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هذه عالمات نق�ص الفيتامينات
اأن يحدث نق�ص الفيتامينات نتيجة �سعف قدرة اجل�سم على  ميكن 
امت�سا�ص اأنواع معينة من املغذيات، اأو نتيجة �سوء اختيار الأطعمة، 
ال��ن�����س��وي��ات واحل���ل���وى ع��ل��ى ح�����س��اب اخل�سروات  اأك����ل  والإف������راط يف 

والبقول. وير�سل اجل�سم اإ�سارات ليبلغك بهذا النق�ص، اإليك اأهمها:
اأو  احل��دي��د  نق�ص  على  ع��ام��ة  �سطحها  وتق�سر  الأظ��اف��ر  �سعف   *

فيتامني "�سي" او كاهما.
* تيّب�ص املفا�سل واأوج��اع الع�سات املحيطة بها من عامات نق�ص 

الكال�سيوم اأو فيتامني "د".
* ارت��ع��ا���ص ج��ف��ن ال��ع��ني واإغ��م��ا���س��ه لاإرادي��������اً م���ن ع���ام���ات نق�ص 

املغني�سيوم، اأو زيادة تناول الكافيني.
* �سعف الهّمة والن�ساط يف ال�سباح و�سعوبة النهو�ص من ال�سرير قد 

يكون عامة على نق�ص فيتامني "ب12".
الغامق  للون  وحتولها  طويلة،  لفرتة  الكدمات  عامة  ا�ستمرار   *

ب�سرعة من عامات نق�ص فيتامني "ك".
* اجلفاف الزائد للب�سرة عامة على نق�ص الدهون ال�سحية وخا�سة 

دهون اأوميغا3 التي توجد يف الأ�سماك واملك�سرات والزيتون.

حتذير طبي من ال�ضكر امل�ضاف
اإذا كنت مثل العديد من النا�ص، فرمبا تتناول الكثري من ال�سكر اأكرث 
مما تدرك، لأنه ي�ساف اإىل العديد من الأطعمة وامل�سروبات، بدون اأن 

ي�سيف اإىل اجل�سم اأي مواد غذائية.
مثل  والأطعمة،  امل�سروبات  يف  و�سعه  يتم  ال��ذي  هو  امل�ساف  فال�سكر 
وامل�سروبات  ال��ط��اق��ة  وم�����س��روب��ات  ال��غ��ازي��ة  وامل�����س��روب��ات  احل��ل��وي��ات 
الريا�سية، ويف الأطعمة التي حتتوي دهونا �سلبة، كالزبد اأو ال�سمن 

النباتي اأو �سمن الطبخ يف املنتجات املخبوزة.
وي�سبب الإكثار من تناول الأطعمة ذات ال�سكريات امل�سافة م�سكات 
اخرتت  ف���اإن  ال����وزن.  وزي����ادة  ال��ت��غ��ذي��ة  ���س��وء  منها  حمتملة،  �سحية 
فاإنه  الأخ����رى،  املغذية  الأط��ع��م��ة  م��ن  ب��دل  بال�سكر  املليئة  الأط��ع��م��ة 

تفوتك عنا�سر غذائية مهمة وفيتامينات ومعادن.
وب�سفة خا�سة، فاإن ال�سودا التي تتناولها بانتظام تلعب دورا كبريا 
اأن امل�سروبات الغازية املحاة ت�سيف الكثري من ال�سكر  يف ذلك، كما 

وال�سعرات احلرارية الزائدة ولي�ص لها قيمة غذائية اأخرى.
تناول  م��ن  احل��د  ب�����س��رورة  الأم��ريك��ي��ة  ال�سحية  ال�سلطات  واأو���س��ت 
واأطعمة  الفواكه  يف  املوجود  ذلك  عن  خمتلف  كونه  امل�ساف،  ال�سكر 

احلبوب الكاملة، لأنه يفتقر اإىل القيمة الغذائية.
�سعراتها  بجعل  وامل�����س��روب��ات  الأط��ع��م��ة  اإىل  امل�����س��اف  ال�سكر  وي�سهم 
اأكرث كثافة، مما ي�سبب زيادة الدهون الثاثية يف جمرى  احلرارية 

الدم ويف الن�سيج الدهني، وهذا يزيد خطر الإ�سابة مبر�ص القلب.

خزائن املطبخ لتنظيم  حيل   8
تعاين العديد من ربات املنازل من الفو�سى يف املطبخ، ب�سبب وجود 
عدد كبري من الأدوات واأواين الطبخ، وتربز احلاجة نتيجة لذلك اإىل 
و�سائل وحيل لإعادة تنظيم املكان.   وفيما يلي، جمموعة من احليل 

لتنظيم خزائن املطبخ، بح�سب موقع اأميزنغ اإنتريير ديزاين:
على �سكل األواح من اخل�سب  املطبخ  خلزائن  مق�سمات  ت�سميم   -  1

لت�سهيل تخزين اأدوات الطهي.
التوابل  لتخزين  ال��رف��وف  من  جمموعة  اإىل  اخل��زائ��ن  تق�سيم   -  2

والزيوت وغريها.
اإ�سافية  م�ساحات  لتوفري  املطبخ  خزائن  اأ�سفل  رفوف  اإ�سافة   -  3

للتخزين.
اخل�سروات  لتخزين  املعدنية  ال�سبكية  ال�����س��ال  ا���س��ت��خ��دام   -  4

والفواكه يف املطبخ.
مبختلف  والأك����واب  امل��ي��اه  ل��ع��ب��وات  خا�سة  اأق�����س��ام  تخ�سي�ص   -  5

اأنواعها.
املطبخ عند  اأدوات  اإىل  الو�سول  رف��وف متحركة ت�سهل  تركيب   -  6

احلاجة اإليها.
التنظيف  اأدوات  ل��ت��خ��زي��ن  الأك��ري��ل��ي��ك  ���س��ن��ادي��ق  ا���س��ت��خ��دام   -  7

واملنا�سف.
ت��رك��ي��ب رف����وف ع��ل��ى اجل���ان���ب ال���داخ���ل���ي م���ن خ���زائ���ن املطبخ   -  8

للتخزين.
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الرجال اأكرث ثرثرة يف 
العمل من الن�ضاء

