،و�أعلن
خورفكان جتديد عقد حمرتفه الربازيلي رافاييل دودو.
و �أك��د املحلل الريا�ضي �إ�سماعيل را�شد الع��ب الو�صل ومنتخب الإمارات
ال�سابق� ،أن كل ناد �أكرث دراية مب�صلحته وهدفه الذي يبحث عنه يف املو�سم
القادم ،و�أن عملية جتديد عقود الالعبني ت�أتي فعليا من �أج��ل اال�ستقرار

الفني للفريق ،خا�صة �إذا ات�سم ه ��ؤالء ال�لاع�ب��ون بالتميز خ�لال املو�سم
املن�صرم ،وهي نظرة فنية مهمة داعمة للفريق.
و توقع �أن يكون لهذا الأم��ر ت�أثري �إيجابي على املو�سم املقبل حيث تدخل
الفرق املباريات ولديها ا�ستقرار كبري وتناغم �أكرب بني الالعبني لتحقيق
الأف�ضل .و ق��ال املحلل الريا�ضي وامل��دي��ر التنفيذي ال�سابق لنادي �شباب
الأهلي �أحمد حماد �إن االجتاه لتجديد العقود �أكرث من االهتمام بالتعاقدات
اجلديدة  ،با�ستثناء ن��ادي الو�صل ال��ذي �أج��رى تغيريات كبرية يف الفريق،
يعد ظاهرة �إيجابية لال�ستقرار الفني للأندية خا�صة التي حققت مراكز
متقدمة املو�سم املا�ضي مثل ال�شارقة والوحدة.
و �أ�شار حماد �إىل �أن فرتة املع�سكرات اخلارجية التي تنطلق حاليا �سيكون لها
دور يف هذا الأمر �سواء من ناحية ا�ستمرار بع�ض الالعبني �أو تغيريهم.

17

منتخبنا الوطني للجوجيت�سو قام ب�إجراءات الوزن الر�سمية للم�شاركة يف دورة الألعاب العاملية اليوم
•• برمنجهام-وام:

نفذ منتخبنا الوطني للجوجيت�سو
�إج � ��راءات ال ��وزن ال��ر��س�م�ي��ة �أم�س
اخلمي�س يف متام ال�ساعة الرابعة
م�ساء بتوقيت مدينة برمنجهام"
ال��واح��دة ��ص�ب��اح اجل�م�ع��ة بتوقيت
�أبوظبي" يف والي � ��ة �أالب� ��ام� ��ا يف
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة الأمريكية،
ا� �س �ت �ع ��دادا الن� �ط�ل�اق مناف�سات
ال�ل�ع�ب��ة ب � ��دورة الأل� �ع ��اب العاملية
ال �ي��وم اجل �م �ع��ة وغ� ��دا ال���س�ب��ت يف
فئات الرجال وال�سيدات .وي�شارك
م�ن�ت�خ��ب الإم� � � ��ارات ب �ـ  5العبني
والع� �ب ��ات ه ��م؛ ب�ل�ق�ي����س عبداهلل،
و�شما الكلباين ،وحممد ال�سويدي،
وحممد العمري ،وفي�صل الكتبي.
و�أج ��رى املنتخب ح�صة تدريبية
�أم�س حتت �إ��ش��راف امل��درب رامون
ل�ي�م��و���س ،وامل��درب��ة ب��ول�ي��ان��ا الجو،
يف �أج��واء مفعمة بالثقة والتفا�ؤل
حيث ح�ضر معهم التدريبات كل
م��ن م �ب��ارك امل�ن�ه��ايل رئ�ي����س بعثة
اجل��وج �ي �ت �� �س��و ،وط � ��ارق البحري

مدير عام رابطة �أبوظبي ملحرتيف
اجلوجيت�سو ،وت�ع��اه��د الالعبون
ع �ل��ى ب� ��ذل ك ��ل اجل �ه ��د م ��ن �أج ��ل
حت�ق�ي��ق �إجن � ��از ك �ب�ير بالبطولة،
ت �ع��زي��زا ل�ل��إجن ��از ال � ��ذي حققته
ري��ا��ض��ة اجلوجيت�سو يف الن�سخة
الأخ�ي��رة يف ب��ول �ن��دا ع ��ام 2017
بح�صول النجم في�صل الكتبي على
ذه�ب�ي��ة وزن ��ه  85ك �ج��م ،وف�ضية
ال��وزن املفتوح ،وه��و �أف�ضل �إجناز
حت�ق��ق ل��ري��ا��ض��ة الإم � ��ارات يف هذا
املحفل العاملي الكبري.
وت �ل �ق��ت ال �ب �ع �ث��ة ات �� �ص��اال هاتفيا
�أم�س الأول من �سعادة عبداملنعم
ال� �ه ��ا�� �ش� �م ��ي رئ� �ي� �� ��س االحت� ��ادي� ��ن
الإم � ��ارات � ��ي والآ� � �س � �ي ��وي النائب
الأول ل��رئ�ي����س االحت� ��اد ال� ��دويل،
حيث اطم�أن على احلالة البدنية
وال ��ذه� �ن� �ي ��ة ل�ل�اع� �ب ��ي والع � �ب� ��ات
املنتخب ،وطالب اجلميع بالرتكيز
لتحقيق �إجناز مميز ي�صل بريا�ضة
اجلوجيت�سو �إىل من�صات التتويج،
ويرفع علم الدولة يف هذا احلدث
ال �ك �ب�ير ال� ��ذي ي �ق��ام حت ��ت مظلة

اللجنة الأوملبية الدولية ،وي�شارك
ف �ي��ه  3600الع ��ب والع �ب ��ة من
 100دولة حول العامل.
م��ن ن��اح�ي�ت��ه �أك ��د ف�ي���ص��ل الكتبي
ق��ائ��د منتخبنا الوطني و�صاحب
�أف���ض��ل �إجن ��از ل��ري��ا��ض��ة الإم� ��ارات
يف تلك ال��دورة �أن املنتخب ا�ستعد
ب�شكل جيد للمناف�سات من خالل
املع�سكر الأم��ري �ك��ي ال ��ذي ا�ستمر
� �ش �ه��را ك ��ام�ل�ا يف م��دي �ن��ة لو�س
�أجنلو�س يف والية كاليفورنيا ،و�أن
الرتكيز والإ�صرار والعزمية و�صل ل�ل�اع �ب�ي�ن وال �ل�اع � �ب� ��ات لتقدمي
م �ع��دالت �ه��ا ع �ن��د احل� ��د الأق�صى �أداء يليق مب��دى تطور اللعبة يف

املا�ضية .وق��ال  ":الأم ��ر خمتلف
هذه املرة عن الن�سخة املا�ضية التي
�شاركت فيها يف بولندا عام ،2017
ح�ي��ث ي��وج��د  5الع �ب�ين والعبات
مي� �ث� �ل ��ون الإم � � � � � ��ارات يف احل� ��دث
ه ��ذه امل� ��رة ،ك�ل�ه��م �أب �ط��ال قاريني
وع��امل�ي�ين ،وج ��اءوا �إىل برمنجهام
راف � �ع �ي�ن �� �ش� �ع ��ار احل� ��� �ص ��ول على
الذهب و�صعود من�صات التتويج،
كما �أن ريا�ضة اجلوجيت�سو �شهدت
ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة ك �ب�يرة يف الإم � ��ارات
خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية،
ب�ف���ض��ل دع� ��م ال �ق �ي ��ادة الر�شيدة
وا�سرتاتيجية وجهود جمل�س �إدارة
االحت ��اد يف ن�شر وت�ط��وي��ر اللعبة،
و�صناعة الأبطال والبطالت ،حتى
�أ� �ص �ب �ح��ت الإم � � ��ارات �أك �ب�ر مطور
لهذه الريا�ضة يف العامل باعرتاف
االحتاد الدويل للعبة".
وت��اب��ع في�صل ":ن ��درك مت��ام��ا �أن
املناف�سات ل��ن تكون �سهلة يف ظل
وج� ��ود الع �ب�ي�ن والع� �ب ��ات �أق ��وي ��اء
الإم � � ��ارات وو� �ص��ول �ه��ا �إىل مكانة االجن��ازات القارية والعاملية التي من خمتلف ق��ارات العامل ،ت�أهلوا
مرموقة عامليا ،وال �سيما يف ظل ح �ق �ق��وه��ا ع �ل��ى م� � ��دار ال�سنوات ن �ت �ي �ج��ة ح �� �ص��ول �ه��م ع �ل��ى امل ��راك ��ز

الأوىل يف بطوالت قارية وعاملية،
ولكننا نثق ب�أنف�سنا ب�شكل كاف،
وقمنا مع اجلهاز الفني للمنتخب
ب��درا��س��ة �أ��س��ال�ي��ب لعب املناف�سني
امل �ح �ت �م �ل�ي�ن ،ول ��دي� �ن ��ا ا�ستعداد
للتعامل مع كافة ال�سيناريوهات،
ونتمنى �أن يحالفنا التوفيق على
الب�ساط" .من جهته �أكد خواكيم
ث ��وم� �ف ��ارت م ��دي ��ر ع � ��ام االحت � ��اد
الدويل للجوجيت�سو �أنه مت جتهيز
ال �� �ص��ال��ة ال� �س �ت �ق �ب��ال املناف�سات
ب ��أف �� �ض��ل �� �ص ��ورة ،و�أن ال� �ن ��زاالت
�ستقام على ب�ساطني ب�شكل متوازي
يف التوقيت نف�سه  ،يف مناف�سات
ال�ق�ت��ال  -ن �ي��وازا ،واال�ستعرا�ض"
دوا" .وقال مناف�سات اجلوجيت�سو
��س�ي���ش��ارك ب�ه��ا ح ��وايل  95العبا
والع� �ب ��ة ،و� �س �ت �ق��ام ع �ل��ى يومني،
بحيث يتم تخ�صي�ص اليوم الأول
اجلمعة ،للفئات حتت  ،48و،57
و 63ك �ج��م ،ل�ل���س�ي��دات ،و ،69و
 , 77و  85كجم للرجال ،بينما
تخ�ص�ص مناف�سات ال�ي��وم الثاين
ال�سبت لفئة الوزن املفتوح.

مب�شاركة  2000ريا�ضي وريا�ضية ..مونديال القوى ينطلق اليوم بن�سخة تاريخية يف �أوريجون

•• �أبوظبي-وام:

بعد نحو �أربعة عقود على انطالقتها
ت�صل بطولة ال�ع��امل لأل�ع��اب القوى
�أخ � �ي � ��را �إىل ال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
الأمريكية من خالل الن�سخة الـ18
للبطولة وال�ت��ي ت�ست�ضيفها مدينة
ي��وج�ين ب��والي��ة �أوري �ج��ون يف الفرتة
من � 15إىل  24يوليو احلايل.
وت �ق ��ام ال �ب �ط��ول��ة ل �ل �م��رة الأوىل يف
ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ب ��رغ ��م هيمنة
ري ��ا�� �ض� �ي ��ي �أم� ��ري � �ك� ��ا ع� �ل ��ى ج � ��دول
امليداليات يف معظم الن�سخ املا�ضية
منذ �إقامة البطولة ب�شكل ر�سمي يف
.. 1983وك ��ان م �ق��ررا �إق��ام��ة هذه
الن�سخة يف �أغ�سط�س  2021لكنها
ت�أجلت مل��دة نحو ع��ام ب�سبب جائحة
كورونا.
وت�سبب هذا الت�أجيل يف غياب ريا�ضيي
رو�سيا وبيالرو�سيا عن فعاليات هذه
الن�سخة نتيجة الأزم ��ة يف �أوكرانيا
وقرار االحتاد الدويل لألعاب القوى
عدم م�شاركتهم يف هذه الن�سخة التي
ت�شهد م�شاركة نحو  2000ريا�ضي
وري��ا��ض�ي��ة مي�ث�ل��ون �أك�ث�ر م��ن 192
دول ��ة وي�ت�ن��اف���س��ون يف  49م�سابقة
و�سباقا خمتلفا.

