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كيف حتافظني على لياقتك يف 15 دقيقة؟
�أحد  عالية،  بدنية  ولياقة  وج��ذ�ب  ر�شيق  ج�شم  على  �حلفاظ  ميثل 

�أكرب �لتحديات �ل�شعبة �لتي تو�جهها �لن�شاء يف وقتنا �حلا�شر. 
�ملدربة  ك�شفت  �لربيطانية  ميل  ديلي  �شحيفة  م��ع  لها  حديث  ويف 
على  ت�شاعد  �لتي  �ملمار�شات  �أف�شل  عن  ف��روي��ذر  ناديا  �ل�شخ�شية 

�حلفاظ على �للياقة �لبدنية خالل وقت ق�شر، على �لنحو �لتايل:
قفي بقدمني متباعدتني و�أ�شابع قدميك ت�شر �إىل �خلارج، ومن ثم 
قفي على روؤو�س �أ�شابع �إحدى قدميك. �خف�شي ج�شمك �إىل �لأ�شفل 
بو�شعية �جللو�س، و�شعي يديك على خ�شرك، كرري �لتمرين بوترة 
بالقدم  �لتمرين  ك��رري  ثم  وم��ن  ��شرت�حة  خ��ذي  م��رة.   20 �شريعة 
�لأخرى.  لبناء ع�شالت ربلة �ل�شاق، تو�شي �أخ�شائية �لتغذية �شونا 
�لتي حتتوي على كميات كبرة من �لربوتني،  ويلكن�شون بالأطعمة 

مثل عجة �لبي�س، و�لدجاج �مل�شوي �خلايل من �لدهون. 
كما ن�شحت فرويذر باحلفاظ على رطوبة �جل�شم عرب �حلر�س على 

تناول كميات كبرة من �ملاء و�ل�شو�ئل قبل وبعد �لتمرين. 

العوامل الوراثية قد ت�سبب العقم
قالت عيادة "�آي يف �آي ميدل �إي�شت للخ�شوبة يف م�شقط" �إن �لعو�مل 
�لور�ثية متثل �أحد �لأ�شباب �لهامة، �لتي توؤثر على خ�شوبة �لزوجني، 
�لزوج،  �أو  �لزوجة،  لدى  �لور�ثية  �مل�شكلة  تظهر  �لأحيان  بع�س  ففي 

وقد ي�شرتك �لزوجان يف �ملعاناة من م�شاكل ور�ثية.
وقد تت�شبب �لعو�مل �لور�ثية مثل �نحر�ف �لكرومو�شومات، و�لتهاب 
يف  �ل��ور�ث��ي��ة  �مل�شاكل  م��ن  وغ��ره��ا  �لليفية  و�لأور�م  �ل��رح��م،  بطانة 
�لعقم.  و�أو�شحت �لعيادة، �أن تقنية �لتلقيح �ل�شطناعي يف �ملخترب 
تعد �إىل جانب �لعالجات �لإجنابية �لأخرى، و�شائل ت�شاعد يف معاجلة 
�لثال�شيميا  �ملنجلية  �خللية  مر�س  �ملفرد  �جلني  مثل  �ل�شطر�بات 
�لكرومو�شومات  وت�شوهات  �شاك�س"،  "تاي  ومر�س  �لكي�شي،  �لتليف 
مثل متالزمة د�ون، و�لق�شايا �لور�ثية �لأخرى، �لتي ثبت �أنها ت�شبب 
قبل  ور�ثية حمتملة  يعانون  لديهم  �لذين  �ملر�شى،  �لعقم. ويخترب 
بدء عالجات �لتلقيح �ل�شطناعي، باإجر�ء �لفح�س �جليني للجنني 
�لفح�شان على  �ل��زرع، ويعمل  و�لت�شخي�س �جليني قبل  �ل��زرع،  قبل 

منع �نتقال �لت�شوهات �لور�ثية �إىل �جلنني.

اأوميغا 3 مينح اأمال جديدا للم�سابني بالتوحد
بالتوحد  �مل�شابني  �لأط��ف��ال  ت��ن��اول  �أن  �إىل  حتليلية  در����ش��ة  �أ���ش��ارت 
 3 �أوميغا  �لدهنية  و�لأحما�س  بالفيتامينات  غنية  مكمالت غذ�ئية 

قد يقلل لديهم �أعر��س �ملر�س.
�لإجمال  �شملت يف  در��شة جتريبية   27 بيانات من  �لباحثون  وحلل 
1028 طفال م�شابا با�شطر�ب �لتوحد. وق�شم �لباحثون �مل�شاركني 
ي�شمل  مب��ا  متنوعة،  غذ�ئية  مكمالت  لتناول  ع�شو�ئية  ملجموعات 

�لفيتامينات و�أوميغا3 �أو تناول دو�ء وهمي.
وخل�س �لباحثون يف �لدر��شة �لتي ن�شرت يف دورية )بيدياترك�س( �إىل 
�أن �ملكمالت �لغذ�ئية �ملحتوية على �لفيتامينات و�أوميغا 3 كانت �أكرث 

فاعلية يف حت�شني �لكثر من �أعر��س �ملر�س.
�شمل  لكنه  �ملختلفة،  �ل��در����ش��ات  يف  تباين  �لتاأثر  ه��ذ�  �أن  و�أ���ش��اف��و� 
حت�شن مهار�ت �للغة و�لتفاعل �لجتماعي و�لنتباه و�لنوم و�لتو��شل 

وتقليل تكر�ر �ل�شلوك و�شرعة �لنفعال.
و�أ�شار �لباحثون يف �لدر��شة �إىل �أن حتليلهم �عتمد على بيانات در��شات 

جتريبية حمكمة، لكنها �ختربت �أنو�عا خمتلفة من �ملكمالت.
�خلروج  م��ن  در����ش��ت��ه��م  منع  مم��ا  �ل��ن��ت��ائ��ج،  قيا�س  ط��رق  تنوعت  كما 
بنتيجة حا�شمة عن نوع وكمية �ملكمالت �ملنا�شبة لالأطفال �مل�شابني 

بالتوحد.
ي�شاب  منها،  و�لوقاية  �لأمر��س  ملكافحة  �لأمركية  للمر�كز  ووفقا 
�لإ�شابة  ت�شخي�س  يتم  وع��ادة  بالتوحد.  تقريبا   59 بني  من  طفل 

باملر�س لدى �لأولد �أكرث من �لبنات.
�لغذ�ئية  �ملكمالت  �أن  �أظهرت  �لدر��شة �حلالية  �أن  �لرغم من  وعلى 
من  �أن��ه  �أك���دت  �أن��ه��ا  �إل  �مل�شابني،  �لأط��ف��ال  يبدو  فيما  ت�شاعد  تلك 

�ل�شابق لأو�نه تو�شية �لآباء بالبدء يف �إعطائها لأطفالهم.
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ما ل تعرفه عن الفلفل الأحمر املطحون
م�شحوق  ��شتخد�م  تهمل  �أل  فعليك  �ملميزة،  �لنكهات  ع�شاق  من  كنت  �إذ� 
�لفلفل �لأحمر، كونه ي�شيف مذ�قا خمتلفا، كما �أن له فو�ئد �شحية عدة، 
مما يجعل لديك �ل�شجاعة �لكافية للمخاطرة بحر�رته �لنارية للح�شول 

على هذه �لفو�ئد �لر�ئعة و�ملميزة.
م�شحوق  �شتجد  �لتايالندي  �أو  �لهندي  �أو  �ملك�شيكي  �لطعام  تناول  فعند 

�لفلف �لأحمر حا�شر� بقوة لي�شفي عليه مذ�قا ذو نكهة مميزة.
و�إىل جانب نكهته �ملميزة، يعرف �لفلفل �لأحمر بدوره �لفعال يف تن�شيط 

�لدورة �لدموية ف�شال عن �أنه م�شاد طبيعي للبكتريا.
�أنه  منع قرحة �ملعدة: �لفلفل �لأحمر معروف عنه معلومة خاطئة، وهي 
ي�شاعد  �أن��ه  �أثبتت  �لعلمية  �لدر��شات  �أن  �إل  �مل��ع��دة،  قرحة  ح��دوث  ي�شبب 
يف منعها عن طريق قتل �لبكتريا من خالل حتفيز خاليا بطانة �ملعدة 
�أن ر�س �لفلفل  �أثبتت �لدر��شات  لإفر�ز �ملو�د �لوقائية. �شحة �لقلب: كما 
�لأحمر فوق عجة �ل�شباح �خلا�شة بك يح�شن من �شحة قلبك، �إذ تبني �أن 
�لثالثية  �لدهون  وم�شتويات  �لدم  يف  �لكولي�شرتول  ن�شبة  يقلل من  ذلك 
وتر�كم �ل�شفائح �لدموية مع زيادة قدرة �جل�شم على �إذ�بة "�لفيربين"، 
وهي مادة �أ�شا�شية لتكوين جلطات �لدم، مما يقلل من خطر �لإ�شابة بنوبة 

قلبية و�لن�شد�د �لرئوي و�ل�شكتة �لدماغية.
فقد�ن �لوزن: �إذ� �شعرت بعد تناول �لفلفل �حلار بالت�شخني و�حلر�رة، فاإن 
ذلك يعود ل�شتهالك �ل�شعر�ت �حلر�رية يف ج�شمك لإنتاج �لطاقة، حيث 
مت �لعثور على �أنه حتى �لفلفل �لأحمر �حللو يحتوي على مو�د تزيد ب�شكل 
ملحوظ من توليد �حلر�رة )�إنتاج �حلر�رة( و��شتهالك �لأك�شجني لأكرث 
من 20 دقيقة بعد �لأكل. ينظم مر�س �ل�شكري: عند تناول �لفلفل �حلار 
خطر  من  �لتقليل  على  ي�شاعد  لأن��ه  �أ�شح  حياتك  جتعل  فاأنت  و�لتو�بل، 
مر�س  م��ع  يرتبط  ��شطر�ب  وه��و  �ل���دم،  يف  �لأن�شولني  م�شتويات  �رت��ف��اع 

�ل�شكري من �لنوع 2.

تعرف على اأعلى م�سلى 
معلق بالعامل 

�أع���ل���ى م�����ش��ل��ى م��ع��ل��ق يف �ل���ع���امل ب����د�أت 
�أ�شغاله يف مكة �ملكرمة، يطل على �شاحة 
وكم  �مل�شلى  ه��ذ�  خ�شائ�س  م��ا  �حل���رم. 

تبلغ �شعته؟
�أعلى  لإن�شاء  �لتنفيذية  �لأع��م��ال  ب��د�أت 
�ملكرمة،  مبكة  �ل��ع��امل،  يف  معلق  م�شلى 
�ملهند�س  وق��������ال  �ل���������ش����ع����ودي����ة.  غ������رب 
�لعقارية  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل���ش��ت�����ش��اري، 
بغرفة مكة، �أن�س �شالح �شريف، يف بيان 
�إنه مت �لبدء يف تنفيذ �أعلى م�شلى معلق 
يف �لعامل بارتفاع 161 مرًت�، وباإطاللة 
و�ت�شال  �مل�شرفة،  �لكعبة  على  مبا�شرة 
�مل�شجد  م���ب���اين  م���ع  وب�������ش���ري  ���ش��م��ع��ي 

�حلر�م .
�ملعلق �شيتم  �مل�شلى  �أن  و�أ�شاف �شريف، 
�لعنو�ن،  عمر  جبل  ب��رج  �شمن  �إن�����ش��اوؤه 
�ملوؤدي  �لرئي�شي  �مل�شاة  حمور  على  وهو 
�إىل حمطة قطار �حلرمني، عرب م�شروع 
طريق �مللك عبد �لعزيز �ملو�زي، وينتهي 

ب�شاحة �حلرم �ل�شريف.
من  �أك���رث  �ملعلق  �مل�شلى  م�شاحة  وتبلغ 
من  لأك���رث  ويت�شع  م��رب��ع،  م��رت   400

م�شٍل.  200
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ما عالقة املك�سرات 
بالوزن ؟

�ل�شعر�ت  �رت��ف��اع  م��ن  �ل��رغ��م  �أن��ه على  در����ش��ة حديثة  ك�شفت 
�حل���ر�ري���ة يف �مل��ك�����ش��ر�ت، ف���اإن ت��ن��اول م��ق��د�ر منها ي��وم��ي��ا قد 
ي�شاهم يف �حلد من زيادة �لوزن، ل �شيما عندما تكون بديال 

عن �أغذية ذ�ت فائدة �شحية �أقل.
من  �أل��ف��ا   126 م��ن  �أك���رث  على  در��شتهم  �لباحثون  و�أج���رى 
 20 �لعمر، ملدة تر�وحت بني  �لأ�شحاء يف منت�شف  �لبالغني 

و24 عاما، وفقا لوكالة "رويرتز".
لديهم  �أو  �شحي،  ب��وزن  يتمتعون  �مل�شاركون  كان  �لبد�ية  ويف 
زيادة طفيفة يف �لوزن، وبنهاية �لدر��شة �أ�شبح نحو 17 باملئة 

من �مل�شاركني يعانون من �ل�شمنة.
�لأ�شخا�س  �إن  �لربيطانية  �لطب  دوري��ة  يف  �لباحثون  وق��ال 
�ل��ذي��ن ي��زي��د م��ق��د�ر م��ا ي��ت��ن��اول��ون��ه م��ن م��ك�����ش��ر�ت �إىل نحو 
بن�شبة  بالبد�نة  �إ�شابتهم  �حتمالت  تقل  يوميا،  غر�ما   14
مماثلة،  بكمية  يوميا  �جل���وز  ت��ن��اول  �أن  و�أ���ش��اف��و�  ب��امل��ئ��ة.   3
باملئة،   15 �لإ�شابة بال�شمنة بن�شبة  يرتبط بانخفا�س خطر 
بانخفا�س  و�للوز  �لكاجو  مثل  مك�شر�ت  تناول  يرتبط  بينما 

�حتمالت �لإ�شابة بال�شمنة 11 باملئة.

و�إمن���ا حتى يف  �مل��ن��ازل فح�شب،  يقت�شر على  و�لأم���ر ل 
فيها  �ل�شحة  معاير  تكون  �أن  يجب  �لتي  �مل�شت�شفيات 
�لأملان،  �لباحثني  من  فريق  تو�شل  فقد  �شيء.  كل  قبل 
�إىل �أن م�شت�شفى �لأطفال �لتعليمي �لتابع جلامعة بون، 
�لبكتريا  بنقل  تت�شبب  �أن  ميكن  مالب�س  غ�شالة  �أن 

�ملقاومة للم�شاد�ت �حليوية.
يف  �لعاملني  �أن  �لأملانية  "�شبيغل"  جملة  موقع  وينقل 
�مل�شت�شفى �لو�قع بولية �شمال �لر�ين وي�شتفاليا و�جهو� 
لغز�ً حمر�ً، حني فقد �كت�شفو� خالل �أحد �لفحو�شات 
�حليوية  للم�شاد�ت  مقاومة  بكتريا  ظهور  �لروتينية 
جلد  ع��ل��ى   "Klebsiella oxytoca"�ب ُت���ع���رف 
�لأطفال �خلدج يف وحدة �لعناية �لفائقة، �إىل �أن متكنو� 
�أخر�ً من حل �ملع�شلة و�لتو�شل �إىل م�شدر �لبكتريا، 
يف  �لبكتريا  ه��ذه  وتت�شبب  للجميع.  �شدمة  �شّكل  م��ا 
�للتهاب �لرئوي و�لتهابات �مل�شالك �لبولية و�أحد �أنو�ع 

ت�شمم �لدم.
�حلا�شنات  على  �أُج��ري��ت  �لتي  �لتلوث  �ختبار�ت  وكانت 
وخ�شع لها �لعاملون يف جمال �لرعاية �ل�شحية �لذين 
يكونو�  فلم  �شلبية،  كلها  ج���اءت  ق��د  �لأط��ف��ال،  لم�����ش��و� 

م�شدر �لبكتريا �خلطرة.
وي��و���ش��ح �مل��وق��ع �لأمل����اين ن��ق��اًل ع��ن ت��ق��ري��ر من�شور عن 
�لدر��شة، �أن �ل�شكوك بد�أت حتوم حول مالب�س �لأطفال 
م�شدر  ه��ي  جم��ان��اً  ل��ل��ر���ش��ع  �مل�شت�شفى  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي 
�لتي  و�لقبعات  �جل��و�رب  باختبار  قامو�  ل��ذ�  �لبكتريا، 

تبقي �لر�شع د�فئني، ليكت�شفو� �أنها �مل�شدر بالفعل.

وح���ني �أج�����رو� �خ��ت��ب��ار�ت �ل��ت��ل��وث ع��ل��ى غ��رف��ة �لغ�شيل 
يتم  �أنه  �ملخت�شون  وجد  �لتعليمي،  بامل�شت�شفى  �خلا�شة 
للطاقة،  موفرة  مالب�س  عادية  غ�شالة  ��شتخد�م  هناك 
�ل�شناعي  �لنوع  �ملنازل، ومل تكن من  كتلك �ملوجودة يف 
�لذي يغ�شل �ملالب�س يف درجات حر�رة عالية باملطهر�ت، 

وهو �لنوع �لذي ت�شتخدمه �مل�شت�شفيات يف �لعادة.
بالبكتريا  ي��ع��ج  �مل��ن��ظ��ف��ات  و����ش���ع  م���ك���ان  �أن  ل��ي��ج��دو� 
�لتي  �ملقاومة مل�شاد�ت �للتهاب وعلى �حللقة �ملطاطية 
�نت�شار  بكتريا  �أن  �ملالب�س. ورغ��م  �إدخ��ال  حتكم فتحة 
Klebsiella oxytoca قد توقف باإز�لة �لغ�شالة، 
�إل �أن �لأمر ك�شف �خلطر �لذي ميكن �أن ت�شكله �لغ�شالة 

�ملنزلية.

خطر على الفئات ال�ضعيفة
ي�شّكل  �لبكتريا  بهذه  �لغ�شالة  تلوث  �أن  �لأطباء  ويرى 
خطر�ً حمتماًل بالن�شبة ملا ُي�شمى ب� "�لفئات �ل�شعيفة"، 
وه��م �لأ���ش��خ��ا���س �ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن �شعف �مل��ن��اع��ة �أو 
�لذين  �أو  خطر  مر�س  من  يعانون  �لذين  �لأ�شخا�س 
يعانون من جروح مزمنة �أو �لذين يعي�شون مع �لق�شطرة 
�ملزمنة، وكذلك �لأ�شخا�س �لذين يعانون من �إ�شابات �أو 

عدوى ملتهبة، و�لأطفال حديثي �لولدة.
كري�شتيان  �ل�شحة  �خت�شا�شي  يعترب  �ل�شياق  ه��ذ�  يف 
"ما ج��رى يف م�شت�شفى �لأط��ف��ال يف مدينة  �أن  ب��ر�ن��دت 
ف��رتة طويلة  ف��ارق��ة. فمنذ  �لأمل��ان��ي��ة ميثل عالمة  ب��ون 
ي�شتبه يف �أن يتم نقل م�شببات �لأمر��س متعددة �ملقاومة 

�لب�شر".  �إىل  �لغ�شالة  �لنظيف من  �لغ�شيل  �ملوجودة يف 
وي�شيف مدير معهد �ل�شحة �لعامة يف عياد�ت فيفانت�س 

بالعا�شمة برلني: "و�لآن ثبت بالفعل".

وما احلل؟
و�أن����و�ع  �لبكتريا  ه���ذه  ف���اإن  �لأمل����اين  �خل��ب��ر  وبح�شب 
كثرة غرها متوت ب�شرعة يف �جلفاف، فاإنها ل تزدهر 
�لرطبة. تعترب درج��ات �حلر�رة  �لأماكن  �إل يف  وتنت�شر 
�لعالية للغ�شيل و�ملجففات و�ملكاوي من �لعو�مل �لقاتلة 
تعد  مل  �حل���ظ،  "ل�شوء  ب��ر�ن��دت:  وي�شيف  للبكتريا. 
درجة   60 عند  للغ�شل  قابلة  �ليوم  �ملالب�س  �لكثر من 
�إذ� كنت تغ�شل  مئوية، وهو �أمر  يبعث على �لقلق". حتى 
ي��ت��م �لو�شول  60 م��ئ��وي��ة، ف��غ��ال��ب��اً ل  ب��درج��ة  �مل��الب�����س 
�إىل درجة �حلر�رة هذه يف �لأجهزة �لتقليدية يف �أماكن 
مثل و�شع �ملنظفات �أو �مل�شخة �أو �لباب و�إطاره �ملطاطي 
�ملحكم، وقد تتمكن هذه �لبكتريا �مل�شببة للمر�س من 

�لبقاء على قيد �حلياة هناك.
يو�شون  �خل��رب�ء  ف��اإن  "فيلت" �لأمل���اين  وبح�شب موقع 
مل  و�إذ�  عالية.  ح��ر�رة  بدرجة  �ملالب�س  بتجفيف  �أي�شاً 
ل�شوء  تعري�شها  �ل�����ش��روري  ف��م��ن،  ذل���ك  م��ن  تتمكن 
�ل����ذي ي��ت��م��ي��ز ب��خ�����ش��ائ�����س م�شادة  �مل��ب��ا���ش��ر،  �ل�����ش��م�����س 
تنظيف  ب�����ش��رورة  وين�شحون  و�جل��ر�ث��ي��م.  للبكتريا 
�أنو�عهم،  �خ��ت��الف  ع��ل��ى  �مل��الب�����س  غ�شل  ب��ع��د  �ل��غ�����ش��ال��ة 
و�شع  ودرج  �لغ�شيل  حو�س  يف  عالقة  تبقى  فاجلر�ثيم 

�ملنظفات وباب �لغ�شالة و�إطاره �ملطاطي.

حيل جتميلية لإطاللة 
مميزة كامل�ساهري

�أف�شل  ع��ن  م��ك��ي��اج  ف��ن��ان��ة  ك�شفت 
�ل���ت���ي تعطي  �ل��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة  �حل���ي���ل 
�ل���ن�������ش���اء م���ظ���ه���ر�ً ج����ذ�ب����اً ط����و�ل 

�لوقت. 
�أدو�ر�ً م�شرحية  وتلعب ل فويك�س 
وتقدم  بريطانيا،  �أنحاء  جميع  يف 
على  �خل��ا���س  �لإذ�ع����ي  برناجمها 
ب���ي ب���ي ���ش��ي ي���وم �جل��م��ع��ة، لكنها 
بد�أت بالفعل مهنتها كمحرتفة يف 

جمال �ملكياج.
و���ش��ارك��ت ل ف��وي��ك�����س م���وؤخ���ر�ً مع 
من  جمموعة  ميل  ديلي  �شحيفة 
مل�شاعدة  �ل��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة،  ن�����ش��ائ��ح��ه��ا 
على  باحل�شول  ترغب  �م���ر�أة  �أي��ة 

مظهر ي�شبه �مل�شاهر.
ع��ن��د تطبيق  �مل���ا����ش���ك���ار�:  ت��ط��ب��ي��ق 
�مل���ا����ش���ك���ار� ع���ل���ى �ل����روم���������س، من 
�ل�����ش��ع��ب ل��ل��غ��اي��ة �ل���و����ش���ول �إىل 
�جلذور، خا�شة �إذ� كان لديك �شعر 
�أ�شقر، وبا�شتخد�م فر�شاة م�شطحة 
رفيعة ميكن تطبيق �ملا�شكار� على 

�لرمو�س من �لأ�شفل.
ك��ي��ف��ي��ة ج��ع��ل �ل��ك��ون�����ش��ولر �أك���رث 
�أن �حل�شول  �لو��شح  فعالية: من 
�أول  ه��و  ب�شرتك  ي��الئ��م  ل��ون  على 
ما حتتاجني �إىل فعله، وحتتاجني 
�أكرث  ب�شكل  �شائل  كون�شولر  �إىل 
�لعينني،  حت���ت  �ل��ع��ي��وب  لإخ���ف���اء 
�لك�شرتد  ل���ون  ����ش��ت��خ��د�م  ومي��ك��ن 
لينزلق حتت �لعينني، مما يجعلك 
�أية  و�إخ��ف��اء  �نتعا�شاً  �أك��رث  تبدين 

دو�ئر د�كنة.
ي���ج���ب عليك  �مل�������ش���اح���ي���ق:  خ���ل���ط 
خللط  مبلولة  ��شفنجة  ��شتخد�م 
ول  �لتجميل،  م�شاحيق  وتطبيق 
�شيء  �أي  �ل�شفنجة  ه��ذه  متت�س 
م���ن ك����رمي �لأ�����ش����ا�����س، ل���ذل���ك لن 
و�شتح�شلني  م��ن��ت��ج،  �أي  ت��ف��ق��دي 

على قاعدة خالية من �لعيوب.

حقيقة عبارة خاٍل من ال�سكر
قال مركز حماية �مل�شتهلك بولية 
�شمال �لر�ين و�شتفاليا �لأملانية �إن 
على  �ل�شكر" �ملدونة  "قليل  عبارة 
تعني  و�مل�شروبات  �لأطعمة  عبو�ت 
5 غر�مات من  �ملنتج على  �حتو�ء 
بينما  غ�����ر�م،   100 ل��ك��ل  �ل�����ش��ك��ر 
�ل�شكر"  م���ن  "خاٍل  ع���ب���ارة  ت��ع��ن��ي 
5ر0 غر�م من  �ملنتج على  �حتو�ء 

�ل�شكر لكل 100 غر�م.
"بدون  ع��ب��ارة  �أن  �مل��رك��ز  و�أ����ش���اف 
�إ�شافة �ل�شكر" ل تعني خلو �ملنتج 
ق��د يحتوي  �إن��ه  �ل�شكر، حيث  م��ن 
فركتوز  ����ش���ورة  يف  �ل�����ش��ك��ر  ع��ل��ى 
�أن  �إىل  م�شر�ً  �لفاكهة"،  "�شكر 
�ل�شكر يختبيء �أي�شاً ور�ء م�شميات 
�أخرى مثل لكتوز �أو دك�شرتوز �أو 
بح�شب"موقع  ر�فينوز  �أو  مالتوز 

�لإمار�تي".  24

غ�سالة املالب�س خطر يهدد �سحتك و�سحة اأطفالك.. فما احلل؟

يف  للم�ضادات  مقاومة  بكترييا  انت�ضار  بعد 
الأملانية،  ب��ون  مبدينة  الأط��ف��ال  م�ضت�ضفى 

املالب�س  غ�ضالة  اأن  املخت�ضون  اأكت�ضف 
اأن  ميكن  للطاقة  املوفرة  املنزلية 

اأطفالنا  و�ضحة  �ضحتنا  تعر�س 
للخطر. فكيف ننجو منه؟

املالب�س  رائحة  يحب  ل  منا  َم��ْن 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة اجل���اف���ة ورائ���ح���ة 
ثناياها؟  م��ن  تنبعث  النظافة 
لكن حتى هذه الرائحة ميكن اأن 
اأي�ضًا. فقد تو�ضل  تكون خادعة 
الغ�ضيل  حتى  اأن  اإىل  الباحثون 
ملوثًا  يكون  اأن  ميكن  النظيف 
خطرًا  ت�ضكل  التي  باجلراثيم 

حقيقيًا على �ضحة الإن�ضان.



الثالثاء    15   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12757  
Tuesday   15   October   2019  -  Issue No   12757

22

�ش�ؤون حملية
حتت رعاية طحنون بن حممد

املوؤمتر العاملي للجيوفيزياء الهند�سية تنطلق فعالياته الثنني القادم مبدينة العني

تخ�ضي�س اجلائزة العام املقبل لأوائل خريجي كليات الهند�ضة

جائزة �سامل بن حم للتميز العلمي تكرم اأوائل كليات الإدارة والقت�ساد يف الدولة

•• العني-  الفجر

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ طحنون بن 
حممد �آل نهيان –ممثل �حلاكم يف 
فعاليات  ت��ن��ط��ل��ق  �ل���ع���ني  م��ن��ط��ق��ة 
للجيوفيزياء  �ل���ع���امل���ي  �مل�����وؤمت�����ر 
 24-21 �لفرتة  خالل  �لهند�شية 
�أكتوبر �جلاري �لذي تنظمه جامعة 
وبلدية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
علماء  مب�������ش���ارك���ة  �ل���ع���ني  م���دي���ن���ة 
�جلامعات  خم��ت��ل��ف  م��ن  وب��اح��ث��ني 

�لعاملية 
مر�د  �أحمد  �لدكتور  �لأ�شتاذ  و�أك��د 
عميد كلية �لعلوم بجامعة �لإمار�ت 
�للجنة  رئي�س  �لعليا  �للجنة  رئي�س 
�ل��ت��ح�����ش��ري��ة ل��ل��م��وؤمت��ر ع��ل��ى �أن 
�خلام�س  ل��ل��م��وؤمت��ر  �ل��ت��ح�����ش��ر�ت 
�ل�شيوف  ل���ش��ت��ق��ب��ال  �ك��ت��م��ل��ت  ق���د 
و�ل���ب���اح���ث���ني و�مل���خ���ت�������ش���ني �ل����ذي 
ب��ل��غ ع��دده��م ل��غ��اي��ة ت��اري��خ��ه 136 
 169 ت�شجيل  و�مل��ت��وق��ع  م�����ش��ارك��اً  
ي�شل  للم�شاركني  �إج��م��ايل  وب��ع��دد 
�لوليات  م��ن:  م�شاركاً   305 �إىل 
�مل���ت���ح���دة �لأم����ري����ك����ي����ة، و�أوروب����������ا، 
و�ليابان،  و�ل�������ش���ني،  و�����ش���رت�ل���ي���ا، 
وغرها  �ل���ع���رب���ي  �خل���ل���ي���ج  ودول 

�مل�شاركات  ع��ن  ملحوظة  وب���زي���ادة 
�أع�شاء  و�إن  �ل�شابقة،  �ل����دور�ت  يف 
ملتزمون  �ل��ت��ح�����ش��ري��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
ذلك  �ملوؤمتر جاء  وبرنامج  بجدول 
خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي عقد 
يوم �أم�س يف مركز �لأعمال بجامعة 
�لإمار�ت وبح�شور عدد من قياد�ت 

�جلامعة وبلدية مدينة �لعني.
وذكر مر�د باأن �لتح�شر�ت للدورة 
�كتملت  ق���د  ل��ل��م��وؤمت��ر  �خل��ام�����ش��ة 
ل�شتقبال  ت�����ام  �����ش���ت���ع���د�د  وع���ل���ى 
و�ملخت�شني  و�ل��ب��اح��ث��ني  �ل�����ش��ي��وف 
�لذي من �ملتوقع �أن يبلغ عددهم ما 
يزيد عن 200 باحث من خمتلف 
عن  ملحوظة  وب��زي��ادة  �لعام  بلد�ن 
�مل�شاركات يف �لدور�ت �ل�شابقة وهذ� 
ي��ع��د م��وؤ���ش��ر�ً ع��ل��ى ����ش��ت��م��ر�ر جناح 
�أحمد  �ل��دك��ت��ور  . و����ش���ّرح  �مل���وؤمت���ر 
باأن معايل �ملهند�س �شهيل �ملزروعي 
�ل��ط��اق��ة و�ل�����ش��ن��اع��ة �شيكون  وزي���ر 

�فتتاح  جل�شة  يف  رئ��ي�����ش��اً  م��ت��ح��دث��اً 
�ملوؤمتر .. كما �أ�شار �إىل �أنه مت �عتماد 
�جليوفيزياء"  يف  �لبتكار  "جائزة 
و�لتي تعترب �لأوىل من نوعها على 
متا�شياً  و�لقليمي  �لعاملي  �مل�شتوى 
�لوطنية  �لأج���ن���دة  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع 
�لر�شيدة  �حل����ك����وم����ة  و����ش���ي���ا����ش���ة 
خمتلف  يف  �لب���ت���ك���ار  ت�����ش��ج��ي��ع  يف 
�ملجالت، وذكر باأن �مل�شاركة متاحة 
يف  و�لأك��ادمي��ي��ني  �لباحثني  لكافة 
علوم وتطبيقات �جليوفيزياء حيث 
يف  للم�شاركة  بحثاً   37 ��شتالم  مت 
م�شابقة �لدورة �لثانية لالإبتكار يف 
على  �لختيار  وق��ع  و  �جليوفيزياء 
�لنهائي  �لت�شنيف  يف  بحوث  �شبعة 
و�شيتم �ختيار �أف�شل ثالثة بحوث 
علمية  مناق�شة  يف  منها  �ب��ت��ك��اري��ة 
وف��ن��ي��ة م��ن ق��ب��ل جل��ن��ة علمية من 
خرب�ء عامليني.. ومت �ختيار �أف�شل 
ثالثة بحوث للطلبة خالل �ملوؤمتر 

منها �أف�شل بحث مقدم من طالبة 
�أن��ه �شيقام  �إم��ار�ت��ي��ة.. كما ن��وه �إىل 
معر�س ي�شاحب �جلل�شات �لعلمية 
حكومية  ج���ه���ة   24 مب�������ش���ارك���ة 
وخا�شة تعر�س �أف�شل �ملمار�شات يف 

�لتطبيقات �جليوفيزيائية.

ال���ض��ط��ن��اع��ي حمور  ال���ذك���اء 
رئي�س يف املوؤمتر

بكر  حيدر  �لدكتور  �لأ�شتاذ  �أو�شح 
رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة  ب���اأن���ه مت 
لهذه  علمياً  بحثاً   123 ����ش��ت��الم 
بحثاً   91 منها  �ختيار  مت  �ل���دورة 
�مل����وؤمت����ر ح�شب  خ�����الل  ل��ع��ر���ش��ه��ا 
تعترب  و�ل��ت��ي  �لعلمية  �ل�����ش��و�ب��ط 
�لعلم يف جمال  �إليه  �آخ��ر ما و�شل 
حيث  �جليوفيزيائية  �لتطبيقات 
جل�شات  على  وزع���ت  ��شتالمها  مت 
تخ�ش�شية.. و�أ�شار حيدر �إىل �أنه مت 
�ل��ذك��اء �ل�شطناعي  �إدخ���ال حم��ور 

�ل�شنة  ل���ه���ذه  �مل����وؤمت����ر  حم�����اور  يف 
�إىل ج��ل�����ش��ات وور�����س عمل  �إ���ش��اف��ة 
و�حل�شا�شة  �ملهمة  �ملو��شيع  تناق�س 
�لتي تتعلق بتطبيقات �جليوفيزياء 
�لتغير  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ح���و�ر  وجل�شة 
هذ�  يف  �جليوفيزياء  ودور  �ملناخي 
�أربعة  ه��ن��اك  �شيكون  ك��م��ا  �مل��ج��ال. 
خ������رب�ء ك��م��ت��ح��دث��ني رئ��ي�����ش��ني يف 

جل�شات �ملوؤمتر.
وم����ن ج��ان��ب��ه �أ����ش���ار ع���دن���ان �شرف 
�لها�شمي – مدير �لبيانات �ملكانية 
�أن  �إىل  �ل���ع���ني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  يف 
�لعمر�نية  و�ل��ن��ه�����ش��ة  �ل���ت���ح���ولت 

غر �مل�شبوقة يف �إمارة �أبوظبي �أدت 
�إىل ��شد�ر قر�ر من د�ئرة �ل�شوؤون 
باعتماد  �أب��وظ��ب��ي  ب���اإم���ارة  �ل��ب��ل��دي��ة 
و�عتبارها  �جليوفيزيائية  �لدر��شة 
�إل���ز�م���ي���ة ل��غ��ر���س �حل�������ش���ول على 
يف  بناء  م�شروع  لأي  �لبناء  رخ�س 
�لإمارة. ولقد �أ�شبح من �ل�شروري 
�لطبقة  ط���ب���ي���ع���ة  م���ع���رف���ة  ج��������د�ً 
�إر�شاء  ب��ه��دف  ل��الإم��ارة  �ل�شطحية 
ت�شاعد  و���ش��ل��ب��ة  �شحيحة  ق��و�ع��د 
�مل��ه��ن��د���ش��ني يف �ل��ت�����ش��ام��ي��م وذل���ك 
قد  مفاجئة  �حتمالت  لأي  تفادياً 

حت�شل م�شتقباًل. 

•• اأبوظبي - الفجر

�ل��ع��ام��ري ع�شو  ب��ن ح��م  ���ش��امل  ب��ن  �ل�شيخ م�شلم  ك��رم 
جمل�س  رئي�س  �أب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  �ل���ش��ت�����ش��اري  �ملجل�س 
�أو�ئ���ل   ، �لعلمي  للتميز  ح��م  ب��ن  ���ش��امل  ج��ائ��زة  �أم��ن��اء 
�لإم���ار�ت  دول��ة  يف  و�لقت�شاد  �لإد�رة  كليات  خريجي 
خريجاً   13 وع��دده��م   2019 لعام  �ملتحدة   �لعربية 
وخريجة بو�قع 5 من كلية �لقانون جامعة �لإمار�ت ، 
من كلية �لإد�رة و�لقت�شاد جامعة �ل�شارقة ، 4 من   4
خالل  وذلك  عجمان.  جامعة  و�لقت�شاد  �لإد�رة  كلية 
�حلفل �لذي �أقيم بفندق رويال روز �أبوظبي ، بح�شور 
عدد من مدر�ء �جلامعات،  وعمد�ء كليات �لقانون يف 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�أولياء �أمور �لطالب.