الربيطانية  كونفرن�سينغ"  ت��ي  "بي  �سركة  اأج��رت��ه  راأي  ا�ستطاع  اأظ��ه��ر 
العمل مقارنة  ال�سائعات والرثثرة يف مكان  لن�سر  اأكرث ميًا  الرجال  باأن 

بالن�ساء. 
وقال %25 من الأ�سخا�ص الذين �ساركوا يف ال�ستطاع اإنهم يق�سون ما 
ل يقل عن ثاث �ساعات يومياً يف القيل والقال، ب�سكل رئي�سي يف العمل، 

حيث ترتكز اأحاديثهم عن الزماء وعّما يدور يف مكان العمل.
وذكر ال�ستطاع الذي اأجري على 1033 من البالغني يف ال�سهر املا�سي، 
باأن واحداً من بني كل ع�سرة رجال مييلون اإىل ن�سر ال�سائعات عن زمائهم 
وروؤ�سائهم يف العمل، يف حني تبلغ ن�سبة الن�ساء اللواتي يروجن ال�سائعات 

فقط.  4%
وقال حوايل %55 من الرجال امل�ساركني يف ال�ستطاع باأنهم يرثثرون 
يف العمل، ويتحدثون يف �ستى املوا�سيع، يف حني بلغت ن�سبة الن�ساء اللواتي 

يرثثرن يف العمل 46%. 
ووج�����دت ال���درا����س���ة ب����اأن امل��و���س��وع امل��ف�����س��ل ل���دى ال���رج���ال يف ال��ع��م��ل، هو 
اأ�سدقاء املدر�سة القدمية، ثم الفتاة الأكرث جاذبية يف العمل، والرتقيات، 

واملرتبات.
مع  بالرثثرة  يهتمون  باأنهم  الرجال  %17 من  ق��ال  فقد  املنزل،  يف  اأم��ا 
ميل  ديلي  �سحيفة  نقلت  ما  وف��ق  اأهمية،  ذات  غري  اأم��ور  ح��ول  زوجاتهم 

الربيطانية. 

 خرباء يدعون حلظر فالتر ال�ضجائر 
ال�سجائر  ب���ي���ع  ح���ظ���ر  اإىل  خ������رباء  دع�����ا 
البا�ستيكي  ال��ت��ل��وث  م��ن  للحد  امل��ف��ل��رتة 
ال�سجائر  اأع��ق��اب  تعد  حيث  ت�سببه،  ال��ذي 
�سيوعا  امل��ج��م��ع��ة  ال��ق��م��ام��ة  اأن�������واع  اأك�����رث 
الفاتر  اإن  العلماء  ويقول  ال��ع��امل.  ح��ول 
ل ت��ع��م��ل، ل���ذا ي��ج��ب ال��ت��خ��ل�����ص م��ن��ه��ا مع 
البا�ستيكية  املائدة  واأدوات  واأطباق  اأعواد 
. وك�����س��ف��وا اأن���ه���ا م�����س��ن��وع��ة م���ن ن����وع من 
واحدة،  م��رة  ي�ستخدم  ال��ذي  البا�ستيك، 
ي�سمى "اأ�سيتات ال�سليولوز"، ما يعني اأنها 
غري قابلة للتحلل. واأو�سح فريق البحث، 
م��ن ل��ن��دن وك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، ب��ال��ق��ول اإن عدم 
املو�سعة  ���س��م��ن خ��ط��ط احل��ظ��ر  اإدخ���ال���ه���ا 
التابعة لاحتاد الأوروب��ي يف العام املقبل، 
"فر�سة  ���س��ت��ك��ون  امل������واد،  ل��ه��ذه  ال�����س��ام��ل��ة 
دعوة  ال�����س��ح��ة  خ����رباء  ووج����ه  �سائعة". 
وا�سحة للبدء ب�"اإجراء جذري"، يف املجلة 

الطبية الربيطانية املرموقة.
وقال الدكتور توما�ص نوفوتني، من جامعة 
ولية �سان دييغو، وزم��اوؤه يف كلية لندن 
ف�سلنا  "اإذا  ال���س��ت��وائ��ي:  وال��ط��ب  لل�سحة 
التي  الإ���س��اف��ات  تريليونات  م��ن  احل��د  يف 
ت�سكل عبئا على النفايات يف العامل �سنويا، 
النفايات  من  للحد  جهودنا  نقو�ص  فاإننا 
فر�سة  ون���ف���وت  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ب��ا���س��ت��ي��ك��ي��ة 

امل�ساعدة يف اإنهاء وباء التبغ العاملي. 

اأعرا�ص الإ�ضابة بغ�ضروف 
الرقبة وطرق الوقاية منه �ص 23

تعرف على عالمات 
الت�ضنني

الطفل  عند  �سن  اأول  ظهور  اإن  الأملانية  الطفل  �سحة  موؤ�س�سة  قالت 
الت�سنني  اأن  اإىل  م�سرية  عمره،  من  ال�سابع  ال�سهر  يف  يكون  ما  غالباً 
غالباً ما يكون م�سحوباً ببع�ص املتاعب ال�سحية مثل ارتفاع طفيف يف 

درجة حرارة اجل�سم، واحمرار اللثة وانتفاخها، و�سيان اللعاب.
وم��ن ال��ع��ام��ات الأخ����رى ا���س��ط��راب ال��ر���س��اع��ة، والإ���س��ه��ال، والقيء، 
والر�سح، اإ�سافًة اإىل البكاء وال�سراخ واعتال املزاج، وا�سطراب النوم.

واأ�سارت املوؤ�س�سة اإىل اأنه ميكن تخفيف متاعب الت�سنني بتدليك اللثة 
العطف  من  الكثري  الطفل  ومنح  ال��ب��اردة،  الت�سنني  حلقة  وا�ستخدام 

واحلنان لتهدئة روعه.
واإذا مل تفلح هذه التدابري، فيجب حينئذ ا�ست�سارة الطبيب، خا�سًة اإذا 

كانت املتاعب �سديدة اأو اإذا بلغت حرارة اجل�سم 38.5 درجة. 