و ت�شهد ه��ذه الن�سخة اجل��دي��دة من
البطولة اخ�ت�لاف��ا مهما ع��ن جميع
الن�سخ املا�ضية بعدما �أعلن االحتاد
ال � ��دويل لأل� �ع ��اب ال �ق ��وى يف مار�س
املا�ضي منح تتويج �إ�ضايف للبعثة التي
ي�ح���ص��د ري��ا��ض�ي��وه��ا �أك �ب�ر ع ��دد من
النقاط خالل املناف�سات "الفردية".
و طبقا ل�ه��ذا ال �ط��رح �سيح�صل كل
ريا�ضي �أو ريا�ضية على ر�صيد من
ال�ن�ق��اط طبقا لرتتيبه يف امل�سابقة
ال�ت��ي يخو�ضها على �أن يتم جتميع
ه ��ذه ال �ن �ق��اط ل��ري��ا� �ض �ي��ي ك ��ل بعثة
م�شاركة يف البطولة لتح�صل البعثة
الفائزة ب�أكرب عدد من النقاط على
التتويج اخلا�ص الذي ابتكره االحتاد
الدويل كنوع من التحفيز �إ�ضافة ملنح
ك�أ�س �أي�ضا للبعثتني �صاحبتي املركز
الثاين والثالث يف جدول النقاط.
وي �ح �� �ص��ل ال��ري��ا� �ض �ي��ون الفائزون
باملراكز م��ن الأول �إىل الثامن على
ر�صيد م��ن ال�ن�ق��اط ب��واق��ع  8نقاط
للفائز بامليدالية الذهبية وتتناق�ص
النقاط تدريجيا حتى ت�صل لنقطة
واح� ��دة ل���ص��اح��ب امل��رك��ز ال �ث��ام��ن يف
امل�سابقة.
كل �سباق �أو م�سابقة بالبطولة على �ألف دوالر و تتناق�ص اجلائزة املالية
و �إىل جانب حافز النقاط � ،سيح�صل ج��وائ��ز م��ال �ي��ة ل�ي�ح���ص��ل ال �ف��ائ��ز �أو تدريجيا لت�صل �إىل � 5آالف دوالر
الفائزون باملراكز الثمانية الأوىل يف الفائزة بامليدالية الذهبية على  70ل�صاحب �أو �صاحبة املركز الثامن.

� 80أل��ف دوالر وتتناق�ص اجلائزة
حتى ت�صل �إىل � 4آالف دوالر للفريق
الفائز باملركز الثامن .و بعد ن�سختني
غري ر�سميتني يف  1976و، 1980
�أقيمت الن�سخة الر�سمية الأوىل من
ب �ط��والت ال �ع��امل لأل �ع��اب ال �ق��وى يف
ال�ع��ا��ص�م��ة الفنلندية هل�سنكي عام
 1983وف��ازت بها �أملانيا ال�شرقية
حينها و التي توجت �أي�ضا بالن�سخة
الثانية يف . 1987
و بداية من الن�سخة الثالثة فر�ضت
الواليات املتحدة هيمنتها على �ألقاب
البطولة  ،ومل تك�سر ه��ذه الهيمنة
�سوى رو�سيا يف الن�سخة الثامنة عام
 2001وكينيا يف الن�سخة الـ 15عام
. 2015
و �إىل جانب ا�ستحواذها على �ألقاب
 13من  17ن�سخة �سابقة للبطولة
متتلك ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الن�صيب
الأك �ب ��ر م ��ن امل� �ي ��دال� �ي ��ات يف تاريخ
ال�ب�ط��ول��ة � �س��واء ك ��ان ع�ل��ى م�ستوى
امليداليات املتنوعة " 381ميدالية"
�أو الذهبية " 170ميدالية ذهبية
 ..وت� ��أت ��ي ك�ي�ن�ي��ا يف امل ��رك ��ز الثاين
بر�صيد  151ميدالية متنوعة منها
و على م�ستوى مناف�سات التتابع  60 ،ميدالية ذهبية.
يح�صل الفريق الفائز باللقب على و ع �ل��ى م � ��دار  17ن �� �س �خ��ة �سابقة

دون��ت  102دول��ة ا�سمها يف جدول
ميداليات البطولة من خالل الفوز
مبيدالية واحدة على الأقل  ،بانتظار
م��ا �ست�سفر ع�ن��ه ف�ع��ال�ي��ات الن�سخة
اجلديدة يف الأيام املقبلة.
و ع � �ل� ��ى م� ��� �س� �ت ��وى ال ��ري ��ا�� �ض� �ي�ي�ن
وال� ��ري� ��ا� � �ض � �ي� ��ات ال ي� � � ��زال ال � �ع� ��داء
اجل� ��ام� ��اي � �ك� ��ي �أو� � � �س� �ي��ن ب� ��ول� ��ت هو
�أك �ث�ر ال��ري��ا��ض�ي�ين ال��رج��ال ح�صدا
ل �ل �م �ي��دال �ي��ات يف ت ��اري ��خ البطولة
بر�صيد  14ميدالية متنوعة " 11
ذهبية وف�ضيتان وبرونزية واحدة"
علما ب�أنه اعتزل عقب ن�سخة 2017
.
وعلى م�ستوى الريا�ضيات  ،تتفوق
الأم��ري�ك�ي��ة �أل�ي���س��ون فيليك�س التي
ح�صدت  18ميدالية متنوعة "13
ذه�ب�ي��ة و 3ف���ض�ي��ات وبرونزيتان"،
وت�ستطيع فيليك�س حت�سني ر�صيدها
يف ال� ��� �ص ��دارة م ��ن خ�ل��ال الن�سخة
املرتقبة يف يوجني �إذا �شاركت �ضمن
ال �ف��ري��ق الأم��ري �ك��ي يف � �س �ب��اق × 4
 400مرت تتابع خمتلط بعدما وقع
عليها االختيار م�ؤخرا للم�شاركة يف
ه��ذه الن�سخة رغ��م ع��دم جناحها يف
اجتياز الت�صفيات الأمريكية امل�ؤهلة
للبطولة.

و�شكل بولت وفيليك�س واجهة مثالية
مميزة لبطوالت ال�ع��امل ومناف�سات
�ألعاب القوى على مدار �سنوات طويلة
قبل �أن تبد�أ رحلة البحث عن وجوه
جديدة قادرة على ا�ستكمال ما قدمه
بولت وفيليك�س لألعاب القوى.
و ق��د مت�ن��ح ال�ن���س�خ��ة اجل��دي��دة من
ال�ب�ط��ول��ة لأل �ع��اب ال �ق��وى م��ا تبحث
ع �ن��ه يف ظ ��ل م �� �ش��ارك��ة ال �ع��دي��د من
ال �ن �ج��وم امل�م�ي��زي��ن م�ث��ل الرنويجي
ك��ار� �س�تن واره � ��ومل � �ص��اح��ب الرقم
القيا�سي العاملي يف �سباق  400مرت
حواجز وال�ع��داءة اجلامايكية �إيلني
طوم�سون ال�ف��ائ��زة بذهبيتي 100
و 200مرت يف �أوملبياد طوكيو العام
املا�ضي .و ت�شهد البطولة اجلديدة
م �� �ش��ارك��ة ال� �ع ��داءة ال�ك�ي�ن�ي��ة هيلني
�أوبريي الفائزة بلقب �سباق 5000
مرت يف كل من الن�سختني املا�ضيتني
وجنم القفز بالزانة ال�سويدي �أرماند
دوبالنت�س " 22عاما" الذي جنح يف
حتطيم الرقم القيا�سي للأ�سطورة
�سريجي بوبكا خ�لال بطولة العامل
 2020داخ ��ل ال �� �ص��االت ..وهناك
�أي �� �ض��ا ال� �ع ��داء ال �ك �ن��دي �أن � ��دري دي
جرا�سي الفائز بذهبية �سباق 200
مرت يف �أوملبياد طوكيو.

اليوم ..رابطة املحرتفني جتري قرعة املو�سم الكروي اجلديد يف «ا�سرتاحة ال�سحب»
•• دبي-وام:

جت��ري رابطة املحرتفني الإم��ارات�ي��ة اليوم اجلمعة قرعة املو�سم اجلديد
 ،2023-2022لكل من دوري �أدن��وك للمحرتفني لكرة القدم وك�أ�س
ال�س ُحب مبدينة خورفكان
م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي ،وذلك يف ا�سرتاحة ُّ
يف �إمارة ال�شارقة.
تعتمد ال��راب�ط��ة على تطبيق ن�ظ��ام القرعة الإل �ك�تروين ال��ذك��ي "القرعة

الإلكرتونية" ،التي �سبق �أن طبقتها يف املو�سم املا�ضي وفق املبادرات النابعة
من ا�سرتاتيجية الرابطة  ،2030-2020يف تطبيق �أعلى املعايري و�أ�ساليب
االبتكار والتطور يف كافة اجلوانب التنظيمية مل�سابقات املحرتفني.
ويتم تطبيق القرعة الإلكرتونية ملرا�سم دوري �أدن��وك للمحرتفني ،على
غرار النظام املعتمد يف دوريات عاملية كربى ويعتمد النظام الإلكرتوين على
معايري فنية باملقام الأول ،وفق ترتيب الفرق يف املو�سم املا�ضي -2021
 ،2022من خالل توزيع املباريات ب�أق�صى درجة تنظيم ممكن ،وفق �شروط

خمتلفة �أخرى.
و تراعي القرعة الإلكرتونية موازنة املباريات املهمة ،بواقع مباراتني كحد
�أق�صى يف كل جولة ،ولن يلعب �أي فريق �أكرث من مباراتني متتاليتني داخل
�أو خارج ملعبه ،مع مراعاة مواعيد املباريات يف نف�س املدينة.
و ت�ضمن القرعة الإلكرتونية يف الدور الأول �أن يخو�ض كل فريق  6مباريات
على ملعبه و 7مباريات خارجه �أو العك�س على الأقل ،مع منح كل فريق راحة
� 3أيام على الأقل بني كل مباراتني.

و يف ك��أ���س م�صرف �أب��وظ�ب��ي الإ��س�لام��ي ،تقام م��واج�ه��ات ال��دور الأول من
مباراتني ،بنظام خ��روج املغلوب لل�صعود �إىل ربع النهائي ،على �أن ي�شارك
فريقا العني و�شباب الأهلي مبا�شرة يف ربع النهائي  ،كون العني حامل اللقب
يف م�سابقتي دوري �أدن��وك للمحرتفني وك�أ�س م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي،
و�شباب الأهلي هو و�صيف ك�أ�س م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي.
و تقام مناف�سات ربع النهائي ون�صف النهائي من مباراتي ذهاب و�إياب �أي�ضاً،
فيما يقام النهائي من مباراة واحدة.
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كوليبايل على م�شارف التوقيع لت�شل�سي
و�صل املدافع ال�سنغايل كاليدو كوليبايل اىل لندن متهيدا النتقاله اىل
نادي ت�شل�سي بح�سب ما ذكرت ال�صحف االنكليزية �أم�س اخلمي�س.
وك�شفت ال�صحف بان كوليبايل  -31عاما -الذي يلعب يف �صفوف نابويل
منذ ع��ام � ،2014سيوقع ع�ق��دا مل��دة ارب��ع ��س�ن��وات م�شرية اىل ان قيمة
ال�صفقة �ستكون حوايل  40مليون يورو.
وا�ضافت بان كوليبايل �سيخ�ضع للفح�ص الطبي متهيدا لتوقيع العقد ثم
االن�ضمام مبا�شرة اىل فريقه الذي يع�سكر حاليا يف لو�س اجنلي�س خلو�ض
�سل�سلة من املباريات التجريبية ا�ستعدادا للمو�سم املقبل.