    ومن جانبه �أ�شاد �ل�شيخ م�شلم بن حم  رئي�س جمل�س 
�أم��ن��اء �جل��ائ��زة مب��ا ت��ول��ي��ه �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة بقيادة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل و رعاه و�أخيه  �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و �إخو�نهم حكام �لإمار�ت من 
�لرثوة  لأن��ه  �لإن�شان  بناء  فى  ودوره  بالتعليم  �هتمام 

�حلقيقية لهذ� �لوطن �ملعطاء.
�أبوظبي  �ملجل�س �ل�شت�شاري لإم��ارة  و�أ�شاف ع�شو      
"�إننا نعي�س هذه �لأيام �أفر�ح �نطالق �أول ر�ئد ف�شاء 
�لدولية  �لف�شاء  �إىل حمطة  �ملن�شوري،  �إمار�تي هز�ع 
و�لعودة �شاملا �إىل �لأر�س بعد رحلة ناجحة �إىل حمطة 

�لف�شاء �لدولية ".
   و�أكد بن حم �أن رحلة هز�ع �ملن�شوري �إىل �لف�شاء هي 
نتاج غر�س ز�يد �خلر يف نفو�س �أبناء �لإمار�ت و�شحذ 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  و�شر  �ملجد  لبلوغ  �مل��و�ط��ن��ني  همم 
على نهج �لو�لد �ملوؤ�ش�س للدولة حكيم �لعرب بتوفر 
و�لهتمام  و�ملعرفة  �لعلم  م�شرة  لنجاح  �لأ�شباب  كل 

بدعم �ل�شباب.
تكرمينا  "�إن  �جل��ائ��زة  �أم��ن��اء  رئي�س جمل�س  و�أ���ش��ار     
لدولتنا  �جلميل  رد  �إل  م��اه��و  �ملتميزين  للخريجني 
ودعم للمتفوقني من �لطلبة �ملتميزين فى حت�شيلهم 
�لعلمى وخلق جو من �لتناف�س و�لتفوق فى حت�شيلهم 

�لعلمي لهم ولالأجيال �لقادمة".
جهودهم  على  �ملكرمني  للخريجني  �لتهنئة  مقدما    
�مل�شتوى  هذ�  �إىل  و�شلو�  حتى  �أمورهم  �أولياء  وجهود 
من �لتح�شيل �لعلمي �ملتميز،  خلدمة دولتنا �لغالية 

جمل�س  رئي�س  �أك��د  كما   .. �لكثر  منهم  تنتظر  �لتي 
دعم  يف  ���ش��ن��وي��ا  �شت�شتمر  �جل���ائ���زة  ه���ذه  �أن  �لأم���ن���اء 

�ملتميزين .. 
ث��م مت عر�س  وم��ن   ، �لوطني  بال�شالم  ب��دء �حلفل     
فيلم وثائقي عن �ملرحوم �ل�شيخ �شامل بن حم �لعامري 
�لذين  �ملخل�شني  �ل��وط��ن  �أب��ن��اء  �أح���د  �أن���ه  فيه  يو�شح 
�لطالع  و�شعة  و�حلنكة  و�خل��ربة  بالكفاءة  لهم  �شهد 
و�مل�شكالت بحكمة  �لق�شايا  �لتعامل مع  و�لقدرة على 
وتدبر مما جعله مو�شع �حرت�م وتقدير كبرين من 
�آل  �ملوؤ�ش�س و�لباين �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
نهيان ورفقياً له " طيب �هلل ثر�ه "   منذ �شنو�ت �ل�شبا 
و�ل�شباب وهى رفقة طويلة تخللتها كثر من �لأحد�ث 
و�ل��ت��ح��ولت �ل��ك��ربى �ل��ت��ي ���ش��ه��دت��ه��ا دول����ة �لإم�����ار�ت 
ز�يد  �ل�شيخ  م��ن  ق��رب��ه  بحكم  ح��م  ب��ن  وك���ان  و�ملنطقة 
�شاهد�ً حياً على كل تفا�شيلها . لقد عا�س بن حم و�شهد 
�أر�س  �لتي حتققت على  �ل�شخمة  �لكبرة  �لإجن��از�ت 
�لذين  �لرجال  �أح��د  �أن��ه  �شك  �ملعطاء ول  �لوطن  ه��ذ� 
تعتز بهم دولة �لإم��ار�ت قيا�شاً مبا قدمه من خدمات 
�أك�شبه تلك �ملكانة �لرفيعة  و�أعمال جليلة لوطنه مما 
وهذ� �لحرت�م �لكبر لدى عموم �أبناء �لقبائل و�أهله 
�هلل  رح��م��ه  ���ش��امل  �ل�شيخ  يف  تو�شم  ولطاملا   . وحمبيه 
فطنته وذكائه و�طالعه �لو��شع مما جعله من �أ�شحاب 
�خلربة و�لدر�ية ببو�طن �لأمور وكان ميتلك �لكفاءة 
�لالزمة للف�شل بني �ملتخا�شمني �لذين يلجاأون �إليه 

ور�أيه  روؤي��ت��ه  ب�شو�ب  لقتناعهم  حكماً  ب��ه  وي��ر���ش��ون 
يناق�شه  ز�يد رحمه �هلل  �ل�شيخ  له  �ملغفور  ولطاملا كان 
يف بع�س �لق�شايا و�لأمور ويطلب منه �أن يدلو� بدلوه 

فيها وكان بن حم دوماً عند ح�شن �لظن به.
     تلتها كلمة �لأ�شتاذ �لدكتور حميد جمول �لنعيمي 
 ، �جلائزة  �أمناء  جمل�س  ع�شو  �ل�شارقة  جامعة  مدير 
�أ�شار فيها �إن �لتميز حتتمه متطلبات �لتنمية �لوطنية 
و�لع�شرية للدولة ومناهج �لبناء �لجتماعي و�لوطني 
لأبنائه  �شرعي  ك��اإرث  تركها  �لتي  �لر��شخ  و�حل�شاري 
�لبناء  ت�شييد  ل���ش��ت��ك��م��ال  وق���ادت���ه  �ل��وط��ن  �أب���ن���اء  م��ن 
لهذ��لوطن �لغايل و�لعزيز �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�أ�شكنه 

جنات �خللد.
و�أو�شح �لنعيمي �إن تكرمي �لطلبة �ملتميزين علمياً هو 
عائد�ت  جلوهر  وتر�شيخ  �لتفوق،  يف  مل�شرتهم  تعزيز 
�مل�شتفيد  ي��ك��ون  ك��ل ه��ذ�  ون��ت��ائ��ج��ه، وخ��ال���ش��ة  علمهم 
�لأهم من نتائج هذ� �لتفوق و�لتميز و�لإبد�ع لأبنائنا 
�لبناء  و�آفاقها،  علمهم  م�شارب  كانت  �أي��اً  �لطلبة  من 
�حلقيقي و�لر��شخ للوطن �لذي يتطلع قادته �لأفذ�ذ 
�إىل �أن يكون يف مقدمة �لأوطان وعلى جميع �مل�شتويات 
د�ئماً  هدفنا  �إن  �لعاملية.  وحتى  و�لإقليمية  �لوطنية 
و�لباحثني  و�ملتخ�ش�شني  �لعلماء  تخريج  على  �لعمل 

من �لطلبة.
    وتطرق �لدكتور حميد جمول �لنعيمي �ىل �حلديث 

�لعربي  ورئي�س �لحتاد  باعتباره موؤ�ش�س  �لف�شاء  عن 
�لإمار�ت  دول��ة  �هتمام  �ن  �ىل  و�لفلك  �لف�شاء  لعلوم 
وليد  لي�س  و�ل��ف��ل��ك  �لف�شاء  بعلوم  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
�للحظة، بل يرجع �إىل �شبعينيات �لقرن �ملا�شي عندما 
�آل  ب��اإذن �هلل �ل�شيخ ز�ي��د بن �شلطان  �لتقى �ملغفور له 
نهيان "طيب �هلل ثر�ه" مع فريق وكالة نا�شا �مل�شوؤول 
عن رحلة �أبولو �إىل �لقمر، حيث كان هذ� �للقاء حافز�ً 
لتوجيه �هتمام �لإم��ار�ت  بالف�شاء منذ ثالثة عقود، 
تاأ�شي�س  م��ع  للف�شاء  وطني  قطاع  ولدة  �إىل  �أدى  م��ا 
و�شركة   ،1997 �أب��ري��ل  يف  لالت�شالت  �لرثيا  �شركة 
ع�شر  ب��ع��د  �شات"  "ياه  �لف�شائية  ل��الت�����ش��الت  �ل��ي��اه 

�شنو�ت يف عام 2007
وقبل وقت ق�شر من تاأ�شي�س "ياه �شات"، �أن�شاأ �شاحب 
نائب رئي�س  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 
"رعاه �هلل،  �ل��وزر�ء وحاكم دبي  �لدولة رئي�س جمل�س 
�لتي  �ملتقدمة"  و�لتقنية  للعلوم  �لإم���ار�ت  "موؤ�ش�شة 
�لعلمية  و�لأب���ح���اث  �لف�شاء  ع��ل��وم  تعزيز  �إىل  ت��ه��دف 
�ملوؤ�ش�شة  و�ملنطقة. وعملت  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  يف 
دمج  قبل   2015 �أب��ري��ل  وحتى   2006 فرب�ير  منذ 

�ملوؤ�ش�شة مع "مركز حممد بن ر��شد للف�شاء".
ويف عام 2014، جرى تاأ�شي�س وكالة �لإمار�ت للف�شاء 
�إىل تطوير  بقانون �حت��ادي، وتهدف  مبوجب مر�شوم 
�ل��وك��ال��ة هذ�  ت��ت��وىل  �ل��دول��ة، حيث  �لف�شاء يف  ق��ط��اع 
�لأكادميية  و�لرب�مج  �ل�شر�كات  �إقامة  عرب  �مل�شوؤولية 
و�ل�شتثمار�ت يف م�شاريع �لأبحاث و�لتطوير و�ملبادر�ت 
�لتجارية، ودفع عجلة �أبحاث علوم �لف�شاء و��شتك�شافه. 
�ل��ي��وم من  م��ا  حتقق  �إن  �ل�شارقة  و�أك���د مدير جامعة 
م�شار  ج��دي��دة يف  �ن��ط��الق��ة  ي��ع��د  �إجن����از علمي عظيم 
�لنه�شة �لعلمية �لتي ت�شهدها دولة �لإمار�ت �لعربية 
ف�شاء  ر�ئ��د  �أول  وو�شول  �لف�شاء  �إرتياد  �إن  و  �ملتحدة 
لإجناز�ت  بد�ية  �لف�شاء  �إىل  �ملن�شوري  هز�ع  �إمار�تي 

قادمة حتقيقاً لروؤية �لقيادة �لر�شيدة -حفظها �هلل .
  و�أو�شح �لنعيمي �أن جائزة �شامل بن حم للتميز �لعلمي 
�شتكون خم�ش�شة �لعام �ملقبل 2019 لأو�ئل خريجي 

كليات �لهند�شة يف �لدولة
من ثم مت عر�س فيلم تعريفي عن �جلائزة يف دورتها 
�لقانون  كليات  لأو�ئ��ل  خم�ش�شة  كانت  و�لتي  �لثانية 

عام 2018 .
ر�عي  للمكرمني مع  �أخ��ذ �شورة جماعية  ومن ثم مت 

�حلفل �ل�شيخ م�شلم بن حم.

رواق الفن يف جامعة نيويورك اأبوظبي وجمعية اإ�سارة للفن 
ي�ست�سيفان م�سروعني للفنان الهندي الرائد اأمار كانوار 

•• العني - الفجر

باجلامعة،  �لأكادميي  �ملتحف  �أبوظبي،  نيويورك  جامعة  يف  �لفن  رو�ق  �أعلن   
لت�شليط  جهودها  تكر�س  �لتي  �لربحية  غر  �جلمعية  للفن،  �إ���ش��ارة  وجمعية 
لتقدمي  تعاونهما  ع��ن  �آ���ش��ي��ا،  وغ���رب  ج��ن��وب  م��ن  �ملعا�شر  �ل��ف��ن  �ل�����ش��وء على 
�أم��ار كانو�ر يف كل من  �ل�شهر  �ملقبل للفنان  �لعام  معر�شني فرديني يف ربيع 
ويحفل  �ملعا�شرين  �لهند  فناين  �أب��رز  �أح��د  �أم��ار  ُيعترب  ودب��ي؛ حيث  �أبوظبي 
ر���ش��ي��ده ب��ج��و�ئ��ز م��رم��وق��ة وم�����ش��ارك��ات ب����ارزة يف م��ع��ار���س ع��امل��ي��ة خمتلفة. 
وقيم  و�لعنف  �ملختلفة  �لقوى  و�شر�عات  �ل�شيا�شات  �أم��ار  �أعمال  وت�شتك�شف 

�لعد�لة من خالل �أفالم �شعرية و�أعمال متكاملة متعددة �لو�شائط.
  )Such a Morning( فيلم  عر�س  للفن  �إ���ش��ارة  جمعية  و�شت�شت�شيف 
�لفرتة ما بني 20 يناير �إىل 20  يف   ،2017 عام  �إنتاج  من  كهذ�"،  "�شباٌح 
 The Sovereign(  مايو 2020 ، فيما �شيعر�س رو�ق �لفن �لعمل �لفني

مايو.  30 �إىل  يناير   22 بني  ما  �لفرتة  �ل�شيادية" يف  "�لغابة   )Forest
وتعليقاً على ذلك، قالت �شميتا بر�بهاكار، رئي�شة جمعية �إ�شارة للفن: "نهدف 
�لفنية  �ملمار�شات  وتبادل  �آ�شيا  �لفنية يف جنوب  و�ملو�هب  �لإب��د�ع��ات  دعم  �إىل 
�أبوظبي،  نيويورك  جامعة  يف  �لفن  رو�ق  مع  �لتعاون  خ��الل  وم��ن  �ملعا�شرة. 
تت�شنى لنا فر�شة �مل�شاهمة يف �لرتقاء بجمهور دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�إىل �آفاق فنية جديدة من �لإبد�ع مع �أعمال �أمار كانو�ر، ما ي�شهم يف تعريف 
وميثل  �آ�شيا.  جنوب  يف  �لفنانني  �أب���رز  لأح��د  �لإب��د�ع��ي��ة  بالنتاجات  �جلمهور 
م�شرة  يف  مهمة  حمطة  كهذ�"  "�شباٌح   )Such a Morning( عمل 
�أمار، �إذ يقدم روؤية عميقة حول كيفية مو�جهة �لتحديات �ملعا�شرة. وب�شفتنا 
ع�شو�ً حديث �لعهد يف �مل�شهد �لفني �ملحلي بدولة �لإم��ار�ت، ي�شرفنا �لتعاون 
على طريق  �لأوىل  يكون �خلطوة  �أن  ونتطلع  �لعر�س  ه��ذ�  �لفن يف  رو�ق  مع 
�إثر�ء ذ�ئقة وثقافة  �لتي ت�شاهم يف  �مل�شتقبلية �لو�عدة  �ل�شر�كات  م�شرة من 
جمهور �لفن". وبدورها، قالت مايا �ألي�شون، رئي�شة �لقّيمني �لفنيني يف جامعة 
نيويورك �أبوظبي و�ملدير �لتنفيذي لرو�ق �لفن: "ميثل هذ� �مل�شروع و�ل�شر�كة 
مع جمعية �إ�شارة للفن خطوة مميزة بالن�شبة لنا، ل �شيما و�أنه �شيتيح للجمهور 
�ملحلي �ل�شتمتاع بتجربة نادرة و�لطالع على م�شروعني ر�ئدين من م�شاريع 
�جلديرة  �ملرموقة  �أعماله  ��شت�شافة  وي�شرفنا  ق��رب،  عن  كانو�ر  �أم��ار  �لفنان 
"�لغابة   )The Sovereign Forest( ي�شكل  و�ل��ت��ق��دي��ر.  ب��ال��ت��اأم��ل 
و�لتحول  �لنمو  يو��شل  حيث  متعددة،  ن��و�ٍح  من  حياً  فنياً  عماًل  �ل�شيادية" 
�فتتاح جمعية  �أ�شئلة جديدة يف كل تف�شيل من تفا�شيله. وفيما �شكل  وطرح 
�إ�شارة للفن يف وقت �شابق من هذ� �لعام ف�شاًل جديد�ً بالن�شبة لفنون جنوب 
�آ�شيا على �ل�شاحة �لفنية بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، تاأتي �شر�كتنا �ليوم 
تعاون  عقد  يف  و�ملتمثل  �شنو�ت،  لتحقق حلمنا �لذي بد�أ منذ �نطالقنا قبل 5 
موؤ�ش�شي ي�شب يف �شالح �لطالب و�لكادر �لتدري�شي يف جامعتنا بالإ�شافة �إىل 

�جلمهور يف دولة �لإمار�ت عموماً".
حول �لعمل �لفني  )Such a Morning( "�شباٌح كهذ�" يف  جمعية �إ�شارة 
�لأوىل عاملياً خالل  للمرة  �لعمل عبارة عن فيلم طويل مت عر�شه  للفن هذ� 
وكا�شل  �ليونانية  �أثينا  ع�شر يف مدينة  �لر�بعة  دورته  معر�س ’دوكيومنتا‘ يف 
�لأملانية. وتدور �أحد�ثه حول �شخ�شيتني رئي�شيتني تت�شارعان مع عامل مليء 
بالهلو�شة، يف �إ�شارة �إىل �لتحديات �ملعقدة �لتي تهيمن على هذ� �لع�شر. ويطرح 
��شتنز�ف  بعد  �إليها  �شن�شل  �لتي  �لنهاية  �شوؤ�ًل حول  �أم��ار  �لفنان  من خالله 
و�لتفاعل من  �لأف��ك��ار  ترتيب  �إع��ادة  نحو  و�ل�شبيل  و�ل��رب�ه��ني  جميع �حلجج 

جديد. 
ويتناول �لفيلم حياة �أ�شتاذ ريا�شيات تقدم به �ل�شن يتخلى عن حياته �ملهنية 
ويركن �إىل �لعزلة يف عربة قطار مهجورة. حيث ين�شئ م�شاحة مظلمة خا�شة 
به يتاأقلم فيها مع نف�شه قبل �أن يرخي �لظالم �لكامل بظالله، ويبد�أ �حلياة 
يف ع��امل جم��رد م��ن �ل�����ش��وء. وت���ربز حينها �ل��ع��دي��د م��ن �لإم��ك��ان��ات �حل�شية 
بالتدريج ليدخل عاملاً  �ل�شوء  �إذ يزيح كامل خيوط  و�لروؤية  للعتمة  �ملتو�ترة 
ذ�تياً جمهوًل.  وتدور يف م�شار مو�ٍز ق�شة �مر�أة تظهر يف �شياق �لفيلم وتقدم 
رو�ية بالتو�زي مع ق�شة �لبطل. ويف هذه �لأثناء ي�شجل �لبطل روؤيته ووجهات 
نظره يف تقومي �لظالم، عن طريق ��شتك�شاف 49 نوعاً من �لظالم �لذي يظهر 

ك�شل�شلة من �لر�شائل �لتي يتم عر�شها بجانب �لفيلم.
ومتتد ق�شة �أمار �إىل �أبعد من �أحد�ث �لفيلم، �إذ يو��شل �لأ�شتاذ كتابة ر�شائله يف 
�إطار م�شروع بحثي و�شر�كات فنية وتعليمية وميتافيزيقية و�شيا�شية متنوعة، 
ت�شبح منوذجاً مل�شروع م�شتمر وجوهر�ً ل�شل�شلة �لر�شائل �لتي تر�فق �لفيلم. 
ومت �شنع ورق �لر�شائل يدوياً من قبل �شرنا د��شتور من �أكادميية نروباما 

للورق يف مدينة كولكاتا �لهندية.
عر�شاً  و45  فيديو  مقطع  و17  متعددة  ن�شو�شاً  �ل�شبع  �لر�شائل  وتت�شمن 
دلهي  للفيلم موجودة يف  �إعد�دها خ�شي�شاً  �لتي مت  �لعربة  تز�ل  �شوئياً. ول 
�تخاذ  و�آثر  �ملجتمع  �إىل قو�نني  �لذي رف�س �لمتثال  للمعّلم  كمعلم تذكاري 
م�����ش��اره �خل��ا���س و�ل��ه��رب �إىل �ل��ربي��ة. وي��ح��م��ل �لفيلم جم��م��وع��ة م��ن �لعرب 
�لعميقة، منها �لبقاء و�ملثابرة، ويعر�شها باأ�شلوب �إبد�عي يرثي �لتفكر. كما 
يقدم منظور�ً غنياً للجماهر يتيح لها �لتاأمل يف هذه �ملو�شوعات �ملهمة من 
�لعاملية  باجلماهر  �ملرتبطة  �لق�شايا  على  �لرتكيز  مع  �آ�شيوية  جنوب  روؤي��ة 

�ليوم.
مت حترير  )Such a Morning("�شباٌح كهذ�" من قبل �شمرة جني 
وت�شويره بعد�شة ديليب فارما ور�جنان باليت، فيما توىل �شوري�س ر�جاماين 
�إنتاج  �لت�شميم. ومت  وجوليو�س با�شايومويت ت�شجيل �ل�شوت و�شرنا د�شتور 
�لفيلم بدعم من متحف ’كر�ن ناد�ر للفنون‘ يف نيودلهي و�شركة ’�إيه كي �إف‘ 

لالإنتاج وغالري ’مارينا غودمان‘. 
�أقيمت جمعية �إ�شارة للفن بال�شر�كة مع �ل�شركال �أفنيو.  

�ل�شيادية" يف  "�لغابة   The Sovereign Forest(( حول �لعمل �لفني
رو�ق �لفن بجامعة نيويورك �أبوظبي

يعد هذ� �لعمل �لفني �ملتو��شل قائم على �لو�شائط �ملتعددة ويتناول �جلرمية 
من  ن�شاأ  �إب��د�ع��ي،  منظور  م��ن  �لبيئية  و�لأزم����ة  �لإن�����ش��ان  وح��ق��وق  و�ل�شيا�شة 
�ل�شر�ع �ل�شيا�شي و�لبيئي يف ولية �أودي�شا �لهندية �لغنية باملو�رد و�لتي يغلب 
عليها �لطابع �لقبلي. وقد د�أب �أمار على مر�قبة وتوثيق �لتدخالت �ل�شناعية 
�لتي غرت ب�شكل نهائي مالمح �لولية على مد�ر �أكرث من عقد من �لزمن، ما 
يجعل منه �لتز�ماً طويل �لأمد من قبل �لفنان مع �لنا�شط �لإعالمي �شودهر 

باتنايك و�مل�شممة و�ملخرجة �ل�شينمائية �شرنا د��شتور.

الدورة اخلام�سة للموؤمتر تنظمها جامعة الإمارات وبلدية مدينة العني 
305 م�ساركًا من الوليات املتحدة الأمريكية واأوروبا واأ�سرتاليا وال�سني واليابان ودول اخلليج العربي

�سهيل املزروعي وزير الطاقة وال�سناعة متحدثًا رئي�سًا يف املوؤمتر
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يعاين الكثري من الأ�ضخا�س من اآلم اأعلى الظهر التي قد تكون م�ضدر اإزعاج لهم، لكن بع�ضهم يتجاهل 
هذه الآلم لعدة اأيام.

ويف تقرير ن�ضرته جملة )ريدرز دايج�ضت( تطّرقت الكاتبة جي�ضيكا ميغال اإىل العالمات التي ت�ضري 
اإىل ما اإذا كانت اآلم اأعلى الظهر عادية اأم حالة طارئة.

ما�ضات�ضو�ضت�س،  نيوتن  يف  الطوارئ  وطبيبة  بالطب  اأ�ضتاذة  وهي  تيان،  اإيرين  وذكرت 
�ضيما  ل  الظهر،  اأعلى  لآلم  الرئي�ضي  ال�ضبب  يعد  خاطئة  بطريقة  اجللو�س  اأن 
لالأ�ضخا�س الذين ي�ضتخدمون احلا�ضوب ب�ضكل دائم. فاجللو�س فرتات طويلة 
بطريقة خاطئة يوؤدي اإىل تقل�س ع�ضالت ال�ضدر و�ضّدها اإىل اجلزء العلوي 

من الظهر. وقد تكون هذه الآلم ناجمة عن العادات اليومية.

اخلمر �ضرب  جتنب   1-
ي��رت��ب��ط �خل��م��ر ب��زي��ادة خطر 
�لدماغ  ب�����ش��رط��ان  �لإ���ش��اب��ة 
�لكبد  و���ش��رط��ان  و�ل��رق��ب��ة 
و�مل�شتقيم  و�ل�����ق�����ول�����ون 
و����������ش���������رط���������ان �ل�������ث�������دي 
و�ل����ب����ن����ك����ري����ا�����س، وذل�����ك 
�لكاتبة  ذك���رت���ه  مل���ا  وف��ق��ا 
م���اري���ا خ��و���ش��ي��ه رول�����د�ن 
ن�شرته  تقرير  يف  برييتو 
�شالود”  “بيكيا  جم��ل��ة 

�لإ�شبانية.

�لكاتبة  و�أو�شحت 
�أن �لكحول يزيد 
م������������ن خ����ط����ر 
�لإ�������ش������اب������ة 

�لأ�شيتالديهيد،  مركب  على  لحتو�ئه  بال�شرطان 
�لكحول  ��شتقالب  عند  يت�شكل  ث��ان��وي  ن��اجت  وه��و 

ومعروف بكونه مادة م�شرطنة.

اليومي الن�ضاط  زيادة   2-
ت�شاعد ممار�شة �لأن�شطة �ليومية على تقليل خطر 
�شرطان  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل�شرطان،  مبر�س  �لإ���ش��اب��ة 
و�لربو�شتات  �ل��رح��م  وب��ط��ان��ة  و�ل��ق��ول��ون  �ل��ث��دي 

و�لبنكريا�س.
�حل��د م��ن وق��ت �جللو�س و�ت��ب��اع من��ط حياة ن�شط 
�إذ  �أمر يف غاية �لأهمية،  وزي��ادة �لأن�شطة �ليومية 
ينبغي �أ�شبوعيا ممار�شة ما ل يقل عن 150 دقيقة 
من �لن�شاط �ملعتدل خا�شة بالن�شبة للبالغني، على 
�أو ممار�شة قر�بة  �لب�شتنة،  �أو  �ل�شريع  �مل�شي  غر�ر 

�لرك�س. مثل  �ل�شاقة،  �لأن�شطة  من  دقيقة   75
ومن �ملهم �أي�شا �حلد من وقت �جللو�س �أمام �شا�شات 
�لتلفزيون و�حلا�شوب و�لهاتف، ومن 
�أن  كما  ع��ام.  ب�شكل  �جللو�س 
�ليومي  �لن�شاط  تعزيز 
خطر  م��ن  �أي�شا  يقلل 
باأمر��س  �لإ����ش���اب���ة 
و�ل�شكري  �ل���ق���ل���ب 
�لعظام  وه�������ش���ا����ش���ة 

و�رتفاع �شغط �لدم.

احل��ب��وب  ت��ن��اول   3-
الكاملة

حت��ت��وي �حل��ب��وب �ل��ك��ام��ل��ة على 
وم�شاد�ت  و�مل���ع���ادن  �ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
�ل��ت��ي تقلل خطر  �لأك�����ش��دة و�لأل���ي���اف 
حتتوي  كما  �ل�شرطان.  مبر�س  �لإ���ش��اب��ة 
على ن�شبة منخف�شة من �ل�شعر�ت �حلر�رية، 
�لتي  �لأخ��رى  �مل�شنعة  �ملنتجات  مبعظم  مقارنة 

قد حتتوي على �ل�شكريات �أو �لزيوت �مل�شافة.

الطازجة املنتجات  تناول   4-
حت���ت���وي �مل��ن��ت��ج��ات �ل���ط���ازج���ة ع��ل��ى م�����و�د حت���ارب 

�ل�شرطان، مبا فيها �لفيتامينات و�ملعادن وم�شاد�ت 
�لأك�شدة و�لألياف.

كوبني  تناول  ي�شتح�شن  �ل�شرطان،  من  وللوقاية 
ون�شف من ع�شر �لفو�كه و�خل�شرو�ت يوميا.

�لفو�كه  ع�����ش��ر  دم�����ج  ف������اإن  ذل������ك،  ج���ان���ب  �إىل 
و�خل�شرو�ت �لطازجة �أو �مل�شروبات �لنباتية يوميا 
�ليومية من  لزيادة ح�ش�شك  �شهلة  ميثل طريقة 
�ملغذيات �لدقيقة و�حل�شول على كفايتك �ليومية 

من �خل�شرو�ت و�لفو�كه.
ومن �شاأن ��شتهالك �ملنتجات �لطازجة �أن ي�شاعدك 
�ل����وزن و�حل���ف���اظ ع��ل��ى وزن �شحي.  ع��ل��ى ف��ق��د�ن 
و�خل�شرو�ت،  �ل��ف��و�ك��ه  م��ن  ��شتهالكك  ول���زي���ادة 
ب��ه��ذه �خل���ي���ار�ت يف كل  ح���اول م���لء ن�شف طبقك 

وجبة.

التدخني عن  الإقالع   5-
يعد �لإقالع عن �لتدخني �أهم عامل قابل للتعديل 
ميكن  �إذ  بال�شرطان،  �لإ�شابة  خطر  من  يقلل  قد 
�لوقاية من ثلث وفيات �ل�شرطان بوقف ��شتهالك 
للتبغ  �ملتز�من  �ل�شتهالك  �أن  كما  �لتبغ.  منتجات 

�لفم  ب�شرطان  �لإ�شابة  خطر  من  يزيد  و�لكحول 
و�حلنجرة و�ملريء.

�ل��ت��ب��غ فمن  ت�����ش��ت��خ��دم م��ن��ت��ج��ات  �إذ� ك��ن��ت  ل���ذل���ك، 

�ل��ت��ي حتتاج  �مل�����ش��اع��دة  ع��ن  تبحث  �أن  �ل�����ش��روري 
�إليها لالإقالع عن �لتدخني �إىل �لأبد، و�تخاذ قر�ر 

حا�شم للحد من خطر �لإ�شابة بال�شرطان.

�لأمل  ب���اإد�رة  �لأخ�شائي  ت�شانغ،  كاليك  �أو���ش��ح 
�أورجن  وي�شت  �شباين” يف  �أتالنتيك  “مركز  يف 
�جللو�س  و�شعية  �إىل  بالإ�شافة  نيوجر�شي: 
�خلاطئة، فاإن �ل�شغط على �لع�شالت �ملوجودة 
حول �لرقبة و�لكتفني �أو عظم �لكتف يعود �إىل 
وممار�شة  �لإج��ه��اد  �أب��رزه��ا  لعل  عديدة،  �أ�شباب 

�لتمارين �مل�شنية و�لنوم يف و�شعية خاطئة.
وي��ن�����ش��ح ب��ال��ب��ق��اء يف �مل���ن���زل و�أخ�����ذ ق�����ش��ط من 
�مل�����ش��ادة لاللتهابات  �ل��ر�ح��ة، وت��ن��اول �لأدوي����ة 
�أي�شا  وميكن  �أونابروك�شني.  �إيبوبروفني  مثل 
�لفعالة  �ملنزلية  �لعالجات  بع�س  �إىل  �للجوء 

لتخفيف �آلم �أعلى �لظهر.

متى ينبغي عليك زيارة الطبيب؟
يزول لن  الأمل   1-

�لعالجات  �إىل  جل����اأت  �أن����ك  م���ن  �ل���رغ���م  ع��ل��ى 
للتخفيف  تدليك  جلل�شات  وخ�شعت  �ملنزلية، 
من حّدة �لأمل، �أو رمبا ��شرتيت فر��شا جديد�، 

�إل �أن �لأمل ماز�ل متو��شال.
�أ�شتاذة م�شاعدة يف جر�حة  و�أف��ادت ليد� غاناد، 
�لتاأهيل  و�إع������ادة  �ل��ف��ي��زي��ائ��ي  و�ل��ط��ب  �ل��ع��ظ��ام 
باملركز �لطبي جلامعة ر��س يف �شيكاغو “يف حال 
تطّلب  �أو  �أي��ام  ب�شعة  لأك��رث من  �لأمل  تو��شل 
يف  عليك  فينبغي  ل��الأمل،  م�شكنة  �أدوي���ة  تناول 

هذه �حلالة زي��ارة طبيبك. ويف حال كان �لأمل 
يحد من قدرتك على ممار�شة حياتك �ليومية، 
كاأن ت�شطر لعدم �لذهاب للعمل من �أجل �لبقاء 
يف �ل�شرير، فذلك عالمة على �شرورة �حل�شول 

على م�شاعدة طبية”.
يف بع�س �حلالت �لنادرة، قد يكون ذلك عالمة 

على �لإ�شابة ب�شرطان �لرئة.
فاإن  �لأم���رك���ي���ة،  �ل�����ش��رط��ان  جلمعية  ووف��ق��ا   
ي�شاهم  قد  �ملتقدمة  مر�حله  يف  �لرئة  �شرطان 
يف �لإ�شابة باآلم �لعظام. ُيذكر �أن فقد�ن �لوزن، 
و�لوهن،  �ل�شدر،  م�شتوى  على  ب��اأمل  و�ل�شعور 
�لإ�شابة  �ل��د�ل��ة على  �لأخ����رى  �ل��ع��الم��ات  م��ن 

ب�شرطان �لرئة.

�ضيارة  حلادث  التعّر�س   2-
بنّي د. ت�شانغ �أنه يف حال تعر�شت حلادث �شيارة 
ومل ت�شب باإ�شابات خطرة، فاإن �لإ�شابة بهزة 
ت�شبب  �أن  ميكن  �ل��ر�أ���س  م�شتوى  على  �شديدة 
و�لأربطة  �لع�شالت  يف  و�لتهابات  “متّزقات 

بالرقبة و�أعلى �لظهر”.
 يف هذه �حلالة، ينبغي عليك زيارة طبيبك �إذ� 
�إ�شابتك على م�شتوى �لر�أ�س، ل  كنت ت�شك يف 
�أخ��رى، على  �أع��ر����س  �إذ� كنت تعاين من  �شيما 

غر�ر �ل�شعور بالتعب و�لدو�ر و�أمل يف �لرقبة.

جانبيك اأحد  يف  الأمل   3-
وفقا للدكتورة غاناد، فاإن �ل�شخ�س �لذي يعاين 
�أمل  بال�شرورة من  �لكلوية يعاين  من �حل�شى 
�شديد باملنطقة �لعلوية من �لظهر. ولكن هذه 
�لإ�شابة  على  �لد�لة  �لوحيدة  لي�شت  �لعالمة 

بهذ� �ملر�س.
�أن  �ل��ط��ب��ي��ة  و�أ���ش��اف��ت جم��م��وع��ة م��اي��و كلينك 
�أح��د جانبيه  �شديد يف  ب��اأمل  ي�شعر  قد  �ملري�س 
�لأعر��س  ي��ك��ون �شمن  وق��د  �أ���ش��الع��ه.  وحت��ت 
�أو  �لتبول  عند  �لرتياح  بعدم  �ل�شعور  �لأخ��رى 
�أن يكون لون �لبول مائال �إىل �للون �لأحمر �أو 

�لبني.

بحمى الإ�ضابة   4-
�حلادة  �ل��ظ��ه��ر  �آلم  ت��ك��ون  �حل����الت،  بع�س  يف 
�ل�شعور  �أو  باحلمى  �لإ���ش��اب��ة  تر�فقها  -�ل��ت��ي 
�لتي  �لأعر��س  �أو وخز يف ذر�عيك- من  بخدر 
تدل على �إ�شابتك بالتهاب على م�شتوى �لعمود 
�لفقري. وقد تعترب هذه �لأعر��س من عو�مل 
�خلطر يف حال كنت تعاين من تثبيط مناعي، 
�أو  �ل�شكري  د�ء  �أو  بال�شرطان  م�شابا  كنت  �أو 

�لبد�نة.
ويف حال كان طبيبك ي�شك يف �إ�شابتك بالتهاب 
يف �ل��ع��م��ود �ل��ف��ق��ري، ف��ق��د يطلب م��ن��ك �إج���ر�ء 

�لت�شخي�س  لإج�����ر�ء  �ل��ف��ح��و���ش��ات  م��ن  �مل��زي��د 
�ملنا�شب وو�شف �لعالج.

ال�ضدر م�ضتوى  على  �ضديد  اأمل   5-
�أو  ب��اخل��در  �ل�شعور  ف��اإن  ت��ي��ان،  للدكتورة  وفقا 
�أعر��س  �أح��د  من  �ل���ذر�ع  م�شتوى  على  �لوهن 
�لإ�شابة بال�شكتة �لدماغية، وقد يكون موؤ�شر� 
على �لإ�شابة بتمّزق يف جد�ر �ل�شريان �لأورطي، 
�لذي ُيعترب �أكرب وعاء دموي موجود يف �جل�شم 

ميتد يف �جلزء �خللفي من �ل�شدر.
خطر�  ي�شبح  �لو�شع  �أن  �ل��دك��ت��ورة  و�أ���ش��اف��ت 
�ل��دم لفرتة  �رت��ف��اع �شغط  يف ح��ال عانيت م��ن 
طويلة. وعلى غر�ر �ل�شكتة �لدماغية، فاإن هذه 

�حلالة تتطلب رعاية طبية فورية.

الإرهاق ال�ضديد  6-
�ل�شعور  �لقلبية  بالنوبة  �لإ�شابة  �أعر��س  من 
�لغثيان  �ل�شدر، ف�شال عن  ب��اأمل على م�شتوى 
يف  و�آلم  �ل�����ش��دي��د  و�لإره������اق  �لتنف�س  و���ش��ي��ق 

�لظهر.

ال�ضاقني يف  �ضعف   7-
�إذ� �شعرت باأمل يف �جلزء �لعلوي من �لظهر مع 
�شاقيك،  �أو  ذر�عيك  �أو �شعف يف  �شعور باخلدر 

ف��ق��د ي��ك��ون ذل���ك ع��الم��ة ع��ل��ى �إ���ش��اب��ة ع�شبية 
ينبغي  �حلالة،  ه��ذه  يف  �ملنزلق.  �لقر�س  ج��ر�ء 
كانت  �إذ�  مما  للتاأكد  �لطبيب  ��شت�شارة  عليك 
�ملفا�شل  �لتهاب  ع��ن  ناجمة  �لظهر  �أع��ل��ى  �آلم 

بالفعل.
 