بع�ص  اأن  اإىل  حديثة  درا���س��ة  تو�سلت  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 
الأط��ع��م��ة م��ث��ل ال��وج��ب��ات ال�����س��ري��ع��ة، ال��ت��ي جت��م��ع بني 
نظام  على  خا�ص  ب�سكل  توؤثر  والكربوهيدرات،  الدهون 
ال��دم��اغ ي�سطلع مبهمة  )ن��ظ��ام يف  ال��دم��اغ  امل��ك��اف��اأة يف 
اإن�ساء احلافز الغريزي لدى الإن�سان، وذلك من اأجل اأن 
يقوم ب�سيء ما ُيحافظ على بقائه كالأكل وال�سرب...(، 
واأ�سافت الدرا�سة ال�سادرة عن جامعة "ييل" الأمريكية 
يف  امل��ت��واج��دة  والن�سويات  ال��ده��ون  تركيبة  اأن  العريقة 
ت��ن��اول الطعام  ت���وؤدي اإىل الإف���راط يف  بع�ص الأط��ع��م��ة، 
الذي  ال�سبب  هي  الرتكيبة  وه��ذه  بال�سمنة،  والإ�سابة 
يجعل الدماغ ياأمر بطلب املزيد منها، وفق ما اأ�سار اإليه 

موقع "هايل براك�سي�ص" الأملاين.
اعتمدت  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  ديلي"  "ميديكل  م��وق��ع  واأو����س���ح 
206 ���س��خ�����س��ا، اإذ  ع��ل��ى درا����س���ة ����س���ارك ف��ي��ه��ا ح�����وايل 
خفيفة  لوجبات  �سورا  امل�ساركني  على  اخل��رباء  عر�ص 
الدهون  م��ن  تركيبة  وك��ذل��ك  وال�سكر،  ب��ال��ده��ون  غنية 

والكربوهيدرات.
ويتابع نف�ص املوقع العلمي املتخ�س�ص اأن اخلرباء طلبوا 
من امل�ساركني تقدير عدد ال�سعرات احلرارية املوجودة يف 
هذه املواد الغذائية، وما هو الثمن الذين �سيدفعونه من 

اأجل احل�سول عليها.
املده�ص  "من  �سمال  دان��ا  الدرا�سة  على  امل�سرفة  وقالت 
اأن الأطعمة التي حتتوي على الدهون والن�سويات تبدو 
للدماغ  املحمولة  احل��راري��ة  �سعراتها  اإىل  ت�سري  وكاأنها 
امل�ساركون  "كان  واأ���س��اف��ت:  خا�سة"،  اآل��ي��ات  خ��ال  م��ن 
دقيقني للغاية يف تقدير ال�سعرات احلرارية يف الدهون. 
بيد اأنهم مل يكونوا كذلك يف تقدير ال�سعرات احلرارية 

اأنه حني  درا�ستنا  "اأظهرت  واأردف��ت  الكربوهيدرات"،  يف 
يتم اجلمع بني الدهون والن�سويات، فاإن الدماغ يبالغ يف 

تقدير قيمة الغذاء".
اأن  ديلي" اإىل  "�ساين�ص  موقع  ي�سري  ال�سياق،  نف�ص  ويف 
وفهم  تف�سري  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن  ال��درا���س��ة  ه��ذه  نتائج 
اآليات الدماغ والأكل دون ال�سعور باجلوع، بالإ�سافة اإىل 
�سعوبة فقدان الوزن، خا�سة واأن مايني النا�ص يعانون 

من م�سكلة ارتفاع الوزن.
مي�سى  ما  اأن  براك�سي�ص"  "هايل  موقع  اأك��د  املقابل،  يف 
بالأطعمة  مليئا  ي��ك��ون  ي��ك��اد  الغربي"  الأك���ل  "بنظام 
الغنية بالدهون وال�سكريات على حد �سواء مثل الوجبات 
اأن  الأمل��اين  املوقع  واأ�ساف  املقلية،  والبطاط�ص  ال�سريعة 
كارتفاع  ال�سحة،  على  وخيمة  ع��واق��ب  الأط��ع��م��ة  ل��ه��ذه 
املعي،  و�سرطان  القلب  واأمرا�ص  وال�سكري  ال��دم  �سغط 

بالإ�سافة اإىل اخلرف.

الوجبات اخلفيفة ال�شحية تقلل ال�شعور بالإنهاك
اأن ه��ن��اك ع��اق��ة ب��ني الأن��ظ��م��ة الغنية  وج���د ب��اح��ث��ون 
ح�سب  ال��ن��وم،  بقلة  امل��رت��ب��ط  الأداء  و�سعف  ب��ال��ربوت��ني 
بدل  اخل�سراوات  تناول  اأن  اإىل  تو�سلت  جديدة  درا�سة 
اأثر  يخف�ص  امل�سبعة  والدهون  بال�سكر  الغنية  الوجبات 

احلرمان من النوم. كيف ذلك؟
للبقاء  ح��اج��ة  يف  ولكننا  ب��دن��ي��اً  منهكني  ن��ك��ون  ع��ن��دم��ا 
تناول وجبة  اإىل  يلجاأون  منا  فاإن كثريين  م�ستيقظني، 
اأظهرت  جديدة  درا���س��ة  لكن  بال�سكريات.  غنية  خفيفة 
امل�سبعة  ال�سكر والدهون  اأن تناول اخل�سروات بدًل من 

ميكن اأن ي�ساعد يف خف�ص اأثر احلرمان من النوم.

املرجح اأن املزيد من اخليارات ال�سحية هي التي ميكن 
والإنهاك،  بالتعب  ال�سعور  على  التغلب  يف  ت�ساعد  اأن 
بح�سب الدرا�سة التي ُن�سرت نتائجها يف دورية "اأمريكان 
جورنال". ومن املهم الإ�سارة اإىل اأن عدم ال�سيطرة على 
الطعام  الأ�سخا�ص  تف�سيل  اإىل  ي��وؤدي  ما  لي�ص  النف�ص 

غري ال�سحي وترك اخليارات ال�سحية.
النوم،  امل��رء على ق�سط كاف من  لكن عند عدم ح�سول 
فاإن ذلك يوؤثر على ق��درات اتخاذ القرار، ما ي��وؤدي اإىل 
�سريع  انت�ساء  على  للح�سول  وامليل  الإرادة  ق��وة  تراجع 
ا�ستهاء  عن  امل��خ  �سعف عمل  ي�سفر  ول  ال�سكر.  �سكل  يف 
ال�سكريات فح�سب، ولكن اأي�ساً اإىل ا�ستهاء اأي �سيء غني 