18

وك�شفت ال�صحف اي�ضا بان ت�شل�سي بات قريبا من احل�صول على خدمات
املدافع الهولندي نايثان �أكي من مان�ش�سرت �سيتي يف االيام املقبلة.
وي �ح��اول م��درب ت�شل�سي االمل ��اين ت��وم��ا���س ت��وخ��ل م��ن خ�لال التعاقد مع
كوليبايل و�أكي �سد الثغرة التي تركها رحيل االملاين انتونيو روديغر اىل
ري��ال مدريد اال�سباين والدمناركي اندريا�س كري�ستن�سن اىل بر�شلونة
اال�سباين اي�ضا.
وكان ت�شل�سي عزز �صفوفه بجناح مان�ش�سرت �سيتي رحيم �سرتلينغ الأربعاء
وحلق بالفريق اىل لو�س اجنلي�س.

�سفري الدولة ُيقيم م�أدبة غداء لبعثة �أبي�ض ال�شباب

•• دبي-الفجر:

�أق��ام �سعادة الع�صري �سعيد �أحمد
ال �ظ��اه��ري ��س�ف�ير دول� ��ة الإم� � ��ارات
ال �ع ��رب �ي ��ة امل� �ت� �ح ��دة ل � ��دى اململكة
املغربية ،م�أدبة غداء لبعثة منتخبنا
ال��وط �ن��ي ل�ل���ش�ب��اب ل �ك��رة ال �ق��دم يف
مع�سكر املغرب .و�أ�شادت بعثة املنتخب
بالدعم الكبري الذي تقدمه �سفارة
ال ��دول ��ة مل�ن�ت�خ��ب ال �� �ش �ب��اب ،وثمنت
حر�ص �سعادة ال�سفري على متابعة
البعثة ،ف�ضلاً عن ح�ضوره لبع�ض
فعاليات املنتخب خالل املع�سكر.
وق ��دم ي��ون����س ع�ب��دال��رح�م��ن املدير
الإداري للمنتخب درع احت��اد الكرة
التذكارية �إىل �سعادة ال�سفري.

منتخب الدواثلون ي�صل مقر �إقامته يف برمنجهام وعزة بنت �سليمان با�ستقباله منحة �أوملبية لـ 7ريا�ضيني
لت�أهيلهم لأوملبياد باري�س

•• برمنجهام-وام:

ا� �س �ت �ق �ب �ل��ت امل �ه �ن��د� �س��ة ع � ��زة بنت
��س�ل�ي�م��ان الأم �ي��ن ال �ع��ام امل�ساعد
لل�ش�ؤون الإداري� ��ة وامل��ال�ي��ة للجنة
الأومل� �ب� �ي ��ة ال��وط �ن �ي��ة رئ �ي ����س وفد
الإم��ارات يف دورة الألعاب العاملية
يف م��دي�ن��ة ب��رم�ن�ج�ه��ام بالواليات
امل� �ت� �ح ��دة الأم ��ري� �ك� �ي ��ة منتخبنا
الوطني للدواثلون مبقر �إقامته
و ي�ضم ك�لا م��ن �سعود الزعابي،
وف��ار���س ال��زع��اب��ي و�أك� ��دت �أهمية
م���ض��اع�ف��ة اجل �ه��ود وال �ع �م��ل على
حتقيق نتائج �إيجابية با�سم دولة
الإمارات يف املحفل العاملي.
وخ� � ��ا�� � ��ض م� �ن� �ت� �خ� �ب� �ن ��ا ال ��وط� �ن ��ي
ل � �ل� ��دواث � �ل� ��ون م � ��ران � ��ه الأول يف
برمنجهام ا��س�ت�ع��داداً للمناف�سات
غ ��داً ال���س�ب��ت ..و ت�شهد امل�سابقة النخبة� ،إذ ت�شهد املناف�سات تواجد
�إق��ام��ة � 3سباقات ب��واق��ع  10كم �أف���ض��ل ال�ع�ن��ا��ص��ر امل�صنفة عاملياً
ل�ل�ج��ري ،و 40ل �ل��دراج��ات ،ث��م  5ال�سيما ال�لاع�ب�ين امل���ش��ارك�ين من
ك��م ع��دو جم��دداً بنظام م�سابقات فرن�سا و�إ�سبانيا.

وتنطلق اليوم اجلمعة مناف�سات
امل��واي تاي و ت�ستمر على م��دار 3
�أي� ��ام خ�ل�ال ال �ف�ترة م��ن � 15إىل
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منتخبنا الوطني وهم نور الدين
�سمري بوزن  63.5كجم ،وحممد
م��ر��ض��ي ب ��وزن  67ك �ج��م ،و�أم�ي�ن
املعت�صم ب��وزن  71كجم ،و�إليا�س

حبيب بوزن  81كجم.،
و تنطلق ال �ي��وم �أي���ض��ا مناف�سات
اجلوجيت�سو وميثلنا فيها كل من
في�صل ال�ك�ت�ب��ي ب ��وزن  85كجم،
وحممد ال�سويدي بوزن  69كجم،
وحممد العمري ب��وزن  77كجم،
و��ش�م��ا ال�ك�ل�ب��اين ب ��وزن  63كجم،
وبلقي�س عبد اهلل يف وزن  48كم.
م��ن ن��اح�ي��ة �أخ� ��رى �أع� ��رب �سعادة
ن �� �ص��ر ح � �م ��ودة ال� �ن� �ي ��ادي رئي�س
احت� � � ��اد الإم� � � � � � ��ارات للريا�ضات
اجل��وي��ة و �أع���ض��اء جمل�س االدارة
ع��ن �سعادتهم مب���ش��ارك��ة منتخب
امل �ظ�لات للقفز احل��ر و التزحلق
على املاء �ضمن وفد دولة الإمارات
امل�شارك يف دورة الألعاب العاملية ..
وقال  " :كان ملنتخبنا �شرف حمل
علم الدولة يف حفل االفتتاح وهذا
�أ�سعدنا كثريا حيث احتل القافز
عبد الباري قبي�سي املركز الثالث
ونال امليدالية الربونزية واحتلت
زميلته املركز ال�ساد�س ".

•• دبي-وام:

وق �ع��ت ال�ل�ج�ن��ة الأومل �ب �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة ات�ف��اق�ي��ة املنحة
الأومل�ب�ي��ة املقدمة م��ن جلنة الت�ضامن الأومل �ب��ي لـ7
ريا�ضيني م��ن  4احت ��ادات خمتلفة بهدف �إعدادهم
وت�أهيلهم للم�شاركة يف دورة الألعاب الأوملبية "باري�س
."2024
ت �� �ض��م ق��ائ �م��ة ال��ري��ا� �ض �ي�ين ال ��ذي ��ن مت اختيارهم
للح�صول على املنحة �سيف ب��ن فطي�س ،و�إبراهيم
خليل ،ويا�سمني تهلك من احت��اد الرماية ،وفاطمة
العبدويل و�سلطان �آل علي من احت��اد التايكواندو،
والرباعة مي املدين من احتاد رفع الأثقال ،والدراج
يو�سف مريزا من احتاد الدراجات.
�شهد مرا�سم توقيع االتفاقية مبقر اللجنة الأوملبية
يف دب��ي  ،حممد بن دروي�ش املدير التنفيذي للجنة
ومم�ث�ل��و االحت� ��ادات ال��ري��ا��ض�ي��ة وب�ع����ض الريا�ضيني
املر�شحني للمنحة الأوملبية.
و�أك� ��دت امل�ه�ن��د��س��ة ع��زة ب�ن��ت �سليمان الأم �ي�ن العام

امل�ساعد لل�ش�ؤون الإداري� ��ة وامل��ال�ي��ة للجنة الأوملبية
الوطنية� ،أهمية توقيع ه��ذه االتفاقية التي تدعم
الريا�ضيني يف م�شوارهم نحو الت�أهل لأوملبياد باري�س
بعدما وقع عليهم االختيار من قبل جلنة الت�ضامن
الأوملبي بالتن�سيق مع االحت��ادات الريا�ضية الدولية
لكل لعبة.
و قالت" :نطمح يف الو�صول لأك�بر ع��دد ممكن من
امل�شاركني يف الدورة الأوملبية املقبلة من خالل بطاقات
الت�أهل وت�سهم هذه املنحة يف تكثيف اال�ستعداد امل�سبق
جلميع الريا�ضيني م��ن خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل ،مبا
ي�ضمن الو�صول للم�ستويات املن�شودة من اجلاهزية".
و�أ��ض��اف��ت" :حتر�ص اللجنة الأوملبية الوطنية على
تطبيق املمار�سات التي تخدم الريا�ضيني ،انطالقا
من ر�ؤي��ة �سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم رئي�س اللجنة بتوفري ك��ل ال�سبل ،وت�سخري
جميع الإمكانات �أمام �أبناء الوطن الذين يخو�ضون
غمار املناف�سات ب�إ�سم الإم ��ارات ويرفعون رايتها يف
املحافل كافة".

مونديال يوجني ..العرب وحتدي رفع الغلة من املعدن النفي�س
ي� ��رف� ��ع مم� �ث� �ل ��و �أل � � �ع� � ��اب ال� �ق ��وى
العربية يف الن�سخة الثامنة ع�شرة
م� ��ن ب �ط��ول��ة ال � �ع� ��امل يف يوجني
الأمريكية ،حت��دي رف��ع الغلة من
املعدن النفي�س.
وراوح ر�صيد العرب يف الن�سختني
الأخ �ي��رت �ي��ن م �ك ��ان ��ه بذهبيتني
وف���ض�ي�ت�ين وث �ل�اث ب��رون��زي��ات يف
ال��دوح��ة  2019ع��ن طريق �أربع
دول هي قطر امل�ضيفة والبحرين
وامل � �غ� ��رب واجل � ��زائ � ��ر ،وذهبيتني
وف�ضيتني وبرونزيتني قبل �سنتني
يف لندن.
وكانت ن�سخة غوتبورغ ال�سويدية
عام  1995الأف�ضل للريا�ضيني
ال�ع��رب م��ن حيث ع��دد امليداليات،
لأنها �شهدت ح�صولهم على ثالث
ذه �ب �ي��ات وم�ث�ل�ه��ا م��ن الف�ضيات،
�إ�ضافة اىل برونزيتني.
�أم ��ا االب ��رز م��ن ن��اح�ي��ة الذهبيات
فكانت باري�س عام  2003مع �أربع
ذهبيات ،والأم ��ر ذات��ه يف الن�سخة
التالية يف هل�سنكي.
وي �ت �� �ص��در امل� �غ ��رب ق��ائ �م��ة ال� ��دول
العربية من حيث عدد امليداليات
م � ��ع  30ب �ي �ن �ه��ا  10ذه� �ب� �ي ��ات
�آخ ��ره ��ا جل � ��واد غ��ري��ب يف �سباق
امل� ��اراث� ��ون يف ه�ل���س�ن�ك��ي ،2005
يليه البحرين مع  13ميداليات
بينها �ست ذهبيات �آخرها للعداءة
�سلوى عيد نا�صر يف �سباق 400
م يف ق�ط��ر  ،2019ث��م اجلزائر
بر�صيد  10ميداليات بينها �ست
ذه �ب �ي��ات �آخ ��ره ��ا ،ف�ق�ط��ر بر�صيد
ت�سع ميداليات بينها �أربع ذهبيات
�آخرها ملعتز بر�شم يف الوثب العايل