للظهر ال�ضدر  من  الأمل  انتقال   8-
من بني �لأ�شباب �ملحتملة لالإ�شابة باآلم �لظهر 
حالة “�لتهاب �لغ�شروف �ملقطوع” �لذي يربط 

�لأ�شالع بعظمة �ل�شدر.
�لثقيلة  �لأ����ش���ي���اء  رف����ع  ي��ت�����ش��ب��ب  ق���د  وب��ي��ن��م��ا   
�ل�شدر  و�إ���ش��اب��ات  �لتنف�شي  �جل��ه��از  و�لتهابات 
يف هذ� �لنوع من �لآلم، فغالًبا ما يكون م�شدر 
ينتقل من  ب���اأمل  ت�شعر  ق��د  و����ش��ح.  غ��ر  �لأمل 
�شدرك �إىل ظهرك. لكن غالًبا ما يختفي �لأمل 

دون �خل�شوع �إىل �أي عالج.

العميق  التنف�س  عند  اأمل   9-
�أن ينتقل جتّلط �لدم عن طريق �لوريد  ميكن 
�إىل  ينتقل  كما  �ل����ذر�ع  �أو  �ل�����ش��اق  �إىل  �لعميق 
�ل��رئ��ة، �أو �ل��دخ��ول يف �لأوع��ي��ة �ل��دم��وي��ة، مما 

ي�شبب �شعف تدفق �لدم، 
كان  �لرئة. يف حال  �أن�شجة  وت�شرر  و�للتهاب، 
تنف�س عميق،  ك��ل  �إث��ر  ���ش��وًء�  ي���زد�د  �لظهر  �أمل 

ت�شعر  �أو  �ل��دم  وت�شعل  �شعيفا،  نف�شك  ك��ان  �أو 
على  بالطو�رئ  �لت�شال  عليك  فاإنه  بالإغماء، 

�لفور.

التنف�س �ضيق   10-
ن�����ادر� م���ا ي��ك��ون �أمل �أع���ل���ى �ل��ظ��ه��ر ن���اجًت���ا عن 
�لرئة  �لهو�ء من  )ت�شرب  �ل�شدري  �ل�شرتو�ح 
ورغم  �ل�شدر(.  وج��د�ر  �لرئة  �مل�شاحة بني  �إىل 
�شعف هذ� �لحتمال، ي�شتح�شن �أن تتعرف على 
�مل��ر���س ح��ت��ى تتمكن م��ن �تخاذ  ع��الم��ات ه���ذ� 
د.  �لإط���ار، ين�شح  �ل�شحيح. ويف ه��ذ�  �لإج���ر�ء 
ت�شانغ باحل�شول على رعاية �شحية م�شتعجلة 
�إذ� كان �لأمل م�شحوًبا ب�شيق يف �لتنف�س، �أو �أمل 

�شديد �أثناء �لتنف�س �لعميق.

احلركة عند  الأمل  ا�ضتداد   11-
ج�شم  �شقوط  مثل  موؤملة،  لإ�شابة  تعر�شت  �إذ� 
�أو  �أو �ل�شقوط على �جلليد،  ثقيل على ظهرك 
على حافة �ل��درج، ف��اإن ذلك يعر�شك �إىل ك�شر 
على م�شتوى عظم يف عمودك �لفقري �أو �شلع. 

قد تختلف حدة �لأمل، 
ولكنه من �ملرجح �أن يزد�د �شوًء� عندما تتحرك. 
كانت  �إذ�  خا�شة  طبيبك،  زي���ارة  عليك  ل��ذل��ك 

�لإ�شابة �شيئة.

اجللو�س بطريقة خاطئة يعد ال�ضبب الرئي�ضي 

اآلم اأعلى الظهر.. متى تكون عادية اأم حالة طارئة؟

كل ما عليك القيام به للوقاية من ال�سرطان
فيما يلي ن�ضائح من �ضاأنها اأن ت�ضاعدك على تقليل احتمال الإ�ضابة بال�ضرطان، وهي ت�ضمل جوانب التغذية واحلركة.
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العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/4510 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شدهم/1- زيل للتجارة �لعامة )فرع( وميثلها �ل�شيد منذر عبد�هلل عي�شى 
�ل ثاين - موؤ�ش�شة فردية 2-منذر عبد�هلل عي�شى �آل ثاين 3-�شركة با�شا �ند�شرتيال 
جلبل  �حل��رة  �ملنطقة  �شلطة  يف  �وف�شور  ك�شركة  م�شجلة  وه��ي  ليمتد  �نف�شتمنت�س 
علي مت تاأ�شي�شها بتاريخ 2008/1/27 يف وحتم جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/وورلدكوم هولدينج ليمتد ومتثلها / روينا �جنيل جماجي - قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1763486( 
درهم بالت�شامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/4131   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- دورى �أ�شعد يعقوب 2-غ�شان ن�شيب وهبة جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/موؤ�ش�شة �أيرلنك �إنرتنا�شيونال - �أ.ع.م 
عليك  �أق���ام  ق��د   - �لغافري  �ل�شايغ  �شامل  ع��ب��د�هلل  حممد  وميثله/�شعيد 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )13746601.6(
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3913 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- �شركة خليفة �لفهد للمقاولت )ذ م م( 2-عبد�هلل 
خليفة �حمد حممد �لفهد �ملهري  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/�شركة �لبحار �ل�شبع لل�شناعات �حلديدية - �س ذ م م  وميثله / 
�مل عمر �ل�شبيعي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
بالت�شامن �ىل  درهم  وق��دره )524372(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/4152   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1-حممد زهيب مالبور�ث �شوري�س جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�نديغو رنت �يه كار )م.د.م.�س( وميثلها مديرها / 
خ�شر �يوب �لطاف وميثله / حممد �حمد حممد عبد�هلل - قد �أقام عليك 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى 
)28061( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3831 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- ر��شية �شعد�وي جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/حممد نو�ف ح�شن �لعم�شى وميثله / حممد ر��شد 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  - قد  �لعوي�س  �شامل علي 
�ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وق��دره )71108( دره��م �ىل 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/4154 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- 1. بال�س بوينت ملو�د �لبناء - �س ذ م م 2. �شري 
ب��ال ج��ني  جم��ه��ويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �لتنفيذ/ر�ج كومار 
�شيو�كر �مانى وميثله / يو�شف حممد �حمد يو�شف �حلمادي - قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�و خزينة �ملحكمة.  وعليه  �لتنفيذ  وق��دره )171533( دره��م �ىل طالب 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/4919   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- بلعبا�س بر�هيم 2-�شمان للمقاولت )�س ذ م م(  
�لتجاري  �بوظبي  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل 
�ل�شام�شي -  )�س م ع( وميثله / عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن 
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكما بالت�شامن 
�لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )1191888.58( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/4789 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شر�د �لدين �شيد ميان خان  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�حمد �شعيد جمعه �لهويدي - قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�و خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )3053255( درهم �ىل طالب  �ملنفذ 
�لتنفيذية  �لج�����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �مل��ح��ك��م��ة.  
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/4188 تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  �وغو�شتني  �جنات�شو�س  فيكتور  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �لإحتاد �لوطني وميثله / عبد�هلل 
�لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  قد   - �لهرمودي  ر�شول علي  حممد 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )171590( درهم 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/3694 تنفيذ جتاري  
جمهول  عبد�جلليل  حممد  تينينجال  فاليكات  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�شينغ  جاجموهان  �لتنفيذ/هارفيندر  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل 
�شينغ ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته وكيال عن  قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )90513(
�ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/3821 تنفيذ جتاري  
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- حم��م��د ب��ن ���ش��ال��ح ب��ن �ح��م��د �حل���رب���ي  جمهول 
�ل�شيار�ت وميثله  لتاأجر  �لتنفيذ/عجيب  �ن طالب  �لقامة مبا  حمل 
عليك  �أق��ام  قد   - �لها�شمي  برهان  مرت�شى  يعقوب  مرت�شى  حممد   /
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )11133.5(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/4798 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- هان�س توما�س للخدمات �لفنية - �س ذ م م  جمهول 
م م  ذ  �س   - �لإم���ار�ت  �لتنفيذ/�ر�مك�س  �ن طالب  �لقامة مبا   حمل 

�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   - �ل�شبيعي  عمر  وميثله/�أمل 
به وق��دره )53684.01(  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3390   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �مين غالب �لتلجي  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/بيو�س كي�شو�ين وميثله / يو�شف حممد �حمد 
يو�شف �حلمادي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )503379( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/4554  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- موؤ�ش�شة �لرهيف للتجارة �لعامة   جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ فروز بار�يل بوركاندي وميثله / عبد�لرحمن ح�شن 
حممد �ملطوع - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )405278( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة. بال�شافة �ىل مبلغ )20440( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة. وعليه 
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/6037  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- م�شت�شفى ليف لين - �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ ناريندر� كومار ماهاديو و�جه وميثله / عبد�لرحمن 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  ن�شيب عبد�لرحمن بن ن�شيب - قد 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )228755( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�ملحكمة.  ر�شوم خلزينة  دره��م  مبلغ 20312  �ىل  بال�شافة  �ملحكمة.  �و خزينة 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3779  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- �ر دي �ر �م للتجارة �لعامة - �س ذ م م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ ��شوك كومار جامناد��س وميثله / يو�شف حممد �حمد 
يو�شف �حلمادي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )333381( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�ملحكمة. بال�شافة �ىل مبلغ 14321 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/3213 جتاري جزئي                 
�ىل �ملدعي عليه/1-مطعم وكافيه بت�س هو�شبيتاليتي - �س ذ م م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/مقهى �ملخبز �لفرن�شي - �س ذ م م - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها مطالبة 
�ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )891.869.42 درهم( )ثمامنائة  بالز�م  مالية 
وو�حد وت�شعون �لفا وثمامنائة وت�شعة و�شتون درهما و�ثنني و�ربعون فل�س( بالإ�شافة للفو�ئد 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى تاريخ �ل�شد�د �لتام و�حلكم بانهاء �لعقد 
وف�شخه عن �ملدة �ملتبقية من تاريخ �شدور �حلكم يف �لدعوى و�لز�م �ملدعي عليها باإز�لة �ل�شم 
�لتجاري - �لعالمة �لتجارية French Bakery Coffee Shop.  وحددت لها جل�شة 
Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة  يوم �لإثنني  �ملو�فق 2019/11/4 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل )علما بانه مت تعديل �لطلبات( 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2019/7279 

�ملنذر : �ل�شويب للعقار�ت ذ م م   
�ملنذر �ليه : ��شلية للبهار�ت - �س ذ م م

   2-نوفل علي موعني موعني 
مدفوعة  �لغر  �ملتاأخر�ت  قيمة  ب�شد�د  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر   ، لذلك 
�شيك  رج��وع  ب�شبب  ��شتحقاق  ب��دون  لوجود فرتة  �ليجار  بح�شب عقد 
�ليجار بتاريخ 2019/8/25 مبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�ملتبعة  �ملاأجور ذلك ح�شب �لج��ر�ء�ت  �لع��الن و�لإ �لخ��الء وت�شليمنا 

لدى مركز ف�س �ملنازغات �ليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2019/7278 
�ملنذر : �ل�شويب للعقار�ت ذ م م   

�ملنذر �ليه : 1- حبني بيوتي �شالون 2-م�شرت منقي�شتي ويلدي �شيمايات  
لذلك ، ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ملتاأخر�ت �لغر مدفوعة بح�شب 
�ليجار  عقد  �ن��ت��ه��اء  ب�شبب  ��شتحقاق  ب���دون  ف��رتة  ل��وج��ود  �لي��ج��ار  عقد 
وجت����دده م��ن ت��ل��ق��اء نف�شه مل���دة �ي��ج��اري��ة ج��دي��دة ب���دون ���ش��د�د م��ن تاريخ 
و�لإ  �لع��الن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما   )30( مدتها  ومبهلة   2019/6/15
�ملاأجور ذلك ح�شب �لج��ر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�س  �لخالء وت�شليمنا 

�ملنازغات �ليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2019/7281 
�ملنذر : حممد عبد�هلل علي بوكالة �ل�شويب للعقار�ت - ذ م م 

�ملنذر �ليه : موف للمقاولت - �س ذ م م
�لغر مدفوعة  �ملتاأخر�ت  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ، ينذر  لذلك 
بح�شب عقد �ليجار لوجود فرتة بدون ��شتحقاق ب�شبب �نتهاء عقد 
ب��دون �شد�د  �يجارية ج��دي��دة  مل��دة  �لي��ج��ار وجت���دده م��ن تلقاء نف�شه 
ن�شر هذ� �لع��الن و�لإ �لخالء  تاريخ  ومبهلة مدتها )30( يوما من 
ف�س  م��رك��ز  ل��دى  �ملتبعة  �لج�����ر�ء�ت  ح�شب  ذل��ك  �مل��اأج��ور  وت�شليمنا 

�ملنازغات �ليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/2564 تنفيذ جتاري  
�ن  �لقامة مبا  ليمتد جمهول حمل  ديفلومبنت  بيناري  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
طالب �لتنفيذ/دتكو بلفور بيتي - ذ م م وميثله / عبد�لرحمن حممد عي�شى 
جمعة - قررت حمكمة دبي �لإبتد�ئية بتاريخ 2019/10/13 �خطاركم ب�شد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )16874707.74( خالل 15 يوم من تاريخ  �لتبليغ و�إل بيع 
�لعقار )�شقة �شكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�س : 177 - ��شم 
 P407/611/1503/1502 : ملبنى : ذ� بيناري من �منيات - �رقام �لوحد�ت�
295 من  �مل��ادة  ن�س  ملقت�شيات  وفقا  �ملز�يدة  بطريق  لكم  و�لعائدة   )/P201

قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/868 تنفيذ �سرعي  
طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �شلطانة  �شده/1-نزية  �ملنفذ  �ىل 
- قد  / فهد عبد�هلل قمرب حممد  �لرحمن خان وميثله  �لتنفيذ/ف�شي 
تنفيذ �حلكم  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 863/2019 �حو�ل نف�س م�شلمني بروؤية �ملح�شونة 
)خديجة رحمن( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف من تاريخ �ل�شتحقاق.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 7 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/1710 تنفيذ مدين  
مبا  �لقامة  حمل  جمهول  كومار  ديفيا�س  �شنيها  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ن طالب �لتنفيذ/��س تو لأعمال �لتنفيذ �لد�خلي - �س ذ م م )�شابقا(، 
�أقام  ق��د   - �مل��ه��ري  �حمد �حلر�شي  �شامل  عي�شى   / �ي��ه وميثله  ب��ي  جيه 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )99874.5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

 يف الدعوى رقم  2019/473  تنفيذ عقاري 
�ىل �ملنفذ �شده/1- �ريبيا جروب �نف�شتمنت ليمتد جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ماريو�س كون�شتانتني �رمينكا وميثله / يو�شف حممد ح�شن 
و�لز�مك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  قد   - �لبحر  حممد 
�ملبلغ  بدفع   ، كلي  عقاري   2018/175 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  بتنفيذ 
�ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )618861.59( وق��دره  به  �ملنفذ 
2- بطالن �لعقد �ملربم �لطرفني ب�شاأن �لوحدة رقم 401 مب�شروع مون تاور ، 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال
الثالثاء    15   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12757  

Tuesday   15   October   2019  -  Issue No   12757

العربية للطريان تفوز بجائزة اأف�سل �سركة طريان 
اقت�سادي يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

•• ال�شارقة-وام:

�قت�شادي يف منطقة  �شركة ط��ر�ن  و�أك��رب  �أول   - �لعربية للطر�ن  ف��ازت 
�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا - بجائزة “�أف�شل �شركة طر�ن �قت�شادي 
“�آفيي�شن  ت��وزي��ع ج��و�ئ��ز جملة  م��ن حفل   13 �ل���  �ل����دورة  خ��الل  للعام” 

بزن�س” �لذي �أقيم يف دبي.
وح�شلت “�لعربية للطر�ن” على �جلائزة عقب �ختيارها من قبل جلنة 
تقدمها  �لتي  �ملبتكرة  للخدمات  تكرميا  �لقطاع  خ��رب�ء  من  نخبة  ت�شم 

و�آد�ئها  �لقوي �مل�شتد�م ومنوها �مل�شتمر.
يوؤكد   : للطر�ن  �لعربية  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لعلي  ع��ادل  وق��ال 
�لر�ئدة يف  على مكانتنا  �قت�شادي”  �شركة طر�ن  “�أف�شل  فوزنا بجائزة 
�لرتكيز  لعمالئنا ومن خالل  نقدمها  �لتي  �ل�شتثنائية  و�لقيمة  �لقطاع 
�إ�شافة  �شنو��شل  �لتقنية  �لتطور�ت  �أح��دث  بتبني  و�للتز�م  �لبتكار  على 
وجهات جديدة لنعزز �لتو��شل بني �لنا�س عرب �لعامل، مع �حلر�س على 

توفر قيمة م�شافة �إىل عمالئنا.
وجهاتها  �شبكة  �إىل  جديدة  وجهات   10 للطر�ن”  “�لعربية  و�أ�شافت 
رحالتها  �لناقلة  وت�شر  �جل��اري  �لعام  من  �لأول  �لن�شف  خ��الل  �لعاملية 
�أربعة  �نطالقا من  دول��ة   50 عاملية يف  170 وجهة  �أك��رث من  �إىل  حاليا 

مر�كز عمليات يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملغرب وم�شر.
 “ نظام  �لعام  �لأول من  �لن�شف  خالل  للطر�ن”  “�لعربية  �أطلقت  كما 
طائر�تها  م��ن  على  و�مل��ج��اين  �لرتفيهي   »SkyTime- ت��امي  �شكاي 
�ملبا�شر على هو�تفهم  �لرقمي  و�لذي يتيح للم�شافرين م�شاهدة �ملحتوى 

�لذكية و�أجهزتهم �للوحية و�أجهزة �حلا�شب �ملحمولة �أثناء �شفرهم.

بنك دبي التجاري يتبنى �سحابة 
مايكرو�سوفت بهدف دفع عجلة التحول الرقمي

•• دبي-الفجر 

دولة  يف  �ل��ر�ئ��دة  �لوطنية  �لبنوك  �أح��د   ، �لتجاري  دب��ي  بنك  �م�س  �أع��ل��ن 
بهدف  مايكرو�شوفت  �شر�كة جمعته مع   ، عن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
وذلك يف   ، �ل�شحابية  �أزور  �إىل من�شة  �لت�شغيلية و�حل�شا�شة  نقل عملياته 

�إطار جهود �لبنك نحو تبني خطو�ت تتو�فق مع ��شرت�تيجيته �ل�شحابية.
لبنك  �لتنفيذي  �لرئي�س  ليندر  ف��ان  برند  �لدكتور  ذك��ر  �ل�شدد  وب��ه��ذ� 
حتقيق  نحو  �لتز�منا  تعك�س  مايكرو�شوفت  مع  �شر�كتنا  �أن  �لتجاري  دبي 
روؤيتنا باأن ن�شبح بنكاً رقمياً بالكامل ، و�أكد �أن هذه �خلطوة من �شاأنها �أن 
�لرقمي  �لتحول  ، ودعم ثقافة  �لأعمال  ت�شاهم ب�شكل كبر يف رفع كفاءة 
�أعرب  ، كما  �لعمالء  �حتياجات  تلبي  �لتي  �إىل تعزيز �خلدمات  بالإ�شافة 
�ل�شتفادة من قدر�ت  لهم فر�شة  �أتاحت  �لتي  �ل�شر�كة  بهذه  �شعادته  عن 

�شحابة مايكرو�شوفت �لذكية.
و�أ�شاف �لدكتور قائاًل “ي�شب �لبنك تركيزه حول ت�شريع عجلة �لتحول 
مهمة  كخطوة  �ل�شر�كة  ه��ذه  وتاأتي  �أعماله،  قطاعات  كافة  عرب  �لرقمي 
لتعزيز مكانة �لبنك كر�ئد عاملي يف جمال �لبتكار �لرقمي �خلا�س بالقطاع 
��شتثمار�ت  م��ن  �ل�شتفادة  م��ن خ��الل  ُن��ق��ِدم عليه  م��ا �شوف  ، وه��ذ�  �مل��ايل 

مايكرو�شوفت يف جمالت �لأمن و�ل�شفافية و�لمتثال �لتنظيمي«.
مت�شلة  م��ب��ادر�ت  �شل�شلة  �شمن  �خل��ط��وة  ه��ذه  ت��اأت��ي  �ل�شياق  نف�س  وعلى 
يتخذها بنك دبي �لتجاري لتعزيز عن�شر �لبتكار يف قطاع �خلدمات �ملالية 
، خا�شة تلك �لتي تتعلق بكيفية ت�شخر �لقدر�ت �لرقمية من �أجل �لإرتقاء 

بهذ� �ملجال ، وتقدمي �أف�شل �لتجارب �لفريدة للعمالء.
للبنك  عديدة  �آفاقاً  فتح  يف  �أزور  �شحابة  تبني  �شي�شاهم  ذلك  على  ع��الوة 
متكنه من زيادة تفاعل �لعمالء ، وحت�شني �أد�ء �لعمليات ، ومتكني �ملوظفني 

�إ�شافة �إىل �إعادة �بتكار �خلدمات و�ملنتجات �ملقدمة ..
�لبنك  �أج��ن��دة  كبر  ب�شكل  �شتدعم  �خل��ط��وة  ه��ذه  �أن  ب��ال��ذك��ر  و�جل��دي��ر   
ومبادر�ته �لأخرى �لتي تتعلق مبنع �لعمليات �لحتيالية ، ومكافحة غ�شيل 
�لأمو�ل ، وتعزيز جتارب �لعمالء �خلا�شة بخدمات �ملحادثات �مل�شرفية ، 
وكذلك جتارب تقنيات �لتحليالت وحلول �لذكاء �لإ�شطناعي �لقائمة على 

من�شة مايكرو�شوفت �أزور �ل�شحابية. 
ومن جهته �أكد �شيد ح�شي�س �ملدير �لعام ملايكرو�شوفت �لإمار�ت �أن قطاع 
�خلدمات �مل�شرفية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يويل �هتماماً كبر�ً 
�لبنوك  �لتجاري يقف يف مقدمة  �أن بنك دبي  ..  م�شر�ً  �لإبتكار  لثقافة 
�إىل  �شيد ح�شي�س  لفت  ، كما  �لرقمي  �لتحول  روؤي��ة  �ل�شاعية نحو حتقيق 

�ل���������دور �ل���ك���ب���ر �ل�����ذي 
يف  �أزور  �شحابة  �شتلعبه 
ت���وف���ر �ل����دع����م �ل�����الزم 
ل���ت���م���ك���ني �ل���ب���ن���ك جت���اه 
رح�����ل�����ت�����ه �ل�����رق�����م�����ي�����ة ، 
�يجاباً  ���ش��ي��ن��ع��ك�����س  مم���ا 
كموؤ�ش�شة  �ل��ب��ن��ك  ع��ل��ى 
ق�������ادرة على  م�����ش��رف��ي��ة 
�ل�شوق  متطلبات  تلبية 
�ملتغرة  و�لح���ت���ي���اج���ات 

و�مل�شتمرة للعمالء.

اأرا�سي دبي حتقق الربط الإلكرتوين مع مالك الوحدات العقارية يف م�ساريع اإعمار العقارية
•• دبي – الفجر:

�أع��ل��ن��ت د�ئ�����رة �لأر������ش����ي و�لأم������الك يف 
دب��ي ع��ن �إمت���ام �ل��رب��ط �لإل��ك��رتوين مع 
لإد�رة  �إعمار  ل�شركة  �لتابع  �شكني  نظام 
ذ�ت  �لعقار�ت  ب��اإد�رة  �ملخت�شة  �ملجمعات 
�لعقارية”،  “�إعمار  �مل�����ش��رتك��ة  �مل��ل��ك��ي��ة 
ر�شوم  دف��ع  للمتعاملني  �مل��ج��ال  لإت��اح��ة 
�خل���دم���ات، وذل����ك م��ن خ���الل ع���دد من 
�لقنو�ت، وحتديًد� تطبيق “دبي ري�شت” 
�أو عرب قنو�ت �لدفع  �أو “نظام مالك”، 
�لعقارية”.  “�إعمار  ب�شركة  �خل��ا���ش��ة 
�أول  “�إعمار”  ت��ك��ون  �خل��ط��وة،  وب��ه��ذه 
مطور عقاري رئي�شي يحقق �لتكامل مع 
�لذي مت تطويره د�خلياً  نظام ماّلك” 

يف د�ئرة �لأر��شي و�لأمالك يف دبي.
�ملهند�س  �شعادة  ق��ام  �ملنا�شبة،  ه��ذه  ويف 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  غ��ل��ي��ط��ة،  ب��ن  م����رو�ن 
ملوؤ�ش�شة �لتنظيم �لعقاري بتكرمي �شعادة 
�ملنتدب  �لع�شو  �ملطرو�شي،  ثاين  �أحمد 
ل�شتحقاق  �لعقارية”  “�إعمار  ملجموعة 
يف  �لعقاري  �لتميز  و���ش��ام  �إع��م��ار  �شركة 
هذ� �ملجال، تقديًر� للدور �لكبر و�ملوؤثر 
يف �إث���ر�ء ���ش��وق دب��ي �ل��ع��ق��اري مبحفظة 
و��شعة من �مل�شاريع �ملتميزة �لتي �أ�شهمت 

يف ريادة دبي على �مل�شتوى �لعاملي.
كافة  “تهدف  غ���ل���ي���ط���ة:  ب�����ن  وق��������ال 
�ملبادر�ت �لتي نطلقها يف �لد�ئرة لدعم 
�لوجهة  دب��ي  جعل  �إىل  �لهادفة  روؤيتنا 
�لعقارية �لأوىل عاملًيا يف �لإبتكار و�لثقة 
لتاأ�شي�س  ر�شالتنا  وترجمة  و�ل�����ش��ع��ادة، 
وم�شتد�مة،  مبتكرة  عاملية  عقارية  بيئة 
�لعامل.  م��دي��ن��ة يف  �أ���ش��ع��د  دب����ي  جت��ع��ل 
ومن هذ� �ملنطلق، ت�شهد �لد�ئرة حتوًل 
خدمات  ل��ت��ق��دمي  عملياتها  يف  ج���ذرًي���ا 
ذكية، و�ل�شتفادة على �لنحو �لأمثل من 
مو�ردنا �ملالية و�لب�شرية، �إ�شافة �إىل رفد 
�لقطاع بالت�شريعات و�خلدمات �لعقارية 

“دبي  تطبيق  �أب���رزه���ا  وم���ن  �مل��ت��ك��ام��ل��ة، 
ري�شت” ونظام “مالك”، لتحقيق �أعلى 
م�شتويات �جلودة و�ل�شتد�مة و�لبتكار، 
و�مل�شاهمة يف تعزيز �لتنمية �لقت�شادية 

�ل�شاملة لإمارة دبي. 
�ملطورين  مل�������ش���اع���دة  �ل���ن���ظ���ام  و����ش���ّم���م 
�ملالك  وجل���ان  و�مل�شتثمرين  و�مل��ال��ك��ني 
متطلباتهم  لتلبية  �لإد�رة  و���ش��رك��ات 
ب�شيطة  بو�شيلة  وتزويدهم  �لتنظيمية، 
�مللكية  ذ�ت  �ل��ع��ق��ار�ت  لت�شجيل  وفعالة 
�مل�شرتكة. و�شيكون مبقدور جلان �ملالك  
من  �ملوظفني  ت�شجيل  �لإد�رة  و�شركات 
لإد�رة  و�لفنية   �ملهنية  �لخت�شا�شات 
بيانات  ق��اع��دة  ب��الع��ت��م��اد على  �مل��ب��اين، 
ل���ت���خ���زي���ن وحت����دي����ث جميع  م�����وح�����دة، 

�ل�شجالت ذ�ت �ل�شلة وجتديدها. 
دبي  ك��ان��ت  “لقد  غليطة:  ب��ن  و�أ���ش��اف 
ر�ئدة على م�شتوى �لعامل يف �لكثر من 
�لعقار�ت  بت�شجيل  �ملتعلقة  �لإجن����از�ت 
�رتفاع  م��ع  ب��ال��ت��و�زي  وذل��ك  وتنظيمها، 
وترة منو �لعقار�ت و�مل�شاريع �ملجتمعية 
�ملا�شي،  �ل��ع��ق��د  م���دى  ع��ل��ى  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 

�لفريد  “ُماّلك”  ن���ظ���ام  و���ش��ي��و����ش��ل 
�شهولة  ل�شمان  �ل���روح،  ه��ذه  نوعه  م��ن 
و�شفافية �لإجر�ء�ت يف �لقطاع �لعقاري 
�لتحفيز�ت  ح��زم��ة  م��ن  ����ش��ت��ف��اد  �ل����ذي 
وتتمثل  �لأخ���رة.  �لآون���ة  يف  �حلكومية 
�أهمية �لنظام �ملبتكر يف ��شتخد�م �أحدث 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات يف �ل��ق��ط��اع �ل��ع��ق��اري لإم���ارة 
دبي، ومنها تقنيات �لذكاء �ل�شطناعي 

و “�لبلوك ت�شني«.
وقال �أحمد �ملطرو�شي،  �لع�شو �ملنتدب 
يف  “نبدي  �ل��ع��ق��اري��ة«:  »�إع��م��ار  ل�شركة 
د�ئ��ًم��ا على دع��م مبادر�ت  ا  �إع��م��ار حر�شً
دبي  و�لأم���������الك يف  �لأر�������ش�����ي  د�ئ�������رة 
�لد�ئم  �لتن�شيق  �إىل جانب  وم�شاريعها، 
�لأد�ء  م�شتويات  �أف�شل  ل�شمان  معها 
�لتي  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  مل��خ��ت��ل��ف 
ت�شمن ر�حة و�شعادة كافة �لأط��ر�ف يف 
للت�شرفات  �لفاعل  و�لتنظيم  �ل�����ش��وق، 
و�مل����ع����ام����الت، مب����ا ي���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع على 
�أن  على  د�ئماً   ونحر�س  باأكمله  �ل�شوق 
�أف�شل  تطبق  �شركة  �أول  �إع��م��ار  ت��ك��ون 
�لإج���������ر�ء�ت �ل���ت���ي ت�����ش��ه��ل ع��ل��ى جميع 

�لوقت  عليهم  وتوفر  عملهم  �ملتعاملني 
و�جل���ه���د. ويف �ل��وق��ت ذ�ت����ه، ن��ع��رب عن 
من  به  حظينا  �لذين  بالتكرمي  فخرنا 
و�شيكون  �ل��ع��ق��اري،  �لتنظيم  موؤ�ش�شة 
ذل���ك ح���اف���ًز� �إ���ش��اف��ًي��ا ل��ن��ا ع��ل��ى حتقيق 
�أعقاب  يف  ول�شيما  �لتميز،  م��ن  �مل��زي��د 
بت�شكيل  �ل�شامية  �ل��ت��وج��ي��ه��ات  ���ش��دور 
بدورنا  للقيام  �لعليا،  �لعقارية  �للجنة 
�مل��ت��وق��ع ك��و�ح��دة م��ن ���ش��رك��ات �لتطوير 

�لعقاري �لر�ئدة يف �لإمارة«. 
ح�شاب  ب��اإن�����ش��اء  �لعميل  ي��ق��وم  وع��ن��دم��ا 
�لنظام، ميكنه �حل�شول  على  به  خا�س 
�لبيانات  جميع  عليه  تظهر  ك�شف  على 
�لدفعات  ذلك  بعملياته، مبا يف  �ملتعلقة 
�خلدمات  ل��ر���ش��وم  �ملكتملة  �أو  �ل��ع��ال��ق��ة 
ل��ك��اف��ة �لأط������ر�ف �مل��ع��ن��ي��ة، مب���ا يف ذلك 
�لوحد�ت  وم����الك  �ل���ع���ق���ار�ت  م���ط���ورو 
�ملالك  وجل���ان  و�مل�شتثمرون،  �لعقارية 
�مللكية  ذ�ت  �ل���ع���ق���ار�ت  �إد�رة  و���ش��رك��ات 
متطلبات  جلميع  و�لمتثال  �مل�شرتكة، 

�لت�شجيل و�إد�رة �لتنظيم �لعقاري. 
من�شة  مالك”  “نظام  وي����ع����ت����رب 

�ملوقع  على  مبنية  مبتكرة  �إل��ك��رتون��ي��ة 
�لإلكرتوين، ما يجعل منها �لأوىل من 
ت�شتمل  ملا  �ل��ع��امل،  م�شتوى  على  نوعها 
يف  ت�شهم  ج���دي���دة،  �ب��ت��ك��ار�ت  م��ن  عليه 
و�ل�شفافية. ومت  �لعد�لة  �شمان حتقيق 
تطوير �ملن�شة من قبل موؤ�ش�شة �لتنظيم 
لت�شجيل جلان �ملالك   “رير�”  �لعقاري 
�لتي ت�شكل جزًء� من �لعقار�ت ذ�ت �مللكية 
�مل�شرتكة. وت�شمل قائمة �خلدمات �لتي 
�مللكية  ذ�ت  �لعقار�ت  �لت�شجيل  تقدمها 
�لإد�رة   وع��ق��د  �مل���الك  وجل���ان  �مل�شرتكة 
وط��ل��ب �ع��ت��م��اد ر���ش��وم �خل��دم��ات وطلب 

عدم �ملمانعة. 
�ل��رئ��ي�����ش��ي يف توفر  ه��دف��ه��ا  وي��ت��م��ث��ل 
�لإنرتنت  عرب  و�لدعم  للت�شجيل  نظام 
ل����الأط����ر�ف �مل��ع��ن��ي��ة �ل���ت���ي ت��ت��ع��ام��ل مع 
�إمارة  يف  �مللكية�مل�شرتكة  ذ�ت  �لعقار�ت 
دب���ي. وع���الوة على ذل���ك، ي��وف��ر �لنظام 
لرقابة  وم��ت��ك��ام��ل��ة  ج���دي���دة  م��ن��ظ��وم��ة 
يف  �خلدمات  بر�شوم  �ملتعلقة  �حل�شابات 
ح�شابات  على  بالعتماد  �مل�شاريع،  ه��ذه 

مالية تعمل وفق �آلية ح�شاب �ل�شمان. 