بالدهون اأو الدهون امل�سبعة اأو ال�سوديوم.
وبالن�سبة للكثريين، فاإن هذا ل يحدث اإل اأحياناً. غري 
اأن الأ�سخا�ص الذين ت�سمل وظائفهم �ساعات طويلة من 
غري  خفيفة  لوجبات  تناولهم  ي�سبح  اأن  ميكن  التعب، 
�سحية اأمراً يحدث بانتظام. وما ل يدركه الكثريون اأن 
اللتزام بنظام غذائي �سحي ميكن اأن ي�ساعد يف تقليل 

ال�سعور بالتعب.
هذا واأظهرت الدرا�سة اأي�ساً اأن الأ�سخا�ص الذين يتبعون 
امل�سبعة وال�����س��ك��ر يزيد  ب��ال��ده��ون  غ��ن��ي��اً  غ��ذائ��ي��اً  ن��ظ��ام��اً 
الأنظمة  اأن  غري  بالنوم.  املرتبط  الأداء  �سعف  عندهم 
الغذائية القائمة على اخل�سروات خف�ست هذا ال�سعف 

يف الأداء املرتبط بقلة النوم.
ومل يجد الباحثون عاقة بني الأنظمة الغنية بالربوتني 
و�سعف الأداء املرتبط بقلة النوم. وبالتايل زيادة تناول 
اخل�سروات وخف�ص ال�سكر والدهون امل�سبعة قد ي�ساعد 

املخ واجل�سم املنهكني على العمل ب�سكل اأف�سل.

اأحذية ريا�ضية 
م�ضادة للماء 

بريدز"  "اأول  ����س���رك���ة  ���س��م��م��ت 
الأم��ري��ك��ي��ة اأول ح���ذاء ���س��وف من 

نوعه م�ساد للماء لف�سل ال�ستاء. 
وت����ق����دم ال�������س���رك���ة من����وذج����ني من 
رنر  "وول  ل��ل��م��اء  امل���ق���اوم  احل�����ذاء 
ميزل" ب�سعر 115 دولراً، و"وول 
رنز اأي ميزل" ب�سعر 135 دولراً، 
عازلة،  مب�����ادة  م��غ��ط��ى  وك���اه���م���ا 
جتعل قطرات املاء تنزلق مبا�سرة، 
ك��م��ا ي��ت��م��ي��زان ب��ن��ع��ل م��ق��وى مينح 
القدمني ثباتاً اأف�سل على الأ�سطح 

الزلقة.
ي�سعر  ال�����س��ت��اء،  ح��ل��ول ف�سل  وم���ع 
ال��ك��ث��ريون ب��احل��رية ق��ب��ل اخلروج 
من املنزل، حيث ميكن اأن تت�ساقط 
اأحذية  وق��ت، لكن  اأي  الأم��ط��ار يف 
املثايل،  احلل  تقدم  بريدز"  "اأول 
ارت����داوؤه����ا يف جميع  ح��ي��ث مي��ك��ن 

الأوقات.
الأح���ذي���ة م��ت��اح��ة ب��اأرب��ع��ة األ�����وان، 
وتعترب من اأغلى اأحذية �سركة اأول 
ب���ريدز، وي��رج��ع ذل��ك على الأرجح 
املقاومة  الوحيدة  الت�ساميم  لأنها 
املواد  اإن  ال�����س��رك��ة  وت��ق��ول  ل��ل��م��اء. 
من  خالية  للت�سنيع  امل�ستخدمة 
اللجوء  ومت  الكيميائية،  املركبات 
للح�سول  ط��ب��ي��ع��ي��ة  و����س���ائ���ل  اإىل 
امل��اء. وتتجه  على خا�سية مقاومة 
ال�سركة ككل نحو ممار�سات �سديقة 
لب  مثل  م��واد  با�ستخدام  للبيئة، 
نحو  على  ال��ذي مت ح�ساده  الكينا 
م�ستدام، والبولي�سرت املُعاد تدويره 
وامل�سنوع من زجاجات با�ستيكية، 
اإن�سايدر  بيزن�ص  �سحيفة  بح�سب 

الأمريكية.

العثور على جثتني 
يف دار �ضينما

اأنها  ذك���رت ال�����س��رط��ة ال��ه��ول��ن��دي��ة 
ت�ستبه يف حدوث جرمية قتل بعد 
ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ج��ث��ت��ني يف اأح����د دور 

ال�سينما يف مدينة جرونينجن.
وقالت ال�سرطة اإنه مت ن�سر العديد 
ومت  املوقع  يف  ال�سرطة  رج��ال  من 
تطويق ال�سينما واملنطقة املحيطة 

بها و�سط جرونينجن.
ورف�����س��ت ال�����س��رط��ة الإف�����س��اح عن 

مزيد من التفا�سيل.
وذكرت و�سائل الإعام اأن موظفي 
ال�سينما كانوا قد اكت�سفوا اجلثتني 

يف وقت مبكر .

لهذا ال�ضبب ل يقاوم الدماغ تناول بع�ص الأغذية

ال�شريعة  الوجبات  حمالت  توا�شل  بينما 
اأرباح مالية كبرية، تو�شلت درا�شة  حتقيق 
موا�شلة  وراء  يكون  قد  �شبب  اإىل  حديثة 
حتى  بدون  الأغذية  من  النوع  هذا  تناول 
الوخيمة  عواقبها  ورغم  باجلوع،  ال�شعور 

على ال�شحة. فما هو يا ترى؟
ال�شحة،  على  الكبري  �شررها  من  بالرغم 
اأطعمة  تناول  النا�س  من  الكثري  يوا�شل 
غنية بالد�شم والن�شويات، التي توؤثر على 
اإ�شابته  اإىل  وت��وؤدي  وا�شح  ب�شكل  اجل�شم 
ال�شمنة  غ���رار  ع��ل��ى  ع��دي��دة  ب��اأم��را���س 
ال�شحة  خرباء  وُيحاول  القلب.  واأمرا�س 
منذ مدة طويلة فهم �شلوك بع�س النا�س يف 
الإقدام على تناول هذا النوع من الأطعمة 
غالبا  تتمتع  والتي  كبري،  ب�شكل  املتوفرة 