على ا�ستاد خليفة يف الدوحة.
وتبقى الن�سخة الأ�سو�أ هي االوىل
يف هل�سنكي عام  1983بربونزية
واح� � � ��دة ،ت �ل �ي �ه��ا ن �� �س �خ��ة مو�سكو
 2013التي اكتفى خاللها العرب
بف�ضية وبرونزية.
ول ��ن ت �ك��ون م�ه�م��ة ال �ع ��رب �سهلة
جم��ددا يف رفع حتدي زي��ادة الغلة
الذهبية يف ن�سخة واحدة وا�ستعادة
�أجماد بداية الألفية الثالثة ،وذلك
يف ظل العدد القليل من امل�شاركني
لأغ�ل��ب املنتخبات العربية والتي
كانت �إىل زمن قريب يقام لها وال
يقعد مثل ال�سعودية على �سبيل
امل �ث��ال ال احل���ص��ر ،ف���ض�لا ع��ن �أن
�أك�ث�ره��م م�غ�م��ور وي �خ��و���ض غمار
البطولة العاملية للمرة الأوىل يف
م�سريته.
وتبقى الآم��ال العربية حم�صورة
بحفنة من الأبطال الذين فر�ضوا
�أنف�سهم على امل�ضمار يف الأعوام
امل��ا��ض�ي��ة �أب��رزه��م ال�ق�ط��ري معتز
بر�شم واملغربي �سفيان البقايل.
وتعول قطر على معتز بر�شم حامل
ذهبيتي ل�ن��دن  2017والدوحة
 2019و�أومل �ب �ي��اد ط��وك�ي��و ،لكن
مهمته لن تكون �سهلة النه ابتعد
عن املالعب لفرتة طويلة.
وغ � ��اب ب��ر� �ش��م  -31ع ��ام� �اً -عن
املناف�سات منذ تتويجه بامليدالية
الذهبية يف �أوملبياد طوكيو منا�صفة
مع االيطايل جامناركو تامبريي،
ق�ب��ل �أن ي�ظ�ه��ر يف ل �ق��اء الدوحة،
املرحلة الأوىل من الدوري املا�سي
عندما ّ
حل ثانياً ( 2.30م) خلف
ال �ك��وري اجل�ن��وب��ي �سانغهيوك وو

" 2.33م" يف �أيار-مايو املا�ضي.
وق� ��ال خ��ال��د را�� �ش ��د امل� ��ري املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�احت��اد ال �ق �ط��ري يف
ح��دي��ث ل��وك��ال��ة الأن �ب��اء القطرية
"قنا" �إن حت�ضريات بر�شم متت
وف��ق م��ا ه��و خمطط ل�ه��ا ،و�سارت
كما هو معتاد قبيل امل�شاركة يف �أية
منا�سبة ،وا��ص�ف�اً البطل الأوملبي
بـ"املحرتف مبا يكفي كي يعرف
�أي��ن مي�ضي ،وي�ع��رف ال�ه��دف من
كل تظاهرة ريا�ضية ي�شارك بها"،
م���ش��دداً ع�ل��ى �أن االحت ��اد ال ي�ضع
ال���ض�غ��وط م��ن خ�ل�ال رف ��ع �سقف
التوقعات.
ميني ال�سوري جمد الدين غزال
�صاحب ب��رون��زي��ة ل�ن��دن ،2017

النف�س بتعوي�ض خيبة الن�سخة
االخ� �ي ��رة ع �ن��دم��ا ح ��ل يف املركز
الـ 25و�أوملبياد طوكيو الذي �أنهاه
يف املركز التا�سع ع�شر.
وي �ط �م��ح غ � ��زال اىل ال �ب �ن��اء على
ت �ت��وي �ج��ه ب �ف �� �ض �ي��ة دورة ال �ع ��اب
املتو�سط التي �أقيمت ال�شهر املا�ضي
يف مدينة وهران اجلزائرية.
وك � ��ان غ � ��زال ح �ق��ق �أح � ��د �أف�ضل
م��وا� �س �م��ه خ�ل��ال ال� �ع ��ام 2019
بتتويجه بطال لآ�سيا يف ني�سان-
�أب��ري��ل م�ن��ه يف ال��دوح��ة متخطيا
ارتفاع  2,31م ،قبل �أن يحقق �أول
ف��وز ل��ه يف ال� ��دوري امل��ا��س��ي خالل
م�سريته وحتديدا يف لقاء لندن يف
 21متوز-يوليو ،م�سجال 2,30

م.
و�أح� ��رزت ��س��وري��ا ميدالية واحدة
يف ب�ط��ول��ة ال �ع��امل وك��ان��ت ذهبية
من ن�صيب غادة �شعاع يف امل�سابقة
ال�سباعية يف غوتبورغ ال�سويدية
عام .1995
ف��ر���ض ال �ب �ق��ايل ن�ف���س��ه جن �م��ا يف
�� �س� �ب ��اق  3االف م م� ��وان� ��ع منذ
اح��رازه برونزية الن�سخة الأخرية
يف ال��دوح��ة ع��ام  ،2019ت َّوجها
بذهبية �أومل �ب �ي��اد طوكيو ال�صيف
املا�ضي عندما �أ�صبح �أول عداء غري
كيني يحرز اللقب منذ .1980
و�أك� ��د ال�ب�ق��ايل �أن ��ه مي�ن��ي النف�س
ب�إ�ضافة اللقب العاملي �إىل الأوملبي
"�أنا على بعد ايام قليلة من بطولة

العامل ،وا�ستعداداتي ب��د�أت ب�شكل
ج �ي��د م ��ن خ�ل��ال ف � ��وزي باملركز
الأول يف ل� �ق ��اء ال� ��رب� ��اط �ضمن
ال� � ��دوري املا�سي" يف �إ�� �ش ��ارة �إىل
حتقيقه �أف�ضل توقيت يف امل�سافة
هذا املو�سم " 7:58.28دقائق".
و�أ�� �ض ��اف اب ��ن الـ 26ع��ام �اً الذي
ت��وج بف�ضية ال�سباق يف مونديال
 2017يف لندن "بعدها دخلت يف
مع�سكر تدريبي يف مدينة �إيفران.
احلمدهلل لدي طموح وعزم "على
الذهاب اىل يوجني" و�أناف�س على
امليدالية الذهبية لهذه البطولة
التي �صراحة انتظرتها منذ فرتة
طويلة".
وي���ش�ه��د ��س�ب��اق � 3آالف م موانع

م� ��� �ش ��ارك ��ة ال� �ت ��ون� ��� �س� �ي�ي�ن اح �م ��د
اجل� � � � ��زي� � � � ��ري وحم� � � �م � � ��د �أم � �ي� ��ن
اجل�ه�ي�ن��اوي ب�ين �أرب �ع��ة تون�سيني
يف ال �ب �ط��ول��ة اىل ج ��ان ��ب حممد
فار�س اجلال�صي " 400م" وعبد
ال�سالم عيوين " 800م".
وتعود امل � ّرة الأخ�يرة التي �صعدت
ف �ي �ه ��ا ت ��ون � �� ��س� �� ،ص ��اح� �ب ��ة ث�ل�اث
م �ي��دال �ي��ات يف امل��ون��دي��ال مبعدل
واح ��دة م��ن امل �ع��ادن ال �ث�لاث��ة ،اىل
م �ن �� �ص��ة ال �ت �ت��وي��ج ل �ن �� �س �خ��ة بكني
 2015ع�ب��ر ف �� �ض �ي��ة حبيبة
لغريبي يف  3االف م موانع علما
ان �ه��ا ظ �ف��رت ب��ال��ذه�ب�ي��ة يف دايغو
.2011
ت�ألقت العداءة وينفريد يايف خالل
امل��و��س��م احل ��ايل يف ��س�ب��اق  3االف
م م��وان��ع و�سجلت �أف���ض��ل توقيت
" 8.56:55دق �ي �ق��ة يف لقاء
باري�س املا�سي".
و�أو��ض��ح رئي�س االحت��اد البحريني
حم �م��د ع �ب��د ال�ل�ط�ي��ف ب��ن جالل
�أن ي ��ايف م��ر��ش�ح��ة خل�ط��ف �إح ��دى
امل �ي��دال �ي��ات امل �ل��ون��ة ب�ع��د امل�ستوى
امل �ت �م �ي��ز وال ��رق ��م اجل ��دي ��د ال ��ذي
�أح� ��رزت� ��ه ،م���ض�ي�ف��ا "هدفنا من
امل �� �ش��ارك��ة ال �� �ص �ع��ود ع �ل��ى من�صة
التتويج وخطف امليداليات امللونة،
ح �ي��ث �أ� �ص �ب �ح��ت �أل � �ع� ��اب القوى
ال �ب �ح��ري �ن �ي��ة ت���ش�ك��ل رق �م��ا �صعبا
على ال�صعيد الإقليمي والقاري
والعاملي والأوملبي".
ف��ر���ض امل �� �ص��ري��ان ب���س�ن��ت حميدة
و�إي �ه��اب ع�ب��د ال��رح�م��ن نف�سيهما
جنمني يف دورة املتو�سط من خالل
ت�ت��وي��ج الأوىل ب��ذه�ب�ي�ت��ي �سباقي

 100م و 200م والثاين بف�ضية
رمي الرمح.
وتطمح حميدة وعبد الرحمن اىل
ا�ستغالل املعنويات العالية عقب
هذا االجناز املتو�سطي لتج�سيده،
م��رة �أخ��رى يف بطولة العامل و�إن
ك� ��ان ك ��ل م �ن �ه �م��ا ي � ��درك �صعوبة
املهمة يف يوجني مع مقارعة جنوم
عامليني حققوا نتائج الفتة.
ً
و�أع��رب��ت حميدة " 25عاما" عن
�سعادتها الكبرية باملعدن اال�صفر
يف وه� ��ران ،وق��ال��ت "كنت م�صابة
قبل البطولة ،و�أ�شكر كل القائمني
على ال�ع�م��ل ،ه��ذا توفيق م��ن اهلل
و�أح�سن ا�ستعداد لبطولة العامل
حيث �أ�سعى لتحقيق ميدالية".
م��ن ج�ه�ت��ه� ،أع� ��رب ع�ب��د الرحمن
" 33عاماً" � �ص��اح��ب امليدالية
ال��وح�ي��دة مل�صر يف بطولة العامل
وهي ف�ضية نالها يف بكني ،2015
ع��ن ارت�ي��اح��ه "حتقيقي للف�ضية
"يف دورة املتو�سط" لي�س الأف�ضل
بالن�سبة يل وتركيزي على بطولة
ال �ع��امل ،و�أع ��د اجل�م��اه�ير بتقدمي
الأف �� �ض��ل يف �أومل �ب �ي��اد ب��اري ����س عام
."2024
وت�ل�ق��ت اجل��زائ��ر ال�ت��ي ت�سعى اىل
املعدن النفي�س للمرة االوىل منذ
 2003يف ب��اري ����س ع �ن��دم��ا نال
�سعيد جابر القرين ذهبية �سباق
 800م� ،ضربة موجعة ب�إ�صابة
جن��م امل�سابقة ال�ع���ش��اري��ة العربي
ب � ��ورع � ��دة ،وي� �ق ��وده ��ا يف يوجني
املخ�ضرم عبد املالك لهولو "30
عاما" االخ �ت �� �ص��ا� �ص��ي يف �سباق
 400م حواجز.
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ليفربول ميدد عقد الرعاية مع �شركة «�ستاندرد ت�شارترد»
م��دد ن��ادي ليفربول الإجنليزي عقد رعاية قم�صان الفريق مع �شركة
"�ستاندرد ت�شارترد" ملدة �أربعة �أع��وام �أخ��رى ،مع حت�سينات كبرية يف
العقد.
وي�ستمر العقد احلايل ملدة � 12شهراً ،لكن بعد متديد التعاقد� ،سي�ستمر
العقد بذلك حتى نهاية مو�سم  ،2027-2026لت�صل مدته الإجمالية
�إىل  17ع��ام �اً ،ح�سب م��ا ذك��رت��ه وك��ال��ة الأن �ب��اء ال�بري�ط��ان�ي��ة "بي �إيه
ميديا".
وي�شمل عقد الرعاية مع "�ستاندرد ت�شارترد" فريق ال�سيدات �أي�ضاً بنادي
ليفربول وال��ذي ي�ستعد للعودة �إىل ال��دوري الإجنليزي لل�سيدات بعد