 خالل اأعمال الكوجنر�س الدويل للم�ضوؤولية املجتمعية يف املغرب

اأبوغزاله: �سممنا و�سنعنا منتجات تاج تيك »لبتوب وتابليت« باأعلى امل�ستويات واأف�سل الأ�سعار

دبي لل�سلع املتعددة يفوز بجائزة اأف�سل منطقة حرة يف العامل

•• الرباط –الفجر: 

�أبوغز�له  ط���الل  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  �أك���د 
تقدمي  لي�شت  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  �أن 
م�شار�  ت�شمل  و�إمن��ا  فح�شب،  م�شاعد�ت 
�آخ������ر م��������و�ٍز، ه����و ت���ق���دمي ب����ر�م����ج بناء 
�ل����ق����در�ت ل��ت��م��ك��ني �أب���ن���اء �مل��ج��ت��م��ع من 

�ل�شتغناء عن �مل�شاعد�ت.
�لإفتتاحية  �ل��ك��ل��م��ة  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
لفعاليات  ����ش���رف  ك�����ش��ي��ف  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
للم�شوؤولية  �ل���������دويل  �ل����ك����وجن����ر�����س 
�لعا�شمة  يف   2019 ل��ع��ام  �ملجتمعية 

�ملغربية �لرباط حتت �شعار “�أخالقيات 
“جتارب  �ملجتمعية  و�مل�شوؤولية  �لأعمال 
و�لتي  �لتناف�شية”،  ت��ع��زي��ز  يف  دول��ي��ة 
ع���ق���دت ب���رع���اي���ة دول�����ة �ل���دك���ت���ور �شعد 
�ململكة  حكومة  رئي�س  �لعثماين  �لدين 

�ملغربية. 
فاوندي�شن  �أب��وغ��ز�ل��ه  ط���الل  �أن  وب���ني 
�لثاين  �مل�شار  �نتهجت  )تاج فاوندي�شن( 
وقامت باإطالق و�إد�رة ومتويل ما يزيد 
�لقدر�ت  ل��ب��ن��اء  ب��رن��اجم��اً  خم�شني  ع��ن 
�أبناء  �مل���الي���ني م���ن  ل��ع�����ش��ر�ت  ق��دم��ت��ه��ا 
جمموعة  تبّنت  �أن��ه��ا  م�شيفا  �ملجتمع، 

�مل�شوؤولية  ق��ي��م  ���ش��م��ن  �مل����ب����ادر�ت  م���ن 
و�لهادفة  بها،  توؤمن  �لتي  �لجتماعية 
�إىل تنمية �ملجتمع، خ�شو�شاً يف �ملناطق 
�لفقر  م�شكلتي  من  �لأك��رب  �لعبء  ذ�ت 

و�لبطالة.
)ت����اج  م�����ب�����ادر�ت  �آخ������ر  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ار 
�أبوغز�له  “طالل  دعم  فاوندي�شن( هي 
�أول  م���وؤخ���ر�  �أط��ل��ق��ت  �ل��ت��ي  للتقنية” 
�للوحية  �لأج������ه������زة  م����ن  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا 
و�ل��ك��م��ب��ي��وت��ر�ت �مل��ح��م��ول��ة، �ل��ت��ي تنتج 
�لأ�شعار  وب��اأف�����ش��ل  �مل��و����ش��ف��ات  ب��اأع��ل��ى 
من  دع��م  تخ�شي�س  مت  لأن��ه  �لتناف�شية 

“طالل �أبوغز�له فاوندي�شن«. 
وقال �أبوغز�له “لي�س هناك من ي�شتغني 
�ل���الب���ت���وب،  �أو  �ل���ل���وح���ي  �جل����ه����از  ع����ن 
�أو  �شركة  �أي  بينها  لي�س  �شناعة  وه��ي 
“طالل  �أن  م��ب��ي��ن��ا  عربية”،  ���ش��ن��اع��ة 
منتجاتها  �أط��ل��ق��ت  للتقنية  �أب��وغ��ز�ل��ه 
و�إنتاجها  و�شناعتها  ت�شميمها  مت  �لتي 
�لتي  �لدولية  �ملو��شفات  وباأعلى  عربياً 
�لعاملية  �ل�شركات  �أك��رب  منتجات  تفوق 

�ملعروفة.
و�أ�شار �أبوغز�له �إىل �أن )تاج فاوندي�شن( 
�ل��ت��ي ت��اأ���ش�����ش��ت خل��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع و�لتي 

•• دبي-وام:

�مل��ت��ع��ددة -  ح�����ش��د م��رك��ز دب���ي لل�شلع 
�ل�شلطة �لتابعة حلكومة دبي �ملخت�شة 
- جائزة  و�مل�������ش���اري���ع  �ل�����ش��ل��ع  ب��ت��ج��ارة 
للعام  �لعامل  يف  ح��رة  منطقة  “�أف�شل 
�آي”  دي  “�إف  جم��ل��ة  م��ن   ”2019
فاينان�شال  �شحيفة  ع��ن  ت�شدر  �ل��ت��ي 

تاميز للعام �خلام�س على �لتو�يل.
ك��م��ا ح�����ش��د �مل���رك���ز جم��م��وع��ة �أخ����رى 
“�أف�شل  ج���ائ���زة  م��ن��ه��ا  �جل���و�ئ���ز  م���ن 
للموؤ�ش�شات  �ل��ع��امل  يف  ح���رة  منطقة 
�ل�شغرة و�ملتو�شطة للعام” و”�أف�شل 
م��ن��ط��ق��ة ح�����رة يف �ل�������ش���رق �لأو�����ش����ط 
يف  ح����رة  م��ن��ط��ق��ة  و”�أف�شل  للعام” 
�ل�شغرة  للموؤ�ش�شات  �لأو�شط  �ل�شرق 

و�ملتو�شطة للعام«.
7 جو�ئز مرموقة  و�إجمال نال �ملركز 
من �ملجلة �لر�ئدة عامليا وكان من بينها 
تكرميا  �لفكرية”  “�لقيادة  ج��ائ��زة 
�لتجارة  ق��ط��اع  دع��م  �ملتميز يف  ل���دوره 
ت��ق��ري��ره بعنو�ن  �ل��ع��امل��ي��ة م���ن خ���الل 
“م�شتقبل �لتجارة” و”�شل�شلة �ملعرفة 
وهي  �ملتعددة”  لل�شلع  دب��ي  من مركز 
ب��رن��ام��ج ن����دو�ت وحم��ا���ش��ر�ت وور����س 
عمل خم�ش�شة ح�شر� لأع�شاء �ملركز 
�لعاملية  �ملركز  ��شرت�تيجية  �إىل جانب 
ل��ل��ت��و����ش��ل و�ل��ت��ف��اع��ل م���ع �لأط������ر�ف 
�ملعنية لرتويج �ملناطق �حلرة كمفهوم 

�قت�شادي ر�ئد.
كما منحت جلنة حتكيم جو�ئز جملة 

لل�شلع  دب�����ي  م���رك���ز  �آي”  دي  “�إف 
�لت�شويق”  “�شعار  ج���ائ���زة  �مل���ت���ع���ددة 
“وجد من  �مل��ت��م��ي��ز  ل�����ش��ع��اره  ت��ق��دي��ر� 
“�لتو�شعات”  وجائزة  �لتجارة”  �أج��ل 
�ل�شركات  م���ن  ع����دد  ل��ق��ي��ام  ت���ق���دي���ر� 
د�خل  عملياتها  بتو�شيع  فيه  �مل�شجلة 

�ملنطقة �حلرة خالل �لعام 2018.
�لرئي�س  ����ش���ل���ي���م،  ب����ن  �أح����م����د  وق�������ال 
�لتنفيذي  و�مل���دي���ر  �لأول  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
مل���رك���ز دب����ي ل��ل�����ش��ل��ع �مل���ت���ع���ددة: “ لقد 
�ملتعددة  لل�شلع  دب���ي  م��رك��ز  يف  عملنا 
دون كلل خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية لبناء 
�لتجارة  ويحرر  �حل��و�ج��ز  يزيل  �شوق 
وي�شهل على �ل�شركات مز�ولة �لأعمال 
طليعة  يف  �لعمالء  م�شلحة  وو�شعنا 
مب�شاعدتنا  نفتخر  و�ل��ي��وم  �أولوياتنا 
لأكرث من 16 �ألف �شركة على تطوير 

وتنمية �أعمالها وي�شكل �ختيارنا ب�شكل 
ر�شمي كاأف�شل منطقة حرة يف �لعامل 
�إجناز� ر�ئعا يوؤكد جناح ��شرت�تيجيتنا 
مو��شلة  ع��ل��ى  م�شتقبال  و�شنحر�س 
�لتجارية  �مل��ن��ظ��وم��ة  وت��ع��زي��ز  ت��ط��وي��ر 
ونو��شل  �أ���ش�����ش��ن��اه��ا  �ل���ت���ي  �مل��ت��ك��ام��ل��ة 
�لطموحة  �ل�شركات  جلميع  توفرها 

�مل�شجلة لدينا«.
وت��اأت��ي ه��ذه �جل��و�ئ��ز ل��الإ���ش��ادة بالدور 
�مل������ح������وري �ل��������ذي ي���ل���ع���ب���ه �مل�����رك�����ز يف 
�لتنويع  ��شرت�تيجية  �أه���د�ف  حتقيق 
�لق���ت�������ش���ادي �ل���ت���ي ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا دول����ة 
�لإمار�ت وم�شاهمته يف دفع عجلة منو 
�لقت�شاد �لوطني بف�شل ما يتمتع به 
وخدمات  وم��ن��ت��ج��ات  حتتية  بنية  م��ن 
��شتقطاب  يف  �شاهمت  �مل�شتوى  عاملية 
�ل�شتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�شرة �إىل دبي 

خالل �ل�شنو�ت �لع�شر �ملا�شية وتر�شيخ 
ر�ئد  حم���وري  كمركز  �لإم����ارة  مكانة 
�لتجارة  و�شكلت  �ل�شلع  لتجارة  عامليا 
�مل�شاهمة  ب��دب��ي  �حل����رة  �مل��ن��اط��ق  ع��رب 
�لتجارة  �إجمايل حجم  �لأك��رب يف منو 
يف �لإمارة خالل �لن�شف �لأول من عام 
2019، حيث �شاهمت بنحو 286.8 
78.1 مليار  مليار دره��م / ما يعادل 

دولر �أمريكي/.
رئي�س  فينجار  كورتني  قالت  ب��دوره��ا 
�ل�شادرة  �آي”  دي  “�إف  حترير جملة 
ع���ن ���ش��ح��ي��ف��ة ف��اي��ن��ان�����ش��ال ت���امي���ز: “ 
�مل��ت��و����ش��ل��ة ملركز  ت��ع��ك�����س �لإجن��������از�ت 
يف  �ملبهر  وجناحه  �ملتعددة  لل�شلع  دبي 
�لديناميكي  �ملنهج  �ل�شنوي  ت�شنيفنا 
�ل��ط��م��وح��ة �لتي  و�مل��ب��ت��ك��ر و�ل�����روؤي�����ة 
ي��ت��ب��ن��اه��ا �مل����رك����ز و�ل����ت����ي م��ك��ن��ت��ه من 

�أبوغز�له  ط��الل  وذ�ت��ي��ا  ك��ام��ال  متولها 
�لعاملية من خالل تخ�شي�س %50 من 
كل  �أن  روؤيتها  �ليها،  �ل�شنوية  �أرب��اح��ه��ا 
موؤ�ش�شة �أعمال تدين بالف�شل للمجتمع 
حتققها،  �ل��ت��ي  و�لأرب��������اح  ب��ال��ن��ج��اح��ات 
�أثبتت  �ملوؤ�ش�شة  ه��ذه  �أن جت��ارب  م��وؤك��د� 
يقابله  �ملجتمع  جت��اه  �ل��و�ج��ب  �أد�ء  �أن 

�ملجتمع باملزيد من �لعطاء. 
ي�شار �إىل �أن فعاليات �لكوجنر�س �لدويل 
�لإقليمية  �ل�شبكة  م��ن  بتنظيم  ت��اأت��ي 
برنامج  ع�شو  �لجتماعية،  للم�شوؤولية 

�لأمم �ملتحدة لالإنفاق �لعاملي. 

مو��شلة م�شرة �لنجاح �لقوية يف ظل 
هذه  ويف  و�ملتنامية  �ل�شديدة  �ملناف�شة 
�ملركز  بجهود  ن�شيد  �أن  ن��ود  �ملنا�شبة 

ونهنئ �إد�رته على هذ� �لإجناز«.
ونال �ملركز هذه �جلائزة �ملرموقة بعد 
حرة  منطقة   85 م��ع  ق��وي��ة  مناف�شة 
�لعامل ر�شحت عام  �أنحاء  من خمتلف 
وتقييم  ت�شنيف  ج��رى  حيث   2019
�ملتناف�شني بناء على جمموعة �شارمة 
تقييم  ت�شمل  �لتي  �لأد�ء  معاير  من 
�خل����دم����ات و�مل���ن���ت���ج���ات و�مل����ر�ف����ق �إىل 
�ملقدمة  و�ل����رب�م����ج  �مل����ب����ادر�ت  ج��ان��ب 

للم�شتثمرين.
خالل  ����ش��ت��ق��ب��ل  �مل���رك���ز  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
�لعام 2018 �أكرث من 1800 �شركة 
جديدة وحو�يل 1000 �شركة جديدة 
 2019 م���ن  �لأول  �ل��ن�����ش��ف  خ����الل 
���ش��ن��وي متو�شط  حم��ق��ق��ا م��ع��دل من���و 
م��ا ي��ق��رب م��ن %30 خ���الل �لأع����و�م 

�لع�شرة �ملا�شية.
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بنوك الإمارات ت�ستثمر 10.3 مليار 
درهم يف ال�سندات خالل 8 اأ�سهر

•• اأبوظبي-وام:

ز�دت �لبنوك �لعاملة يف دولة �لمار�ت من ��شتثمار�تها يف قطاع �ل�شند�ت 
يف  �ل��رت�ج��ع  لتعوي�س  باأنها  و�شفت  خطوة  يف   2019 �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  منذ 
مقدمتها  ويف  �لأخ��رى  و�ل�شتثمار�ت  �لأدو�ت  على  �لفو�ئد  من  �إير�د�تها 

�لقرو�س �لتي �نخف�شت بن�شبة كبرة خالل �لأ�شهر �ملا�شية.
زيادة  عن  �ل�شند�ت  يف  ��شتثمار�تها  لوترة  �لبنوك  رف��ع  عملية  و�أ�شفرت 
مبقد�ر 10.3 مليار درهم خالل �لأ�شهر �لثمانية �لأوىل من �لعام �جلاري، 
�لأمر �لذي رفع من �إجمايل ��شتثمار�تها يف هذه �لإد�رة �ل�شتثمارية �إىل 
 12.7% ن�شبته  بنمو  �ملا�شي  �أغ�شط�س  نهاية  م��ع  دره��م  مليار   91.2

مقارنة مع �ل�شهر ذ�ته من �لعام 2018.
وكان م�شرف �لإم��ار�ت �ملركزي جلاأ �إىل خف�س �شعر �لفائدة �لرئي�شة يف 
�أغ�شط�س �ملا�شي وذلك للمرة �لثانية خالل �لعام 2019 وذلك عقب قيام 
�لفيدر�يل �لأمريكي بنف�س �خلطوة . ويف نهاية �شهر �أغ�شط�س �ملا�شي �شكل 
 23.7 �ل�شتحقاق نحو  تاريخ  ب�شند�ت حتى  �ل�شتثمار  �لبنوك يف  ر�شيد 
% من �إجمايل قيمة ��شتثمار�تها يف جميع �لأدو�ت �ل�شتثمارية و�لذي بلغ 
384.3 مليار درهم بح�شب �لح�شاء�ت �لتي ي�شدرها م�شرف �لإمار�ت 
�ملركزي. وبالإ�شافة �إىل �ل�شند�ت فاإن قائمة �لأدو�ت �ل�شتثمارية للجهاز 
�مل�شريف ت�شمل �لأور�ق �ملالية �لتي متثل ديون على �لغر “�شند�ت �لدين” 

و�لأ�شهم �إىل جانب �لعقار وغرها من �لأدو�ت �ل�شتثمارية �لأخرى.
ويت�شح من خالل �لأرق��ام �أن بد�ية �لعام �جلاري و�لفرتة ما بني �شهري 
يوليو و�أغ�شط�س كانا �لأكرث ن�شاطا من حيث �إقبال �لبنوك على �ل�شتثمار 
يف �ل�شند�ت. وبلغت قيمة ��شتثمار�ت �جلهاز يف �لربع �لأول من �لعام زيادة 
مبقد�ر 8.5 مليار درهم يف حني �شهد �شهري يوليو و�أغ�شط�س �شخ نحو 
1.8 مليار درهم يف �ل�شند�ت. وكان لإقبال �جلهاز �مل�شريف على هذه �لأد�ة 
درهم  مليار   89.7 �إىل  ��شتثمار�تها  �إجمايل  رف��ع  يف  �شاهم  �ل�شتثمارية 
مع نهاية �شهر مار�س من �لعام �جلاري مقارنة مع 81.2 مليار درهم يف 
دي�شمرب 2018، ثم قفز �إجمايل �لر�شيد �إىل 91.5 مليار درهم يف �شهر 

�أغ�شط�س من �لعام ذ�ته.

طرق دبي تنال �سهادة الآيزو عن معايري 
تطبيق نظام منذجة معلومات امل�ساريع

•• دبي-وام:

�لآيزو  �لدولية  �ملو��شفة  �شهادة  على  و�مل��و����ش��الت  �لطرق  هيئة  ح�شلت 
معلومات  من��ذج��ة  ن��ظ��ام  تطبيق  مبتطلبات  �خل��ا���ش��ة   ISO 19650
 BIM Asset �لأ����ش���ول  ح��ي��اة  دورة  م��ر�ح��ل  خ���الل   BIM �مل�����ش��اري��ع 
�أول  بذلك  لتكون   Lifecycle ISO 19650 Framework

جهة حكومية يف �لعامل حت�شل على هذه �ل�شهادة.
وقال �شعيد �لرم�شي مدير �إد�رة �لأ�شول و�ملمتلكات يف قطاع �ل�شرت�تيجية 
و�حلوكمة �ملوؤ�ش�شية بالهيئة �إن ح�شول هيئة �لطرق و�ملو��شالت على هذه 
نتيجة  ج��اء   - �لعامل  يف  حكومية  جهة  ك��اأول   - �ملرموقة  �لعاملية  �ل�شهادة 
�لعمل �لدوؤوب يف �تباع �أف�شل �ملمار�شات يف تطبيق نظام منذجة معلومات 
�لهيئة على تعزيز �ل�شتغالل �لأمثل  �إطار حر�س  ياأتي يف  �مل�شاريع �لذي 
لالأ�شول و�تباع نهج �لبتكار و�لتمّيز لإطالة عمر �أ�شولها ولتقليل �ملو�زنة 
�لر�أ�شمالية للهيئة وتعزيز دورها �لريادي على �مل�شتويني �لإقليمي و�لدويل 
يف ه��ذ� �مل��ج��ال �حل��ي��وي و�مل��ه��م. و�أ���ش��اف �أن ه��ذه �ل�����ش��ه��ادة ج���اءت نتيجة 
معلومات  منذجة  نظام  تطبيق  يف  �لهيئة  حققته  �لذي  �ملتقدم  للم�شتوى 
�لتحليالت  �إج����ر�ء  حيث  م��ن  �ملا�شية  �خلم�شة  �لأع����و�م  خ��الل  �مل�����ش��اري��ع 
�لالزمة و�إعد�د �خلطط �ل�شرت�تيجية للتطبيق و�شيا�شات �لعمل بالنظام 

وتطبيق �لنظام يف عدد من �مل�شاريع �ل�شرت�تيجية للهيئة.

مركز ال�سارقة للتحكيم التجاري الدويل ي�سارك يف 
املوؤمتر الدويل الثاين للمركز ال�سعودي للتحكيم التجاري

•• ال�شارقة-وام:

�أعمال  يف  “حتكيم”  �ل���دويل  �لتجاري  للتحكيم  �ل�شارقة  مركز  ي�شارك 
�أقيم  �ل��ذي  �لتجاري  للتحكيم  �ل�شعودي  للمركز  �لثاين  �ل��دويل  �مل��وؤمت��ر 
حتت  �جل���اري  �أك��ت��وب��ر  و15   14 يومي  �ل��ري��ا���س  �ل�شعودية  �لعا�شمة  يف 
“�لو�قع  �إفريقيا  �ل�شرق �لأو�شط و�شمال  �شعار تطور �لتحكيم يف منطقة 
�ملحلي  �مل�شتويني  على  �لهام  �لتحكيمي  ل��دوره  تكري�شاً  وذل��ك  و�لطموح” 
مهنية  ع��الق��ات  بناء  �إىل  �لر�مية  ��شرت�تيجيته  م��ع  وتو�فقا  و�لإقليمي 
وجتارية مع خمتلف �لأطر�ف مبا يعزز من دوره كمركز�ً ر�ئد�ً يف �لتحكيم 
�ملوؤمتر  �لتجاري. وقد �شارك مركز حتكيم من خالل وفد ر�شمي يف هذ� 
ممثاًل ب� �أحمد �شالح �لعجله مدير �ملركز و �شاهني ��شحاق �ملازمي و حمد 
عمر �ملدفع �أع�شاء �للجنة �لتنفيذية وذلك تلبية لدعوة ر�شمية من �ملركز 
�ل�شعودي للتحكيم �لتجاري و�إمياناً من “مركز حتكيم” ب�شرورة �مل�شاركة 
�لتحكيم  قطاع  عمل  تعزيز  �إىل  و�لر�مية  �لهادفة  �لفعاليات  خمتلف  يف 

و�لرتقاء بالدور �لهام و�ملحوري للتحكيم يف حل �ملنازعات بني �لأطر�ف.
�لعربية  �ململكة  يف  �لأ���ش��ق��اء  دع��وة  تلبية  ي�شعدنا   : �مل��ازم��ي  �شاهني  وق��ال 
�ل�شعودية حل�شور هذ� �ملوؤمتر �لهام ونتطلع لتعزيز �آفاق �لتعاون و�لعمل 
�مل�شرتك �أ�شوة بالعالقات �لثنائية �لتي تربط بلدينا �لإمار�ت و�ل�شعودية 
يف خمتلف �ملجالت و�مليادين كما ي�شعدنا مناق�شة �أية مقرتحات �أو م�شاريع 
�لأعمال  وبيئة  خا�س  ب�شكل  �لتحكيم  قطاع  تعزيز  �شاأنها  من  بر�مج  �أو 

و�ل�شتثمار يف بلدينا ب�شكل عام.
و�أ�شاد �ملازمي مبا ت�شهده �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ليوم من حر�ك �إيجابي 
دوؤوب �شمن كافة �ملجالت و�لقطاعات وفق روؤية �ململكة 2030 و�لتي كان 
��شتثمارية  بيئة  تهيئة  يف  رئي�شياً  وعاماًل  فيها  فاعلة  م�شاهمة  للتحكيم 

جاذبة لالأعمال و�مل�شتثمرين.
وقال �أحمد �لعجله �إن �مل�شاركة يف مثل هذه �لتجمعات و�ملحافل �لتخ�ش�شية 
و�لقانونيني  �ملخت�شني  مع  و�لت�شال  �لتو��شل  �آل��ي��ات  من  تعزز  �لهامة 
�لنظر  وجهات  وتبادل  �لتحكيم  تطور�ت  �آخ��ر  ملناق�شة  �لعالقة  و�أ�شحاب 
حول �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك ��شافة �ىل تقوية �لعالقات �لثنائية 

مع خمتلف �جلهات بهدف تنمية �خلرب�ت و�لأعمال.

لتوفري حلول لتمويل التجارة �ضمن م�ضروع طريق احلرير الرقمي

مذكرة تفاهم م�سرتكة بني غرفة دبي وبنك الإمارات دبي الوطني 

 راأ�س اخليمة تعلن جاهزيتها لال�ضت�ضافة يف نوفمرب القادم 

الدويل للم�ساريع ال�سغرية املعر�س  يف  ت�سارك  دولة   24 تتبع  �سركة   130

•• دبي-الفجر: 

وقعت غرفة جتارة و�شناعة دبي مذكرة 
تفاهم مع بنك �لإم��ار�ت دبي �لوطني، 
�ملجموعة �مل�شرفية �لر�ئدة يف �ملنطقة، 
موؤخر�ً يف مقرها لتوفر �أدو�ت وحلول 
�حلرير  طريق  مل�شروع  �لتجارة  متويل 
�ل��رق��م��ي �ل���ذي �أط��ل��ق �شمن م��ب��ادرة “ 
دبي X10«، حيث يعترب �مل�شروع نقلة 
�لتجارة  ت�شهيل  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ن��وع��ي��ة 
�ل��ع��امل��ي��ة، وت���ع���زي���ز م���وق���ع دب����ي �شمن 

�ملنظومة �لتجارية �لعاملية.
وي�شمل م�شروع طريق �حلرير �لرقمي 
بالتعاون  دب����ي  غ���رف���ة  ت���ط���وره  �ل�����ذي 
�إقليم  �ل���ع���امل���ي���ة-  دب�����ي  م�����و�ن�����ىء  م����ع 
�لإم���ار�ت وجمارك دب��ي، و�ل��ذي يتوقع 
�لعام  ب��د�ي��ة  �لتطبيق  ح��ي��ز  ي��دخ��ل  �أن 
�إلكرتونية  م��ن�����ش��ة  ت��ط��وي��ر   ،2020
��شتخد�م  خ��الل  م��ن  متكاملة  وطنية 
لت�شهيل  �ملتطورة  ت�شني  �لبلوك  تقنية 
�لإقليمية  �لبينية  �ل��ت��ج��ارة  معامالت 
و�ل���ع���امل���ي���ة، و�ل���ت���غ���ل���ب ع���ل���ى ع�����دد من 
ومنها  ب��ال��ت��ج��ارة  �ملرتبطة  �ل��ت��ح��دي��ات 
�رت������ف������اع �ل���ت���ك���ال���ي���ف وت�����ع�����دد وت����ن����وع 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ات وغ���ي���اب �ل�����ش��ف��اف��ي��ة حيث 
�شفافية  ت��ع��زي��ز  يف  �مل��ن�����ش��ة  ���ش��ت�����ش��ه��م 
�ل���ت���وري���د وحت�شني  ���ش��ال���ش��ل  وك����ف����اءة 
�لتجارية  للمعامالت  �لأم���ان  معاير 
معامالت  �إىل  �لإج����ر�ء�ت  كل  وحتويل 

رقمية.  

دبي  غرفة  جانب  من  �لتفاقية  ووق��ع 
عام غرفة  بوعميم، مدير  �شعادة حمد 
جتارة و�شناعة دبي، يف حني وقعها من 
جانب بنك �لإمار�ت دبي �لوطني ه�شام 
جمل�س  رئي�س  نائب  �لقا�شم،  ع��ب��د�هلل 
بنك  ملجموعة  �ملنتدب  و�لع�شو  �لإد�رة 
�لإم��ار�ت دبي �لوطني، وذل��ك بح�شور 
وم�شوؤويل  �لإد�ر�ت  م����در�ء  م��ن  ع���دد 

�لأق�شام من �جلهتني.
وتن�س �لتفاقية �ملوقعة �شمن �مل�شروع 
�لذي يدخل حالياً مر�حله �لأخرة قبل 
�إطالق �ملن�شة بد�ية �لعام 2020، على 
�لتعاون مع بنك �لإمار�ت دبي �لوطني 

�شمن  �لتجارة  توفر حلول متويل  يف 
�أهد�فها،  ي�شاهم يف حتقيق  �ملن�شة مبا 
وت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ة دب����ي ك��م��رك��ز عاملي 

ووجهة رئي�شية للتجارة �لدولية.
�أ�شار  �لت��ف��اق��ي��ة،  توقيع  على  وتعقيباً 
بنك  مع  �لآن  �لتعاون  �أن  �إىل  بوعميم 
�لوطني لتوفر �حللول  �لإم��ار�ت دبي 
�لتمويلية للتجارة �شمن �ملن�شة يك�شف 
�جلهات  خمتلف  مع  �ل�شر�كات  �أهمية 
�ملعنية لتوحيد �جلهود لت�شهيل ممار�شة 
م�����ش��اه��م��ة قطاع  وت���ع���زي���ز  �لأع�����م�����ال، 
و�لرتقاء  �لقت�شاد  تنويع  يف  �لتجارة 
عند  �شت�شكل  �ملن�شة  �أن  معترب�ً  باأد�ئه، 

�إطالقها نقلة نوعية يف �لعمل �لتجاري 
�ملحلي و�لدويل، و�شيكون لها تد�عيات 
ممار�شة  �شهولة  على  متنوعة  �إيجابية 
ذكية  تقنيات  تعتمد  لكونها  �لأع��م��ال 

متطورة.
ي�شكل  �لتمويل  �أن  �إىل  بوعميم  ولفت 
�أحد ركائز �ملعامالت �لتجارية، ولذلك 
�لركيزة �شمن خدمات  ه��ذه  دم��ج  ف��اإن 
�ملن�شة �لذكية جلميع �إجر�ء�ت �لتجارة 
���ش��ي��وف��ر ل��ه��ا �إ���ش��اف��ة قيمة وي��ع��زز من 
�لتجارية،  �ل��ت��ع��ام��الت  ه���ذه  ���ش��ف��اف��ي��ة 
وي�شرع من �إجر�ء�تها مبا يخدم �أهد�ف 
ذك��ي��ة متطور  ح��ل��ول  ت��وف��ر  يف  �ملن�شة 

و�شريعة للتجار وقطاع �لأعمال. 
و�أ�شاف مدير عام غرفة دبي قائاًل:” 
�لأط��������ر�ف  ج��م��ي��ع  م����ع  ����ش���ر�ك���ت���ن���ا  �إن 
و�جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة ه��ي ���ش��ر�ك��ة ل�شالح 
�لقطاع �خلا�س، وتخدم خطط �لإمارة 
�لقت�شاد  ت��ن��وي��ع  يف   �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
وت���ع���زي���ز �ل���ن���م���و وت�����ش��ه��ي��ل �إج��������ر�ء�ت 
يحقق  مبا  �لأعمال  ممار�شة  وخطو�ت 
مكانتها  وي��ر���ش��خ   2021 دب���ي  روؤي�����ة 

كوجهة عاملية للتجارة �لعاملية.«
من جانبه، قال ه�شام عبد�هلل �لقا�شم، 
و�لع�شو  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
دبي  �لإم�����ار�ت  ب��ن��ك  ملجموعة  �مل��ن��ت��دب 
�لإم����ار�ت  بنك  يف  “ي�شعدنا  �ل��وط��ن��ي: 
دب���ي �ل��وط��ن��ي ت��وق��ي��ع م��ذك��رة �لتفاهم 
مع غرفة جتارة و�شناعة دبي، وذلك يف 
�إطار �لتز�منا �مل�شرتك بت�شخر �إمكانات 
�لتمويل  ع��م��ل��ي��ات  لتح�شني  �لب��ت��ك��ار 
�لإم���ار�ت  دول��ة  يف  وتعزيزها  �لتجاري 
�لإمار�ت  بنك  وك��ان  �ملتحدة.  �لعربية 
دبي �لوطني �أول بنك يف �ملنطقة يطلق 
بنجاح جتربة ل�شتخد�م �لبلوك ت�شني 
يف �لتمويل �لتجاري، ونتطلع قدماً �إىل 
طريق  مل��ب��ادرة  ودعمنا  خرب�تنا  تقدمي 
�حلرير �لرقمي. وياأتي تعاوننا يف �إطار 
روؤية م�شرتكة تهدف �إىل تقدمي جتربة 
�لأط����ر�ف  ب��ني  �شل�شلة  مت��وي��ل جت���اري 
تر�شيخ  يف  �مل�شاهمة  وب��ال��ت��ايل  �ملعنية، 
ر�ئ��د وعايل  مكانة دبي كمركز جت��اري 

�لكفاءة على م�شتوى �لعامل«.

•• راأ�س اخليمة: الفجر 

 �أعلنت 130 �شركة �شغرة ومتو�شطة 
تتبع 24 دولة ، م�شاركتها حتى �لن يف 
معر�س ر�أ�س �خليمة �لدويل للم�شاريع 
ت�شت�شيفه  �ل��ذي  و�ملتو�شطة   �ل�شغرة 

�إمارة ر�أ�س �خليمة.
موؤ�ش�شة  تنظمه  �ل���ذي  �مل��ع��ر���س  وي��ق��ام 
�شعود بن �شقر لتنمية م�شاريع �ل�شباب 
برعاية كرمية من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة ، وبدعم من 
ر�أ���س �خليمة ومركز ر�أ�س  غرفة جت��ارة 
�خليمة للمعار�س ، وذلك خالل �لفرتة 
، وياأتي  �ملقبل  – 16 نوفمرب   14 من 
و�لذي  �مل�شاركات  من  �لكبر  �لكم  ه��ذ� 
ي��ت��ز�ي��د ي��وم��اً ب��ع��د ي���وم ، ل��ي��وؤك��د مكانة 
ر�أ�س �خليمة بو�شفها باتت متثل  �إمارة 
�ليوم مركز� عامليا لالأعمال و�ل�شتثمار، 
مب���ا ت���وف���ره م���ن م���ز�ي���ا وح���و�ف���ز ر�ئ���دة 
للم�شتثمرين من خمتلف �لدول، وتقدم 
�ل�شركات �لعار�شة منتجات ت�شمل كافة 
بتقنية  تعمل  �شركات  منها   ، �لقطاعات 

�أن�����ه فر�شة  ع���ن  ف�����ش��ال   ،  ، و�ل���دول���ي���ة 
�لتي  �ملتميزة  �لثنائية  �لعالقات  لتعزيز 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  تربط 

بكافة �لدول �مل�شاركة .

 تعاون امل�ضارف الوطنية :
كما �أ�شاد باإ�شتجابة �لعديد من �جلهات 
�لإحتادية و�خلا�شة من دو�ئر وموؤ�ش�شات 

�ملعلومات و�للكرتونيات ، و�خرى باملو�د 
�لغذ�ئية ، و�شركات تعمل بقطاع �ل�شحة 
مب�شتلزمات  تعمل  و�خ���رى   ، و�لتعليم 
و�لعديد  �خلفيفة  و�ل�شناعات  �ملكاتب 

من �لقطاعات �لأخرى.

ال�ضركات القت�ضادية :
�إ�شماعيل رئي�س  �أثنى يو�شف  من جهته 
�شقر  ب��ن  �شعود  ملوؤ�ش�شة  �لعليا  �للجنة 
ل��ت��ن��م��ي��ة م�����ش��اري��ع �ل�����ش��ب��اب ع��ل��ى هذه 
�ل�شغرة  �مل�شاريع  قبل  م��ن  �مل�شاركات 
و�مل��ت��و���ش��ط��ة �ل���دول���ي���ة، ب��ال���ش��اف��ة �ىل 
وط��ن��ي��ة �شغرة  و����ش���رك���ات  م��وؤ���ش�����ش��ات 
ومتو�شطة ، وممثلي �جلهات �حلكومية 
�لإحت���ادي���ة و�مل��ح��ل��ي��ة ب��ال��دول��ة وممثلي 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س، م���وؤك���د�ً ع��ل��ى �ن هذ� 
�مل���ع���ر����س مي���ث���ل م��ن�����ش��ة ر�ئ�������دة لعقد 
�ل�شر�كات �لقت�شادية يف جمال �مل�شاريع 
دويل،  نطاق  على  و�ملتو�شطة  �ل�شغرة 
�ل�شغرة  �ل�شركات  �أم��ام  �لفر�شة  يتيح 
�مل�شاركة  �لدول  و�ملتو�شطة من خمتلف 
�لعالقات  وب���ن���اء  �خل������رب�ت  ل���ت���ب���ادل   ،
�لتجارية �ملثمرة ما بني �مل�شاريع �ملحلية 

وم�شارف وطنية بالمارة على تعاونهم 
، وم��ب��ادرت��ه��م ب��امل�����ش��ارك��ة ل��رع��اي��ة هذ� 
��شرت�تيجيني،  ك�شركاء  �لكبر  �حل��دث 
للم�شاريع  �ل��دويل  �ملعر�س  لإجن��اح هذ� 
�ل�����ش��غ��رة و�مل��ت��و���ش��ط��ة، وم���ا ميثله من 
�ه��م��ي��ة ك��ب��رة ل���دول���ة �لم������ار�ت بوجه 
عام و�م��ارة ر����س �خليمة بوجه خا�س ، 
�ملبادرة و�مل�شاركة من  �ن هذه  �ىل  لفتاً 
من  تاأتي  �لوطنية  و�مل�شارف  �ملوؤ�ش�شات 
�ل��وط��ن��ي جت���اه دولتنا  م��ن��ط��ل��ق �حل�����س 

و�مارتنا .
وتابع رئي�س �للجنة �لعليا ملوؤ�ش�شة �شعود 
بن �شقر لتنمية م�شاريع �ل�شباب ، �أن ما 
�إم��ارة ر�أ���س �خليمة حالياً ومنذ  ت�شهده 
لل�شر�كات  م��ت��ز�ي��د  من���و  م���ن  ���ش��ن��و�ت، 
�لعديد من  و�ل�شتثمارية مع  �لتجارية 
�ل�����دول، وه���و م��ا �أك���دت���ه ك��ث��اف��ة زي����ار�ت 
�ملتبادلة،  و�لتجارية  �حلكومية  �لوفود 
و�لتي �أثمرت عن تعاون كبر يف خمتلف 
�لهتمام  ذ�ت  و�مل����ج����الت  �ل��ق��ط��اع��ات 
توقيع  �شاأنها  كان من  و�لتي   ، �مل�شرتك 
�أعطت  �ل��ت��ي  �لت��ف��اق��ي��ات  جمموعة م��ن 
دف��ع��ة ق��وي��ة ل��ع��الق��ات ث��ن��ائ��ي��ة م��ع تلك 

لل�شر�كات  �أو���ش��ع  �آف��اق��اً  �ل���دول، وفتحت 
تلك  مل�شتثمري  و�ل�شتثمارية  �لتجارية 

�لدول يف �مارة ر��س �خليمة . 

 امل�ضاركون :
لفعاليات  �ل���رتت���ي���ب���ات  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 
للم�شاريع  �ل��دويل  للمعر�س  م�شاحبة 
�ل�شغرة و�ملتو�شطة ، �أ�شار �شعادة يو�شف 
�أ�شماعيل �ىل �ن هناك م�شابقات لتحدي 
�ل�شركات �لنا�شئة  بالتعاون مع مقيمني 
، بالإ�شافة �ىل �لتن�شيق لإمتام  دوليني 
لقاء�ت و�تفاقيات و�جتماعات فيما بني 
�أ�شحاب �مل�شاريع يف كافة �لدول �مل�شاركة 
من  ل��ك��ل  �للوج�شتي  �ل��دع��م  وت��وف��ر   ،
 ، و�لعار�شني  و�ل��زو�ر  �مل�شاريع  ��شحاب 
�لدويل للم�شاريع  �ملعر�س  �ن  �ىل  لفتاً 
ت�شت�شيفه  �ل��ذي  و�ملتو�شطة  �ل�شغرة 
�إمارة ر�أ�س �خليمة ، يعد من �أبزر �ملن�شات 
�لإقليمية و�لدولية �ملعنية بقطاع ريادة 
�لأعمال ، و�لذي يتم �إطالقه �لعام لول 
مرة ، �إل �نه جنح يف ��شتقطاب عدد كبر 
من �أ�شحاب �مل�شاريع ورو�د �لأعمال من 

خمتلف �أنحاء �لعامل.