بطعم جيد.
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�ش�ؤون حملية

روؤية تفاعلية م�شرتكة خلريجات الفنون وطالبات الإعالم بجامعة زايد

نورة الكعبي تفتتح امل�ضروع الإبداعي اإعادة تخيل و�ضائل التوا�ضل الجتماعي

اجلمهور قبل  من  ت�شميما   70

بلدية مدينة العني توا�ضل ا�ضتعدادها لتزيني املدينة لليوم الوطني 48
و تزيني اأكرث من 1300 نخلة و�شجرة باأطوال اإجمالية لل�شوارع اأكرث من  100 كيلومرت جم�شم    1000

بح�شور دائرة التخطيط العمراين والبلديات ودائرة النقل وهيئة البيئة

دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي ترتاأ�ص الجتماع الأول للجنة التوجيهية لتنفيذ خطة اإدارة مواقع الرتاث الثقايف العاملي يف العني

•• دبي – الفجر

افتتحت نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية 
املعرفة رئي�سة جامعة زايد امل�سروع الإبداعي امل�سرتك 
لعدد من خريجات كلية الفنون وال�سناعات الإبداعية 
وطالبات كلية علوم الت�سال والإع��ام بجامعة زايد، 
التوا�سل  و�سائل  تخيل  "اإعادة  العنوان  يحمل  ال��ذي 
زايد  جامعة  "ف�ساء  يف  ح��ال��ي��اً  وامل��ق��ام  الجتماعي"، 
للفنون" مبجمع ال�سركال اأفينيو بدبي، وي�ستمر حتى 

الأربعاء 30 اأكتوبر اجلاري.
وامل�سروع عبارة عن مبادرة مبتكرة �ساركت يف اإجنازها 
عائ�سة  ه��ن  الفنون  كلية  خريجات  م��ن  فنانات  ع�سر 
احلمادي، وعلياء الأن�ساري، واأمرية الب�ستكي، وعاي�سة 
امل���ه���ريي، وح�����س��ان��ة ع�����ارف، وح�����س��ة الفهيم،  ع��ي�����س��ى 
وم��ال��ي��ن��ا ���س��ريف��ر، وم���رمي ع��ب��د اهلل امل���ه���ريي، وموزة 
جانب  اإىل  ال��رف��اع��ي،  اأح��م��د  و���س��ارة  النعيمي،  حممد 
كلية  يف  الجتماعي  التوا�سل  يدر�سن  طالبة   100

الإعام. 
ميثل  م��ع��ر���ص  الأول:  ب��وج��ه��ني؛  امل���ب���ادرة  وت��ت��ج�����س��د 
كلية  خريجات  اأجن��زت��ه  للم�سروع،  الب�سري  اجل��ان��ب 
ال��ف��ن��ون، وال���ث���اين: ح��ل��ق��ة ت��ق��دمي��ي��ة ل��ط��ال��ب��ات كلية 
املفاهيمي  اجل���ان���ب  خ��ال��ه��ا  ا���س��ت��ع��ر���س��ن  الإع�������ام 
�سمها  التي  الفنية  لاأعمال  وا�ستجاباتهن  للم�سروع، 

والق�سايا التي تتناولها.
ويدور امل�سروع برمته حول طرح روؤية ع�سرية �سبابية 
"التوا�سل  واق��ع  فر�سها  التي  التحديات  مع  للتعامل 
ر لكل فرد مبدع، اأو غري مبدع،  الجتماعي"، حيث ي�سَّ
اأو  يعلق  اأو  فيكتب  ب�سرياً،  اأو  ن�سياً  حمتوى  ينتج  اأن 
ي�سور اأو ين�سر اأو ي�ستحدث من�سات للتفاعل بالكلمة 

الذي  الأم��ر  التعبريي..  والر�سم  وال�سورة  وال�سوت 
ا���س��ت��دع��ى ف��ر���ص ن���وع م��ن امل��راق��ب��ة اأو ال��ت��ن��ظ��ي��م لكل 
اإثارة  يف  ت�سبب  ما  التوا�سل،  �سا�سات  على  "وم�سة" 
الت�ساوؤل لدى الأجيال اجلديدة ب�ساأن تطلعاتهم حيال 

امل�ستقبل وم�ساءلتهم التطور التكنولوجي.         
الأ�ستاذ  �سعادة  يرافقها  الكعبي،  ن��ورة  معايل  وقامت 
الدكتور ريا�ص املهيدب مدير اجلامعة والدكتور مايكل 
وي��ل�����س��ون ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، ب��ج��ول��ة يف املعر�ص، 
اأمام كل عمل وا�ستمعت لروؤية �ساحبته  حيث توقفت 
امل�ستخدمة  والأدوات  ور�سالته  م�سمونه  يف  وناق�ستها 
يف اإجنازه، والتحديات التي �ساحبت اإنتاجه منذ َتولَّد 
واكتمل..  جت�سد  حتى  ت��ط��ور  وك��ي��ف  جم���ردة،  كفكرة 

واأبدت اإعجابها بالأعمال امل�ساِركة ب�سكل عام. 

وا�ستمعت  ال��ت��ق��دمي��ي��ة  احل��ل��ق��ة  معاليها  ح�����س��رت  ث��م 
ل��ط��روح��ات ط��ال��ب��ات ك��ل��ي��ة ع��ل��وم الت�����س��ال والإع����ام 
وتفاعاتهن التي عربن عنها ن�سياً ب�ساأن الأ�سئلة التي 

يطرحها امل�سروع.   
الجتماعية،  الو�سائط  ملن�سات  املرئي  النطاق  ويعيد 
تعريف  اإع���ادة  �سات"،  و"�سناب  "اإن�ستغرام"  فيها  مبا 
فهي  الفن،  مع  النا�ص  وعامة  الفنانني  تفاعل  كيفية 
م��ن ن��اح��ي��ة و���س��ي��ل��ة اإع����ام اج��ت��م��اع��ي��ة م��ت��ط��ورة ومن 
لتو�سيع  جمالياً  جم��اًل  لها  ب��اأن  تت�سم  اأخ���رى  ناحية 
الإطار املفاهيمي للحدود الرقمية اخلا�سة بها. ومن 
امل��ب��ادرة املبتكرة، التي جتمع ك��ًا من  ثم حت��اول ه��ذه 
يف  والإع��ام  ال�سحافة  وطلبة  والت�سميم  الفن  طلبة 
جامعة زايد، اأن ت�ستك�سف اجلوانب املفاهيمية للتعبري 