ح�سم ال�صعود.
وقال الرئي�س التنفيذي لنادي ليفربول بيلي هوغان" :هذه �شراكة هائلة
بالن�سبة لنادي ليفربول و�أ�شعر مبنتهى الفخر �إزاء الإعالن عن التمديد
مل��دة �أرب �ع��ة �أع ��وام ل�شراكتنا الطويلة وال�ن��اج�ح��ة بالفعل م��ع �ستاندرد
ت�شارترد.
وتعد �شركة �ستاندرد ت�شارترد ،للخدمات امل�صرفية واملالية ،خام�س �شركة
فقط ت�ضع ا�سمها على قم�صان ليفربول.
ومبوجب العقد ال�سابق ،كان النادي يح�صل على نحو  40مليون جنيه
�إ�سرتليني " 48مليون دوالر" يف العام الواحد.
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ميالن ي�ستعد للدفاع عن لقبه ..والعرو�ض حتا�صر �أبرز جنومه غنابري يقرتب من عقد طويل مع بايرن
•• ميالنو-وام:

فيما بد�أ ميالن بهدوء ا�ستعداداته
اجل � ��ادة ل��رح �ل��ة ال ��دف ��اع ع��ن لقبه
يف بطولة ال��دوري الإي�ط��ايل لكرة
ال� �ق ��دم  ،وق �ب��ل � �ش �ه��ر واح � ��د على
ان �ط�لاق ف�ع��ال�ي��ات امل��و��س��م اجلديد
للبطولة  ،دخل �أكرث من ناد كبري
يف دائ ��رة امل�ن��اف���س��ة ع�ل��ى ��ض��م جنم
هجوم الفريق الربتغايل رافاييل
لياو.
وا� �س �ت �ع ��اد م� �ي�ل�ان ل �ق��ب ال� � ��دوري
الإي� �ط ��ايل يف امل��و� �س��م امل��ا� �ض��ي عن
ج ��دارة ب�ع��د ع�ق��د ك��ام��ل ب�ع�ي��دا عن
من�صة ال�ت�ت��وي��ج  ،وح���س��م الفريق
اللقب بعد مناف�سة قوية من جاره
وم �ن��ال �ف �� �س��ه ال �ع �ن �ي��د ان �ت�ر ميالن
لي�ستعيد ميالن ج��زءا م��ن بريقه
املفقود يف ال�سنوات املا�ضية.
وكانت التعاقدات التي �أبرمها باولو
مالديني املدير التقني للنادي �سببا
م �ه �م��ا وراء ع � ��ودة م �ي�ل�ان ملن�صة
ال�ت�ت��وي��ج يف امل��و� �س��م امل��ا� �ض��ي حيث
� �س��اه��م م��ال��دي �ن��ي ب���ش�ك��ل ك �ب�ير يف
التعاقد مع العبني مثل الربتغايل
لياو ال��ذي ت��وج بلقب �أف�ضل العب
يف الدوري الإيطايل املو�سم املا�ضي
واملهاجم الفرن�سي �أوليفيه جريو
علما ب ��أن الالعبني ت�صدرا قائمة
ه� ��دايف م �ي�ل�ان يف امل��و� �س��م املا�ضي
بر�صيد  11هدفا لكل منهما.

ول�ك��ن ت ��أل��ق ل�ي��او و��س�ن��ه ال�صغرية
" 23عاما" دفعت بع�ض الأندية
الأوروب� � �ي � ��ة ال �ك �ب�ي�رة �إىل ال�سعي
للتعاقد معه حيث �أ��ش��ارت تقارير
يف مايو املا�ضي �إىل �أن ريال مدريد
الإ�سباين على ر�أ���س املهتمني ب�ضم
لياو لتعوي�ض �إخفاق النادي امللكي
يف ال�ت�ع��اق��د م��ع ال�ف��رن���س��ي كيليان
مبابي.
وتباينت التقارير حول ما �سيقدمه
ريال مدريد ل�ضم الالعب �سواء من
خالل دخول ماركو �أ�سين�سيو العب
ال �ف��ري��ق الإ� �س �ب��اين ��ض�م��ن �صفقة
تبادلية م��ع م�ي�لان �أو ر��ص��د مبلغ
مايل كبري ل�ضم املهاجم الربتغايل
ال �� �ش��اب ال � ��ذي خ��ا���ض م ��ع ميالن
 42م�ب��اراة يف خمتلف البطوالت
باملو�سم املا�ضي و�سجل  14هدفا
و�صنع  12هدفا لزمالئه.
ولكن �سرعان ما تال�شت الأنباء عن
رغبة ريال مدريد يف �ضم الالعب ،
ورمبا كان هذا ب�سبب رغبة ميالن
يف احل�ف��اظ على ا�ستقرار الفريق
وال�ت���ش�ك�ي�ل��ة ال �ت��ي �أع � ��ادت الفريق
ملن�صة التتويج خا�صة و�أن لياو كان
�أحد �أبرز عنا�صرها.
ولكن الأيام القليلة املا�ضية �شهدت
ع� ��ودة ل �ي��او �إىل ال��واج �ه��ة جمددا
يف ��س��وق االن�ت�ق��االت احلالية حيث
�أب��رزت تقارير عدة رغبة �أك�ثر من
ناد مثل ت�شيل�سي الإجنليزي يف �ضم

الالعب.
ودفع هذا �صحيفة "ال جازيتا ديللو
�سبورت" الإيطالية الريا�ضية �إىل
الإ� �ش��ارة يف ع�ن��وان غالفها �إىل ما
مي�ك��ن �أن يجنيه م �ي�لان م��ن بيع
لياو حيث ذكرت يف عنوانها "لياو..
كنز ميالن".
ويف امل� �ق ��اب ��ل � ،أ�� � �ش � ��ارت �صحيفة
"كوريريي ديللو �سبورت" الإيطالية
الريا�ضية �إىل �أن ميالن ال ميانع
يف ب�ي��ع ال�لاع��ب رغ��م التم�سك به

مقابل  300مليون يورو

هل يلتحق كري�ستيانو رونالدو
بالدوري ال�سعودي؟

ذك ��رت ت�ق��اري��ر �إخ �ب��اري��ة �أم ����س اخل�م�ي����س �أن "�أحد
الأندية ال�سعودية يعر�ض  300مليون يورو للتعاقد
م��ع ال�ن�ج��م ال�برت �غ��ايل كري�ستيانو رون ��ال ��دو العب
مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي".
وب�ع��د ال�ع��دي��د م��ن التكهنات ح��ول م�ستقبل النجم
ال�برت �غ��ايل ،وم�ن�ه��ا رغ�ب��ة ب��اي��رن م�ي��ون��خ الأمل� ��اين يف
�ضمه ،وهو ما نفاه النادي "البافاري" ،تردد �أن �أحد
الأندية ال�سعودية يرغب يف �ضمه ،دون الك�شف
عن ا�سم النادي.
وذك��رت قناتا "�سي�.إن�.إن الربتغال" و"تي.
يف�.آي" وكذلك �صحيفة �آ�س الإ�سبانية �أم�س
اخلمي�س� ،أن "العر�ض ال�سعودي ي�ستهدف
التعاقد مع رونالدو ملدة مو�سمني".
وي�ستمر عقد رونالدو مع مان�ش�سرت يونايتد
الإجن� �ل� �ي ��زي ح �ت��ى ن �ه��اي��ة ي��ون �ي��و -ح ��زي ��ران
.2023

و�أب��دى النجم الربتغايل ال��دويل البالغ م��ن العمر
 37عاماً رغبته يف موا�صلة اللعب يف م�سابقة دوري
قوية قبل نهائيات ك��أ���س ال�ع��امل  2022امل�ق��ررة يف
قطر ،والتي من املتوقع �أن تكون �آخر ن�سخة من ك�أ�س
العامل ي�شارك فيها خالل م�سريته .وذكرت التقارير
�أن العر�ض ال�سعودي يت�ضمن دفع  30مليون يورو
م�ق��اب��ل ان �ت �ق��ال ال�ل�اع ��ب ،وح�صول
رون� ��ال� ��دو ع �ل��ى  125مليون
يورو يف املو�سم الواحد.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الرقم
ال �ق �ي��ا� �س��ي ال �ع��امل��ي احل ��ايل
يف �� �ص� �ف� �ق ��ات ان � �ت � �ق� ��االت
ال�لاع �ب�ين ال ي� ��زال يتمثل
يف � �ص �ف �ق��ة ان �ت �ق ��ال النجم
الربازيلي نيمار من بر�شلونة
الإ�سباين �إىل باري�س �سان جريمان
الفرن�سي م�ق��اب��ل 222
مليون يورو.

م��ن قبل الإدارة الفنية للفريق ،
و�أن النادي قد ي�ستغل ارتفاع قيمته
ال���س��وق�ي��ة ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن مقابل
بيعه وال ��ذي يتم�سك ال �ن��ادي ب�أال
يقل عن  80مليون يورو.
وي��رت �ب��ط ل �ي��او ب �ع �ق��د م ��ع ميالن
حتى  2024كما ارت�ف�ع��ت قيمته
ال�سوقية �أك�ثر من مرة يف ال�شهور
املا�ضية حتى بلغت  70مليون يورو
يف ي��ون�ي��و امل��ا� �ض��ي م��ا دف ��ع النادي
الإي� �ط ��ايل �إىل حم ��اول ��ة حت�صني

ال�ل�اع ��ب م ��ن خ �ل�ال ع �ق��د جديد
يربطه ب��ال�ن��ادي حتى  2027مع
زي ��ادة رات �ب��ه �إىل  6م�لاي�ين يورو
يف املو�سم الواحد فيما طلب وكيل
الالعب زيادة الرتب �إىل  7ماليني
يورو.
وب��دا ميالن حري�صا ه��ذا ال�صيف
على احلفاظ على ا�ستقرار الفريق
الفني حيث كانت حتركات النادي
هادئة يف املريكاتو ال�صيفي.
وت � �ع� ��اق� ��د ال � � �ن� � ��ادي م � ��ع امل� �ه ��اج ��م
ال �ب �ل �ج �ي �ك��ي دي� �ف ��وك �أوري � �ج � ��ي يف
�صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده
م��ع ليفربول الإجن�ل�ي��زي ليعو�ض
رحيل الإيفواري فرانك كي�سي �إىل
بر�شلونة الإ�سباين كما �ضم الالعب
�أل �ي �� �س��ان��درو ف �ل��وري �ن��زي م��ن روما
�إ��ض��اف��ة ال��س�ت�ع��ادة �أك�ث�ر م��ن العب
بعد انتهاء ف�ترة �إع��ارت�ه��م لأندية
�أخرى مثل يا�سني عديل بعد انتهاء
�إعارته لفريق بوردو الفرن�سي.
ويف نف�س الوقت  ،مل يفقد ميالن
وم��دي��ره ال�ت�ق�ن��ي م��ال��دي�ن��ي الأمل
يف �إم �ك��ان �ي��ة � �ض��م الع� ��ب �أو �أك�ث�ر
لتدعيم ��ص�ف��وف ال�ف��ري��ق وقدرته
على املناف�سة بقوة يف املو�سم املقبل
خا�صة مع م�شاركة ميالن يف دوري
�أبطال �أوروبا.
وي�ستهل ميالن رحلة ال��دف��اع عن
لقبه يف الدوري الإيطايل مبواجهة
�أودينيزي يوم � 13أغ�سط�س املقبل.