موؤمتر ال�سياحة العالجية ينطلق يف اأدنيك 16 اأكتوبر اجلاري
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أكدت �شركة نرفانا لل�شفر و�ل�شياحة 
�ل�شياحة  �ن��ع��ق��اد م��وؤمت��ر  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
�أبوظبي وذلك يف �لفرتة  �لعالجية يف 
�جل�����اري يف  �أك��ت��وب��ر   19-16 م��اب��ني 
للمعار�س  �ل��وط��ن��ي  �أب���وظ���ب���ي  م���رك���ز 

“�أدنيك«.
�لرئي�س  �ل��ع��ل��ي،  ع��م��ر  �ل�����ش��ي��د  وق�����ال 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م�����ش��اري��ع و�ل��ت��ط��وي��ر يف 
و�ل�شياحة:  ل��ل�����ش��ف��ر  ن��رف��ان��ا  ���ش��رك��ة 
“ُي�شارك يف هذ� �ملوؤمتر �لعديد �لهيئات 
و�مل�شت�شفيات  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�لعامة و�خلا�شة يف �أبوظبي، جنباً �إىل 
جنب مع �ل�شركات و�لوكالت �ملخت�شة 

بتقدمي �خلدمات �ل�شياحية، 
 100 م��ن   �أك���رث  و�أ���ش��ار �ىل م�شاركة 
وت�شم  �ملوؤمتر،  هذ�  يف  �شياحية  وكالة 

�لوكالت �لإقليمية و�لعاملية �ملتخ�ش�شة 
يف قطاع �ل�شياحة �لعالجية،  

و�أ����ش���اف ق��ائ��اًل : “�إن  ب���دء �ل��ع��م��ل يف 
جمال ��شد�ر تاأ�شرة �لدخول �لطبية 
للعالج يف �بوظبي، و�لتي يتّم �إ�شد�رها، 
جت��دي��ده��ا ومت��دي��ده��ا ح�����ش��ب �حلالة 
يف  ي�شهم  ���ش��وف  للمري�س.  �ل�شحية 
كبر،  ب�شكل  �لعالجية  �ل�شياحة  دع��م 
من   ، ومهماً  �أ�شا�شياً  دور�ً  تلعب  حيث 
كافة  ومر�فقيهم  �ملر�شى  منح  خ��الل 
�إىل  �ل��دخ��ول  من  للتمّكن  �لت�شهيالت 

�أبوظبي. 
�لأمن  و  �ل��ر�ق��ي��ة  �خل��دم��ات  �أن  و�أك����د 
�لأبرز  �لعن�شر  ُي�شّكل  �ل��ذي  و�لأم����ان 
يف جذب �لكثرين لزيارة �لدولة �شو�ًء 
لل�شياحة �لعادية �أو �ل�شياحة �لعالجية 

يف �ملرحلة �ملُقبلة«.
د�ئرة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  “ ُي�شعدنا  وق����ال: 

�أب��وظ��ب��ي �لتي  �ل�����ش��ي��اح��ة و�ل��ث��ق��اف��ة - 
�جلهود  تن�شيق  يف   م��ه��م��اً  دور�ً  تلعب 
بقطاع  �ملعنية  �لأط�����ر�ف  خمتلف  م��ع 
فندقية  م��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  �ل�����ش��ي��اح��ة، 
�إ�شافة  ط�����ر�ن،  وخ���ط���وط  و���ش��رك��ات 
�ل�����ش��ل��ة يف  �لأخ�����رى ذ�ت  �إىل �جل��ه��ات 
لتاأمني  و�خل���ا����س  �ل���ع���ام  �ل��ق��ط��اع��ني 
باملنتج  و�لتعريف  و�لإقامة  �حلجوز�ت 
حتت�شنه  �ل�������ذي  �ل���غ���ن���ي  �ل�������ش���ي���اح���ي 

�أبوظبي«.
كما �أو�شح �لعلي قائاًل: “يف �لو�قع فاإن 
�أبوظبي تربز يف �لوقت �حلا�شر كمركز 
�لعالجية  �ل�شياحة  جم��ال  يف   رئي�شي 
من خالل �ملر�فق �لطبية ذ�ت �خلم�س 
جنوم على م�شتوى �لعامل، حيث باتت 
�لر�ئدة  �مل�شت�شفيات  من  �لعديد  ت�شّم 
يف �أبوظبي مثل كليفالند كلينك �لذي 
جمال  يف  �لبارزة  �مل�شت�شفيات  من  ُيعّد 

 ، بوينت  هيلث  �لقلب،  �أم��ر����س  ع��الج 
لندن  كوليدج  �إم��ربي��ال  مركز  ولدينا 
لعالج �أمر��س �ل�شكري عاملي �مل�شتوى، 
�لعظام  �لتجميل،  ف�شاًل عن جر�حات 
�لريا�شية  �لإ���ش��اب��ات  وع��الج  و�لركبة 
م�شتوى  ف�����اإن  وب��ال��ت��اأك��ي��د  �خل����ط����رة. 
ُت�شّكل  ون��وع��ي��ت��ه��ا  �ملُ��ق��ّدم��ة  �خل���دم���ات 
عامل جذب قوي على �مل�شتوى �ملحلي، 
بالوجهات  ُمقارنة  و�لعاملي،  �لإقليمي 
خدمات  بتقدمي  تعنى  �ل��ت��ي  �لأخ����رى 

�أقل م�شتوى وباأ�شعار رخي�شة«. 
“نفتخر  ب���ال���ق���ول:  ح��دي��ث��ه  و�خ���ت���ت���م 
جميعاً باأن �أبوظبي ت�شكل باقة ُمتكاملة 
من عو�مل �جلذب �لتي تدعم توجهها 
ذ�ت  �ل�شياحة  �أن���و�ع  كافة  توفر  نحو 
�ملُقدمة  ف��اخل��دم��ات  �ل��ع��امل��ي،  �مل�شتوى 
خم�س جنوم ويف كافة �ملجالت، �لبنية 
�ملوقع  �إ����ش���اف���ة  �مل���ت���ط���ورة،  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 

•• ابوظبي-الفجر: 

�أعلنت مر�فئ �أبوظبي عن ت�شجيلها رقًما 
�كرث  مناولتها  خالل  من  جديًد�  قيا�شًيا 

م���ن  10 م��الي��ني ح��اوي��ة من��ط��ي��ة، وهو 
م���ا مي��ث��ل �إجن������اًز� ب�����ارًز� مل��ح��ط��ة حاويات 
ت�����ش��ج��ي��ل هذ�  م���ي���ن���اء خ��ل��ي��ف��ة. ف���ق���د مت 
�ل��رق��م �ل��ق��ي��ا���ش��ي م��ن خ���الل خ��دم��ة )�إم 

يف،  �إم ��س �شي، �لك�شاندر� (، وهي �شفينة 
ذوو  م��ن  �أب��وظ��ب��ي  م��ر�ف��ئ  ل�شريك  تابعة 
خدمة  على  �شي،  ����س  �إم  �لطويلة  �لعقود 

)در�جون-�يه �إي 20(. 

هذ�  بتحقيق  �أبوظبي  مر�فئ  جناح  وبعد 
�لرقم �لقيا�شي يف �لن�شف �لثاين من عام 
زيادة  ي��ن��اول  خليفة  ميناء  ف��اإن   ،2019
نف�شها  ب��ال��ف��رتة  م��ق��ارن��ة   51% بن�شبة 
حمطة  �ف��ت��ت��اح  ف��م��ن��ذ   .2018 ع����ام  يف 
 ،2012 ع���ام  يف  خليفة  م��ي��ن��اء  ح���اوي���ات 
�شادر�ت  يف  وم�شتمر  ملحوظ  منو  هناك 
ميثل  �مل��ي��ن��اء  �أن  ك��م��ا   �مل��ي��ن��اء،  و�رد�ت  و 
مركز ��شرت�تيجي يربط �لتجارة �ملحلية 
يدل  فاإنه  �لعاملية،  بالأ�شو�ق  و�لإقليمية 
حققته  �ل��ذي  �لكبر  �لنجاح  على  ��ا  �أي�����شً
�لبنية  �أب��وظ��ب��ي يف  ����ش��ت��ث��م��ار�ت ح��ك��وم��ة 
لإن�شاء  وم��ر�ف��ق��ه،  خليفة  مليناء  �لتحتية 
�لأكرث  و  �آل��ي��ة  �شبه  ح��اوي��ات  حمطة  �أول 
ت��ق��دم��ا م���ن �ل��ن��اح��ي��ة �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف 
�لهاملي  عبد�هلل  قال  و  �لأو�شط.  �ل�شرق 
ب��الإن��اب��ة ملر�فئ  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س   –
�لقيادة  روؤي�����ة  م���ع  “ مت��ا���ش��ي��اً  �أب���وظ���ب���ي 
�لإقت�شادي  �ل��ت��ن��وع  دع����م  يف  �ل��ر���ش��ي��دة 
�لقيا�شي  �ل��رق��م  ، ميثل  �أب��وظ��ب��ي  لإم���ارة 

يربط  �ل��ذي  ل��الإم��ار�ت  �ل�شرت�تيجي 
ب��ني �ل�����ش��رق و�ل���غ���رب، م��دع��وم��اً باأهم 
�ل���ع���و�م���ل �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة م��ث��ل رح���الت 
�شركات �لطر�ن �لعاملية �ليومية و�إىل 
كافة �لوجهات، جنباً �إىل جنب حلو�يل 
343 رحلة يومية للناقالت �لوطنية 

فقط«.

�جلديد �إجناز� كبر� مليناء خليفة لتعزيز 
�لإقت�شادية  �مل������و�رد  ت��ن��وي��ع  و  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
لالإمارة، و و�شح �أن مر�فئ �أبوظبي ت�شر 
على �لطريق �ل�شحيح لت�شبح و�حدة من 
�أبرز م�شغلي حمطات �حلاويات يف �لعامل. 
فاإن مناولة �كرث من 10 ماليني حاوية 
منطية هو �إجناز من خّطة طويلة �لأمد 
لتعزيز م�شاهمة �ل�شركة يف �لناجت �ملحلي 
�أبوظبي،  لإم���ارة  نفطي  �لغر  �لإج��م��ايل 
و�ل�شتثمار�ت يف حت�شني وتو�شيع قدر�تنا 
�خلدمات”.  �أف�شل  لتوفر  ومو�ردنا هي 
بالتز�منا  ن��ف��ت��خ��ر  “ ن��ح��ن  �أ����ش���اف  ك��م��ا 
ي�شاركوننا  ف��ه��م  �لأوف���ي���اء،  عمالئنا  م��ع 
لنتجاوز  �ل�شعي  و�شنو��شل  �لنجاح،  ه��ذ� 

توقعاتهم للم�شي قدًما«.
�لإعرت�ف  على  �أبوظبي  مر�فئ  وح�شلت 
عام  يف  �فتتاحها  منذ  و�ل��دويل  �لإقليمي 
�ل�شالمة،  يف  �لثابت  للتز�مها   2006
�ل�شريع،  و�ل��ن��م��و  و�ل��ت��م��ي��ز،  و�لب���ت���ك���ار، 

و�لنجاح �لذي �أ�شيد به عاملًيا.

مرافئ اأبوظبي حتتفل مبناولتها 10,000,000 حاوية منطية يف ميناء خليفة
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املال والأعمال

مركز دبي املايل العاملي يحتفل بتقدمه اإىل الرتتيب الثامن بني اأف�سل املراكز املالية العاملية 

احتاد م�سارف الإمارات يتعاون مع �سويفت بهدف مكافحة الهجمات الإلكرتونية والحتيال يف القطاع امل�سريف

القت�ساد تبحث �سبل تعزيز التعاون القت�سادي والتجاري مع بريطانيا
•• اأبوظبي-وام:

�لقت�شاد  وز�رة  وكيل  �ل�شحي،  عبد�لعزيز  بن  �أحمد  �ملهند�س حممد  �شعادة  بحث 
و�ل��ت��ج��اري��ة �حلالية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ع��الق��ات  تعزيز  �شبل  �لق��ت�����ش��ادي��ة،  ل��ل�����ش��وؤون 
و�مل�شتقبلية مع بريطانيا، وذلك خالل �لجتماع مع �شعادة �أندرو جاك�شون، �لقن�شل 

�لعام �لربيطاين لدى �لدولة، يف مقر وز�رة �لقت�شاد بدبي.
�مل�شرتكة  �لربيطانية  �لإمار�تية  �لقت�شادية  �للجنة  خمرجات  �لجتماع  وتناول 
�لروؤى  �لتكامل بني  رك��زت على حتقيق  و�لتي  �ملا�شي،  �أبريل  �شهر  �لتي عقدت يف 
�لتنموية يف �لبلدين وتطوير �شر�كة �قت�شادية �أو�شع يف �ملجالت �لقت�شادية ذ�ت 
�لأولوية مبا يتما�شى مع م�شتهدفات روؤية �لإمار�ت 2021 و��شرت�تيجية �ململكة 

�ملتحدة لل�شناعة و�لت�شدير.
على  �لجتماع  خالل  �ل�شحي  �لعزيز  عبد  بن  �أحمد  حممد  �ملهند�س  �شعادة  و�أك��د 
متانة �لرو�بط �لقت�شادية و�لتجارية �لتي جتمع �لبلدين �ل�شديقني و�أن �لتعاون 
هذه  م��ن  يجعل  م��ا  و�لتكامل،  �لثقة  م��ن  �أ�ش�س  على  بينهما  م�شتمر  �لقت�شادي 

�أن  �إىل  و�أ�شار  با�شتمر�ر.  و�ملتنامية  �لقوية  �لقت�شادية  لل�شر�كة  �لعالقة منوذجاً 
�لإمار�ت  دول��ة  بني  و�مل�شتقبلية  �حلالية  و�لتجاري  �لقت�شادي  �لتعاون  جم��الت 
مثل  �لأول��وي��ة  ذ�ت  بالقطاعات  يتعلق  فيما  �شيما  ل  ومتنوعة  عديدة  وبريطانيا 
وكذلك  و�ملهنية؛  �ملالية  و�خل��دم��ات  و�لتعليم  �حل��ي��اة،  وع��ل��وم  و�ل�شحة  �لطاقة 
و�لذكاء  �لر�بعة  �ل�شناعية  و�لثورة  و�لبتكار  �لتكنولوجيا  على  �لقائمة  �ملجالت 
يفتح  �ل��ذي  �لأم��ر  �لفكرية،  و�مللكية  �لإل��ك��رتوين  و�لأم���ن  و�لف�شاء  �ل�شطناعي 

فر�شاً كبرة �أمام �مل�شتثمرين من كال �لبلدين.
ولفت �ل�شحي �إىل �أن هناك رغبة متبادلة وقوية لتعزيز جو�نب �لتعاون �لثنائي يف 
�ملجال �لقت�شادي و�ملجالت �لأخرى �أي�شاً، منوهاً باأن خمرجات �لدورة �خلام�شة 
من �أعمال �للجنة �لقت�شادية �مل�شرتكة متثل دفعة جديدة يف �لتعاون �لقت�شادي 
بني �لبلدين �ل�شديقني �شمن جمالت حيوية تخدم روؤية �لإمار�ت 2021، وتعزز 
يف �لوقت ذ�ته مكانة دولة �لإم��ار�ت كمحور جتاري ولوج�شتي رئي�شي يف �ملنطقة، 
ف�شاًل عن �أنها تن�شجم مع ��شرت�تيجية �ململكة �ملتحدة لل�شناعة و�لت�شدير و�لتي 

تهدف �إىل تعزيز مكانة بريطانيا كُم�شدر عاملي.

•• دبي-الفجر: 

حمافظ  ك��اظ��م،  عي�شى  ���ش��ع��ادة  ���ش��ارك 
م���رك���ز دب�����ي �مل������ايل �ل����ع����امل����ي، �م�������س يف 
�إح��ت��ف��ال��ي��ة مم��ي��زة ل��ق��رع ج��ر���س �فتتاح 
دبي،  نا�شد�ك  بور�شة  يف  �لتد�ول  �شوق 
قائمة  ���ش��م��ن  دب���ي  بت�شنيف  �ح��ت��ف��اًل 
عاملياً  �لأوىل  �ل��ع�����ش��رة  �مل��ال��ي��ة  �مل���ر�ك���ز 

بح�شب موؤ�شر �ملر�كز �ملالية �لعاملية.
ه��ذ� وق��د ح��ّل مركز دب��ي �مل��ايل �لعاملي، 
�ل�شرق  �ل��ر�ئ��د يف منطقة  �مل��ايل  �مل��رك��ز 
�لأو����ش���ط و�إف��ري��ق��ي��ا وج���ن���وب �آ���ش��ي��ا، يف 
�لرتتيب �لثامن يف موؤ�شر �ملر�كز �ملالية 
ت�شنيف  �أعلى  بذلك  ليح�شد  �لعاملية، 
�ملوؤ�شر  نتائج  بح�شب  �لإط���الق  على  له 

�لأخر.
وتنفرد دبي بكونها �ملركز �ملايل �لوحيد 
و�إفريقيا  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  منطقة  يف 
وجنوب �آ�شيا �لذي يح�شد هذ� �لرتتيب 

�لعاملية،  �ملالية  �ملر�كز  موؤ�شر  �ملتقدم يف 
مما ي�شع �لإمارة يف م�شاف �أهم �ملر�كز 
ولندن  ن��ي��وي��ورك  مثل  �مل��رم��وق��ة  �ملالية 
و��شلت  وق��د  و�شنغافورة.  كونغ  وهونغ 
�ملوؤ�شر منذ  ه��ذ�  ترتيبها يف  تعزيز  دب��ي 
�شريعاً  للتقدم  عاماً،   12 قبل  �إطالقه 
من �ملركز �لثاين ع�شر �إىل �ملركز �لثامن 
 .2019 و�شبتمرب  م��ار���س  �شهري  ب��ني 
على  �ل�شوء  �لأخ��ر  �لت�شنيف  وي�شّلط 
دبي  مركز  بها  يتمتع  �لتي  �لقوة  نقاط 
�لعو�مل  ج��م��ي��ع  ���ش��م��ن  �ل��ع��امل��ي  �مل����ايل 
�ملوؤ�شر  �لتي يعتمدها  �لرئي�شة  �خلم�شة 
�لأعمال،  بيئة  ت�شمل:  و�لتي  للتقييم، 
�لتحتية،  و�لبنية  �لب�شري،  �مل��ال  ور�أ���س 
مما  و�ل�شمعة،  �مل���ايل،  �ل��ق��ط��اع  وتنمية 
م�شتقر  م��ايل  كمركز  مكانته  من  ر�ّشخ 
و��شعة  مالية  خدمات  يقدم  وديناميكي 

�لنطاق.
بهذه �ملنا�شبة، قال �شعادة عي�شى كاظم، 

“�إنه  �لعاملي:  �ملايل  دبي  حمافظ مركز 
�شوق  نفتتح  �أن  جميعاً  لنا  كبر  ل�شرف 
دبي  نا�شد�ك  بور�شة  يف  �ليوم  �ل��ت��د�ول 
قائمة  ���ش��م��ن  دب���ي  بت�شنيف  �ح��ت��ف��اًل 
عاملياً،  �لأوىل  �ل��ع�����ش��رة  �مل��ال��ي��ة  �مل���ر�ك���ز 
وهو �إجناز ين�شجم مع �هتمامنا �لد�ئم 
�ملوؤ�ش�شات  ت��دع��م  م��و�ت��ي��ة  بيئة  ب��ار���ش��اء 
و�لنمو.  �لزده���ار  مو��شلة  على  �ملالية 
�ل�����ش��وء على  �لإجن����از  ه���ذ�  ي�شّلط  ك��م��ا 
ر�ئد  عاملي  كمركز  �ملرموقة  دبي  مكانة 
لالأعمال، ويعك�س متّيز مركز دبي �ملايل 
متنامية،  ع��امل��ي��ة  م��ال��ي��ة  ك��ق��وة  �ل��ع��امل��ي 
ويج�شد دلياًل �شاطعاً على �لنمو �لهائل 
�ل����ذي ح��ق��ق��ن��اه خ���الل �لأ���ش��ه��ر �ل���� 12 

�ملا�شية.«
�ملايل  �ل��ق��ط��اع  “يعترب  ك���اظ���م:  وت���اب���ع 
�شريع  �لإم��ار�ت  �لز�وية لقت�شاد  حجر 
�لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  مركز  وميثل  �لنمو، 
�لأعمال  لأن�شطة  �أ�شا�شية  ج��ذب  نقطة 

م�شرة  وتربهن  �لدولية.  و�ل�شتثمار 
�مل��ايل على  للمركز  �مل�شتمرة  �لإجن���از�ت 
للموؤ�ش�شات  مف�شلة  كوجهة  دبي  مكانة 
�ملالية و�ل�شركات �لعاملية و�شّناع �لتغير 
�لتكنولوجيا  وم��ب��ت��ك��ري  �ل���ق���ط���اع،  يف 
�ملالية؛ حيث تتيح لهم �لتعاون وحتقيق 
�ملنا�شبة  ب��ه��ذه  وي�����ش��ع��دن��ا  ه���ائ���ل.  من���و 
�ل��ت��اأك��ي��د جم����دد�ً ع��ل��ى �ل��ت��ز�م��ن��ا بر�شم 
�ملايل  �لقطاع  مل�شتقبل  ج��دي��دة  مالمح 

�لعاملي.«
م��ن ج��ه��ت��ه، ع��ّل��ق ح��ام��د ع��ل��ي، �لرئي�س 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ن���ا����ش���د�ك دب������ي، ق���ائ���اًل: 
�لبور�شة  دب���ي،  ن��ا���ش��د�ك  يف  “ي�شعدنا 
�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل���ع���امل���ي���ة  �مل���ال���ي���ة 
مع  نعمل  �أن  �إفريقيا،  و�شمال  �لأو���ش��ط 
عاملية  كوجهة  �لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  مركز 
لالأعمال �ملالية يف �ملنطقة، حيث يعك�س 
ه����ذ� �ل��ن��ج��اح �ل���ع���الق���ات �ل��وث��ي��ق��ة بني 
�مل�����ش��دري��ن �ل��دول��ي��ني و�لإق��ل��ي��م��ي��ني يف 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لتطوير قطاع مايل  �مل�شتمر  �شعيه  �إط��ار  يف 
�لإم����ار�ت  �آم���ن وم�شتقر يف دول���ة  وم�����ش��ريف 
�حت�����اد م�شارف  ن���ّظ���م  �مل���ت���ح���دة،  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لإمار�ت، بال�شر�كة مع �شويفت، �ملزود �لر�ئد 
خل��دم��ات �مل��ر����ش��ل��ة �مل��ال��ي��ة �لآم��ن��ة، موؤمتر�ً 
�لعمالء”  لأم����ن  ���ش��وي��ف��ت  “برنامج  ح���ول 
�أب���وظ���ب���ي. و���ش��ه��د �مل���وؤمت���ر ح�����ش��ور قادة  يف 
�أهمية  ملناق�شة  �لقطاع  من  بارزين  وخ��رب�ء 
و��شع من  نطاق  على  �لربنامج  هذ�  تطبيق 
على مكافحة جميع  �مل�شارف  م�شاعدة  �أجل 
�أنو�ع �لتهديد�ت و�لهجمات �لإلكرتونية من 
ملكافحة  �لالزمة  ب���الأدو�ت  تزويدهم  خ��الل 
�شويفت  “برنامج  ويهدف  �مل��ايل.  �لحتيال 
لأمن �لعمالء” �إىل تعزيز م�شتويات �لأمان 
حيث  �لعاملي،  �مل�شريف  �لنظام  يف  ع��ام  ب�شكل 
نقل  �آل��ي��ات  ت��ع��زي��ز  يف  ت�شاهم  من�شة  ي��وف��ر 

�لدعم  وحت�شني  �ملجتمعات  ع��رب  �ملعلومات 
�مل��ق��دم م��ن م����زودي �خل��دم��ات �خلارجيني. 
�شويفت  �أط���ل���ق���ت  �ل���ربن���ام���ج،  م���ن  وك���ج���زء 
�لعمالء  ب��اأم��ن  �لتحكم  عمل  �إط���ار  م��وؤخ��ًر� 
من  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ي���ح���دد  و�ل������ذي   ،)CSCF(
و�ل�شت�شارية  �لإلز�مية  �لأمنية  �ل�شو�بط 
�لأمن  تعزيز معاير  للم�شاعدة يف  للعمالء 
�ل���دول���ة. ويف  �أن��ح��اء  �لإل���ك���رتوين يف جميع 
تعليقه على �ملوؤمتر، قال معايل عبد �لعزيز 
�لغرير، رئي�س �حتاد م�شارف �لإمار�ت: “يف 
�ملت�شارعة،  �لتكنولوجية  �لب��ت��ك��ار�ت  ���ش��وء 
ب�شكل  �لإلكرتونية  �جل��ر�ئ��م  خماطر  ت��زد�د 
ك��ب��ر ع��ل��ى م���ّر �ل�����ش��ن��ني، وق���د �أك����دت حالت 
�ملحلي على  �مل��دف��وع��ات  ق��ط��اع  �لح��ت��ي��ال يف 
�ل�شر�كات  م��ن  �مل��زي��د  ت��وط��ي��د  �إىل  �حل��اج��ة 
�أكرب ملعاجلة هذه �لق�شايا.  و�لتعاون ب�شكل 
و�نطالقاً من �لتز�منا بتطوير بيئة م�شرفية 
�أكرث �أماناً يف جميع �أنحاء �لدولة، ي�شّرنا �أن 

نتعاون مع �شويفت لت�شجيع �عتماد برنامج 
�ل��ق��ط��اع. لقد  ع��ل��ى م�شتوى  �ل��ع��م��الء  �أم���ن 
مكر�ً  �أك��رث  �ليوم  �لإن��رتن��ت  جمرمو  �أ�شبح 
لز�ماً  �أ�شبح  وبالتايل  تقنياتهم،  يف  وده���اًء 
�مل�شارف تطبيق من�شات مبتكرة توفر  على 
وترتقي  �لتعامالت  لإمت��ام  �إج���ر�ء�ت معززة 
�أمن �لعمالء يف دولة �لإمار�ت«.  مب�شتويات 
�أوز�ن، رئي�س �شويفت  �أونور  من جانبه، قال 
�إفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف 
وتركيا: “تهدف �شويفت من خالل برنامج 
�لأمان  م�شتويات  تعزيز  �إىل  �لعمالء،  �أم��ن 
يف �ل��ن��ظ��ام �مل�����ش��ريف �ل��ع��امل��ي ب��اأك��م��ل��ه. ومع 
�أ�شبحت  وده��ائ��ه��م،  �ملهاجمني  مكر  ت��ز�ي��د 
�لعامل  ح��ول  �مل��ال��ي��ة  �ملوؤ�ش�شات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�لعمالء،  لأم���ن  �شويفت  ب��رن��ام��ج  ت�شتخدم 
نظر�ً لنتائجه �مللمو�شة و�لدعم �لذي يوفره 
�لت�شدي  يف  �شباقة  لتكون  �ملوؤ�ش�شات  لتلك 
�ملوؤمتر  خ��الل  ومت  �مل��ت��ز�ي��دة«.  للتهديد�ت 

�لرتكيز  م��ع  �لق�شايا  م��ن  �لعديد  مناق�شة 
�لعمالء”  �أم����ن  “برنامج  م���ب���ادرت���ي  ع��ل��ى 
و”�إطار عمل �لتحكم باأمن �لعمالء” �للتني 
�أطلقتهما �شويفت، وتاأثرهما �لكبر �ملتوقع 

�لبور�شة و�مل�شتثمرين �لعامليني، خا�شة 
�حل�شور �لعاملي �لذي يحظى به �أي �إدر�ج 
يف �لبور�شة، ف�شاًل عن �لبنية �لتحتية 
مركز  يوفرها  �لتي  �ملتميزة  �لتنظيمية 

دبي �ملايل �لعاملي.«
ع��ل��ى مكانتها  دب���ي �حل���ف���اظ  وت��و����ش��ل 
�لعاملية �ملرموقة كبيئة �أعمال ديناميكية 
م�شرة  م��و����ش��ل��ة  ل��ل�����ش��رك��ات  ت�����ش��م��ن 
�لبتكار و�لتقّدم. من جهة ثانية، يلتزم 
جميع  بتوفر  �لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  مركز 
�ملقّومات و�ملز�يا �لتي توفرها عادًة �أكرث 
يف  وتقدماً  �مل��ايل جناحاً  �لقطاع  مر�كز 
�لعامل، مبا ي�شمل �إطار �لعمل �لتنظيمي 
و�لتبادل  �مل�شتقل،  �لق�شائي  و�ل��ن��ظ��ام 
على  �حل�شول  و�إمكانية  �لعاملي،  �مل��ايل 
�لتمويل، ف�شاًل عن �لبيئة �لديناميكية 
وجود  يرفدها  و�لتي  للنمو،  و�لد�عمة 
وجمموعة  م����زده����ر  �أع����م����ال  جم��ت��م��ع 

متنوعة من �ملو�هب �لعاملية �ملتمر�شة.

على �لقطاع �ملايل و�مل�شريف، كما مت �لتاأكيد 
على �أهمية تطوير قطاع �ملدفوعات باعتباره 
�أمنية  تد�بر  �عتماد  يتطّلب  رئي�شياً  جماًل 

�أقوى.

اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية 
تطلق م�سابقة لأف�سل حمتوى توعوي

•• اأبوظبي-وام:

م�شابقة  �إط��الق  �م�س  �لغذ�ئية  و�ل�شالمة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة  �أعلنت 
ت�شتهدف طلبة  �لإب��د�ع  بعنو�ن غر�س  جمتمعية لأف�شل حمتوى توعوي 
 »twofour54« �جلامعات وجمتمع �ملبدعني يف �ملخترب �لإبد�عي �لتابع ل�
وذلك لتنفيذ م�شاريع �إعالمية �إبد�عية خا�شة بالرتويج للهيئة و�خلدمات 
�لتي تقدمها و��شتثمار طاقات ومو�هب �ل�شباب يف �إثر�ء �ملحتوى �لرتويجي 

للهيئة “�ملرئي و�ملطبوع” باأفكار �إبد�عية وعيون �شابة.
وياأتي �إطالق �مل�شابقة �شمن �ملبادر�ت �ملجتمعية �لتي حتر�س عليها هيئة 
و�لإبد�عات  �مل��و�ه��ب  دع��م  ب��ه��دف  �لغذ�ئية  و�ل�شالمة  ل��ل��زر�ع��ة  �أب��وظ��ب��ي 
�ل�شابة و�مل�شاهمة يف �لتنمية �ملجتمعية حيث يتم �إطالق �مل�شابقة بالتعاون 
و�لتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  وجامعة  ز�ي��د  وجامعة  �لإم��ار�ت  جامعة  مع 

بالإ�شافة �إىل كليات �لتقنية.
و�أكدت �لهيئة �أن �مل�شابقة ت�شتهدف دعم �ملو�هب �ل�شابة و�شقلها بالتجارب 
و�خلرب�ت وذلك من منطلق �لميان �لعميق بالدور �ملحوري �لذي ي�شطلع 
به �ل�شباب يف خدمة �ملجتمع وحتقيق متيزه حيث تتوجه �مل�شابقة لأ�شحاب 
�ل��ت�����ش��وي��ر و�لإخ������ر�ج و�إن���ت���اج �لو�شائط  �مل���و�ه���ب �لإب���د�ع���ي���ة يف جم����الت 

�ملتعددة.
�ل�شالمة  وه��ي  رئي�شية  حم��اور   3 على  �شرتكز  �مل�شابقة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و�ل���ش��ت��د�م��ة �ل��زر�ع��ي��ة وت��ن��م��ي��ة �ل����رثوة �حل��ي��و�ن��ي��ة و�شيعمل 
بنظام  �أف���الم  �أو  ق�شرة  ترويجية  �أف���الم  �إن��ت��اج  على  خاللها  �ملت�شابقون 
مو�شن جر�فيك �أو مطبوعات تغطي �أحد هذه �ملحاور من خالل 4 فئات 
تت�شمنها �مل�شابقة وهي �أف�شل فيلم توعوي ق�شر و�أف�شل مل�شق توعوي 
و�أف�شل فيديو ر�شوم تو�شيحية متحركة »Motion Graphics« و�أف�شل 
حمتوى توعوي زر�عي �أو حيو�ين �أو يف جمال �ل�شالمة �لغذ�ئية مو�شحة 
للم�شابقة  حم��دد  زمني  �ط��ار  �شمن  �مل�شاركات  جميع  ��شتقبال  �شيتم  �أن��ه 
جلنة  قبل  م��ن  �لفائزين  و�ختيار  �لنهائي  للتقييم  متهيد�  ومر�جعتها 
حتكيم متخ�ش�شة م�شرتكة بني هيئة �أبوظبي للزر�عة و�ل�شالمة �لغذ�ئية 

وهيئة �ملنطقة �لإعالمية �أبوظبي ووز�رة �لرتبية و�لتعليم.
ل��ق��اء�ت وور����س مع  بامل�شابقة ع��دة  �لفريق �خل��ا���س  �أن ينظم  �مل��ق��رر  وم��ن 
على  للح�شول  ودعمهم  �مل�شاركة  ومعاير  باأ�ش�س  لتعريفهم  �مل�شاركني 
�لفنية و�مل�شاعدة �لالزمة فيما يتعلق باملحتوى حيث خ�ش�شت  �ملعلومات 
creativitycontest@adafsa.gov. �لإل���ك���رتوين  �ل��ربي��د  �لهيئة 

موقع  تخ�شي�س  جانب  �إىل  �مل�شاركني،  وطلبات  ��شتف�شار�ت  لتلقي   ae
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/ للم�شابقة  �إل���ك���رتوين 
�ملعلومات  كافة  يت�شمن   ContentAward/Pages/default.aspx
و�جلدول  �مل�شابقة  وف��ئ��ات  و�لأه����د�ف  و�لأح��ك��ام  كال�شروط  بها،  �ملتعلقة 

�لزمني لها و�ملحاور و�لفئات و�جلو�ئز.
�شيكون  وتتويجهم  بامل�شابقة  �لفائزين  عن  �لإع��الن  �أن  �لهيئة  و�أو�شحت 
�ل��ع��امل��ي لالبتكار�ت  �مل��ن��ت��دى  �مل��ق��ب��ل ع��ل��ى ه��ام�����س ف��ع��ال��ي��ات  مطلع م��ار���س 
�لثالثة  �ملر�كز  يف  فائز�   12 عن  �لإع��الن  �شيتم  حيث   2020 �لزر�عية 
�لأوىل لفئات �مل�شابقة �لأربع و�شتعمل �لهيئة على �ل�شتفادة من �لأعمال 
�لتوعوية و�لتعريف بدورها يف  �مل�شابقة يف �لرتويج لر�شائلها  �مل�شاركة يف 
�حليو�ن  و�شحة  �لغذ�ئية  و�ل�شالمة  �مل�شتد�مة  �لزر�عية  �لتنمية  حتقيق 

و�لأمن �لغذ�ئي و�حليوي يف �إمارة �أبوظبي.

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
يف الدعوى  رقم )2019/1007( جتاري كلي 

�ملدعي عليهما : 1- حمد �شالح حمد �لذكر 
     2- كيا موتورز كوربوري�شن )مكتب متثيل(   

نحيط �شيادتكم علما بانه مت ندب خبر م�شريف بالدعوى �ملذكورة �عاله و�ملرفوعة 
فاأنتم  وعليه   ، �ملحدودة  �لتجارية  للوكالت  �لعر�قية  �لدولية  من  و�آخرين  �شدكم 
�خلمي�س  يوم  عقده  �ملقرر  �خلربة  �جتماع  بح�شور  قانونا  ميثلكم  من  �و  مكلفني 
�ملنتدب   �ل�شاعة 11.00 �شباحا. وذلك مبكتب �خلبر  �ملو�فق 2019/10/24 يف متام 
- بجانب فندق  كارفور  - مقابل  �ل�شطوة  دو�ر  - بجو�ر  �شنرت  �لهناء   - دبي  �لكائن 
ت�شيل�شي - مكتب رقم )229/228( - نطلب �حل�شور باملوعد و�ملكان �ملحدد و�إح�شار 
فاإن  �حل�شور  عن  تخلفكم  حال  يف  بانه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  �ملوؤيدة  �مل�شتند�ت 

�خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا. 
 حممد ح�سن املرزوقي / اخلبري امل�سريف  

اإعالن بالن�سر جلل�سة اخلربة 

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
انذار عديل بالن�سر

رقم )2019/199882( 
�ملنذر : بنك دبي �لإ�شالمي - )�شركة م�شاهمة عامة( 

بوكالة �ملحامي/ ر��شد �لنعيمي 
�ملنذر �ليه : عبد�هلل �ل�شيد عبد�هلل �شكر  

بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�شرعة �شد�د �ملبالغ �مل�شتحقة �ملو�شحة جملة وتف�شيال ب�شدر 
و�شبعون  �ث��ن��ان  �شبعمائة  �لف  )ثمانية  دره��م   8772 وق���دره  مبلغ  باإجمايل  �لن���ذ�ر  ه��ذ� 
درهم( - بخ�شو�س مركبة ميت�شوبي�شي �يه ��س ، موديل 2013 ، �بي�س �للون - رقم �للوحة 
)48391( جهة ترخي�س دبي - خ�شو�شي - رمز �للوحة   L ، وذلك خالل �شبعة �يام من 
تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�شد�د �شيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم 

برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رهمه للحد�دة و�لنجارة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �مل�شلحة  رخ�شة رقم:2111671 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة هز�ع بن خليفة بن �شلطان �لهنائي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي �حمد �حمد �ملليك �لقحطاين
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15 

اإع����������الن
لت�شليح  هالتيك  �شوبر  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب كهرباء �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:2704083 
تعديل ��شم جتاري من/حمل �شوبر هالتيك لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت

SUPER HALTIK AUTO ELECTRIC SHOP

�ىل/كر�ج �شوبر هالتيك لت�شليح �ل�شيار�ت
SUPER HALTIK AUTO REPAIR GARAGE

تعديل ن�شاط/��شافة ��شالح ميكانيك �ملركبات )4520003(
تعديل ن�شاط/حذف ��شالح كهرباء �ل�شيار�ت )4520005(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/5658 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد مزاد علني على 
موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ضاعة 6:00 م�ضاء يوم الثنني 
�س.ذ.م.م  العامه  للتجاره  امل�ضقبل  امنيات  �ضده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/10/21

�ضابقا الباز الذهبي للتجاره العامه �س.ذ.م.م حاليا او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                              الو�ضف      �ضعر التقييم  

                                                       اأغرا�س متنوعه          3،250 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل بزيارة املوقع 
اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�ضه معززا اإياه مبا 

يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/7207 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/10/21 الثنني  يوم  م�ضاء   6:00 ال�ضاعة 

�ضده اي ام جي ثيم بارك �س.ذ.م.م او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                         الو�ضف         �ضعر التقييم  
                                                   األعاب كهربائية        1،600،000 

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/6763 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/10/21 الثنني  يوم  م�ضاء   6:00 ال�ضاعة 

�ضده فر�س البحر لتجهيز املاأكولت البحرية �س.ذ.م.م او�ضاف املحجوزات على النحو التايل 
                                                                      الو�ضف                  �ضعر التقييم  

                                                            اغرا�س متنوعه                 11،525 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/2333 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/10/21 الثنني  يوم  م�ضاء   6:00 ال�ضاعة 

�ضده �ضركة دي�ضا التجارية ذ.م.م او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                         الو�ضف       �ضعر التقييم  

                                                      مواد بناء      645،149 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

اإعـــالن
ي���دع���و م�����ش��رح ع���ي���ال ز�ي�����د ل��ل��ف��ن��ون �أع�������ش���ائ���ه حل�����ش��ور �ج���ت���م���اع �جلمعية 
�لأربعاء  ي��وم  يف  �شيعقد  و�ل���ذي   2019  ،  2018 لعامي  �ل��ع��ادي��ة  �لعمومية 
نادي  ب��اأك��ادمي��ي��ة  م�����ش��اء�  �ل�شابعة  �ل�شاعة  مت��ام  يف  �ملو�فق:2019/10/30 

�لوحدة - �ل�شهامة - باأبوظبي وذلك ملناق�شة جدول �لأعمال �لتايل:
1- �عتماد حم�شر �جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�شابق

2- مناق�شة و�عتماد �لتقرير �ملايل و�لد�ري
3- مناق�شة �ملو�زنة �لتقديرية لعام 2019

4- �خلطة �مل�شتقبلية لعام 2020
5- مناق�شة �قرت�حات �أع�شاء �جلمعية

6- وماي�شتجد من �أعمال
عبداهلل را�ضد احلمادي/رئي�س جمل�س الإدارة

العدد 12757 
بتاريخ:2019/10/15
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�ملوقع  �أو بزيارة  �مل��ز�د  �ل�شيار�ت بزيارة موقع  ���س.ذ.م.م وعلى من يرغب مبعاينة  �لإم��ار�ت للمز�د�ت  �لتالية عن طريق �شركة  �ل�شيار�ت  �لتنفيذ– عن بيع  – �د�رة  تعلن حماكم دبي 
�للكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة �لعرت��س مر�جعة ق�شم �لبيوع و�حلجوز�ت �أثناء �لدو�م �لر�شمي.