الب�سري واإمكانات تاأويله.
وك��ان��ت ال��ط��ال��ب��ات ق��د اأم�����س��ني ���س��ه��وراً ع��دة يف اإجناز 
اأعمالهن، بدءاً من التقاط الفكرة، ثم اإجراء الأبحاث 
ب��ع��م��ل��ي��ات التفكري  امل��ك��ث��ف��ة ح����ول حم���ت���واه���ا، م������روراً 
ب���اإن���ت���اج العمل،  الإب����داع����ي وح����ل امل�����س��ك��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة 
امل��ن��اق�����س��ات التحليلية  ك��ب��ري م��ن  ق���در  والن��غ��م��ا���ص يف 
اإىل  و�سوًل  التدري�سية،  الهيئة  اأع�ساء  مع  والنقدية 
اإىل  انتهاًء  ثم  اح��رتايف،  مب�ستوى  الفني  املنجز  بلورة 

تقدمي اأعمالهن يف هذه املبادرة. 
كلية  عميد  بروك�ص  دواي���ت  د.  امل�����س��روع  افتتاح  ح�سر 
علوم الت�سال والإعام وكيفن بادن عميد كلية الفنون 
وال�����س��ن��اع��ات الإب��داع��ي��ة وع���دد م��ن اأع�����س��اء الهيئتني 
التدري�سية والإدارية والطالبات باجلامعة واملهتمني. 

•• العني - الفجر

العني  �سوارع مدينة  تزيني  العني  بلدية مدينة  ب��داأت 
48، مبعدل  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  ا���س��ت��ع��داداً لح��ت��ف��الت 
تزيني  و  جم�سم   1000 ع��دده��ا  ي��ت��ج��اوز  جم�سمات 
اإجمالية  ب��اأط��وال  و  و�سجرة،  نخلة   1300 من  اأك��رث 
باأفكار   ، كيلومرت   100 م��ن   اأك���رث  تغطي  ل��ل�����س��وارع 
التي  الوطنية  املنا�سبات  و  تتنا�سب  مميزة  و  متنوعة 
تعي�سها الدولة خال هذه الفرتة ، على اأن يتم ت�سغيل 

الزينة يف منت�سف �سهر نوفمرب .
وي�سمل نطاق عمل م�سروع زينة اليوم الوطني ال�سوارع 
الرئي�سية و مداخل مدينة العني من العا�سمة اأبوظبي 
و اإمارة دبي ، حيث �سيبداأ التزيني من منطقة املقام و 
حتى مركز املدينة و من بداية هيلي اإىل منطقة و�سط 
و منطقة  بن حممد  �سارع طحنون  ي�سمل  و   ، املدينة 
املركز الإداري ومنطقة زاخر و مبزرة و الهري و الفقع 
و القوع و اخلزنة و مزيد ، كما �سيتم تزيني عدد من 
الدوارات مثل دوار البلدية و م�ست�سفى العني و دوارات 

اجلبل و توام و زاخر و مكتبة زايد .
و قالت املهند�سة ناهد خليفة الظاهري ، رئي�ص فريق 
م�سروع زينة اليوم الوطني 48 : اأن ما مييز الزينة هو 
الرتكيز على اأهم الإجنازات التي متت خال هذا العام 
،  ومواكبتها كذلك  لعام الت�سامح وعليه مت ا�ستحداث 
هوية ت�ساميم الزينة لهذا العام ولتي مت الرتكيز على 

ابتكار ت�ساميم مميزة تربط مابني احلداثة والأ�سالة 
وك��ذل��ك الإب�����داع ح��ي��ث اأن ال��ه��وي��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام كانت 
اإجنازات  و�سرعة حتقيق  الوقت  عن�سر  م�ستوحاه من 

الدولة .
و اأ�سافت الظاهري: ا�ستكماًل لعن�سر الإبداع مت فتح 
باب امل�ساركات من قبل اجلمهور عن طريق تخ�سي�ص 
وت�ساميمهم  ب��اأف��ك��اره��م  مل�ساركتنا  ال���ك���رتوين  ب��ري��د 
لتزيني مدينة العني بهذه املنا�سبة وذلك ا�ستكمال ملا مت 

البدء به العام املا�سي من ا�سراك فئة املدار�ص واإتاحة 
الفر�سة للجميع للم�ساركة حيث مت الإعان عن هذه 

املبادرة من خال و�سائل التوا�سل الجتماعي.
و ا�ستكملت الظاهري حديثها  :  مت ا�ستقبال اأكرث من 
70 فكرة و ت�سميم ور�سمة لزينة اليوم الوطني هذا 
اأهم  و  الدولة  اإجن��ازات  العام مبوا�سيع متنوعة ت�سم 
ما مييزها ومن فئات عمرية خمتلفة، و مت فرز هذه 
امل�ساركات من خال جلنة وفق معايري معينة تتلخ�ص 

التطبيق  واإمكانية  الت�ساميم  يف  الب��ت��ك��ار  م��دى  ع��ن 
�سيتم  والتي  امل�ساركات  اختيار جمموعة من هذه  ومت 
و�سيتم  ال��ع��ني  مل��دي��ن��ة  الأم���اك���ن  م��ن  ع���دد  تنفيذها يف 
التوا�سل الجتماعي  امل�ساركات عرب و�سائل  ن�سر هذه 