ديوكوفيت�ش يفتتح مالعب كرة
م�ضرب قرب «�أهرامات» البو�سنة
اف�ت�ت��ح ال���ص��رب��ي ن��وف��اك دي��وك��وف�ي�ت����ش امل �ت��وج الأح ��د بلقبه احلادي
وال�ع���ش��ري��ن يف ال �ب �ط��والت ال �كب��رى ل �ك��رة امل �� �ض��رب ب�ع��د ف ��وزه على
الأ�سرتايل نيك كرييو�س يف نهائي وميبلدون ،مالعب لكرة امل�ضرب
يف "برياميد بارك" يف البو�سنة التي يزورها بانتظام لـ"�إعادة �شحن
طاقته" .دي��وك��وف�ي�ت����ش ،امل �ع��روف ب��اه�ت�م��ام��ات��ه ب��روح��ان �ي��ات العهد
اجلديد ،مولع ببلدة في�سوكو اجلبلية ،حيث يتدفق الآالف كل عام
لزيارة الأهرامات التي يعتقد البع�ض �أنها قدمية من �صنع الإن�سان
ولها قدرات عالجية ،وهي ادعاءات يرف�ضها العلماء.
وزار الالعب ال�صربي البالغ  35عاماً ،املوقع للمرة الأوىل يف العام
 2020وو�صفه ب�أنه "جنة على الأر�ض" .وعاد ديوكوفيت�ش �إىل
جممع "هرم ال�شم�س البو�سني" �أربع مرات على الأقل� ،سواء مبفرده
�أو مع عائلته ،ليحظى دائ ًما برتحيب حار من م�ؤ�س�س املوقع �سمري
عثمانافيت�ش.
وفقاً لعثمانافيت�ش ،وهو رجل �أعمال وعامل �آث��ار بو�سني ،ف�إن فكرة
بناء "مركز تدريب �إقليمي" مع ملعبني ،ولدت خالل زيارة الالعب
الأخرية يف �شهر �آذار/مار�س املا�ضي.
وقال النجم ال�صربي بعد و�صوله �إىل املركز اجلديد "هذا يوم خا�ص
لفي�سوكو والبو�سنة واملنطقة ب�أ�سرها والتن�س والريا�ضة".
و�أ� �ض��اف �أن "ر�سالة ه��ذا ال�ي��وم ه��ي ال���س�لام وال��ري��ا��ض��ة وامل�ستقبل
وال�صحة" بينما رحب به املئات من امل�شجعني املتواجدين بالقرب من
غابة كثيفة بت�صفيق حار.
وخا�ض ديوكوفيت�ش مباريات ا�ستعرا�ضية مع الكرواتي �إيفان دوديغ،
ال�سلوفيني �أليا�ش بيديني والالعب املحلي �ألدين �ستكيت�ش ملنا�سبة
افتتاح املركز.
وفيما ظهرت عليه عالمات االرتياح الكبرية ،قدم ديوكوفيت�ش ً
عر�ضا
غ�ير ع��ادي ،م��ا جعل اجلمهور ي�ضحك حيث تظاهر بالتجادل مع
احلكام �أو حماولة "ر�شوتهم".
وقال "ديوكو" لل�صحافيني بعد املباريات اال�ستعرا�ضية "هنا ،ن�شعر
بب�ساطة ب��ال�ط��اق��ة ،ك��ل ع�ل��ى طريقته اخل��ا��ص��ة .بالن�سبة يل ،هذه
واحدة من �أكرث الأماكن ن�شاطا على هذا الكوكب ،والتي ر�أيت الكثري
منها".
و�أ�ضاف "�أ�شعر بب�ساطة �أن كل حلظة �أق�ضيها هنا متلأين بالطاقة
ومتنحني القوة ملواجهة التحديات امل�ستقبلية يف التن�س ويف احلياة".
وي�ستمر اجل��دل ب�إحاطة امل�صنّف �أول عامل ًيا �سابقًا حيث ا�ستبعد �أن
ي�شارك يف بطولة الواليات املتحدة املفتوحة يف ظل مت�سكه برف�ض
تلقي اللقاح امل�ضاد لفريو�س كورونا.
وبح�سب ال�ق��وان�ين ال�سارية حالياً يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،فا�ستمرار
رف�ض ال�صربي للقاح �ضد "كوفيد "-19يعني �أنه غري قادر على
امل�شاركة يف فال�شينغ ميدوز� ،آخر البطوالت الأربع الكربى واملقررة
بني � 29آب�-أغ�سط�س و� 11أيلول�-سبتمرب املقبلني .و�سبق لل�صربي
�أن دفع ثمن رف�ضه تلقي اللقاح برتحيله يف بداية العام احلايل من
�أ�سرتاليا ،وبالتايل مُ ِن َع من خو�ض �أوىل البطوالت الأرب��ع الكربى
وح ِر َم من حماولة الفوز بلقبه العا�شر يف ملبورن واحلادي والع�شرين
ُ
يف الـ"غراند �سالم" حينها ،لكنه عو�ض يف وميبلدون وبات ثاين �أكرث
الالعبني �إحرازاً للألقاب الكربى خلف الإ�سباين رافايل نادال ""22
و�أمام ال�سوي�سري روجيه فيدرر "."20

ذكر تقرير �إخباري �أن املهاجم الأملاين �سريج غنابري
يقرتب من توقيع عقد جديد طويل الأجل مع نادي
بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الأملاين لكرة القدم.
وذكرت جملة كيكر الريا�ضية �أن غنابري  -26عاماً-
ي�شعر بارتياح �إزاء عر�ض بايرن ،ويتبقى فقط مناق�شة
بع�ض التفا�صيل املتعلقة بالتجديد.
و�أ�ضافت املجلة �أن الالعب والنادي "يثقان يف التو�صل
�إىل اتفاق يف امل�ستقبل القريب حول متديد التعاقد
�إىل ما بعد ع��ام  ،2023وذل��ك مل��دة �أربعة �أو خم�سة
�أعوام �أخرى".

وك��ان غ�ن��اب��ري ا��ض��م �إىل ب��اي��رن ميونخ ع��ام 2017
وكانت املفاو�ضات حول جتديد العقد �إىل ما بعد العام
املقبل� ،صعبة يف البداية ،وهو ما �أثار التكهنات حول
�إمكانية رحيله دون مقابل بعد نهاية املو�سم املقبل.
لكن مدير ال�ك��رة ب�ن��ادي ب��اي��رن ميونخ ح�سن �صالح
حميديت�ش ،قال يف يونيو -حزيران املا�ضي �إن "النادي
يرغب بالت�أكيد يف بقاء غنابري مع الفريق" ،وذكرت
جم�ل��ة كيكر �أن ال�لاع��ب يف�ضل جت��دي��د ال�ع�ق��د مع
بايرن ميونخ ،رغ��م ما ي�تردد ح��ول اهتمام ت�شيل�سي
الإجنليزي بالتعاقد معه.

را�شفورد يتطلع لبداية خمتلفة
مع مدرب يونايتد اجلديد
قال مهاجم مان�ش�سرت يونايتد ماركو�س را�شفورد،
�إن ��ه "يتطلع ل�ب��داي��ة ج��دي��دة خمتلفة حت��ت قيادة
امل ��درب ال�ه��ول�ن��دي �إري ��ك ت��ن ه��اغ ب�ع��د م���س�يرة غري
موفقة يف املو�سم املا�ضي".
وغاب را�شفورد عن بداية املو�سم املا�ضي ب�سبب �إ�صابة
يف الكتف وتراجع م�ستوى �أدائه و�أحرز �أربعة �أهداف
فقط يف  25م �ب��اراة لعبها يف ال ��دوري الإجنليزي
املمتاز ،بينما احتل مان�ش�سرت يونايتد املركز ال�ساد�س
بني ف��رق البطولة الع�شرين يف نهاية املو�سم حتت
قيادة املدرب امل�ؤقت رالف راجننيك.
كما فقد را��ش�ف��ورد " 24عاماً" مكانه يف املنتخب
الإجن�ل�ي��زي �أي���ض�اً .ومل ي���ش��ارك ال�لاع��ب م��ع فريق
املدرب غاريث �ساوثغيت منذ املباراة النهائية لبطولة

�أوروب � ��ا ال �ع��ام امل��ا��ض��ي وال �ت��ي ان�ت�ه��ت ب �ف��وز املنتخب
الإيطايل باللقب.
ً
وق �ب��ل م� �ب ��اراة ودي� ��ة ا� �س �ت �ع��دادا ل�ل�م��و��س��م اجلديد
�أم ��ام م�ل�ب��ورن ف�ي�ك�ت��وري الأ� �س�ت�رايل ق��ال را�شفورد
لل�صحفيني �أم�س اخلمي�س "بالن�سبة يل هذه بداية
جديدة وهو ما كنت �أتطلع �إليه.
"لي�س من الطبيعي احل�صول على عطلة طويلة".
و�أ�ضاف را�شفورد "هذه هي املرة الأوىل ايل �أكون فيها
مع الفريق من البداية "خالل اال�ستعداد للمو�سم"
و�أ��ش�ع��ر �أن�ن��ي �أف���ض��ل م��ن امل�ع�ت��اد عندما كنت ان�ضم
للمنتخب و�أعود بعد بداية اال�ستعداد للمو�سم.
"هذه فر�صة لتحقيق انطالقة جديدة .و�أن��ا جاهز
لالنطالق من جديد".
ولعب را��ش�ف��ورد  45دقيقة يف امل �ب��اراة ال��ودي��ة التي
ف��از فيها يونايتد على ليفربول  0-4يف بانكوك
يف وق��ت �سابق من الأ�سبوع احل��ايل ،وه��ي �أول
مباراة يخو�ضها يونايتد حتت قيادة املدرب
اجلديد تن هاغ.
و�سيلتقي ي��ون��اي�ت��د م��ع م�ل�ب��ورن فيكتوري
اليوم اجلمعة يف ملعب ملبورن للكريكيت.
وع��ن ت ��أث�ير امل ��درب اجل��دي��د ق��ال را�شفورد
"�أول �أ�سبوعني ون�صف الأ�سبوع من التدريبات
كانت جيدة وحت�سن م�ستوانا كثرياً والفريق �أ�صبح
�أكرث لياقة من املو�سم املا�ضي.
"هناك جمال كبري ج��داً للتح�سن ..و�أن��ا �أتطلع
خل��و���ض امل ��زي ��د م ��ن املباريات
واال�ستعداد للمو�سم".

ما م�صري القط الري بعد مغادرة جون�سون لدوانيننغ �سرتيت؟

اجلمعة  15يوليو  2022م  -العـدد 13594

بانوراما

2022 - Issue No 13594

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

بد�أت الت�سا�ؤالت حتوم حول م�صري القط الري ،كبري �صائدي الفئران يف مقر احلكومة الربيطانية " 10داونينع
�سرتيت" ،بعد �أن قرر رئي�س الوزراء بوري�س جون�سون التنحي عن من�صبه.
وح�سب تقرير ل�صحيفة "الإندبندنت" ف�إن الري يعترب حمبوبا �أكرث من �أي رئي�س وزراء ،وهو �أحد �أعمدة احلكومة
الربيطانية ،وكان الوجه الودي يف "داونينغ �سرتيت" لأكرث من عقد من الزمن ،ولأنه مملوك من الناحية الفنية
للموظفني يف داونينغ �سرتيت لذا فلن يغادر مع جون�سون.
وقال ح�ساب على "تويرت" با�سم القط الري�" :أنا على ا�ستعداد للعمل كرئي�س وزراء م�ؤقت لأن هذا ب�صراحة �أقل
�سخافة من فكرة بقاء بوري�س جون�سون ملدة �أطول".
ومت تبني الري من دار للأيتام ،وعمل يف مقر �إقامة رئي�س الوزراء الربيطاين منذ  15فرباير  .2011ومتكن من
العمل باعتباره �صائد الفئران الرئي�سي يف ثالث حكومات :حتت قيادة ديفيد كامريون وترييزا ماي والآن حتت
قيادة بوري�س جون�سون.
وتعي�ش القطط يف م�ساكن احلكام الربيطانيني منذ القرن اخلام�س ع�شر .ومنذ عام � 1929أ�صبح لديهم و�ضع
ر�سمي وراتب  100جنيه يف ال�سنة .وكان �أ�شهرهم يف القرن الع�شرين هو القط همفري ،الذي كان مبثابة �صائد
فئران حتت قيادة مارغريت تات�شر وجون ميجور وتوين بلري .وتويف القط همفري يف عام  2008عن عمر يناهز
 18عاما.
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باعت طفلها من �أجل عملية جتميل لأنفها