حماكم دبي – ادارة التنفيذ

       
602769BMW N/A15918NDubaiWBAAM11070JM8643822 07 19(    )   
607140BMW 523I N/A67278NDubaiWBAFP3100CDV4537305 09 19   . .    
602743BMW 735 I N/A65062HDubai*****************22 07 19      
604236BMW X5 N/A37175KDubai*****************27 07 19     
604364BMW X5 N/A42133CDubaiWBAFA11024LT5047013 08 19    
613694Chevrolet 200695301IDubaiLVVDB22A76D09479914 08 19               
615173Chevrolet N/A75513EDubai*****************25 08 19 
603948Chevrolet ** N/A25852PDubai*****************07 08 19    
603005CHEVROLET Aveo 200585652DDubaiKL1TD68Y85B26120223 07 19    
602219Chevrolet Aveo N/A38214QDubaiKL1TJ5B71EB70015926 06 19  
602589Chevrolet Caprice 200851351IDubai6G1ML54H68L96493722 07 19     
610857Chevrolet Caprice N/A11695JDubai6G1MZ55H48L93946608 09 19(    )    (   )    
601152Chevrolet Captiva N/A82722HDubaiKL1DC53FX7B04486016 05 19    
612504CHEVROLET Cruze 201216902BDubaiKL1PJ5C51CK61879728 07 19  
602744Chevrolet Lumina 200635792HDubai6G1ZK52B96L82291222 07 19        
612575Chevrolet Lumina N/A56268EDubai6G1ZK52B16L46437928 07 19  
602909CHEVROLET Spark 200822739KDubaiKL1MJ61478C53085722 07 19. . .     
612920Chevrolet Spark N/A78561FDubaiKL1MJ61426C15345003 08 19. . .     
610832Chevrolet Spark N/A30894GDubaiKL1MD61446C16564112 09 19(    )   (   )    
613775CHEVROLET Trailblazer 200559957HDubai1GNET16S75617240515 08 19     
602363CHEVROLET Trailblazer 200735042SDubai1GNDS13S67218987207 07 19    
610483Chevrolet Trailblazer N/A29397DDubai*****************12 09 19    
602706Chevrolet Trailblazer N/A68443FDubai*****************05 08 19    
602665CHRYSLER PT Cruiser 200390377IDubai3C8FY68B63T57228621 07 19     
601640CHRYSLER PT Cruiser 200552206LDubai1C8GY61R35Y51964129 05 19   
610740Chrysler Sebring N/A35733FDubai1C3EL46R64N36430308 09 19     
613604CMC Veryca N/A77532JDubaiRKMCP7249CY10883415 08 19  (    )    
612828CMC Veryca N/A71865DdubaiRKMCP7241CY10933231 07 1954       
602555Daihatsu Charade 200642446HDubaiJD1GL10076105277320 07 19    
613603Daihatsu Gran Max N/A29601HDubaiMHKVC31F0EK60372715 08 19(    )      
602759Daihatsu Materia 200873588JDubaiJD1GM40298100921622 07 19   
604520Daihatsu Sirion 200525227GDubaiJD1GM30125101422327 07 19     
602955Daihatsu Sirion 200886343CDubaiJD1GM30328100392422 07 19. . .     
602602Daihatsu Sirion 200813426KDubaiJD1GM30148108730720 07 19   
610839Daihatsu Sirion N/A69082HDubai*****************12 09 19    
605841Daihatsu Terios 200649075MDubaiJD2GJ522X6101464118 08 19(    )    
610842Dodge Caliber N/A48625JDubai1B3HBG8B88D58065012 09 19  (   )    
602578DODGE Charger 200776566HDubai2B3KA43G07H64482320 07 19      
609764Ford N/A56954GDubai*****************29 07 19  (   )    
602576FORD Crown Victoria 200231971DDubai2FAFP72W02X13694620 07 19    
602605FORD Edge 201125137JDubai2FMDK48C37BB4266920 07 19  
604268Ford Edge 201326121PDubai2FMDK3GC9DBE2938915 08 19    
612493Ford Edge N/A71253ODubai1FNCU0G74EUA7281927 07 19  
611732FORD Escape 200867053JDubai1FMCU93128KA7528621 07 19  
605117Ford Escape 200998413JDubai1FMCU92G29KA2309619 08 19     
600023Ford Escape 201270683MDubai1FMCU9DG4CKB7396029 04 19         
613866Ford Expedition N/A12620LDubai1FMPU18L53LA3413419 08 19       
612256Ford Explorer N/A15945ADubai1FNEU73E17UB3012123 07 19  
612795Ford Explorer N/A22356JDubaiF1MZU72E15ZA7110630 07 19 
603203FORD F 150 200743031IDubai1FTPW14547FA8706224 07 19  
604868Ford Focus 200735651HDubaiWF0TD36P97LJ4642627 07 19   
602535Ford Mondeo 200311974FDubaiWF0TB14F23GL7723827 07 19     
610733Ford Mondeo N/A95258EDubaiWF0MB14E18GP7542908 09 19  (   )    
602919FORD Mustang 199715055FDubai1FALP42X4VF16608722 07 19     
613560FORD Mustang 200217568IDubai1FAFP42XX2F23807714 08 19               
613382Fork Lift N/A87340CDubai********52921853719 08 19. . .        
610862FOTON View N/A38841HDubai1K1697010016712 09 19    
602067GMC N/A52972LDubaiLETAEAG20EHN0522416 06 19. . .      
603427GMC Envoy 200750078EDubai1GKDT13S97224925118 08 19   
613586GMC Sierra 201514231ADubai1GTN29EC5FZ20468915 08 19      
602135Hino 700 2008JHDZS1EP681S1481620 06 19. . .      
602921Honda Accord 200527332BDubaiJHMCM56565C40461904 08 19    
604225Honda Accord 200786003BDubaiJHMCM56787C42069527 07 19  
602953Honda Accord 200740723EDubaiJHMCM56537C41751122 07 19( )     
602804Honda Accord 200711270BDubaiJHMCM56557C40304404 08 19   
602655Honda Accord 200835740IDubaiJHMCP26748C42318104 08 19     
602504Honda Accord 201143832LDubai1HGCS127XBA60010920 07 19      
604377Honda Accord 201589726LDubaiLUCCR2664F340721829 07 19     
613689Honda Accord N/A44732EDubai1HGCP2637CA60978513 08 19   (   )    
611886Honda Accord N/A53068EDubai1HGCP2635CA61000022 07 19  
612959Honda Accord N/A29455MDubai1HGCP2639CA62909706 08 19  . .   
200112Honda Accord N/A62189CDubaiJHMCF86311C40330308 05 19    
603991Honda Accord N/A10362NDubaiLUCCR2626F341699814 08 19   
601266Honda Accord N/A53540CDubaiJHMCM56564C41251118 05 19( )    
602547Honda City 200875200IDubaiMRHGD86998P08011622 07 19    
602693Honda Civic 200447358FDubaiJHMES86104S40176522 07 19   
602663Honda Civic 200469508GDubaiJHMES86554S40275321 07 19   
604814Honda Civic 200840479JDubaiJHMFD16258S40636606 08 19   . .   
602634Honda Civic 200895417JDubaiJHMFD16328S41763921 07 19    
602811Honda Civic 200924372DDubaiJHMFD162X9S40425704 08 19   
604467Honda Civic 200913827EDubai2HGFG12639H50246107 08 19    
604342Honda Civic 201370759MDubai19XFB2643DE90156407 08 19   
604672Honda Civic 201414549MDubai19XFB264XEE90149606 08 19   
613122Honda Civic N/A20419KDubaiJHMFD16238S41338108 08 19     . .   
612908Honda Civic N/A53684CDubaiJHMFD167X6S41313003 08 19      
613394Honda Civic N/A53942HDubaiJHMFD16218S41273208 08 19(    )    
601727Honda Civic N/A19514QDubaiMRHGM6642FP03010111 06 19(    )    
605013Honda CRV 200689518GDubaiJHLRD78806C40509018 08 19   
603123HONDA Accord 200825839JDubaiJHMCP26758C40652105 08 19    
602745HONDA Accord 200876377JDubaiJHMCP367X8C40076722 07 19     
603144HONDA Civic N/A67049JDubaiJHMEG86100S03623924 07 19     
603807honda civic 200849745GDubaiJHMFD16318S41250023 07 19      
605357Hummer H3 N/A81956LDubaiADMEN13E09447330018 08 19       
611890Hyundai N/A98066JDubaiKMJHD17F88C04127622 07 19UNKNOWN
611926Hyundai N/A37066HDubai*****************22 07 19  
602551HYUNDAI Accent 200515596HDubaiKMHCG41G05U62167904 08 19(    )   
602565HYUNDAI Accent 200810329JDubaiKMHCM41CX8U23155420 07 19     
604270Hyundai Accent 200895970DDubaiKMHCM41A58U23225415 08 19    
602747HYUNDAI Accent 200992284EDubaiKMHCM41A79U32399522 07 19      
612816HYUNDAI Accent 201398435LDubaiKMHCT41C6DU35658131 07 19(    )    
613085HYUNDAI Accent 201571692LDubaiKMHCT41B6FU67563507 08 19      
605228HYUNDAI Accent 201518688ODubaiKMHCT41D1FU79275203 07 19. . .      
603827HYUNDAI Accent 201535329PDubaiKMHCT41D2FU64797724 07 19. . .      
603193HYUNDAI Accent 201530848EDubaiKMHCT41D6FU81354606 08 19    
604154HYUNDAI Accent 201518673ODubaiKMHCT41D9FU79250102 07 19. . .      
603362HYUNDAI Accent 201554491EDubaiKMHCT41B8FU74876323 07 19. . .      
604489HYUNDAI Accent 201580152BDubaiKMHCT41D6FU79236028 07 19. . .      
603672HYUNDAI Accent 201532764PDubaiKMHCT41D0FU64804417 08 19. . .      
603643Hyundai Accent N/A79692FDubaiKMHCT41D8E061680015 08 19      
605397HYUNDAI Accent N/A69313LDubaiKMHCM41A0AU44987621 08 19         
605227Hyundai Accent N/A30097SDUBAIKMHCT41B9GU05477703 07 19. . .      
605221Hyundai Accent N/A30095SDubaiKMHCT41BXGU05497903 07 19. . .      
604130Hyundai Accent N/A18671ODubaiKMHCT41D8FU79902102 07 19. . .      
604351Hyundai Accent N/A32761PDubaiKMHCT41D9FU66322307 08 19. . .      
605245Hyundai Accent N/A95419QDUBAIKMHCT41B5GU04119804 07 19. . .      
605321Hyundai Accent N/A57957GDUBAIKMHCT41B9GU87272205 07 19      
604128Hyundai Accent N/A40611RDubaiKMHCT41B5GU04222302 07 19. . .      
602558Hyundai Azera N/A49698IDubaiKMHFC465*********06 08 19       
612152Hyundai County N/A98065JDubaiKMJHD17FX8C04127724 07 19UNKNOWN
612814Hyundai County N/A28316FDubaiKMJHD17F05C02359230 07 19     
604402Hyundai Elantra 201541549KDubaiKMHDG41C2FU31145514 08 19. . .      
603840HYUNDAI Elantra 201561074LDubaiKMHDG41C1FU15526318 08 19      
617144Hyundai Elantra N/A54401DDubaiKMHDT41B3BU17331130 08 19 
602647Hyundai Getz 200716609CDubaiKMHBT51D27U65582422 07 19    
610850Hyundai Getz N/A78753HDubaiKMHBT51B79U88424312 09 19        
612495Hyundai H1 N/A53392JDubaiKMJWAH7RX8U04569627 07 19UNKNOWN
612494Hyundai H1 N/A83680JDubaiKMHWH81R68U05910227 07 19  
604324Hyundai I10 201210942NDubaiMALAM51C6CM11322007 08 19   
610847Hyundai I10 N/A74463DDubaiMALAN51C3AM58748812 09 19      
613774Hyundai I10 N/A19633PDubaiMALAM51CXFM57434415 08 19(    )       
603317Hyundai I10 N/A71282QDubaiMALA741C6FM07085814 08 19. . .      
602511Hyundai Matrix 200644718HDubaiKMHPM81C06U27149920 07 19(   )   
605150Hyundai Santa Fe 201151789CDubaiKMHSG81B0BU66817818 08 19     
610482Hyundai Santa Fe N/A82654GDubaiKMHSH81D46U01781812 09 19   
611905Hyundai Santa Fe N/A41726NDubaiKMHSH81GBU68512721 07 19  
613518Hyundai Santa Fe N/A28177SDubaiKMHST81C1DU02660812 08 19    
604352Hyundai Santa Fe N/A65473PDubaiKMHSU81EXGU46860028 07 19. . .      
602525Hyundai Sonata 200476324BDubaiKMHEM41BX4A02973121 07 19    
612122Hyundai Sonata N/A68940BDubaiIMHEB41C8CA41462323 07 19  
602624HYUNDAI Tucson 200636938IDubaiKMHJM81D16U30331220 07 19    
603596HYUNDAI Tucson 200790412IDubaiKMHJM81B07U64300301 07 19(    )        
613270Hyundai Tucson N/A58972PDubaiKMHJT81CXFU88524308 08 19(    )      
610759Infiniti G 25 N/A34253JDubaiJNKDV6AE9DM20001608 09 19       
602702Isuzu D MAX 200593472FDubaiMPADL33C35H53697421 07 19    
602577Isuzu NPR N/A17612HDubai*****************04 08 19   
602703Isuzu Pick up 200734533IDubaiMPAER33C37H53525021 07 19    
611945Isuzu Pick up N/A54022CDubaiMPAEL33P18H55642622 07 19UNKNOWN
612810Isuzu Pick up N/A28557HDubaiMPADL39C96H53528630 07 19     
601256Isuzu Pick up N/A56183HDubaiMPAER33C97H50333716 05 19    
612501JAGUAR S Type 200694090fDubaiSAJAA01D96FN6239228 07 19  
602500JAGUAR S Type 200835048JDubaiSAJAA01D18FN8186220 07 19     (   )    
612060JEEP Cherokee 199830592FDubai1J4FJ68S1WL10418822 07 19UNKNOWN
603433Jeep Cherokee N/A44304HDubai1J8GN28K09W50696518 08 19    
604849Jeep Grand Cherokee 200266320MDubai1J8GW48S02Y12669006 08 19    
605175Jeep Grand Cherokee 200415107GDubai1J8G258S04Y15064019 08 19 (   )    
202089JEEP Grand Cherokee 201474259MDubai1C4RJFCT7EC56943209 05 19            
613682JEEP Grand Cherokee 201575866BDubai1C4RJFBG1FC61918213 08 19    
612474JEEP Liberty 200217595HDubai1J4GL48K62W18225227 07 19  
606391JEEP Liberty/Cherokee 200741007CDUBAI1J4GL48K47W64244906 07 19( )   
603468JEEP Wrangler 201188011IDubai1J4BA2D19BL51562715 08 19    
608094JMC Pick Up N/A23965PDubaiLETAEAG27EHN0522207 07 19. . .        
610219Kia N/A41090GDubai*****************25 08 19(    )     
602606Kia Cadenza 20115019HDubaiKNALN4144B502835920 07 19     
604591Kia Cerato 201358357NDubaiKNAFU411XD562002028 07 19      
604348Kia Cerato 201319936BDubaiKNAFT5114D565363607 08 19(    )     
602712Kia Cerato N/A80551CDubai*****************21 07 19     
605224KIA Forte 201558896PDubaiKNAFK4115F524780303 07 19. . .      
605226KIA Forte 201558895PDUBAIKNAFK4119F587114903 07 19. . .      
601146KIA Optima 200490048BDubaiKNAGD22274529563416 05 19    
613019KIA Optima 201246829GDubaiKNAGM4123C524637604 08 19(    )    
604445Kia Optima 201463437NDubaiKNAGM4124E549031514 08 19   
604129KIA Optima 201561130FDubaiKNAGM4191F553465602 07 19. . .      
612483Kia Optima N/A26302HDubaiKNAGE22286507063827 07 19  
614067Kia Optima N/A27880PDubaiKNAGM412XE546535419 08 19     
602223Kia Optima N/A94268PDubaiKNABX5127GT06365326 06 19. . .      
604738Kia Picanto 201418305MDubaiKNABE5124ET57647414 08 19     
602785Kia Picanto N/A37552HDubai*****************04 08 19    
603974Kia Picanto N/A63458JDubaiKNABX5121FT75465808 08 19. . .      
605222Kia Picanto N/A63350PDubaiKNABX5127FT84025103 07 19. . .      
604997Kia Rio 200573922FDubaiKNADC24315625254418 08 19(    )   
602539KIA Rio 200531577FDubaiKNADC22195634993121 07 19(    )    2  
604576Kia Rio 201243478RDubaiKNADN4122C607581106 08 19(    )   . .   
612253KIA Rio 201426081MDubaiKNADN5120E688444323 07 19 
605223KIA Rio 201467874ODubaiKNADM512XE688823003 07 19. . .      
605230KIA Rio 201561348FDubaiKNADM5125F693460003 07 19. . .      
604670KIA Rio 201516882KDubaiKNADN4128F636893919 08 19   
605229KIA Rio 201562640FDUBAIKNADM5129F693098503 07 19. . .      
605225KIA Sorento 201630024SDubaiKNAFJ4119G556258903 07 19. . .      
609652KIA Sorento N/A42598LDubaiKNAJC5257958900325 08 19       
603246KIA Sportage 200822085JDubaiKNAJE55268747765715 08 19(    )     
614062Kia Sportage N/A29038BDubaiKNAPB8116D739088519 08 19(    )     
601762Kia Sportage N/A40038PDubaiU5YPB81A5FL49917512 06 19   
605076Land Rover N/A96446JDubaiSALLAAA447A43798419 08 19      
602722LAND ROVER Range Rover Sport 200694082DDubaiSALSF25496A97283621 07 19    
601150LEXUS ES 200430255CDubaiJTHBF30G84602382516 05 19(    )      
613886Lexus ES 350 N/A24250LDUBAIJTHBK1GG1E210407919 08 19. . .        
301019LEXUS GS 199931805HDubaiJT8BD68S2X007937721 05 19    
602965Lexus GS 400 199899082FDubaiJT8BH68X7W001308205 08 19     
613933Lexus GS 460 201046959FDubaiJTJJM7FX8A500807721 08 19    (   )    
613221Lexus IS 350 201468582RDubaiJTHBE5D23E501406507 08 19             
602820Lexus LS 430 200238533HDubaiJTHBN30F82008089222 07 19     
602690Lexus LS 430 200287919DDubaiJTHBN30F22005441722 07 19    
602796Lexus LS 430 200418998JDubaiJTHBN36F04014938822 07 19     
605124Lexus LX 470 200072392CDubaiJT6HT00W8Y012467819 08 19    
604519Lexus LX 470 N/A64539FDubai*****************08 08 19       
602607LINCOLN Navigator 200718253JDubai5LMFU28507LJ2390720 07 19    
600056Lotus Evora N/A43312KDUBAISCCLMDSU1EHE1090729 04 19     
604733Mazda 2 201322367ODubaiMM7DE3HYXDW26384506 08 19    . .   
604487Mazda 2 201358527DDubaiMM7DE3HY5DW26398028 07 19      
602827Mazda 3 200554880CDubaiJM7BK22635111523222 07 19       
612488Mazda 3 N/A88162HDubaiJM7BK32698142552527 07 19 
611869Mazda 3 N/A62925JDubaiJM7BK32698140162821 07 19  
613738Mazda 323 N/A60445FDubaiJM7BJ12M7Y011087814 08 19       
602720Mazda 6 N/A17311CDubai*****************21 07 19   
602681Mazda 6 N/A77685GDubai*****************04 09 19    . .   
602751Mazda 626 N/A95424CDubai*****************22 07 19    
602872Mercedes 200515454CDubaiWDB2110651A68725222 07 19    
605046Mercedes C 200 200986802BDubaiWDDGF41X69F27507819 08 19    . .   
613734Mercedes CLK320 N/A11247SDubaiWDB1704651F20263914 08 19. . .       

201755Mercedes CLS400 201649815JDubaiWDCDA5GB0GA65855014 05 19   (   )    
612844Mercedes E 300 N/A97120IDubaiWDDHF5EB8DA70809101 08 19(    )  (   )    
613513Mercedes E250 N/A58317FDubaiWDDKK6GF6EF22761012 08 19      
612987Mercedes E320 N/A2616FDubaiWDB1400331A35687403 08 19    
602986MERCEDES BENZ 400 199283678GDubaiWDBEA34E0NB68570422 07 19   
613822MERCEDES BENZ S Class 20157945PDubaiWDDUG6FB7FA13829517 08 19       
605138Mitsubishi 200753789FDubaiJMYSTCS3A7U71805318 08 19   
602189Mitsubishi N/A33219ADubaiJMYHNP13W6A77126225 06 19(    )    
612583Mitsubishi Canter N/A16586ADubai*****************28 07 19UNKNOWN
602629Mitsubishi Canter N/A73674DDubai*****************21 07 19  
613263Mitsubishi Canter N/A35093QDubaiJL7B6C2P5FK00311008 08 19            
602587Mitsubishi Eclipse 200963180FDubai4P3MYDK4A9E80202721 07 19  
601644Mitsubishi Fuso N/A35501IDubaiJL5B3J6P87PE0141829 05 19    
602950Mitsubishi Galant N/A64293KDubai*****************04 08 19     
611889Mitsubishi Galant N/A46215IDubai4P3SRDJ1A7E80415522 07 19  
605762Mitsubishi Galant N/A31789QDubaiJMYSREA2A1Z70034819 08 19        
604207Mitsubishi L200 200859610GDubaiMMBJNKA508D01900315 08 19(    )    
613468Mitsubishi L200 N/A42204CDubaiMMBJNKA50FD01890910 08 19        
612800Mitsubishi L200 N/A75232BDubaiMMBJNK6403D03853630 07 19     
608556Mitsubishi Lancer 200428012FDubaiJMYSRCS1A4U77051430 07 19  
602503Mitsubishi Lancer 200425446DDubaiJMYSRCS1A4U77572920 07 19   
602734Mitsubishi Lancer 200617912CDubaiJMYSRCS1A6U78506904 09 19    
602656Mitsubishi Lancer 200619273CDubaiJMYSRCS1A6U78506021 07 19    
604603Mitsubishi Lancer 201552581BDubaiJMYSRCY1AFU71323329 07 19. . .      
604636Mitsubishi Lancer 201570563BDubaiJMYSRCY1AFU71027429 07 19. . .      
610833Mitsubishi Lancer N/A58102CDubaiJMYSRCS1A6U77206712 09 19    
613074Mitsubishi Lancer N/A47694HDubaiJMYSTCY4AFU73929906 08 19  (   )    
612856Mitsubishi Lancer N/A41089IDubaiJMYSTCY4AFU73915303 08 19          
609241Mitsubishi Lancer N/A67073MDubai027 08 19   . .   
611728Mitsubishi Lancer N/A45680JDubaiJMYSRCS1A6U77333721 07 19  
612788Mitsubishi Lancer N/A60753BDubaiJMYSNCK1AVU00027730 07 19    
610631Mitsubishi Lancer N/A45746NDubaiJMYSRCS3ACU70743405 09 19(    )     
602805Mitsubishi Lancer N/A54142KDubai*****************22 07 19(    )    
604359Mitsubishi Lancer N/A37109HDubaiJMYSRCS1A6U70118807 08 19        
603994Mitsubishi Lancer N/A99051MDubaiJMYSRCY1AFU70982627 07 19. . .      
602999Mitsubishi Lancer N/A31463ADubaiJMYSRCS1A9U70346423 07 19    
609319MITSUBISHI Lancer N/A27760FDubaiJMYSRCS1A4U77045830 07 19  
601944Mitsubishi Lancer N/A75379FDubaiJMYSTCY4AFU74162913 06 19     
604788Mitsubishi Mirage 201475906ODubaiMMBXTA03AEH01517714 08 19. . .      
609142Mitsubishi Mirage N/A85429PDubaiMMBXTA03AEH01182826 08 19  . .   
613746Mitsubishi Mirage N/A53986BDubaiMMBXTA03AEH01601415 08 19          
604309Mitsubishi Mirage N/A68944ODubaiMMBXTA03AEH00873028 07 19. . .      
607219Mitsubishi Nativa N/A55830FDubaiJMY0RK9607J71973813 07 19(    )    
604380Mitsubishi Pajero 200890395ADubaiJMYLRV93W8J72321429 07 19(    )   
604626Mitsubishi Pajero 201426409ODubaiJMYLRV95WEJ70764619 08 19    
610629Mitsubishi Pajero N/A42305QDubai*****************05 09 19   (   )    
602563Mitsubishi Pajero N/A15756KDubai*****************20 07 19(   )   
611899Mitsubishi Pajero N/A10978ODubaiJMYLRV95WBJ70328622 07 19  
613104Mitsubishi Pajero N/A10385ODubaiJMYLRV95WDJ70405208 08 19(    )     
613103Mitsubishi Pajero N/A10386ODubaiJMYLRV95WDJ70494108 08 19(    )     
612469Mitsubishi Pajero N/A12007HDubaiJMYMNH67W2Z70510927 07 19  
612137Mitsubishi Pajero N/A91993BDubaiJMLRV95WDJ70210224 07 19  
601262MITSUBISHI FUSO FE85D 200883109GDubaiJL6BCE6J58K00635016 05 19(    )    
202803Mitsubishi Lancer48108ADubaiJMYSTCS3A8U73432809 05 19(    )     
609675Mitsubishi gallant93017GDubai*****************25 08 19  
610233Kia sportage75884KDubai026 08 19   . .    
609098Toyota Yaris70867JDubai001 09 19 (   )    
603107Hond accord26529CDubai**156736C40612205 08 19   (   )    
201552Mercedes SLK 23021312IDubaiWDB1704471F15722703 06 19     
602895Toyota Yaris57104LDubai*****************06 08 19 
603424Honda Civic79789MDubai**R3DY26NH788924 07 19      
608404Range RoverNPNSUmm al QuwainSALLMAM348A27725609 07 19        
603817Toyota Innova18751ODubai**M43G1E005021724 07 19(    )       
609612Toyota Yaris59702KDubai004 09 19    
609109Toyotta Fj Curiser93076IDubai029 08 19       
201707Kia Picanto63347PDubaiKNABX5128FT78116214 05 19. . .       
201679Toyota Yaris31804JDubaiMR2BW9F34E1022O3914 05 19. . .        
609079Mitsubishi Lancer36402CDubai031 07 19   
609342Toyota Camry77103HDubai6T1BF9FK6CX39238405 09 19   
603771Volvo s4069437GDubai*****************15 08 19       
300716Toyota Prado79431LDubaiJTEBX9FJ5FK20565422 05 19           
602294Sunwin Bus46124QDubai*****************25 06 19     
610639Toyota Fj Cruiser7296LDubai005 09 19    . .   
609663Dodge Charger67397FDubai025 08 19     
603171Daihatsu terrios36455GDubai*****************06 08 19     
609054Mitsubishi Lancer15437CDubai002 09 19      
603808Toyota Corolla89253GDubai*****************05 08 19. . .      
202986Mazda 371311FDubaiJM7BM1SZXF111778514 05 19. . .      
301700Nissan Sunny39917RDubaiMDHBN7AD5GG71015924 05 19. . .          
603759Toyota Corolla24368NDubai*****************15 08 19    
603027Hond accord53304JDubai*****************23 07 19        
604069Mitsibushi Lancer72522JDubai*****************07 08 19(    )   
601650Toyota Hilux64117IDubaiMR0EX12G4B205752330 05 19  
603260Mitsibushi Lancer85140PDubaiJMYSRCY1AFU70992706 08 19. . .      
603180BMW 750LI34747MDubaiWBAGN61032DP8193223 07 19    
600940Toyota Yaris45974ODubaiMR2KW9F30F108340613 05 19        
603157Mitsubishi Lancer53982ADubaiJMYSTCS3A8U73459323 07 19(    )    
603820Toyota Hiace20358NDubaiJTGJX02PXA501770024 07 19. . .      
603353Kia Picanto92695FDubaiKNABX5128FT92923106 08 19           
603318Dahatsu Terios48212KDubaiJD2GJ52288108293907 08 19     
603134Hyundai I1013782KDubaiMALAN51B88M05019523 07 19   
603667Nissan Urvan61983NDubaiJN6AE52S1AX11439927 07 19        
603399Nissan Sunny12986EDubaiMDHBN7AD6CG00406706 08 19            
603149Honda Civic76504CDubaiJHMFD16288S41459123 07 19     
202401Kent PickUp51764*Abu DhabiLHA1203D17AK1104611 03 19. . .      
603273Mitsubishi Lancer52381BDubaiJMYSRCY1AFU72969624 07 19. . .      
603161Honda Accord71537GDubaiJHMCM56566C40622623 07 19    
603831Hyundai _ Accent94702QDubaiKMHCT41D8GU89748306 08 19. . .     
603841BMW 740LI66221EDubaiWBAKB4101BC63166818 08 19     
603156Chevrolet Spark68508FDubaiKL1MJ61446C15510423 07 19. . .     
603837Kia Picanto96292HDubaiKNABX5124FT83580224 07 19           
602993Peugeot 20750719JDubaiVF3WC5FWF8W00238822 07 19   
603150Toyota Camry20879GDubai6T1BF9FK4CX37667005 08 19    
603000Honda Civic63704ADubaiMRHGD66356P06030023 07 19   
603227Toyota Camry62328MDubai6T1BF9FK5DX43790117 08 19   
603132Honda Accord43576CDubaiJHMCM56534C41291805 08 19    
603028Kia Rio16198JDubaiKNADE22137624446123 07 19(  )        
603004Chevrolet Aveo42139IDubaiKL1TJ53707B03849404 09 19( )   
603116Honda Civic55389CDubaiJHMFD16338S40830423 07 19   
605065Nissan Tiida53809ODubaiMNTBC2C90E600136219 08 19. . .      
608079Mitsubishi Mirage52684BDUBAIMMBXTA03AEH02301507 07 19. . .      
603153Suzuki Swift62325IDubaiJS2ZC21S38540099005 08 19    
603250Toyota Yaris43546BDubaiJTDKW9D32CD51482024 07 19   
603806Toyota Corolla60747FDubaiJTDBR23EX5312443123 07 19      
602995Toyota Camry12115HDubai6T1BE32K06X57284322 07 19     
603418Kia Picanto93122FDubaiKNABX5128FT92424118 08 19           
603044Nissan Sunny28242GDubaiKNMCC42H17P64623023 07 19    
603371Toyota Yaris40310BDubaiJTDKW9D39CD51555824 07 19   
603631Mitsubishi Outlander91853EDubaiJMYXTCW5WDU70551218 08 19(    )    
603354Toyota Yaris73448FDubaiMR2KW9F31F108363906 08 19   
603664Mitsubishi Galant89604ODubai4P3SRDJ1ABE80133817 08 19  
603270Hyundai Accent57612EDubaiKMHCT41B0FU72268824 07 19. . .      
603392Mitsubishi Nativa32787HDubaiJMY0RK9607J71321617 08 19   
603478Mitsubishi Lancer27241JDubaiJMYSRCS1AAU70597517 08 19      
603650Toyota Yaris29781EDubaiJTDKW92348510407227 07 19(    )    
603474Kia Soll76422HDubaiKNAJT8115E760058817 08 19. . .      
603810Nissan Sunny13492CDubaiJN1FN61C24W06756623 07 19   
603306Hyundai Accent71301QDubaiKMHCT41B5FU85611324 07 19. . .      
603139Ford Focus88078FDubaiWF0TD35L46LU4574124 07 19       
603115Mazda 327917BDubaiJM7BK32689143610023 07 19   
603302Toyota Yaris94522IDubaiJTDKW9D38DD52544924 07 19. . .      
603357Hyundai Tucson67928PDubaiKMHJT81E5GU07404723 07 19. . .      
603041Honda Civic64338JDubaiJHMFD16318S40800905 08 19(    )     
603300Toyota Corolla93577GDubaiJTDBZ42E28J00646624 07 19( )   
608754Honda Accord72170CDubai*****************02 09 19  . .   
613216Nissan N/A48736QDubaiLJNTFU2KXFN00558407 08 19    
602622Nissan 350 Z N/A3560EDubai*****************04 08 19( )             
602766NISSAN Altima 200251178DDubai1N4BL11E52C29135804 08 19    
612512NISSAN Altima 200694838BDubai1N4AL11D46C10386028 07 19     
601305NISSAN Altima 200663877GDubai1N4AL11D16C10895222 05 19        
602502NISSAN Altima 200826765KDubai1N4AL21D58C26323720 07 19. . .     
603018NISSAN Altima 200934438ADubai1N4AL21D59C11809923 07 19    
602761NISSAN Altima 201070561LDubai1N4AL2A90AC17152122 07 19     
201238NISSAN Altima 201186858KDubai1N4AL2A93BC13889913 05 19      
604412Nissan Altima 201324535ODubai1N4AL3A92DC25846114 08 19    
610758Nissan Altima N/A37625CDubai*****************08 09 19   
608974Nissan Altima N/A77283HDubai*****************31 07 19(    )      
610673Nissan Altima N/A69224JDubai1N4AL21D58C19641412 09 19     
602705Nissan Armada N/A68998BDubai*****************04 08 19       
606415Nissan Armada N/A95471CDubai*****************05 09 19   
605231Nissan Bus N/A79373RDubaiJN6DW11S0GZ04003703 07 19       
601137NISSAN Maxima 200000DubaiJN1CA31S1YT28021415 05 19      
611649NISSAN Maxima 201355718IDubai1N4AA5AP6DC80251120 07 19 
613852Nissan Micra N/A63290PDubaiMDHAK3CR4EG50243718 08 19. . .        
606397Nissan Micro N/A64749RDubaiMDHAK3CR5GG50539606 07 19. . .     
602657Nissan Murano 20067145CDubaiJN8AZ08W46W00550620 08 19    
604172Nissan NV350 N/A16412QDubaiJN6BE6DS2F901562603 07 19(    )   9  
612285NISSAN Pathfinder 200284811ADubaiJN8DR09Y52W70409825 07 19  
603673NISSAN Pathfinder 200844189NDubai5N1AR18B78C66478915 08 19    
603764NISSAN Pathfinder 201255329DDubai5N1AR1N8XCC60205915 08 19    
601126NISSAN Pathfinder 201511934HDubai5N1AR2M76FC60482915 05 19(    )    
609696Nissan Pathfinder N/A48454CDubai*****************30 07 19      
615953Nissan Pathfinder N/A18664FDubaiJN8DR05Y65W80638801 09 19   
608738Nissan Patrol N/A55609FDubai*****************31 07 19 (   )    
613924Nissan Pick Up N/A92256FDubaiJN6DD23165X03613020 08 19 
614017Nissan Pick Up N/A54840JDubaiJN6DD23Y58X04448202 09 19(    )   
601321Nissan Pick Up N/A94368MDubai3N6DD2ET4DK07699725 05 19      
610558Nissan Qashqai N/A79849GDubaiSJNBJ01A29A38248604 09 19    
202914NISSAN Sentra 200031612ODubaiJN1BB41S7YW00664309 05 19    
613920Nissan Sentra N/A87971DubaiDubaiMNTBB7A91F602129820 08 19        
609863Nissan Sentra N/A92270EDubai3N1AB7AP8DL77754213 07 19(    )    
602914Nissan Sunny 200789138BDubaiKNMCC42H07P64754622 07 19     
604717Nissan Sunny 200871812KDubaiKNMCC42H68P68014706 08 19   . .   
604546Nissan Sunny 200830983GDubaiKNMCC42H08P70029417 08 19   
604661Nissan Sunny 200997986HDubaiJN1FN61C29W10108928 07 19   
605187Nissan Sunny 201228861EDubaiMDHBN7AD8CG00858719 08 19(    )    (   )    
604450Nissan Sunny 201363774HDubaiMDHBN7AD4DG03109107 08 19      
612130Nissan Sunny N/A41706EDubaiJN1FN61C94W06592724 07 19UNKNOWN
613565Nissan Sunny N/A92354BDubaiMDHBN7AD9CG00310714 08 19( )  (   )    
605548Nissan Sunny N/A54126BDubai*****************21 08 19(   )    
608743Nissan Sunny N/A70217ODubai027 08 19       
603754Nissan Sunny N/A77806FDubaiKNMCC42H48P65992715 08 19(    )   
601308Nissan Sunny N/A92800NDubaiMDHBN7ADXEG50021722 05 19    
601127Nissan Sunny N/A21872QDubaiMDHBN7AD6FG80080715 05 19. . .          
601273Nissan Sunny N/A14871ADubaiKNMCC42H78P65987331 05 19( )    
601258Nissan Sunny N/A65228FDubaiMDHBN7AD7DG02296616 05 19   
602505Nissan Tiida 200747894BDubaiJN1CC13C87T00644620 07 19   
602670Nissan Tiida 200893671IDubaiJN1CC11C98T00850321 07 19    
613831Nissan Tiida 201253164RDubai3N1BC1A64CK21106417 08 19   . .   
612404Nissan Tiida N/A43581FDubaiJN1CC11C17T01028924 07 19  
610003Nissan Tiida N/A99102KDubai001 09 19    
611875Nissan Tiida N/A43408BDubaiJN1CC13C47T00130821 07 19  
605456Nissan Tiida N/A15375HDubaiMNTBC2C91E600250518 08 19   
604771Nissan Tiida N/A42805JDubai*****************06 08 19     
613128Nissan Tiida N/A35471NDubaiJN1CC13C27T00138608 08 19       
605237Nissan Tiida N/A98453KDubai3N1BC1C60DK19680504 07 19        
602707Nissan Urvan 200761924IDubaiJN6FE54S87X43954621 07 19    
602378Nissan Urvan N/A74916NDubaiJN6FE54S94X41663007 07 19       
601129Nissan Urvan N/A96141EDubaiJN6FE52S84X40648115 05 19   
603739NISSAN VERSA 201161156ODubai3N1BC1A63BL38497215 08 19     
602855Peugeot 206 200750875HDubaiVF32JNFUB7H00044022 07 19    
610735Peugeot 206 N/A27706HDubai*********6W01859008 09 19   (   )    
604654Peugeot 207 N/A74835CDubaiVF3WCKFU8BW00228428 07 19      
604818Peugeot 307 200837970CDubaiVF33CRFNE8267453906 08 19( )   
612138Peugeot 407 N/A88053FDubaiVF36JXFVJ700421624 07 19
612588Peugeot 407 N/A64668JDubaiVF36DRFJF8L00501028 07 19  
613114Porsche Cayman S N/A27737IDubai*****************08 08 19(    )    . .   
612916Range Rover Land Rover N/A71881BDUBAISALLMAMA43A11564303 08 19    
612652Range Rover Land Rover N/A00UnKnownSALLPAMA4WA38146230 07 19    
605040Range Rover Sport 200888530FDubaiSALLSAA348A14327019 08 19   
612394Renault N/A45237DDubaiWAUAYAFT5EBO1547624 07 19. .   
601338Renault Trafic 201565160TDubaiVF1GFAB17FY78227926 05 19. . .    
604322Sangyong Kyron 200853698ADubaiKPTS0A1658P07302428 07 19   
612128Seat Ibiza N/A13568FDubaiVSSMC16L44R13536724 07 19  
613792Suzuki Baleno N/A95076FDubaiMA3WB5B13KA57606715 08 19   
610316Suzuki Swift N/A40929JDubai*****************29 07 19   
610625Suzuki Swift N/A99905DDubaiJS2ZC21S26515084812 09 19     
623872Tata N/A56828FDubaiMAT41206570L0101411 09 19 
601122Tata N/A90281IDubaiMAT37405779L0425615 05 19       
612699Tata LPT1615TC N/A15653JDubai*****************28 07 19  
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605044Toyota N/A193496Abu DhabiJTGJX02P5B003725419 08 19(   )       
604879Toyota N/A12423FDubaiJTDKW92388510574319 08 19( . . . )      
613426Toyota N/A13109LDubaiJTDKW9D31CD51117810 08 19(    )  (   )    
601271Toyota N/A14268FDubaiJTDER23E15017046818 05 19( )    
604596Toyota Avalon 201372818RDubai4T1BK1EB2DU03011428 07 19     
602662Toyota Camry 200028327ADubai6T1BG22K6YX41232721 07 19(    )    
602952Toyota Camry 200671875DDubai6T1BE32K06X57173922 07 19    
605043Toyota Camry 200757191IDubai6T1BE42K27X45125419 08 19   
602561Toyota Camry 200896112IDubai6T1BE42K38X46195520 07 19      
612289Toyota Camry N/A14146IDubai6T1BE42KX7X44802225 07 19  
610614Toyota Camry N/A74798GDubai6T1BE32KX6X52946508 09 19( )     (   )    
611736Toyota Camry N/A39463FDubai6T1BE32K56X56555021 07 19  
603862Toyota Camry N/A48662IDubai60386214 08 19      
610535Toyota Camry N/A14858IDubai*****************05 09 19(    )    
612909Toyota Camry N/A93155JDubai6T1BE32K05X51264203 08 19    
612791Toyota Camry N/A63585CDubai6T1BG22KXXX36901330 07 19    
601130Toyota Camry N/A12466FDubai6T1BF4FK4DX41626515 05 19   
601272Toyota Camry N/A20413EDubai6T1BE32KX3X39268431 05 19( )    
602192Toyota Camry N/A11079IDubai6T1BE42K98X46234826 06 19   
601134Toyota Camry N/A70550DDubai6T1BF9FK7CX41204415 05 19      
601261Toyota Camry N/A64070ODUBAI6T1BE42K09X58583116 05 19. . .       
602441Toyota Coaster N/A76638HDubaiJTGFK5182E401929927 06 19(   )    
300264TOYOTA Corolla 200693809GDubaiJTDBR23E06024476022 05 19(    )    
603431TOYOTA Corolla 200621435HDubaiJTDBR23E26318015424 07 19     
602778TOYOTA Corolla 200847247HDubaiJTDBR42E68901440922 07 19      
603725TOYOTA Corolla 200839006GDubaiJTDBR42E58901235815 08 19( )   
605176Toyota Corolla 201058404JDubaiJTDBZ42E6AJ06139419 08 19  (   )    
602512Toyota Corolla 201019783EDubaiRKLBB42E3A800689820 07 19   
601169TOYOTA Corolla 201017397NDubaiJTDBZ42E9A907888507 06 19   
604796Toyota Corolla 201217234DDubaiRKLBV42E4C448595014 08 19     
604677Toyota Corolla 201270197JDubaiRKLBC42E7C451049128 07 19       
604633Toyota Corolla 201369397MDubaiRKLBC42E5D531002629 07 19. . .     
601140Toyota Corolla 201556552JDubaiRKLBL9HE8F523459715 05 19(    )   
613841Toyota Corolla N/A94922GDubaiJTDBR22E66316739217 08 19(    )   (   )    
610528Toyota Corolla N/A55286JDubai*****************05 09 19      
612476Toyota Corolla N/A92397JDubaiJTDBZ42E89904225927 07 19  
603854Toyota Corolla N/A36339JDubai*****************14 08 19. . .        
604098Toyota Corolla N/A30772KDubai*****************28 07 19       
604707Toyota Corolla N/A42638MDubai*****42E73200059906 08 19    . .   
610085Toyota Corolla N/A71330DDubaiRKLBB9HE9E500855430 07 19          
612117Toyota Corolla N/A7533BAjmanJTDBR22E35312282823 07 19 
601121Toyota Corolla N/A80835PDubaiRKLBB9HE9F503377715 05 19( )   
602642Toyota Corolla N/A70494BDubaiJTDBZ42E18902991704 08 19    
607134Toyota Corolla N/A79223CDubaiRKLBV42E0D461712107 07 19    
603492Toyota Corolla N/A79732JDubaiJTDBZ42EXAJ05474117 08 19   
601260Toyota Corolla N/A19547BDubaiJTDBZ42EX9J01612916 05 19(    )     
603723Toyota Corolla N/A36508GDubaiJTDBR42E58901298815 08 19( )   
603002TOYOTA Echo 200586640EDubaiJTDBW13365007299323 07 19    
612558Toyota FJ Cruiser N/A81016ADubai*****************28 07 19  
610488Toyota FJ Cruiser N/A88740LDubai*****************04 09 19     
604403Toyota Fortuner 200980414DDubaiMHFYX59G29801393114 08 19    
610120Toyota Fortuner N/A74315BDubai*****************29 07 19(   )   
602401Toyota Fortuner N/A34326ADubaiMHFYX59GX8800905727 06 19 (    )     
605186Toyota Hiace 201198863EDubaiJTGJX02P5B003725419 08 19(   )       
611863Toyota Hiace N/A49520JDubai*****************21 07 19 
612794Toyota Hiace N/A20268IDubaiJTGJS02P77001049630 07 19     
604773Toyota Hiace N/A40899BDubai*****************06 08 19(   )      
612505Toyota Hiace N/A72946BDubaiJTGJX02P19002204828 07 19  
610863Toyota Hiace N/A88573HDubaiJTGJX02P0A501594112 09 19(   )      
605926Toyota Hiace N/A45840FDubaiJTGRX12P36800149620 08 19 
612168Toyota Hiace N/A16052BDubai*****************22 07 19    
613105Toyota Hiace N/A75914EDubai*****************08 08 19         
608209Toyota Hiace N/A75132NdubaiJTGJX02P3B004015308 07 19       
601143Toyota Hiace N/A13442DDubaiJTGJX02P49002201315 05 19(    )     
601724Toyota Hiace N/A89533IDubaiJTGRX12PXD803911211 06 19    
602349Toyota Hiace N/A65716FDubaiJTFPX22P6B002316307 07 19(   )      
601322Toyota Hiace N/A15401CDubaiJTGJX02P88001978925 05 19(    )     
601653Toyota Hiace N/A39622FDubaiJTFHX02P68003479431 05 19   
609992Toyota Hias N/A37267EDubai030 07 19       
613559Toyota Hilux N/A26381RDubaiMR0EX12G3F235781814 08 19       
612878Toyota Hilux N/A26028GDubaiMR0ES12G87301525701 08 19(    )     
602449Toyota Hilux N/A52916FDubaiMR0EX12G57201261527 06 19       
601151Toyota Hilux N/A13667DDubaiMR0EW12G29201231816 05 19(    )     
604205Toyota Innova 200678127GDubaiMHFXX43G86000365527 07 19(    )     
602519TOYOTA LAND CRUISER 200825825HDubaiJTMHT09J78501134120 07 19   
603137TOYOTA LAND CRUISER 200932098ADubaiJTMHU09J79501242424 07 19( )    
605017Toyota Land Cruiser 201242369EDubaiJTEBU9FJ9C503092618 08 19(    )    
600031Toyota Land Cruiser N/A98076GDubaiJTMHY05J3E402328429 04 19(    )     
302337Toyota Pick Up N/A81142CDubaiJTFEM426X4014682627 05 19( )    
602603Toyota Prado 200822627DDubaiJTEBU25J48511597820 07 19(    )      
602573Toyota Prado 201295177DDubaiJTEJU9FJ8C502514620 07 19(    )    
602579Toyota Prado 201322896ODubaiJTEJU9FJ6DK06341420 07 19       
612897Toyota Prado N/A15612GDubaiJTEBU25J69515776403 08 19    
603635Toyota Prado N/A19712KDubaiJTEBU25J38513955815 08 19(    )     
613583Toyota Previa N/A18604MDubaiJTNGE52M2GA05108914 08 19      
610489Toyota Previa N/A81727IDubaiJTEGD52MX8A00395705 09 19     
604296Toyota RAV 4 N/A67761HDubai*****************08 08 19     
602226TOYOTA RAV4 200696569ADubaiJTMBD33V76500536026 06 19    
301949TOYOTA RAV4 20128453JDubaiJTMBD31V9CD02976225 05 19    
604209Toyota Van 199989188RDubaiJT4ZA1198X003211508 08 19(    )    
604459Toyota Van N/A82688BDubai*****************07 08 19      
602748TOYOTA Yaris 200719957KDubaiJTDBW92377104240122 07 19    
602636TOYOTA Yaris 200792915IDubaiJTDKW92327503869821 07 19(    )     
602900TOYOTA Yaris 200757001HDubaiJTDBW92367105075022 07 19   
604421Toyota Yaris 200730243KDubaiJTDKW92367506325014 08 19        
617159TOYOTA Yaris 200893787GDubaiJTDBW92398112759502 09 19 
602653TOYOTA Yaris 200835991JDubaiJTDBW92338401391520 07 19. .      
602619Toyota Yaris 200857627ADubaiJTDKW92318511442820 07 19     
602638Toyota Yaris 200838174KDubaiJTDKW92388510394421 07 19. . .         
603309TOYOTA Yaris 200864529LDubaiJTDBW92308111952924 07 19    
603824TOYOTA Yaris 200922190MDubaiJTDBT92329404841024 07 19    
602499TOYOTA Yaris 200997814NDubaiJTDBT92399404513320 07 19         
602208TOYOTA Yaris 201040225LDubaiJTDKW9237A515656126 06 19(    )    
601661TOYOTA Yaris 201093635IDubaiJTDKW9236A515306702 06 19       
604863Toyota Yaris 201137435FDubaiJTDKW9237B518748628 07 19    
603166TOYOTA Yaris 20117691KDubaiJTDKW9230B518195123 07 19     
605097Toyota Yaris 201516383HDubaiMHFBT9F36F602446420 08 19(    )    
611870Toyota Yaris N/A78305BDubaiJTDKW923X8510226221 07 19UNKNOWN
609729Toyota Yaris N/A13506FDubai*****************30 07 19  
613427Toyota Yaris N/A13095LDubaiJTDKW9D31CD51118110 08 19(    )  (   )    