مل�ساركة املجتمع يف تنفيذ الت�ساميم.
و �سرحت الظاهري: مت ا�ستخدام مواد متنوعة لهذا 
اإعدادها بدءا باملواد  العام لتحاكي الت�ساميم التي مت 
الألياف  وك��ذل��ك  ت�سنيعها  امل��ع��اد  وامل����واد  التقليدية 
ال�سوئية و غريها من املواد لعمل الت�ساميم، كما مت 
للبيئة  �سديقة  اإ���س��اءة  اأن���واع  ا�ستخدام  على  احلر�ص 
من نوع ) LED ( ، للتاأكد من ا�ستدامة مواد الزينة 
�سمن املعايري البيئية املعتمدة يف بلدية مدينة العني 
اأبرز  اختيار  مت  باأنه   ، كامها  الظاهري  اختتمت  و   .
بث  يف  رغبة  لتزيينها  املدينة  يف  الأم��اك��ن  و  ال�����س��وارع 
روح البهجة و الحتفالية بهذه املنا�سبة الغالية ، كما 
و احل��ر���ص على منا�سبتها  ال��زي��ن��ة  اأ���س��ك��ال  درا���س��ة  مت 
لليوم الوطني لتعطي الطابع ال�سحيح و ت�سعر �سكان 
املدينة و زوارها بهذه املنا�سبة و الروح الوطنية وكذلك 
خال  م��ن  املفاجئة  عن�سر  باإ�سافة  ع��ام  ك��ل  نحر�ص 
الت�ساميم  تعطي  وم����واد  وع��ن��ا���س��ر  ت�ساميم  اإدخ����ال 
ر�سائل  ن�سر  خ��ال  من  املجتمع  ي��رثي  خمتلفا  طابعا 
�سكان  وامتناع  اإجنازاتنا  عن  لقادتنا  واأق��وال  اإيجابية 
اأبناء  واإب��داع��ات  املميزة  الت�ساميم  بهذه  املدينة  ورواد 

الإمارات.
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135 ل�سنة  ل��ق��رار امل��ج��ل�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي رق���م  ت��ن��ف��ي��ذاً 
العاملي يف  ال��رتاث  مواقع  اإدارة  خطة  ب�ساأن   2019
 – وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  ت��راأ���س��ت  ال��ع��ني،  منطقة 
يف  وذل��ك  التوجيهية،  للجنة  الأول  الجتماع  اأبوظبي 

املقر الرئي�سي لدائرة الثقافة وال�سياحة  اأبوظبي.
ح�سر الجتماع كل من معايل حممد خليفة املبارك، 
ومعايل  اأبوظبي،   – وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  رئي�ص 
التخطيط  دائ������رة  رئ��ي�����ص  الأح���ب���اب���ي  ف����اح حم��م��د 
بالإنابة،  النقل  دائ���رة  ورئ��ي�����ص  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين 
اأمني  الظاهري  عبيد  �سامل  �سيخة  الدكتورة  و�سعادة 
علي  املهند�ص  و���س��ع��ادة  – اأب��وظ��ب��ي،  البيئة  هيئة  ع��ام 
خليفة القمزي مدير عام بلدية مدينة العني بالإنابة، 
�سوؤون  لقطاع  التنفيذي  املدير  املطوع،  حمد  و�سعادة 

العمليات يف دائرة التخطيط العمراين والبلديات.
الرتاث  م��واق��ع  اإدارة  خطة  الأول  الج��ت��م��اع  ون��اق�����ص 
ومت  التنفيذية،  وخططها  املعتمدة  ال��ع��ني  يف  العاملي 
على  ال�سوء  وت�سليط  اللجنة  اأول��وي��ات  اإىل  التطرق 
امل�����س��اري��ع وامل��ن��ه��ج��ي��ات امل�سرتكة  ال��ت��ع��اون يف  جم���الت 
تعمل على  فنية  اإن�����س��اء جل��ن��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
الدولية  والتفاقيات  للقوانني  امتثاًل  اخلطة  تنفيذ 

يف هذا ال�ساأن.

الثقافة  دائ����رة  رئ��ي�����ص  امل���ب���ارك،  وق���ال حم��م��د خليفة 
وال�سياحة – اأبوظبي: "نتقا�سم م�سوؤولية اإدارة مواقع 
الرتاث العاملي يف منطقة العني مع العديد من اجلهات 
العاملة على الأر�ص، وقد ناق�سنا خال الجتماع الأول 
تنفيذها  وجم��الت  جهة  كل  مهام  التوجيهية  للجنة 
اأهمية  اأف�سل املمار�سات لإدارة مواقع ذات  مبا ي�سمن 
ا�ستثنائية على امل�ستوى العاملي، ومبا يرفع من م�ستوى 

التجارب املقدمة خالها والوعي العام بها، فهي مواقع 
تعك�ص تاريخنا العريق والتنوع البيئي حولنان وعلينا 

اأن نقدمها يف اأح�سن �سورة بالتعاون معاً".   
ك��م��ا مت ا���س��ت��ع��را���ص ال��ه��دف م��ن اخل��ط��ة ح��ي��ث تتميز 
ب�سبب  عاملية  ا�ستثنائية  بقيمة  يتمتع  مبوقع  العني 
تعقب  فيه  ميكن  م��ك��ان��اً  بو�سفها  الثقافية  اأهميتها 
ظهور الأن�سطة القت�سادية للواحات وتطورها ومنط 

الإنتاج فيها منذ ع�سور قدمية، وما يعزز هذه القيمة 
الأثرية  للمواقع  والعلمية  التاريخية  الأه��م��ي��ة  ه��ي 
املادي،  غري  الثقايف  ال��رتاث  وث��راء  فيها،  والتاريخية 
واأي�ساً الوجود الفعلي للعديد من املواقع واملباين التي 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  بذكرى  ترتبط 

نهيان، طيب اهلل ثراه، وعائلة اآل نهيان احلاكمة.
تر�سيخ  اإىل  العاملي  ال��رتاث  مواقع  اإدارة  خطة  ت�سعى 
ت�سغيلي  عمل  اإط���ار  وو���س��ع  الإداري����ة  التحتية  البنية 
للمواقع  العاملية  ال�ستثنائية  القيمة  حماية  ي�سمن 
واأ���س��ال��ت��ه��ا و���س��ام��ت��ه��ا، وت��ن�����س��ي��ق اإج������راءات احلفاظ 
والإدارة بني دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي وبلدية 
والبلديات  العمراين  التخطيط  ودائرة  العني،  مدينة 

ودائرة النقل وهيئة البيئة اأبوظبي.
لتنفيذ  الإج���راءات  العديد من  اأي�ساً  تت�سمن اخلطة 
مواقع  وتكوين  هيكلة  من  ب��دءاً  املقرتحة،  ال�سيا�سات 
الإر�سادات  ودور  ال�سلة،  ذات  واللجان  العاملي  ال��رتاث 
حلماية   2016 ل��ع��ام   4 رق���م  وال��ق��ان��ون  التنفيذية 
التن�سيق  اإج����راءات  واأي�����س��اً  ال��ع��امل��ي،  ال���رتاث  ممتلكات 
العملي الازمة حلماية املواقع مبا يف ذلك؛ التوثيق 
واجلرد والتقييم، وعمليات البحث والتنقيب، واحلفاظ 
وال�سيانة  وال��ربام��ج،  والعر�ص  والتف�سري  والرتميم، 
واملراقبة، واإدارة ال�سياحة، وامل�ساركة املجتمعية وفر�ص 

التنمية القت�سادية واحلوكمة.