خدعت �أ�سر املوتى بـرماد مزيف للأحبة

يف جرمية عك�ست جترد امر�أة من م�شاعر الأمومة� ،ألقت
ال�سلطات يف داغ�ستان برو�سيا القب�ض على �سيدة باعت
طفلها البالغ من العمر � 5أيام فقط ،مقابل مال �أرادت
�أن ت�ستخدمه لإجراء عملية جتميل لأنفها.
وكانت امل��ر�أة البالغة من العمر  33عاما ،والتي مل يتم
ذك��ر ا�سمها ،قد �أبلغت جارتها �أنها تريد بيع ر�ضيعها،
بعد �أيام من �إجنابه ،لت�ساعدها وجتد زوجني يرغبان يف
�شرائه .وبالفعل ،وجدت اجلارة زوجني ل�شراء الر�ضيع،
و��س�ل�م�ت��ه الأم ل�ه�م��ا م�ق��اب��ل دف �ع��ة ق��دره��ا  274جنيها
�إ�سرتلينيا .بعد ذل��ك ،عندما احتاج الر�ضيع �إىل عالج
طبي ،طلب الزوجان �شهادة ميالده ،لكنها مل ت�سلمها �إال
مقابل  1370جنيها �إ�سرتلينيا �أخرى.
وادعت الأم للزوجني �أنها ال تعمل ولي�س لديها عمل �أو
مكان تعي�ش فيه �أو مال على الإطالق ،لكنها قالت لهما
الحقا �إن�ه��ا تنوي ا�ستخدام الأم ��وال التي ك�سبتها من
بيع طفلها لإجراء عملية جتميل لأنفها ،وفق ما ذكرت
�صحيفة "مريور" الربيطانية.
وزع�م��ت امل ��ر�أة �أن�ه��ا بحاجة �إىل "�أنف جديد" لتتنف�س
ب�شكل �أف�ضل ،لكن قبل �أن حت�صل على املبلغ املتبقي� ،ألقت
ال�شرطة القب�ض على الثالثة بتهمة االجتار بالب�شر.

اعرتفت مديرة دار جنازات يف والية كولورادو الأمريكية بارتكابها
جرائم بيع �أع�ضاء جلثامني ب�شرية مت دفنها مبعرفة الدار.
وق��ال��ت املتهمة ميغان هي�س ،البالغة م��ن العمر  45ع��ام��ا� ،إنها
قامت ب�إعطاء عمالئها رماد مزيف جلثث املتوفني ،ومن املنتظر
�أن تقودها هذه االعرتافات لعقوبة ق�صوى بال�سجن ملدة  20عاما.
�أم��ا التهم الأخ��رى املوجهة �ضد هي�س ف�سيتم �إ�سقاطها مبوجب
اتفاق الإقرار بالذنب.
وقامت هي�س ووالدتها �شرييل ك��وخ ،ب ��إدارة دار جنائز �صن�سيت
مي�سا يف م��ون�تروز ،ومت القب�ض عليهما يف ع��ام  2020ووجهت
�إليهما  6تهم باالحتيال عرب الربيد و 3تهم بالنقل غري القانوين
ملواد خطرة.
وذكرت الئحة اتهام �صادرة عن هيئة حملفني كربى �أنه من عام
 2010حتى عام  ،2018عر�ضت هي�س وكوخ حرق اجلثث وتقدمي
الرفات للعائالت بتكلفة  1000دوالر �أو �أك�ثر ،لكن العديد من
عمليات حرق اجلثث مل حتدث �أبدا.
ويف ع�شرات املنا�سبات ،نقلت هي�س وكوخ اجلثث �أو �أجزاء منها �إىل
�أط��راف ثالثة متار�س جت��ارة �أع�ضاء ب�شرية ،دون علم العائالت،
وفقا لوزارة العدل الأمريكية.
وق��ال��ت ال�سلطات �إنهما �شحنا جثثاً و�أج ��زاء م��ن �أج���س��ام املوتى
ثبتت �إ�صابتها ب�أمرا�ض معدية ،مبا يف ذلك التهاب الكبد  Bو ،C
وفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية ،على الرغم من ت�صديق امل�شرتين
ب�أن البقايا كانت خالية من الأمرا�ض.

�سجن مغامر ب�سبب قفزة
�أ� �ص��در ق��ا���ض �إ� �س �ب��اين حكما ع�ل��ى امل�غ��ام��ر ج ��ورج كينج
طوم�سون بال�سجن مل��دة � 4أ�شهر م��ع وق��ف التنفيذ يف
�إ�سبانيا بعد قفزه م��ن �أع�ل��ى و�أ� �س��رع قطار �أف �ع��واين يف
�أوروبا يف مدينة املالهي بورت �أفينتورا.
واع�ت�رف ال�لاع��ب البالغ م��ن العمر  22عاما باقتحام
متنزه ب��ورت �أفينتورا الرتفيهي يف كو�ستا دورادا قبل
افتتاحه وال�ه�ب��وط باملظلة م��ن �أع�ل��ى قمة ري��د فور�س،
التي يبلغ ارتفاعها  367قدما وب�سرعة ق�صوى تبلغ
 112ميال يف ال�ساعة .وقد حكم على الباحث عن الإثارة،
الذي ُ�سجن بتهمة ت�سلق "ذا �شارد" يف لندن عام ،2019
م��ن ق�ب��ل حم�ك�م��ة يف ب��ر��ش�ل��ون��ة ب�ع��د اع�ت�راف��ه بارتكاب
جرمية اقتحام ودخول م�ؤ�س�سة مفتوحة للجمهور.

اكت�شاف رماد � 8آالف من �ضحايا اجلي�ش النازي

�أعلن املعهد البولندي للذكرى الوطنية ،الذي يحقق يف اجلرائم
ال�ن��ازي��ة وال�شيوعية ،اكت�شاف وان�ت���ش��ال ح��وايل  17,5ط� ًن��ا من
الرماد الب�شري بالقرب من مع�سكر اعتقال نازي �سابق يف البالد.
واكت�شفت هذه البقايا يف �إيلوفو �أو�سادا يف غابة بيالوت�سكي بالقرب
من موقع مع�سكر االعتقال ال�سابق ديالدوفو (�أو �سولداو باللغة
الأمل��ان�ي��ة) ال��ذي يبعد  150كيلومرتا �شمال وار��س��و وبني �أثناء
احتالل بولندا من قبل �أملانيا النازية يف احلرب العاملية الثانية.
منذ غ��زو ب��ول�ن��دا يف �أيلول�-سبتمرب  ،1939ا�ستخدم مع�سكر
�سولداو للعبور واعتقال وت�صفية املعار�ضني ال�سيا�سيني و�أع�ضاء
النخب البولندية واليهود.
يقدر البع�ض عدد ال�سجناء الذين قتلوا يف �سولداو بنحو � 30ألف
�شخ�ص ،لكن حتى الآن ،ال ت�سمح امل�صادر التاريخية بت�أكيد ذلك.
وق ��ال ت��وم��ا���ش يانكوف�سكي امل��دع��ي ال �ع��ام يف امل�ع�ه��د الأرب �ع��اء �إن
اكت�شاف هذا املكان "ي�سمح لنا بالت�أكد من �أن ثمانية �آالف �شخ�ص
على الأقل ماتوا هنا" .وقدر هذا العدد بف�ضل وزن البقايا �إذ �إن
�أي ج�سد يعادل كيلوغرامني من الرماد تقريبا.
وق��ال يانكوف�سكي "من املحتمل �أن يكون ال�ضحايا الذين دفنوا
يف هذا القرب ُقتلوا حوايل عام  1939وكان معظمهم من النخبة
البولندية".
ويف  1944مت تكليف ال�سجناء اليهود ب�إخراج اجلثث و�إ�ضرام النار
فيها من �أجل حمو �آثار جرائم احلرب النازية.

�ضربة جديدة لهريد يف
ق�ضية الت�شهري بجوين ديب
رف�ضت قا�ضية يف فريجينيا طلباً
ك��ان��ت ت�ق��دم��ت ب��ه امل�م�ث�ل��ة �أمبري
هريد "� 36سنة" لإع��ادة املحاكمة
يف ق�ضية الت�شهري التي خ�سرتها
�أم��ام زوج�ه��ا ال�سابق ج��وين ديب.
وك� ��ان حم��ام��و ه �ي�رد ط �ل �ب��وا من
ال�ق��ا��ض�ي��ة ب�ي�ن��ي �أزك� ��اري� ��ت �إلغاء
ح�ك��م هيئة املحلفني ال ��ذي ي�أمر
هريد بدفع تعوي�ض لديب قيمته
ع�شرة م�لاي�ين دوالر ،بالإ�ضافة
�إىل �إع�لان بطالن املحاكمة ،لكنّ
طلبهم لقي رف�ضاً من القا�ضية.
وي �ع ��ود ��س�ب��ب ط �ل��ب ه�ي�رد �إع� ��ادة
املحاكمة �إىل �أنّ ع���ض��واً يف هيئة
امل�ح�ل�ف�ين مل ي �ك��ن ال��رج��ل الذي
ا�ستدعته املحكمة بل ابنه ،يف خط�أ
وقع لت�شابه ا�سمي الرجلني.
و�أك � � ��دت �أزك � ��اري � ��ت "عدم وج ��ود
�أي دل�ي��ل على ت��زوي��ر �أو خمالفة
ح�صلت" ،و�أنّ ال �ع �� �ض��و املحلف
"كان ي�ستويف ال�شروط القانونية
لتوفري هذه اخلدمة".
و�أ�ضافت "مت التحري عنه وجل�س
�أم � � ��ام ه �ي �ئ��ة امل �ح �ل �ف�ين ب�أكملها
وت��داول يف �ش�أن الق�ضية وتو�صل
�إىل احلكم".
وك��ان��ت ت��و��ص�ل��ت ه�ي�ئ��ة املحلفني
يف الأول م ��ن حزيران-يونيو
�إىل �أنّ دي ��ب وه�ي��رد م�س�ؤوالن
ع��ن ال�ت���ش�ه�ير ،لكنها ان �ح��ازت يف
ح�ك�م�ه��ا �إىل جن��م �سل�سلة �أف�ل�ام
"ذي بايرت�س �أوف ذي كاريبيني"
بعد حماكمة مكثفة ا�ستمرت �ستة
�أ��س��اب�ي��ع ا ّت �ه��م خ�لال�ه��ا ك � ّل منهما
الآخر مبمار�سات عنفية.
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تكاد تفارق احلياة ب�سبب ورقة نقدية ملوثة

عار�ضة �أزياء تعر�ض ت�صاميم نيكول �سانتو�س خالل �أ�سبوع املو�ضة يف تايالند  -ا ف ب

كاظم ال�ساهر :يحزنني �أن بع�ض �شعوبنا تعاين معاناة رهيبة
�أع��رب النجم العراقي ،كاظم ال�ساهر ،عن حزنه ب�سبب املعاناة الرهيبة
لبع�ض �شعوب العامل العربي" ،م�ضيفا �أن "ال �أحد ميتلك �ضمريا ير�ضى
باملعاناة التي يعي�شها اللبنانيون" .وقال كاظم ال�ساهر يف كوالي�س حفله
الذي �أحياه مبدينة �إ�سطنبول الرتكية ،مبنا�سبة عيد الأ�ضحى�" :أمتنى �أن
يكون الوطن العربي دائما حتت خيمة ال�سالم واملحبة ،و�أن تعود احلياة من
جديد ،و�أن يعود الأمل" .و�أ�ضاف" :احلقيقة ،يحزنني �أن �أرى بع�ضا من
�شعوبنا تعاين هذه املعاناة الرهيبة".
و�أع��رب الفنان العراقي عن �سعادته
ب�إحياء حفل يف لبنان ،ويف م�صر بعد
غياب ،م�ستطردا" :بالت�أكيد �س�أكون
�أ�سعد عندما �أغني يف بلدي العراق.
�أمت �ن ��ى �أن ت �ت �ح � ّق��ق ه ��ذه الأم � ��اين،
وكل ما علينا �أن نتفاءل ونبقي على
نافذة الأمل مفتوحة" .وعن ر�سالته
ل �ب�ي�روت ،ال �ت��ي ع�صفت ب�ه��ا �أزم ��ات
متتالية منذ غيابه عنها ،ق��ال" :ال
�أحد ميتلك �ضمريا ير�ضى ب�أن يرى
ال�شعب اللبناين يتعذب مبثل هذا
العذاب ،وبهذه امل�أ�ساة التي نراها يوميا" .وتابع�" :أنا ال �أتك ّلم فقط عن
ال�شعب اللبناين ،بل �أتك ّلم عن الوطن العربي عموما ،وك�أنه كل يوم ي�أتي
دور �شعب جديد ليدمروه ،ولكن ال�شعب اللبناين رائع ،ولديه الأمل ب�أن
يبني بلده من جديد ،و�أن يكافح الف�ساد ،كما �أنه ميتلك الطموح ب�أن يعيد
لبنان �أف�ضل مما كان ،وكما قلت علينا دائما �أن نبقى متفائلني".