612794Toyota Hiace N/A20268IDubaiJTGJS02P77001049630 07 19     
604773Toyota Hiace N/A40899BDubai*****************06 08 19(   )      
612505Toyota Hiace N/A72946BDubaiJTGJX02P19002204828 07 19  
610863Toyota Hiace N/A88573HDubaiJTGJX02P0A501594112 09 19(   )      
605926Toyota Hiace N/A45840FDubaiJTGRX12P36800149620 08 19 
612168Toyota Hiace N/A16052BDubai*****************22 07 19    
613105Toyota Hiace N/A75914EDubai*****************08 08 19         
608209Toyota Hiace N/A75132NdubaiJTGJX02P3B004015308 07 19       
601143Toyota Hiace N/A13442DDubaiJTGJX02P49002201315 05 19(    )     
601724Toyota Hiace N/A89533IDubaiJTGRX12PXD803911211 06 19    
602349Toyota Hiace N/A65716FDubaiJTFPX22P6B002316307 07 19(   )      
601322Toyota Hiace N/A15401CDubaiJTGJX02P88001978925 05 19(    )     
601653Toyota Hiace N/A39622FDubaiJTFHX02P68003479431 05 19   
609992Toyota Hias N/A37267EDubai030 07 19       
613559Toyota Hilux N/A26381RDubaiMR0EX12G3F235781814 08 19       
612878Toyota Hilux N/A26028GDubaiMR0ES12G87301525701 08 19(    )     
602449Toyota Hilux N/A52916FDubaiMR0EX12G57201261527 06 19       
601151Toyota Hilux N/A13667DDubaiMR0EW12G29201231816 05 19(    )     
604205Toyota Innova 200678127GDubaiMHFXX43G86000365527 07 19(    )     
602519TOYOTA LAND CRUISER 200825825HDubaiJTMHT09J78501134120 07 19   
603137TOYOTA LAND CRUISER 200932098ADubaiJTMHU09J79501242424 07 19( )    
605017Toyota Land Cruiser 201242369EDubaiJTEBU9FJ9C503092618 08 19(    )    
600031Toyota Land Cruiser N/A98076GDubaiJTMHY05J3E402328429 04 19(    )     
302337Toyota Pick Up N/A81142CDubaiJTFEM426X4014682627 05 19( )    
602603Toyota Prado 200822627DDubaiJTEBU25J48511597820 07 19(    )      
602573Toyota Prado 201295177DDubaiJTEJU9FJ8C502514620 07 19(    )    
602579Toyota Prado 201322896ODubaiJTEJU9FJ6DK06341420 07 19       
612897Toyota Prado N/A15612GDubaiJTEBU25J69515776403 08 19    
603635Toyota Prado N/A19712KDubaiJTEBU25J38513955815 08 19(    )     
613583Toyota Previa N/A18604MDubaiJTNGE52M2GA05108914 08 19      
610489Toyota Previa N/A81727IDubaiJTEGD52MX8A00395705 09 19     
604296Toyota RAV 4 N/A67761HDubai*****************08 08 19     
602226TOYOTA RAV4 200696569ADubaiJTMBD33V76500536026 06 19    
301949TOYOTA RAV4 20128453JDubaiJTMBD31V9CD02976225 05 19    
604209Toyota Van 199989188RDubaiJT4ZA1198X003211508 08 19(    )    
604459Toyota Van N/A82688BDubai*****************07 08 19      
602748TOYOTA Yaris 200719957KDubaiJTDBW92377104240122 07 19    
602636TOYOTA Yaris 200792915IDubaiJTDKW92327503869821 07 19(    )     
602900TOYOTA Yaris 200757001HDubaiJTDBW92367105075022 07 19   
604421Toyota Yaris 200730243KDubaiJTDKW92367506325014 08 19        
617159TOYOTA Yaris 200893787GDubaiJTDBW92398112759502 09 19 
602653TOYOTA Yaris 200835991JDubaiJTDBW92338401391520 07 19. .      
602619Toyota Yaris 200857627ADubaiJTDKW92318511442820 07 19     
602638Toyota Yaris 200838174KDubaiJTDKW92388510394421 07 19. . .         
603309TOYOTA Yaris 200864529LDubaiJTDBW92308111952924 07 19    
603824TOYOTA Yaris 200922190MDubaiJTDBT92329404841024 07 19    
602499TOYOTA Yaris 200997814NDubaiJTDBT92399404513320 07 19         
602208TOYOTA Yaris 201040225LDubaiJTDKW9237A515656126 06 19(    )    
601661TOYOTA Yaris 201093635IDubaiJTDKW9236A515306702 06 19       
604863Toyota Yaris 201137435FDubaiJTDKW9237B518748628 07 19    
603166TOYOTA Yaris 20117691KDubaiJTDKW9230B518195123 07 19     
605097Toyota Yaris 201516383HDubaiMHFBT9F36F602446420 08 19(    )    
611870Toyota Yaris N/A78305BDubaiJTDKW923X8510226221 07 19UNKNOWN
609729Toyota Yaris N/A13506FDubai*****************30 07 19  
613427Toyota Yaris N/A13095LDubaiJTDKW9D31CD51118110 08 19(    )  (   )    
610593Toyota Yaris N/A21714KDubaiJTDKW92378510716112 09 19    
602771Toyota Yaris N/A65378LDubai*****************22 07 19     
604523Toyota Yaris N/A46504ODubai*****************15 08 19          
613854Toyota Yaris N/A18047GDubaiMR2BW9F30E102378518 08 19. . .         
613676Toyota Yaris N/A86955PDubaiMR2BT9F36F113537213 08 19        
613858Toyota Yaris N/A18244GDubaiMR2BW9F32E102327118 08 19. . .         
614058Toyota Yaris N/A15387LDubaiJTDKW9D39ED54734719 08 19           
604758Toyota Yaris N/A36832LDubai*****************28 07 19     . .   
602867Toyota Yaris N/A69774FDubai**********1378504 08 19     
612402Toyota Yaris N/A57211JDubaiJTDKW9D31CD52395924 07 19  
614510Toyota Yaris N/A62985PDubaiMR2BT9F30F112623221 08 19( )   
609852Toyota Yaris N/A23372ODubaiJTDKW9234A513754604 09 19(    )    
601646Toyota Yaris N/A52505KDubaiJTDKW92378511174429 05 19   
604698Toyota Zelas N/A93282GDubai*****************06 08 19  (   )    
603016volks wagen golf 201140988DDubaiWVWEH21K8BW04224723 07 19    
605491Volkswagen Beetle N/A73641DDubai*****************22 08 19      
605581VOLKSWAGEN Jetta Wagon N/A16143GDubai*****************22 08 19     
608130VOLKSWAGEN Passat 200754137BDubaiWVWFM23C57E05750309 07 19   
606410Volkswagen Transporter N/A61003QDubaiWV1ZBB7H49H00336628 07 19       
605735Volvo N/A93143BDubai*****************21 08 19    . .   
605630Volvo N/A22724EDubai*****************21 08 19       
602134Volvo FH12 2004**UnKnownYV2J4CMA64B36220320 06 19. . .      
N/A2016 300  41983FN/AN/AN/AN/A
N/A2016 300  58207EN/AN/AN/AN/A
N/A1999 323  60445FN/AN/AN/AN/A
N/A0  13970EN/AN/AN/AN/A
N/A2005  18609GN/AN/AN/AN/A
N/A1996  19068CN/AN/AN/AN/A
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مالح حلو

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2673257 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة موزه �بر�هيم يو�شف �لطابور �لنعيمي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�لرحمن ��شماعيل حممد عبد�لرحمن �حلمادي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ملوك لالملنيوم 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�لزجاج رخ�شة رقم:1104729 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد خليفة �شيف �شريع �ملزروعي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل حمد�ن �شامل �ل�شام�شي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة بطل ��شيا

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1131155 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد عبا�س كرمي �شرحان �لبلو�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف عبد�هلل حممد بخيت �لعرياين
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12757 بتاريخ 2019/10/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �لنجمة �ل�شحرية 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1122522 
تعديل وكيل خدمات

��شافة فا�شل �بر�هيم علي حممد �لعفيفي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�لكرمي نالكاث �شيكوبا نالكاث %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف فا�شل �بر�هيم علي حممد �لعفيفي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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 •• ال�شارقة-الفجر:

�ل�����ش��ي��ن��م��ا و�ل����در�م����ا �لعربية  ن��خ��ب��ة م���ن جن����وم  ب��ح�����ش��ور 
و�لأجنبية، �نطلقت م�شاء �أم�س �لأول �لأحد فعاليات �لدورة 
�ل�شابعة من مهرجان �ل�شارقة �ل�شينمائي �لدويل لالأطفال 
و�ل�شباب 2019، �لذي تنظمه موؤ�ش�شة )فن( �ملعنية بتعزيز 
�لفرتة  خ��الل  و�لنا�شئة،  لالأطفال  �لإع��الم��ي  �لفن  ودع��م 
�أكتوبر �ملقبل، يف مركز �جلو�هر للمنا�شبات   18 من -13 
فيلماً   132 �لعام  ه��ذ�  م�شت�شيفة  بال�شارقة،  و�مل��وؤمت��ر�ت 
من 39 دولة عربية و�أجنبية حتت �شعار » �أفالم م�شتوحاة 
من كتب«.و�فتتح فعاليات �حلدث �لفيلم �لياباين �لرو�ئي، 
وهو  ميكي،  كوي�شرو  للمخرج  �ل��رح��ال«  �ل��ق��ط  »�شجالت 
�لياباين  للموؤلف  �لأدب���ي  �لعمل  ع��ن��و�ن  نف�س  يحمل  فيلم 
هرو �ريكاو�، يروي ق�شة �لبطل »�شاتورو«، �لذي يعرث يف 
تقوده  على خطوط  �مل�شردة  لقطته  م��اأوى  بحثه عن  رحلة 
�إىل ما�شيه �ملت�شابك، �إىل جانب �لفيلم �لربيطاين ، »حتلو 
بال�شجاعة« للمخرجة جو�ن �شلمون، �لذي يعد �أحد �لأفالم 
�لقيمة �لتي تقف �شاهدة على تفا�شيل ويوميات �لأ�شخا�س 

من ذوي �لحتياجات �خلا�شة. 
بن  �شلطان  بن  �شعود  �ل�شيخ  ح�شور  �لفتتاح  حفل  و�شهد 
حممد �لقا�شمي، وكوكبة من �لنجوم �أبرزهم �ملمثل �لكويتي 
عبد �لرحمن �لعقل، و�ل�شوري با�شل خياط، و�ل�شعودي عبد 
�ملح�شن �لنمر، و�ل�شاعرة و�ملخرجة �لإمار�تية جنوم �لغامن، 
ير�فقهم كّل من �لفنان و�ملخرج �لإمار�تي عبد�هلل �جلنيبي، 
�مل�شري  و�ملخرج  و�لناقد  �لفهد،  نهلة  �لإمار�تية  و�ملخرجة 
كارينغتون،  ج��ول��ي��ان  �ل��ك��ن��دي  و�مل��خ��رج  �هلل،  ن�شر  ي�����ش��ري 
�ل�شعودي  و�مل��م��ث��ل  �شلمون،  ج���و�ن  �لربيطانية  و�مل��خ��رج��ة 

�ل�شاب عبد �هلل علي .
فيما ��شت�شاف �حلفل �شخ�شيات فنية عربية مميزة، حيث 
ح�شر كّل من �لفنانة �ل�شورية دميا بياعة، و�ملمثلة �مل�شرية 
و�ملخرج  ع��و���س،  �مل�����ش��ري��ة جميلة  و�مل��م��ث��ل��ة  ع����ادل،  ���ش��ري 

�مل�شري عادل عو�س. 
 

الفن تعبري عن الإن�ضانية
�أك����دت �ل�شيخة  ويف ك��ل��م��ة ل��ه��ا خ���الل �حل��ف��ل �لف��ت��ت��اح��ي، 
جو�هر بنت عبد�هلل �لقا�شمي، مدير موؤ�ش�شة )فن( ومدير 
و�ل�شباب،  لالأطفال  �ل��دويل  �ل�شينمائي  �ل�شارقة  مهرجان 
بف�شل  ع��ام  بعد  عاماً  ومتيزه  تطوره  يو��شل  �ملهرجان  �أن 
توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، ودعم قرينته 
�شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي، رئي�شة �ملجل�س 
�لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة، ودورة هذ� �لعام مميزة على خمتلف 
وباأعد�د  و�أبعادها،  باأهد�فها  و�شعارها،  با�شمها  �مل�شتويات، 
�لعام  ث���الث م���ر�ت ع��ن  �ل��ت��ي ت�شاعفت  �مل�����ش��ارك��ة  �لأف����الم 

�ملا�شي. 
�مل�شاركة  لل�شباب على  �إقبال كبر  �شهدناه من  ما  وقالت:« 
يف دورة هذ� �لعام، يدّل على �أن ثقتنا بهذه �لفئة �لطموحة 
و�لو�عدة، كانت يف حملها يوم �أعلنا �لعام �ملا�شي، وبتوجيهات 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي، 
�لعام  من  �بتد�ًء  �أن��ه  �ل�شارقة،  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
2019 �شي�شبح �ل�شباب جزء�ً من م�شرة �ملهرجان �لهادف 
�إىل بناء جيل قادر على ��شتنها�س جتربة �ل�شينما �لعربية 

ونقلها �إىل �لعاملية«. 
»نحتفي  �لقا�شمي:  عبد�هلل  بنت  جو�هر  �ل�شيخة  و�أ�شافت 
ه��ذ� �ل��ع��ام ب��ال�����ش��ارق��ة، �إم����ارة �لعلم و�ل��ن��ور و�ل��ث��ق��اف��ة �لتي 
�شك  ول   ،2019 للكتاب  �لعاملية  �لعا�شمة  لقب  ��شتحقت 
�أن نيلها لهذ� �للقب مينح �ملزيد من �لبعد لكافة فعالياتها 
وكتاب  ث��ق��اف��ة  فال�شينما  م��ن��ه��ا،  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  خ��ا���س  وب�����ش��ك��ل 
بالكتاب  �لحتفاء  �أن  ونعترب  و�شخ�شيات،  و�أبطال  ورو�ي��ات 
هو �حتفاء بالفنون كافة، هذ� ما يعك�شه ت�شميم هذ� �ملكان 
�ملهرجان م�شتوحاة من م�شاهد �لأفالم  �لأق�شام يف  وبع�س 
�أجو�ء  يف  لنبقى  عاملية،  رو�ي���ات  م��ن  �مل��اأخ��وذة  �ل�شينمائية 

�لكتاب ورحاب �ملعرفة«. 
�ل�شارقة  م��ه��رج��ان  وم��دي��ر  )ف���ن(  موؤ�ش�شة  م��دي��ر  وت��اب��ع��ت 
هذه  يف  »ق��ررن��ا  و�ل�����ش��ب��اب:  ل��الأط��ف��ال  �ل����دويل  �ل�شينمائي 
�لدورة �أن ننظم كرنفاًل فنياً لالأطفال �لأيتام يف جمهورية 
م�شر �ل�شقيقة، لأن �لفن بالن�شبة لنا مل يكن يوماً مف�شوًل 
عن �لعمل �لإن�شاين، بل نحن ننظر �إليه كونه �ملعرّب �لأ�شمى 
ن�شتهدف  عام  �أجمل �شورها، وكما يف كل  �لإن�شانية يف  عن 
�لأط���ف���ال مم��ن ي��ع��ان��ون ظ���روف���اً �ج��ت��م��اع��ي��ة ق��ا���ش��ي��ة، حيث 
�شل�شلًة  �لهادفة،  �ل�شينمائّية  �لعرو�س  جانب  �إىل  �شننظم 
من �لور�س و�لندو�ت و�لأن�شطة، �لتي نوؤكد من خاللها �أن 
�لتمتع بالفنون وجمالياتها هو حق طبيعي لكل طفل، متاماً 

كاحلق يف �حلياة و�لغذ�ء و�لأمان«. 
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال �ل��ف��ن��ان �ل��ك��وي��ت��ي ع��ب��د �ل��رح��م��ن �لعقل:« 
�آفاق  تفتح على  ��شتثنائية  نافذة  بات  �ليوم يف حدث  نلتقي 
فنية  وخ��رب�ت  �لأجيال �جلديدة نحو معارف  تاأخذ  و�ع��دة 
باأن  ونوؤمن  وم�شتقبلهم،  حا�شرهم  �شعيد  على  �لأه��م  هي 
�ل�شينما هي �ملجال �حليوي لإيقاظ �حل�ّس �ملبدع يف نفو�س 
روؤي��ة فنية مبدعة ترت�ّشخ يف  ت�شّكل  و�لتي  �جليل �جلديد، 

�لذ�كرة«. 
وتابع: »�لفنون تزّين �حلياة، وتغّلب �جلمال على �لب�شاعة، 
تلغي �لظلم وتقّرب �حلق، وجتعلنا قادرين على �كت�شاف ما 
هو كامن فينا، لهذ� �شّكل �ملهرجان �لذي نعتّز فيه منطلقاً 
��شر�قاً  �أك���رث  لغد  ومتطور  ج��دي��د  و�ق���ع  لتاأ�شي�س  تنموياً 

لالأجيال �جلديدة«.
�ل�����ش��اع��رة و�مل��خ��رج��ة �لإم���ار�ت���ي���ة جنوم  م��ن جهتها ق��ال��ت 
�لغامن: »يثبت �ملهرجان يف كّل عام �أنه من�شة و�عدة ومهمة 
�لإب��د�ع و�كت�شاف �جلمال  �آفاق  �إىل  تقود �لأجيال �جلديدة 
و�لكامن  �حلياة،  يف  �جلمال  و�لتفا�شيل،  �لأ�شياء  �أب�شط  يف 
لكت�شاف  ��شتثنائية  فر�شة  يعّد  كما  و�ل�شورة،  �لن�س  ور�ء 
نفو�س  على  �ملهم  �لأث���ر  ذ�ت  �لعاملية  �ل�شينمائية  �لأع��م��ال 

�لأجيال �جلديدة وهذ� �أمر غاية يف �لأهمية«. 
ل  �لتي  و�جل��م��ال،  �لده�شة  م��ن  خليط  »�ل�شينما  وتابعت: 
�أر�س  وه��ا نحن يف  �ل��ُع��م��ر،  �أي���ام  �أج��م��ل  �إىل  بنا  تعود  تنفك 
�ل�شارقة نروي �حلكاية �جلديدة لل�شينما، من�شي معها نحو 
�آفاق و�عدة ناأمل يف �أن يقودها هذ� �جليل �جلديد، ويبتكرو� 
روؤ�ه��م وق�ش�شهم �جلميلة وي�شردوها على م�شامعنا يوماً، 
من  وجمالياتها،  مفرد�تها  على  جتمعنا  �ل�شينما  لتبقى 

�ل�شارقة �أر�س �لإبد�ع و�لفكر و�لثقافة«. 
ويف كلمته �أمام �حل�شور، قال �ملمثل �ل�شعودي �ل�شاب عبد�هلل 
علي، �شيف حفل �فتتاح �ملهرجان:« �أنا ممن لهذه �لفر�شة 
�ل�شارقة  �لرئي�شيني يف مهرجان  �ملتحدثني  �أح��د  �أك��ون  ب��اأن 
�ملرة  ه��ي  ف��ه��ذه  و�ل�����ش��ب��اب،  ل��الأط��ف��ال  �ل����دويل  �ل�شينمائي 
ويف  �حلجم  بهذ�  كبر�ً  جمهور�ً  فيها  �أخاطب  �لتي  �لأوىل 
�ل�شارقة وقرينته  �ل�شمو حاكم  حدث �شخم يرعاه �شاحب 

�شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي«.
�لذين  �ل�شباب  للفنانني  حديثه  يف  علي  ع��ب��د�هلل  وت��وج��ه 
ن�شارك  »���ش��وف  ق��ائ��اًل:  �لعربي،  �ل��ع��امل  م�شتقبل  �عتربهم 
�لعامل ق�ش�شنا �لتي ننتجها، ونخرجها ومنثل فيها. كونو� 
على ثقة �أن �لأحالم ممكنة بالعمل، فما �أعي�شه �لآن معكم 

هو ما حلمت به وعملت جاهد�ً من �أجله ل�شنني طولية«.
مبا  �أه��د�ف��ه��م  �ل�شباب  ي��ح��دد  �أن  �أه��م��ي��ة  �إىل  �لعلي  و�أ���ش��ار 
يتو�فق مع �إمكاناتهم ومو�هبهم، وقال: “قبل ثالث �شنو�ت 
مل �أكن �أعرف ما �أردت �لقيام به، ثم جاءت فر�شة للعمل يف 
»ولد ملًكا »، فتم�شكت بها وو�شعت كل طاقتي فيها وتعلمت 
و�لجتهاد  بالنف�س  و�ل��ث��ق��ة  �لإمي����ان  �أن  �لعمل  �إمت���ام  بعد 
طريق �لنجاح و�لتفوق. و�أعربت �ملخرجة �لربيطانية جو�ن 
�شلمون، عن �شعادتها مل�شاركتها يف �ملهرجان و�إتاحة �لفر�شة 
لها للتحدث مع �جلمهور، وقالت: » ي�شعدين �أن ي�شت�شيف 
خالله  من  �أردت  �ل��ذي  بال�شجاعة«  »حتلو�  فيلم  �ملهرجان 
م�شاركة �جلمهور حلمي �خلا�س باأن �أ�شبح فنانة، من خالل 
�أن  وناأمل  للجمهور  جميلة  لوحات  تقدمي  نحاول  �ل�شينما 

ت�شل ر�شائلنا و�أفكارنا من خاللها«.
وتابعت: » كما ترون �أعاين من حالة مر�شية خا�شة ت�شمى 
م��ن بني  و�ح����د�ً  ت�شيب  وه���ي  ك��ول��ي��ن��ز،  تريت�شر  م��ت��الزم��ة 
�لأمل  جت��اوزت  �لفن  خ��الل  من  ولكني  طفل،   50،000
فرح  من  لأكون جزء�ً  بال�شجاعة  بالعجز وحتليت  و�ل�شعور 

�لنا�س وحكاياتهم«. 
 

عرو�س وفئات جوائز
وكان �ملهرجان قّد تلقى طلبات م�شاركة ل� 1454 فيلماً من 

فيلماً   12 �شيعر�س  حيث   ،132 منها  �ختارت  دولة،   86
للمرة �لأوىل عاملياً، و75 للمرة �لأوىل يف �ل�شرق �لأو�شط، 
على  تتوّزع  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  �شعيد  على  و7 
�أف����الم م��ن �شنع �لأطفال  �ل�����ش��ب��ع، وه���ي:  �مل��ه��رج��ان  ف��ئ��ات 
و�أف��الم دولية ق�شرة،  و�أف��الم خليجية ق�شرة،  و�لنا�شئة، 
رو�ئية،  و�أف��الم  و�أف��الم وثائقية،  �ملتحركة،  �لر�شوم  و�أف��الم 

و�أفالم من �شنع �لطلبة.
 

ور�س وفعاليات 
وور�س  �حل��و�ري��ة  �جلل�شات  م��ن  �شل�شلة  �مل��ه��رج��ان  وينظم 
و�لت�شوير،  �ل�شينما،  �شناعة  ت��ت��ن��اول  م��ت��ن��وع��ة،  ت��دري��ب��ي��ة 
خ�شت  كما  �لعمرية،  �لفئات  جميع  مع  وتتنا�شب  و�لر�شم، 
بالإ�شافة  �ملتخ�ش�شة،  �لعمل  ور���س  من  بعدد  �ل�شباب  فئة 
�مل�شاحبة  �جلانبية  و�لأن�شطة  �لفعاليات،  من  �لعديد  �إىل 
�ملتقدمة  �لأف���الم  ع��دد  �أن  ع��ن  �ملهرجان  للمعر�س.وك�شف 
لهذ� �لعام ت�شاعفت بو�قع 3 مر�ت عن �لعام �ملا�شي، كما مت 
�لو�عدين، يتولو� مهمة  �ختيار جلنة خا�شة من �ملحكمني 
بالإ�شافة  و�لنا�شئة  �لأطفال  �شنع  من  فيلم  �أف�شل  تقييم 
بقية  بتقييم  �شيقومون  �ل��ذي��ن  �مل��ح��رتف��ني  �ملحكمني  �ىل 
فئات �ملهرجان، ف�شاًل عن �شحوبات على جو�ئز قّيمة منها 

�شيارة ميني كوبر.

ي�ضت�ضيف نخبة من اأملع جنوم ال�ضينما العربية والأجنبية

»ال�سينمائي الدويل لالأطفال وال�سباب« ال�سابع يحتفي بالكتاب ويقدّم 132 فيلمًا من 39 دولة
على قدر الثقة والفّن حق طبيعي لكل طفل  ال�ضباب  القا�ضمي:  اهلل  عبد  بنت  • جواهر 
بعر�س ح�ضري لفيلم »�ضجالت القط الرحال« للياباين كوي�ضريو ميكي فعالياته  • يفتتح 

الأو�ضط و7 على  ال�ضرق  الأوىل يف  للمرة  الأوىل عامليًا و75  للمرة  فيلمًا تعر�س   12  •
�ضعيد دول جمل�س التعاون اخلليجي

•• ال�شارقة-الفجر:

 2019 للعام  للكتاب  عاملية  عا�شمة  بال�شارقة  �حتفاًء 
ويف �إطار حر�شها على �لو�شول بالكتاب �إىل جميع �أفر�د 
�لعاملية للكتاب  �لعا�شمة  �ل�شارقة  �أطلق مكتب  �ملجتمع، 
بالتعاون مع مبادرة »ثقافة بال حدود�«، �ملرحلة   2019
على  �ل�شاطئية«  �ل�شارقة  »مكتبة  م��ب��ادرة  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة 

�شو�طئ مدينة خورفكان. 
ونّظمت �ملبادرة �شل�شلة من �لفعاليات �لثقافية و�لقر�ئية 
وجمعتهم  و�ملثقفني،  �لكّتاب  من  نخبة  ��شت�شافت  �لتي 
على �شعيد عدد من �جلل�شات �لقر�ئية لالأطفال و�لكبار، 
�لبحرية  �ل��ع��رو���س  م��ن  متنوعة  جمموعة  ق��ّدم��ت  كما 
بالتعاون مع نادي �ل�شارقة للريا�شات �لبحرية، ت�شمنت 
�ملحملة  �ل���زو�رق  م��ن  ع���دد�ً  جمع  بحري  موكب  جتهيز 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  باأعالم  و�ملزينة  بالكتب 
و�شعار �ل�شارقة �لعا�شمة �لعاملية للكتاب للعام 2019. 