الف�سيف�ساء يزين �شوارع اخلرطوم
يوظف فنانون �سودانيون املواد املحلية كاحلبوب الغذائية و�أ�صداف البحر
واحل�صى والرمال البي�ضاء يف ن�شر فن الف�سيف�ساء الذي بد�أ يكت�سب رواجا
وا�سعا يف �أو�ساط املجتمع ال�سوداين.
و�شهدت ال�سنوات القليلة املا�ضية اهتماما ملحوظا من جانب ال�سودانيني
بفن الف�سيف�ساء الذي بد�أ ي�شق طريقه بقوة يف املعار�ض املحلية ،مع �سعي
املخت�صني لال�ستفادة من هذا الزخم يف التوثيق للح�ضارة ال�سودانية.
وعلى الرغم من حداثة عهدها يف ال�سودان� ،إال �أن الف�سيف�ساء تعترب من
�أقدم فنون الت�صوير يف العامل ،وتع ّرف على �أنها فن وحرفة �صناعة املكعبات
ال�صغرية وا�ستعمالها يف زخرفة وتزيني الفراغات الأر�ضية واجلدارية عن
طريق تثبيتها بالبالط فوق الأ�سطح الناعمة ،وت�شكيل الت�صاميم املتنوعة

ماريلني مونرو مل متلك
املال الكايف عند موتها
ت�ستعد من�صة نتفلك�س لطرح فيلم Blonde

ال� ��ذي ي� ��دور ح ��ول ق���ص��ة احل �ي ��اة امل�أ�ساوية
لل�شهرة للنجمة الأمريكية ماريلني مونر و
املولودة نورما جني مورتن�سون وذلك يف �شهر
�أيلول � -سبتمرب املقبل.
ال��درام��ا مقتب�سة م��ن الكتاب الأف�ضل مبي ًعا
للم�ؤلفة ج��وي����س ك ��ارول �أوت ����س ال���ص��ادر عام
 2000والذي يحمل اال�سم نف�سه .
ماريلني م��ون��رو وه��ي �إح��دى ال��وج��وه الأكرث
�شهرة عرب العقود ،ماتت �شبه مفل�سة ،ح�سب
ما �أوردت �أوت�س خالل مهرجان Fantastic
 Filmيف �سوي�سرا.
وقالت �أوت�س ان مونرو جنت الكثري من املال
لكثري من الرجال ،ولكن لي�س الكثري لنف�سها،
فهي عندما توفيت عن عمر يناهز  36عامًا،
مل تكن متتلك املال الكايف جلنازة منا�سبة.

مت �إدخ��ال ام��ر�أة م��ن والي��ة كنتاكي الأمريكية يف حالة
�إ�سعافية �إىل امل�ست�شفى بعد �أن الم�ست ورقة نقدية من
فئة ال��دوالر ي�شتبه ب�أنها حتتوي على م��ادة الفنتانيل
املخدرة يوم الأحد.
تقول ري��ن بري�سون يف من�شور لها على في�سبوك� ،إنها
كانت تقود �سيارتها مع زوجها جو�ستني و�أطفالها ،عرب
نا�شفيل ،عندما توقفت ال�ستخدام دورة مياه يف مطعم
م��اك��دون��ال��دز .وك��ان��ت حت�م��ل طفلها ال�ب��ال��غ م��ن العمر
ثالثة �أ�شهر �أثناء انتظارها ال�ستخدام احلمام ،عندما
�شاهدت ورقة نقدية من فئة دوالر على الأر�ض.
و�أ�ضافت “ :قمت بالتقاط الورقة النقدية دون تردد،
وجم��رد �أن عدنا �إىل ال�سيارة ،ب��د�أت �أع��اين من �أعرا�ض
غريبة ت�سببت بال�شعور بالتخدير ،اب �ت��داء م��ن كتفي
وان�ت�ه��اء بجميع �أن �ح��اء ج�سمي .ب��ال�ك��اد ك�ن��ت �أ�ستطيع
التحدث �أو التنف�س”.

عائ�شة ديالو� ..أم الأيتام وفاقدي ال�سند يف موريتانيا
قبل رب��ع ق��رن ب��د�أت عائ�شة ديالو تنفيذ الفكرة
التي طاملا راودتها ..ف�أثناء جتوالها عندما كانت
تتاجر بني موريتانيا وبع�ض ال��دول الإفريقية،
ك��ان��ت ت �� �ص��ادف �أط �ف��اال م��وري�ت��ان�ي�ين ل ��دى �أ�سر
وجمعيات �إفريقية فلم يعجبها �أن ال يجد �أطفال
بلدها م�أوى داخل موريتانيا ،فقررت �إن�شاء م�أوى
للأطفال؛ الأيتام وفاقدي ال�سند و�أبناء العجزة..
"ح�صلت ع�ل��ى ترخي�ص ملنظمة عائ�شة ديالو
لتغذية الأط�ف��ال ع��ام  ،2006لكن ن�شاط رعاية
و�إيواء الأطفال بد�أ قبل ذلك باثني ع�شر عاما".
ت�ق��ول عائ�شة دي��ال��و متحدثة مل��وق��ع �سكاي نيوز
عربية.
ا�شتهرت ديالو يف حمل �إقامتها بنواذيبو ببحثها
عن الأط�ف��ال الذين هم بحاجة للرعاية ،فكانت
تتلقى ات�صاالت من معارفها بخ�صو�ص �أطفال
حتب�سهن �أمهاتهم يف غ��رف مغلقة ومي�ضني يف
مغامراتهن التي قد ت�ستمر يوما �أو يومني.
تقول عائ�شة ملوقع �سكاي نيوز عربية" :كنت حني

ي��ردين ات�صال عن طفل من ه ��ؤالء �أك�سر الباب
و�آخ��ذ الطفل ،و�أت ��رك لأم��ه رق��م هاتفي لتت�صل
بي عندما تعود ..ودائما حت�ضر الأم فتجد طفلها
يف حالة جيدة ..قد تغذى ولب�س ونام؛ فتقرر �أن
ت�ترك��ه ع�ن��دي ..وعندما ا�شتهر �أم��ري �أ�صبحت
بع�ض الن�ساء يح�ضرن يل �أطفالهن".
ع ��ام  2004ع ��ادت ع��ائ���ش��ة دي��ال��و م��ن الواليات
املتحدة بعد �سنة ق�ضتها يف �ضيافة �شقيقها املقيم
ه �ن��اك ،ومب���س��اع��دت��ه وم���س��اع��دة زوج �ه��ا ا�شرتت
قطعة �أر���ض يف العا�صمة االقت�صادية ملوريتانيا
نواذيبو ،و�شيدت عليها مقرا حلمعيتها عام 2009
مب�ساعدة �سياح غربيني.
وت�ؤكد عائ�شة ديالو ملوقع �سكاي نيوز عربية �أن
جمعيتها ا�ستطاعت �أن جتمع �شمل بع�ض الأطفال
بذويهم "كان لدينا طفالن لأب من بوركينافا�سو
ه�ج��ره�م��ا يف ن��واذي �ب��و ،وا��س�ت�ط�ع�ن��ا االت �� �ص��ال به
وتواعدنا معه يف نواك�شوط ،فح�ضر وا�صطحب
طفليه �إىل بلده".

دمييت �أوزدميري ُت�صاب
بكورونا
ري قد �أ�صيبت
�أفادت و�سائل �إعالم عاملية �أن النجمة الرتكيةدمييت �أوزدمي 
بفريو�سكورونا ،ما �أدى اىل ت�أجيل ت�صوير فيلم "�أ�ساليب احلب" ،وتلقّت
دمييت عدد كبري من الر�سائل من قبل املتابعني الذين متنوا لها ال�شفاء
العاجل.
على �صعيد �آخر كانت قد احتفلت دمييت �أوزدميري بخطوبتها على الفنان
�أوزه��ان كوت�ش بح�ضور العائلة وبع�ض الأ�صدقاء لكن يبدو �أن الثنائي
م�ستعجل على الزواج.
وق��د ك�شفت التقارير ال�صحفية �أن دمييت ق��ررت حتديد موعد زفافها
والذي �سيكون يف � 28آب�-أغ�سط�س القادم .

كرمي عبد العزيز يك�شف
عن عمله يف رم�ضان القادم
ك�شف الفنان امل�صري ك��رمي عبد
العزيز عن الأ�سباب التي حم�سته
خل� ��و�� ��ض جت� ��رب� ��ة ف �ي �ل ��م "كرية
واجلن" ،ال��ذي عر�ض م��ؤخ��راً يف
ال���س�ي�ن�م��ا ،وح �ق��ق جن��اح �اً كبرياً،
ح �ي��ث ت �خ �ط��ت �إي � ��رادات � ��ه ال � �ـ 20
مليون.
وق � ��ال ك� ��رمي ع �ب��د ال �ع��زي��ز ملوقع
"�سكاي نيوز عربية" ":هناك عدة
�أ��س�ب��اب حم�ستني خل��و���ض جتربة
ف�ي�ل��م "كرية واجل� ��ن "� ،أو ًال �أن
ال��ورق مكتوب ب�شكل جيد وي�ضم
ك��وك �ب��ة ك �ب�يرة م��ن ال �ن �ج��وم على
ر�أ� �س �ه��م ال�ف�ن��ان��ة ال�ت��ون���س�ي��ة هند
�صربي ،التي عملت معها من قبل
يف فيلم "الفيل الأزرق ".
وحت� ��دث ك ��رمي ع �ب��د ال �ع��زي��ز عن
�أول ت� �ع ��اون � �س �ي �ن �م��ائ��ي يجمعه
بالفنان �أحمد عز ،قائ ً
ال�" :سعيد
ج ��داً لأن �ن��ي اك�ت���س�ب��ت �أخ حقيقي
و�صديق عزيز ،فهو على امل�ستوي
املهني حمرتف وجنم كبري وعلى
امل �� �س �ت��وى ال���ش�خ���ص��ي ��ش�خ����ص يف
منتهى الرقي واالح�ترام ،وخالل
عملنا مل نختلف ��س��وي��ا ع�ل��ى �أي
�شيء".
وفيما يخ�ص �شخ�صية "كرية"،
ال� �ت ��ي ي �ق��دم �ه��ا � �ض �م��ن �أح � � ��داث
ال�ف�ي�ل��م ،ق ��ال ك ��رمي ع�ب��د العزيز
ال���ش�خ���ص�ي��ة ك ��ان ��ت � �ص �ع �ب��ة ج ��داً
وب �ه��ا ج��وان��ب ك �ث�يرة خ�ف�ي��ة ،فهو
�شخ�ص يعمل طبيباً ويتمتع بثقة
الإجن �ل �ي��ز ،ويتهمه �أق ��رب النا�س
�إليه باخليانة ،ولكنه يخفي �سرا
ك�ب�يرا وه��و �أن ��ه يعمل يف �صفوف
املقاومة.