ت�شجيع  يف  للمكتبة  ب��اإط��الق��ه  �ملكتب  �أه����د�ف  وتتجلى 
�ل���ق���ر�ءة، وتعزيز  �ل�����ش��ارق��ة على  �ل�����ش��و�ط��ئ يف  م��رت��ادي 
�شيكون  �ملجتمع، حيث  �لكتاب لدى جميع فئات  ح�شور 

متميزة  فعاليات  مع  موعد  على  وزّو�ره���ا  �ملدينة  �شّكان 
حزمة  �ملكتبة  خ�ش�شت  �إذ  �ل�����ش��اط��ئ،  رم���ال  م�شرحها 
و�لرتفيهية  و�ملعرفية  �لثقافية  �لفعاليات  من  متكاملة 

تتنا�شب مع ذ�ئقة جميع �أفر�د �لأ�شرة. 
وحول هذ� �لتو�جد، قالت مرمي �حلمادي، مدير ثقافة 
بال حدود: »هذ� �مل�شروع �لذي �أردنا له �أن يكون حا�شر�ً 
�ل�شارقة،  �إم����ارة  وزّو�ر  �شكان  جميع  وذ�ك����رة  �أذه����ان  يف 
يخربهم عن �لو�قع �لثقايف �ملزدهر �لذي تعي�شه �لإمارة، 
و�ن�شجاماً  �لإم��ارة،  �أمامهم يف خمتلف معامل  ويتج�شد 

مع خطتنا �لتي و�شعناها،
خورفكان،  مدينة  �شو�طئ  على  تتو�جد  �ملكتبة  هي  ها   
لتقدم �ملعرفة و�لكتاب لأبناء �ملنطقة وتعّرفهم على كنوز 

�إبد�عية ت�شمها«. 
حمطاتها  �ملكتبة  �فتتحت  �أن  »بعد  �حل��م��ادي:  وتابعت 
�ل�شارقة، يف  �شيد�ت  ون���ادي  �خل���ان،  م��ن منطقة  ك��ّل  يف 
مر�حله �لثالث �لأوىل، تتو�جد �ملكتبة �ليوم يف مرحلتها 
�لر�بعة لتعك�س �شورة م�شروع كبر �نطلق منذ ما يزيد 
عن �أربعة عقود وبات منطلقاً للعمل �لثقايف يف �لإمارة، 
ونعتّز باأننا �شركاء يف هذ� �مل�شروع �لكبر �لذي بات ر�ية 

�ملحافل  �شتى  يف  و�لعربية  �لإمار�تية  بالثقافتني  تعّرف 
�لثقافية �لتي تقام على م�شتوى �لعامل«. 

على  �ل��ث��ان��ي��ة  مرحلتها  يف  ت��و�ج��دت  ق��د  �ملكتبة  وك��ان��ت 
2 بال�شارقة، حيث جمعت حولها خمتلف  �شاطئ �خلان 
�فتتحت  كما  �لإم����ارة،  وقاطني  زّو�ر  م��ن  �لعائلة  �أف���ر�د 
�شيد�ت  ن��ادي  �شاطئ  على  مكتبتها  �لثالثة  مرحلتها  يف 
مبا  �ل�شتمتاع  �ملجتمع  �أف��ر�د  جلميع  ليت�شنى  �ل�شارقة، 

تقدمه من كنوز معرفية. 
ويتيح مكتب �ل�شارقة �لعا�شمة �لعاملية للكتاب للر�غبني 
�ملوقع  �ل�����ش��اط��ئ��ي��ة، ع��رب  �ملكتبة  ت��و�ج��د  م��ك��ان  مب��ع��رف��ة 
�لتو��شل  مو�قع  عرب  �أو  باملبادرة  �خلا�س  �لإل��ك��رتوين 

�لجتماعية �خلا�شة باملبادرة.
ي�شار �إىل �أنه جاء �ختيار �للجنة �لدولية لعو��شم �لكتاب 
�لعاملية يف �ليون�شكو »�ل�شارقة عا�شمة عاملية للكتاب لعام 
�لكتاب وتعزيز  دعم  يف  �لبارز  لدورها  تقدير�ً   »2019
ثقافة �لقر�ءة، حيث �نطلقت فعاليات �لحتفال باللقب 
من  �لأ���ش��خ��م  ه��و  بعر�س  �مل��ا���ش��ي  �أب��ري��ل  ب��ت��اري��خ 23 
نوعه يف �ملنطقة حمل عنو�ن »�ألف ليلة وليلة.. �لف�شل 

�لأخر«.

�ضمن فعاليات الحتفال بنيل ال�ضارقة لقب العا�ضمة العاملية للكتاب

»مكتبة ال�سارقة ال�ساطئية« تفتتح حمطتها الرابعة يف مدينة خورفكان 
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تعلمت األ اأحتدث كثريًا حتى ندخل حيز التنفيذ

�سريف رمزي: لو وجدت 
العمل املنا�سب ف�ساأجري خلفه

تاأخر  ومل���اذ�   ،"2020" �جل��دي��دة  �ل�شينمائية  جتربتك  ع��ن  حدثنا   •
خروجها للنور؟

�مل�شتوى  على  �شهلة  ولي�شت  ج���د�،  �ملهمة  �ل��ت��ج��ارب  م��ن  �لفيلم   -
�ل�شينمائي، وُكتب من �لفيلم ن�شخ مبدئية، ولكن ن�شتكمل حاليا 
كتابته �إذ يحتاج للمزيد من �ل�شبط، ولن ندخل �لت�شوير ب�شكل 

نهائي �إل يف حالة جاهزيته.
متتلكها؟ �لن�شر" �لتي  �أفالم  "�شركة  �لفيلم  �شينتج  • هل 

و�شيكون  �لتنفيذ،  يف  ج���د�ً  �ل�شعبة  �لأف����الم  م��ن  �لفيلم   -
مكلفاً جد�ً، و�شت�شل تكلفته �إىل مبالغ كبرة جد�ً، ول �أريد 
�إل يف حالة  �لكبرة  �لتجربة  ه��ذه  �أخ��اط��ر مبفردي يف  �أن 
�ل���ش��ت��ق��ر�ر ع��ل��ى وج���ود جن���وم ك��ب��ار م��ع��ي، لأن �لبطولة 
و�إل  �ل�شركة،  خ��الل  م��ن  باملخاطرة  ت�شمح  �جلماعية 
نتجه �إىل جهات �إنتاجية �أخرى، و�شن�شرع يف �لت�شوير 

حني نرى �أننا جاهزون متاما للدخول يف �لعمل.
تخرج  لكنها مل  م�شروعات  على عدة  • �تفقت 

للنور بعُد ما �مل�شكلة؟
�ل�شينما  يف  م�����ش��روع  م���ن  �أك�����رث  ل�����ديَّ   -
و�ل�����در�م�����ا �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، ل��ك��ن��ن��ي ل 
�أري������د �حل���دي���ث ع��ن��ه��ا، ف��ق��ب��ل ذلك 
حت��دث��ت ع��ن �أف��ك��ار ل��ت��ج��ارب قبل 

�خلو�س فيها وفوجئت باأنها �ُشرقت مني قبل �لتنفيذ وتعر�شت لأزمة كبرة 
على �مل�شتوى �ل�شخ�شي وت�شايقت كثر�ً ملا حدث، وهناك �أعمال عرفت �أن 
�ل�شا�شة  على  �أ�شاهدها  �أن  و�أنتظر  تخ�شني،  كانت  و�لأفكار  ينفذها  غري 
ملعرفة هل هي �أفكاري �أم ل، لذلك تعلمت �أل �أحتدث كثر�ً حتى ندخل حيز 
�لتنفيذ، وو�شعت خطة لنف�شي باأن �أ�شرع يف كل عمل ننتهي من جتهيز�ته، 

ومن �ملتوقع �أن �أكون يف ن�شاط كبر خالل �لفرتة �ملقبلة.
�ل�شبب؟ ما  �لفنية،  �لأعمال  يف  وجودك  بقلة  متهم  • �أنت 

- �أ�شبحت خمتلفاً يف �لطريقة �لتي �أعمل بها، فقبل ذلك �أثناء �إد�رة و�لدي 
ل�شركة �أفالم �لن�شر، �شركة و�لدي وجدي من قبلي، كنت �أتبني �مل�شروعات 
حتى  و�لتوزيع  للتنفيذ  �لعمل  لطاقم  �لفكرة  من  للياء  �لأل��ف  من  �لفنية 
ير�ها �مل�شاهد، لكن بعدما توليت م�شوؤولية هذه �ل�شركة �لعمالقة، �أ�شبحت 
غر قادر على �لقيام بكل هذه �ملهام، و�أ�شبحت �أنتظر �لأفالم �جلاهزة �لتي 
�أدخل لت�شويرها مبا�شرة، ملا �أحتمله من مهام �أخرى، وكي �أح�شل على عمل 
�أجل  �أدخل �أي جتربة فقط من  �أن  �أريد  جاهز فالأعد�د قليلة جد�، و�أنا ل 
�مل�شاركة، فلو وجدت �لعمل �ملنا�شب ف�شاأجري خلفه متاما لكي يكون �إ�شافة 

يل يف �شرتي �لذ�تية.
�ل�شهرة؟ حيث  من  جيلك  �أبناء  عن  �أّخرتك  �لفكرة  هذه  • لكن 

�لفنية،  حياتهم  �أن��ه��و�  �لفنانني  م��ن  ع��دد  فهناك  �شباق،  يف  �أن��ن��ا  �أرى  ل   -
ولكن  بينها،  �لزمني  �ل��ف��ارق  �أو  �لأع��م��ال  ع��دد  على  يحا�شب  ل  و�جلمهور 
يحا�شب على جودة �لعمل، فهناك من قدم مئات �لأفالم ول يتذكرها �أحد، 
وهناك من قدم �أعماًل قليلة و�لكل يتذكرها، وهو ما 
للنجاح  ن�شعى  بل  �شباق  يف  ل�شنا  فنحن  يهمني، 

وتقدمي عمل منا�شب للجمهور.
عالقتك  ح���ول  �حل���دي���ث  ي��ث��ار  م���ا  • د�ئ���م���ا 
�ل��ف��ن��ان��ة ريهام  ب��ال��ت��دخ��ل يف ع��م��ل زوج���ت���ك 
�أمي���ن و�أن����ك م��ن �أج���ربه���ا ع��ل��ى �لب��ت��ع��اد عن 

�لفن، ما حقيقة ذلك؟
- �أب������د�ً ع��ل��ى �لإط�������الق، ول��ي�����س ك���ل م���ا يقال 
حقيقياً، ومل �أتدخل على �لإطالق يف قر�ر ريهام 
�شبب  فالأطفال  متاماً،  �لفني  �لعمل  عن  بالبعد 
هذه �خلطوة، وهي تريد �أن متنح كل وقتها لأطفالها 
كي ترعاهم يف هذه �ملرحلة �لتي حتتاج منها للرتكيز 
ت�شتطيع  حتى  �لبعد  ق��ررت  لذلك  كبرة،  بدرجة  معهم 
�ل��وق��ت منا�شباً،  وت��رى  �ل��ع��ودة  تريد  ب��ذل��ك، وح��ني  �لقيام 
و�أنها جاهزة �شتعود بدون م�شكالت، و�أرى �أن ما يحدث خطوة 
�أدعمها، ويف حالة وجود  د�ئما ما  �شتجني ثمارها قريبا وكنت 
عرو�س قريباً ور�أت �أنها منا�شبة، و�أن �لأطفال يف �شن منا�شبة لكي 

ترتكهم وتدخل للحقل �لفني مرة �أخرى ف�شتقوم بها.
على  تكون  م��ا  د�ئ��م��ا  و�لأط��ف��ال  �لأ���ش��رة  ع��ن  �حل��دي��ث  • مبنا�شبة 

مو�قع �لتو��شل يف حلظات �شعيدة كيف ترى ذلك؟
- بالفعل، هناك �لكثر من �ملحبني �لذي يريدون �أن ي�شاهدوين وي�شاهدو� 
�أبنائي معي ونحن يف حلظات �شعيدة، ولذلك �أقوم بو�شع هذه �للحظات �لتي 
�أ�شتمتع بها كثر�، وكي ي�شاهد �ملتابعون حياتي، وهناك �لكثر من �ملتابعني 
ي�شاركونني ردود �لفعل حول حياتي �خلا�شة �أكرث من �ملن�شور�ت �لر�شمية 
�ل�شو�شيال ميديا  �أن جمهور  و�لأف��الم، و�ملالحظ حالياً  بالأعمال  �خلا�شة 
يحب �للحظات �حلياتية �أكرث من �لأعمال �لفنية �لتي ميكن �أن ير�ها يف كل 

�ملو�قع �لإخبارية و�لقنو�ت �لف�شائية.
�مل�شرية؟ لل�شينما  �جلونة  مهرجان  جناح  مينحها  �لتي  �لقيمة  • ما 

�أ�شبح �لأجانب  �إذ  �أثناء وج��ودي يف �خل��ارج،  �ملهرجان  �أ�شافه  - لحظت ما 
يتحدثون عن مهرجان �جلونة ملا حققه من جناح كبر، فاملو�شوع تخطى 
فكرة �لتنظيم �ملميز وو�شل �إىل �لأفالم �لعاملية �لتي تعر�س للمرة �لأوىل 

وبعدد كبر، 
لإفادة  �شينمائية  وحما�شر�ت  بال�شناعة  خا�شة  من�شات  وجود  �إىل  �إ�شافة 
�أي  وعموماً  وغ��ره��ا،  �لنقل  وو�شائل  كبر  ب�شكل  �ل�شناع  م��ن  �مل��وج��ودي��ن 
نعلي  �أن  ونريد  ب�شكل كبر،  و�لفنية  �ل�شينمائية  �ل�شناعة  مهرجان يرثي 

من م�شتوى �ملهرجانات خالل �لفرتة �ملقبلة.

رنا �سماحة تطرح )اأمرية احلب(
�نتهت �ملطربة رنا �شماحة من ت�شوير �أغنية جديدة با�شم )�أمرة �حلب( 
على طريقة �لفيديو كليب. و�لأغنية من كلمات و�أحلان حممود �لرفاعي، 
وتوزيع �شو�ت �يدوجان، ومك�شاج يا�شر �أنور، وتوىل �إخر�ج �لكليب �للبناين 
عادل �شرحان، ومت ت�شويره باأحد �شو�رع لبنان، ومن �ملقرر �إذ�عته على عدد 

من �لقنو�ت خالل �لفرتة �ملقبلة.
�أغنية �شينغل جديدة، مل تك�شف عن ��شمها  من ناحية �أخرى، �شجلت رنا 
حتى �لآن، لتكون مفاأجاة للجمهور وقت طرحها، وفق قولها، و�لأغنية من 

كلمات �إبر�هيم دردير، و�أحلان كرمي فتحي، وتوزيع �إ�شالم �حل�شن.

يا�سمني �سربى: لن اأترك الفن واأ�سافر .. والنا�س 
ف�سرت كالمى ب�سكل خاطئ

نيتها  ع��ن  �لبع�س  �أ���ش��اع��ه  م��ا  حقيقة  ���ش��ربي  يا�شمني  �لنجمة  ك�شفت 
�شتعي�س  �ل�شفر وقريبا  �أنها حتب  �أك��دت  بعدما  �ل�شتقر�ر خارج م�شر، 
�بتعادها عن جمال  يعني  �لأم��ر  ك��ان  �إن  تو�شح  �أن  دون  خ��ارج م�شر، 

�لتمثيل �أم �أنها �شتغر فقط حمل �إقامتها.
وقالت يا�شمني يف ت�شريحات �شحفية: كل ما �أ�شيع يف �لأيام �لقليلة 
�ملا�شية عن نيتي ترك �لفن و�ل�شتقر�ر يف �أوروبا غر �شحيح باملرة، 
م�شرة �إىل �أن ما حدث هو فهم خاطئ لإجابتها على بع�س �أ�شئلة 

متابعيها على �إن�شتجر�م.
وكانت �لنجمة �مل�شرية  حتدثت عن �لكثر من �حلقائق �ل�شادمة 
دولة  و�ل�شتقر�ر يف  مغادرة م�شر  قررت  �أنها  موؤكدة  جلمهورها، 
�أخرى مل حتددها �شر�حة ولكنها �أملحت لتو�جدها يف لندن، كما 
�لأول،  زوج��ه��ا  م��ن  طفلة  �إجن���اب  �شائعة  على  قاطع  ب�شكل  ردت 
يف  �إطاللتها  طالت  �لتي  �لن��ت��ق��اد�ت  على  �لأوىل  للمرة  وردت 
حفل �فتتاح مهرجان �جلونة بدورته �لثالثة، كما �أو�شحت �شبب 
عن  ح�شني  �شالح  �أحمد  �لنجم  مع  �لرومان�شية  �مل�شاهد  غياب 

م�شل�شلها �لأخر حكايتي،
 موؤكدة �أنها من طلبت هذ� �لأمر.

يا�شمني �ختارت خا�شية �ل�شتوري للرد على �أ�شئلة و��شتف�شار�ت 
متابعيها على موقع �إن�شتقر�م، وردت �أول على �لنتقاد�ت �لتي 
�ل�شينمائي،  �جل��ون��ة  م��ه��رج��ان  يف  �إط��الل��ت��ه��ا  ب�����ش��اأن  لحقتها 
�أنها مل تنزعج من �لنتقاد�ت على  �أم ل لتوؤكد  �أزعجتها  وهل 
�لإطالق، وقالت: ف�شتان ومظبت�س �ملو�شوع ب�شيط كنت �شعيدة 

ب�س �إنه م�س عريان.
تعي�س  �لأول  زو�جها  من  �بنة  لديها  �أن  �شائعة  ملعجبيها  �شربي  يا�شمني  ونفت 
قررت  �أنها  وه��و  جمهورها،  �شدم  نباأ  عن  و�أعلنت  و�ل��ده��ا،  برفقة  م�شر  خ��ارج 
مغادرة �لبالد قريًبا، لأنها حتب �ل�شفر كثر�، و�أن �أقرب �لأماكن �إىل قلبها هو 
�لعا�شمة �لربيطانية لندن، وقالت �إنها تف�شل �حلياة �لعائلية على �لفن و ترى 
نف�شها مبكان جميل مع �أطفال جميلني بعد ع�شر �شنو�ت، دون �أن تو�شح �إن كان 
�لأمر يعني �بتعادها عن جمال �لتمثيل �أم ل، وحقيقة �لأنباء حول زو�جها للمرة 

�لثانية قريبا.
كانت  �إذ�  ما  حول  �أح��الم  �لإمار�تية  �لفنانة  من  �شوؤ�ل  �شربي  يا�شمني  وتلقت 
فخورة بنف�شها �أم ل، و�أجابت يا�شمني بكون �ل�شوؤ�ل ياأتي من �شخ�س مميز، �إل 

�أن �لطريق ما ز�ل طويال.
و�شاألت �إحدى متابعيها �شوؤ�ل غريب بح�شب و�شفها له، عن �شبب حتفظ �لعالقة 
يج�شد  ك��ان  �ل��ذي  ح�شني،  �شالح  �أح��م��د  و�لفنان  بينها  "حكايتي"  م�شل�شل  يف 
�شخ�شية )علي(، وعدم وجود م�شاهد رومان�شية لهما خا�شة و�أنهما تزوجا �شمن 

�أحد�ث �مل�شل�شل، وردت يا�شمني قائلة: �أنا كنت طالبة كدة.
يذكر �أن �آخر �أعمال يا�شمني �شربي كان م�شل�شل "حكايتي"، وعر�س يف مار�ثون 

در�ما رم�شان 2019، و�شاركها �لبطولة:
 �لفنانة وفاء عامر، �أحمد حامت، �أحمد �شالح ح�شنى، �أحمد بدير، �إدو�رد، جمال 
�شعيد،  جمال  �أحمد  مهنى،  هنادى  جمال،  �إ���ش��الم  ر���ش��دى،  ناهد  �لنا�شر،  عبد 
تامر �شلتوت، �أحمد حالوة، نهال عنرب، �شارة �لتون�شى، دنيا �مل�شرى، وم�شطفى 
عبد  حممد  وتاأليف  �حلكيم  عبد  هبة  �لعربى،  حنان  فار�س،  وحممود  دروي�س 

�ملعطى و�خر�ج �أحمد �شمر فرج و�إنتاج �شيرنجى.

حتدث املمثل �ضريف رمزي، عن تفا�ضيل كثرية عن فيلمه 
وناجح،  منظم  ب�ضكل  له  ال�ضتعداد  وكيفية   ،"2020"

وجتنب اإقحام �ضركته "اأفالم الن�ضر" يف اإنتاجه...
 وفيما يلي ن�س احلوار:
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اأعرا�س الأبهر املزمن تتطلب احلذر
�أعر��س �لأبهر �ملزمن تتجلى يف مظاهر عدة. وُيعّد ت�شّلخ �ل�شريان �لأبهر 
غر �شائع ن�شبيًّا. حتدث �حلالة ب�شورة �أكرث تكر�ًر� لدى �لرجال يف �ل�60-

70 عاًما. قد حتاكي �أعر��س ت�شّلخ �ل�شريان �لأبهر �أعر��س �أمر��س �أخرى، 
و�لتي غالًبا ما توؤدي �إىل حدوث تاأخر�ت يف �لت�شخي�س. على �لرغم من 
ذلك عندما يتم �لك�شف عن ت�شّلخ �ل�شريان �لأبهر مبّكًر�، وعالجه �شريًعا، 

تتح�شن فر�س �لنجاة حت�شًنا كبًر�، بح�شب "مايو كلينك".
ُيعّد ت�شّلخ �ل�شريان �لأبهر حالة خطرة حيث تتمزق �لطبقة �لد�خلية من 
�ل�شريان �لأبهر، �لوعاء �لدموي �لكبر �ملتفرع من �لقلب. وبذلك يرتفع 
�لدم عرب �لتمزق، مت�شّبًبا يف �نف�شال �لطبقات �لد�خلية و�لو�شطى لالأبهر 
�إذ� مت��زق��ت �لقناة �مل��م��ل��وءة ب��ال��دم، م��ن خ��الل �جل���د�ر �خلارجي  )���ش��ل��خ(. 

لالأبهر، فاإنَّ ت�شّلخ �ل�شريان �لأبهر غالًبا ما يكون قاتاًل.
�لقلب  م�شكالت  �أع��ر����س  مع  �لأب��ه��ر  �ل�شريان  ت�شّلخ  �أع��ر����س  تت�شابه  قد 

�لأخرى، مثل �لنوبة �لقلبية، وهي كالآتي:
- �أمل �شديد مفاجئ بال�شدر �أو باأعلى �لظهر، ويو�شف �أحياًنا باأنه �شعور 

بالتمزق �أو �لق�س، ميتد �إىل �لرقبة �أو �أ�شفل �لظهر.
-�أمل مفاجئ و�شديد يف �لبطن.

- فقد�ن �لوعي.
- �شيق يف �لتنف�س.

- �شعوبة مفاجئة يف �لتكلم، �أو فقد�ن �لب�شر، �أو �شعف �أو �شلل باأحد جانبي 
�جل�شم، وهي �أعر��س م�شابهة لأعر��س �ل�شكتة �لدماغية.

- �شعف �لنب�س يف ذر�ع �أو فخذ و�حدة مقارنة بالأخرى.
- �أمل بال�شاق.

- �شعوبة �مل�شي.
- �شلل بال�شاق.

عالج التهاب احللق ال�سديد
عالج �لتهاب �حللق �ل�شديد قد يكون مب�شاد�ت �للتهاب م�شحوًبا ببع�س 
�لأمل، من دون  �لتي تخفف  �لبديلة  �ملنزلية  و�لعالجات  �مل�شكنة،  �لأدوي��ة 

�إغفال �لأدوية �لتي تعالج �ل�شبب �لرئي�شي للتهاب �حللق.
تعّرفو� يف �لآتي على عالج �لتهاب �حللق �ل�شديد:

ل تهدف هذه �لعالجات �إىل معاجلة �شبب �لتهاب �حللق، و�إمنا للتخفيف 
عن �ل�شخ�س �ملري�س. وبناًء عليه فاإنَّ عالج �لأعر��س �شوف ير�فق �لعالج 

�لأ�شا�شي ل�شبب �لتهاب �حللق.
نوع  م��ن  م�شّكن  �أخ���ذ  �حل��م��ى، مي��ك��ن  وتخفيف  �لأمل  ت��ه��دئ��ة  �أج���ل  وم���ن 
�لبار��شيتامول، وم�شاد�ت �للتهاب غر �ل�شترويدية، يف حال عدم وجود 
مو�نع وملدة ق�شرة �إذ� بد� �أّن �لتهاب �حللق �أ�شله فرو�شي )حيث �إنه متَّ 

�تهامها باأنها تعزز �لإ�شابة بالتهاب �للوزتني �جلرثومي (.
��شيفي �لع�شل �إىل �لليمون لعالج �مل �حللق وعلى �مل�شتوى �ملو�شعي ميكن 
��شتخد�م غ�شولت �لفم �أو حبوب �مل�س، �أو �لغرغرة مع �ملطهر�ت. كما �أنَّ 
لها خ�شائ�س  و�لليمون،  �لع�شل  �أو  �لع�شل،  �إليه  �مل�شاف  �ل�شاخن  �حلليب 

مطهرة ولطيفة.
ويف حال وجود �حلّمى يجب تعوي�س خطر حدوث �جلفاف ب�شرب �لكثر 

من �ل�شو�ئل.

اهلل؟ اأمر  يف  الأمة  هذه  اأ�ضد  هو  • من 
- عمر بن �خلّطاب

؟ الكرمي  القراآن  نزول  مدة  • ما 
- 23 �شنة

العربّية؟ الدول  عدد  • كم 
- 22 دولة

النطاقني؟ ذات  هي  • من 
- �أ�شماء بنت �أبي بكر

اخلّطاب؟ بن  عمر  طعن  الذي  هو  • من 
- �أبو لوؤلوؤة �ملجو�شي.

�لبحوث  م�شاريع  وكالة  )�شبكة  تعني  و  )�أْرباِنت(  ظهوره  بد�ية  يف  ي�شمى  كان  �لإنرتنت  �أن  تعلم  • هل 
�ملتطورة( و�لتي �شممتها وز�رة �لدفاع �لأمريكية.

�ملنازل. يف  �ملياه  �إ�شتخد�م  من   35% ت�شتهلك  �ملياه  دور�ت  �أن  تعلم  • هل 
�لأمريكية. �ملتحدة  بالوليات  فر�ن�شي�شكو  �شان  يف  �خرت�عها  مت  �حلظ  كعكة  �أن  تعلم  • هل 

�ليوم. يف  �شاعة   18 حو�يل  ينام  �لكو�ل  �أن  تعلم  • هل 
1954م. عام  يف  ميامي  فلوريد�  يف  �فتتاحه  مت  كينج  برجر  مطعم  • �أول 

�أرجل.  6 لها  �حل�شر�ت  • جميع 
�لنم�شا. يف  �خرتع  �لكرو��شون  �أن  تعلم  • هل 

كلمة.  200 من  �أكرث  ينطق  �أن  ميكنه  �لأفريقي  �لرمادي  • �لببغاء 
�إن�س.  21 حو�يل  طوله  يبلغ  �لذي  ل�شانها  باإ�شتعمال  �أذنها  تنظيف  ميكنها  �لزر�فة  �أن  تعلم  • هل 

�شاعة.  24 كل  يف  �شاعات   5 �إىل   4 من  ينام  �لفيل  �أن  تعلم  • هل 
تريد  عندما  �شتعاين  ولكن  �شهولة،  بكل  �لأعلى  �إىل  �لدرج  عرب  �لبقر  تقود  �أن  ميكنك  �أن  تعلم  • هل 

�إنز�لها �إىل �أ�شفل �لدرج.

العجوز والعطار 
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الرمان
يقلل تناول بذور �لرمان من �لتهاب 
�ملفا�شل؛ لأنها م�شدر جيد مل�شاد�ت 
و�لتي  ف��الف��ون��ول��ز،  ت�شمى  �أك�����ش��دة 
تعمل كعو�مل م�شادة لاللتهابات يف 
�لقلب  تعزز �شحة  �أنها  كما  �جل�شم. 
ب�شبب �حتو�ئها على م�شاد�ت �أك�شدة 
قوية تزيد من ن�شاط �لكولي�شرتول 
�ملوؤك�شدة  �ل���ده���ون  وت��ع��ط��ل  �جل��ي��د 

�ل�شارة، وبالتايل تقلل من خطر ت�شلب �ل�شر�يني. وحتد بذور �لرمان من 
خطر �لإ�شابة ب�شرطان �لربو�شتاتا؛ حيث حتتوي على بع�س �ملكونات �لتي 
مفيدة  �أنها  �إىل  �إ�شافة  موتها.  وحتفز  �ل�شرطانية  �خلاليا  �نت�شار  متنع 
ملر�شى �ل�شكري ب�شبب �حتو�ئها على �أحما�س م�شادة لل�شكري. كما �أن بها 

م�شاد�ت �أك�شدة ت�شاعد يف �لوقاية من د�ء �ل�شكري من �لنوع �لثاين.
وت�شاعد يف مكافحة �للتهابات و�لأ�شر�ر �لتاأك�شدية �لناجمة عن �جلذور 
�حلرة. كما تعمل ب�شكل ر�ئع على تعزيز �للثة وربط �لأ�شنان �لف�شفا�شة. 
بها خ�شائ�س  �لفم؛ لأن  �ملوجودة يف  �لبكرتيا  �أنها فعالة يف مكافحة  كما 
ا- �شحة �جلهاز �له�شمي؛ لأن بها  �أي�شً م�شادة للميكروبات. وهي تعزز- 
فيتامينات B �ملركبة، �لتي ت�شاعد �جل�شم على حتويل �لدهون و�لربوتني 
لعملية  �ألياف �شرورية  على  �أنها حتتوي  كما  �إىل طاقة.  و�لكربوهيدر�ت 
خ�شارة  وحتفيز  �ل��وزن  �إنقا�س  يف  �ل��رم��ان  ب��ذور  تناول  وي�شاعد  �له�شم. 

�لدهون ب�شبب �حتو�ئها على �لألياف.
كما تلعب دوًر� كبًر� يف تعزيز جهاز �ملناعة ب�شبب �حتو�ئها على م�شاد�ت 

�أك�شدة تكافح �لبكرتيا و�لفرو�شيات �ملختلفة �لتي ت�شبب �لأمر��س

املغنية وكاتبة الأغاين الأمريكية كا�ضي مو�ضغريفز ت�ضدو على خ�ضبة امل�ضرح خالل مهرجان املو�ضيقى ملدينة اأو�ضنت، تك�ضا�س. ا ف ب

ذهبت �مر�أة عجوز �إىل �حد �لعطارين وطلبت منه مت�شنعة �لدلل �ن ياأتيها مبا يرد عليها �شبابها، فنظر �ليها 
�لعطار وقال: �ن �لعطار ل ي�شلح ما �ف�شده �لدهر.. فقالت: لكن �لدهر كثر� ما يخطئ.. فقال: �ن �خطاأ 
فرمبا يكون قد ترك ور�ءه ما يدل على ��شل �ل�شيء من مبعثه، وكان يق�شد بذلك �نها لو كانت يف �لأ�شل 
جميلة ف�شيبقي �ثر� من جمال لكنها عجوز �شمطاء دميمة.. فقالت �ملر�أة: �ن در�همي ت�شتطيع �ن ت�شلح ما 
�أف�شده �لدهر.. فقال: وهل مينحك �لدهر وقتا لتدفعي.. فقالت: نعم �نا �علم ذلك، فالقلب خاليا ل يحمل 
هما، و�لعقل فارغا ولي�س به ما ي�شغله، و�جل�شد ي�شلح ليحارب �لدنيا �ن ر�أى منها خر�.. فاقرتب �لعطار 
�خلبيث وقال: ح�شنا لو كان يل �ن �جتمع �نا و�نت برباط �لزوجيه و�أ�شلح ما �أف�شده �لدهر ما تاأخرت ولكني 
�شاأدفع ثمن ما  �يامي.. فقالت: ح�شنا  �لدهر  �شرق  �شابا وقد  م��از�ل  �لوفا�س لكن قلبي  فارغ �جليب وخايل 

�شرقه �لدهر منك وثمن ما ف�شده عندي.
تزوج �لعطار �ملر�أة �لعجوز وكان يدللها كثر� متعمد� ومن فرط �ل�شعادة تعب قلبها ومل مير من �لوقت �لكثر 
حتى �ف�شد �لدهر حيلتها وهد حيلها وخطف دقات قلبها ففارقت �لدنيا ومل تفرح بعطارها كثر� لكنه فرح 

مبالها وتزوج بعرو�س �شغرة مل يف�شد �لدهر لديها �شيئا. 

بخطوة ب�سيطة.. ميكن ال�سفاء من مر�س ال�سكري 2
مبا�شرة  �ل����وزن  ف��ق��د�ن  �أن  ج��دي��دة  در����ش��ة  ك�شفت 
�ل�����ش��ك��ري من  ب��الإ���ش��اب��ة مب��ر���س  �لت�شخي�س  ب��ع��د 
�لنوع �لثاين يوؤدي �إىل �ل�شفاء منه، وفقا ل�شحيفة 

)�لتلغر�ف( �لربيطانية.
وذكرت �لدر��شة، �لتي �أجرتها جامعة كامربيدج، �أن 
�ملر�شى �لذين فقدو� 10 باملئة �أو �أكرث من وزنهم 
يف �ل�شنو�ت �خلم�س �لأوىل من ت�شخي�شهم باملر�س 
ع��ل��ى طريق  �أنف�شهم  ل��و���ش��ع  �أك���رب  ف��ر���ش��ة  ل��دي��ه��م 

�ل�شفاء.
وت��ع��د �ل�����ش��م��ن��ة �أك����رب ع��ام��ل خ��ط��ر ل��ت��ط��ور مر�س 
�ملر�س  ه��ذ�  وي�شيب  �ل��ث��اين.  �ل��ن��وع  م��ن  �ل�شكري 
حو�يل 400 مليون �شخ�س يف جميع �أنحاء �لعامل، 

بح�شب �ل�شحيفة �لربيطانية.
باأمر��س  �لإ���ش��اب��ة  خل��ط��ر  �مل��ر���ش��ى  يتعر�س  وق���د 
لكن  و�ل��ب��رت،  و�ل��ع��م��ى  �ل��دم��اغ��ي��ة  و�ل�شكتة  �لقلب 

من  �ل��ط��وي��ل  �مل���دى  على  ذل��ك  على  �لتغلب  ميكن 
خالل تغير منط �حلياة وتناول �لأدوية.

�إع������ادة م�شتويات  ل��ل��م��ر���ش��ى  �أي�����ش��ا  �مل��م��ك��ن  وم����ن 
�لطبيعي من خالل  �إىل و�شعها  �لدم  �جللوكوز يف 
�لتقيد �ل�شديد بال�شعر�ت �حلر�رية وفقد�ن �لوزن.

�شعر   700 على  يحتوي  غ��ذ�ئ��ي  ن��ظ��ام  �إت��ب��اع  فمع 
�أ���ش��اب��ي��ع، تر�جعت   8 مل��دة  �ل��ي��وم،  ح���ر�ري فقط يف 
حالت   10 �أ�شل  من   9 ل��دى  �ل�شكري  م�شاعفات 

مت ت�شخي�شها حديثا.
ووجدت �لدر��شة �جلديدة �أن فقد�ن �لوزن �شريعا، 
يف  جد�  فعالة  طريقة  �لت�شخي�س،  معرفة  مبجرد 

عالج �ملر�س.
و�أ�شارت �لدر��شة، �لتي �أجريت على 867 �شخ�شا، 
يعانون من  40 و69 عاما،  �أعمارهم بني  ت��رت�وح 
�أن  �إىل  �لذي مت ت�شخي�شه حديًثا،  �ل�شكري  مر�س 

متابعة  بعد  تعايف،  مرحلة  يف  كانو�  �شخ�شا   257
��شتمرت 5 �شنو�ت.

ووج����د �ل��ب��اح��ث��ون �أن �أول���ئ���ك، �ل��ذي��ن مت��ك��ن��و� من 
�إنقا�س �لوزن بن�شبة 10 باملئة يف هذه �لفرتة كانو� 
ظلو�  �لذين  باأولئك  مقارنة  للتعايف،  عر�شة  �أك��رث 

على نف�س �لوزن.
وقالت �إحدى �لقائمني على �لدر��شة، هجرة د�مبا 
ميلر، من ق�شم �ل�شحة �لعامة و�لرعاية �لأولية يف 
�أن��ه م��ن �ملمكن  ك��ام��ربي��دج: لقد عرفنا منذ ف��رتة 
�ل��ت��ع��ايف م��ن م��ر���س �ل�����ش��ك��ري ب��ا���ش��ت��خ��د�م تد�بر 
�ل����وزن، و�لتقيد  ج��ذري��ة �إىل ح��د م��ا م��ث��ل ف��ق��د�ن 

بال�شعر�ت �حلر�رية.
و�أ�شافت: نتائجنا ت�شر �إىل �أنه ميكن �لتخل�س من 
�لأق��ل، مع  5 �شنو�ت على  �ل�شكري، يف مدة  مر�س 

فقد�ن �لوزن بن�شبة 10 باملئة.