جامعة اأبوظبي ت�ضتعر�ص برامج الهند�ضة 
والعلوم ال�ضحية اجلديدة يف معر�ص »جناح«
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معر�ص  من  ع�سرة  الثالث  ال��دورة  يف  للم�ساركة  اأبوظبي  جامعة  ت�ستعد   
اأكتوبر   30 ي��وم  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة  يف  فعالياته  تنطلق  ال��ذي  "جناح" 

وت�ستمر حتى 1 نوفمرب يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص. 
وت�سهد م�ساركة اجلامعة ا�ستعرا�ساً لأحدث براجمها الأكادميية يف كليتي 
الهند�سة والعلوم ال�سحية، مبا يف ذلك: العلوم يف ال�سحة العامة والعلوم 
الوراثة  الطبية، وعلم  املختربات  وال�سامة، وحتاليل  وال�سحة  البيئة  يف 
اجلزيئية والطبية، والتغذية واحلميات )قيد املوافقة من هيئة العتماد 
اإىل تقدمي �سرح  اأبوظبي  اإىل ذلك، تتطلع جامعة  بالإ�سافة  الأكادميي(. 
تف�سيلي و�سامل لزوار املعر�ص حول براجمها اجلديدة يف كلية الهند�سة 
والتي تت�سمن التخ�س�سات اجلديدة التالية التي طرحتها اجلامعة موؤخراً 
بعد اعتمادها من قبل هيئة العتماد الأكادميي بوزارة الرتبية والتعليم: 
العلوم يف هند�سة اأمن الف�ساء الإلكرتوين، العلوم يف الهند�سة ال�سناعية، 
ال��ع��ل��وم يف ه��ن��د���س��ة ال��ربجم��ي��ات، ال��ع��ل��وم يف ال���ذك���اء ال�����س��ن��اع��ي وهند�سة 
الروبوتات اإ�سافة اإىل بكالوريو�ص التخطيط العمراين وهو قيد العتماد 
من الهيئة.  كما مت تعريف الزوار مبختلف برامج البكالوريو�ص والدبلوم 
املاج�ستري والدكتوراه بالإ�سافة اإىل املنح الدرا�سية وامل�ساعدات املالية التي 
تقدمها جامعة اأبوظبي. ومتكن الزوار من ال�ستف�سار عن خمتلف مرافق 
تعرف  اجلامعة  واأن  ل�سيما  والرتفيهية  والريا�سية  الأكادميية  اجلامعة 
بتقدميها ملرافق اأكادميية وجمتمعية متطورة ومتنوعة مثل مركز جناح 
الطلبة ومركز البتكار و�سالت لياقة بدنية وجممع ريا�سي وغريها من 

اخلدمات التي تهدف لتقدمي جتربة تعليمية متمّيزة. 
معر�ص  "مُيثل  اأب��وظ��ب��ي:  جامعة  مدير  اأح��م��د،  وق��ار  الربوفي�سور  وق��ال 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  الأك��ادمي��ي��ة  للموؤ�س�سات  فر�سة  جن��اح 
للتوا�سل مع الطلبة واأولياء الأمور وباقي املوؤ�س�سات التعليمية والعاملني 
فيها، وتتطلع جامعة اأبوظبي اإىل ا�ستعرا�ص براجمها الدرا�سية املعتمدة 
تلبية  يف  ودوره  برنامج  لكل  واٍف  �سرح  تقدمي  جانب  اإىل  وعاملياً،  حملياً 
اأحمد:  الربوفي�سور  وامل�ستقبلية."  واأ�ساف  احلالية  العمل  �سوق  حاجات 
"توا�سل جامعة اأبوظبي تقدمي وا�ستحداث برامج اأكادميية نوعية مبتكرة 
وبحوث علمية تر�سخ ثقافة الإبداع والبتكار، كما ت�ستمر يف ح�سولها على 
احتياجات  وا�ست�سراف  العاملية،  الت�سنيفات  اأه��م  يف  والتقدم  العتمادات 
�سوق العمل لتاأهيل كفاءات قادرة على اأن ت�سبح �سخ�سيات قيادية موؤثرة 
يف امل�ستقبل، من خال تطوير املهارات ال�سخ�سية واملهنية الازمة للطلبة، 
الأمر الذي اأ�سهم يف حتقيق معدلت متميزة لن�سب التوظيف بني خريجي 

اجلامعة ل �سيما خال العام الأول من التخرج." 
ICC- رقم  من�ستها  زي��ارة  اإىل  املعر�ص  �سيوف  اأبوظبي  جامعة  وتدعو 
للتعرف اأكرث على براجمها الأكادميية وتقدمي طلبات اللتحاق.   B10

م�ضروع »كلمة« للرتجمة ينظم معر�ضًا 
للكتاب يف حديقة اأم الإمارات
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– اأبوظبي  "كلمة" للرتجمة يف دائرة الثقافة وال�سياحة  يوا�سل م�سروع 
فعالياته الثقافية التي ينظمها على مدار العام �سعياً اإىل الرتويج للكتاب 
وجعله يف متناول اجلميع. حيث �سيقيم معر�ساً م�سغراً للكتاب بالتعاون 
مع حديقة اأم الإم��ارات، حتت �سعار " كلمة تدعم القراءة" خال الفرتة 
بالتزامن مع  القادم. وذل��ك  10 نوفمرب  اأكتوبر  ولغاية   28 املمتدة من 

اإطاق مع حديقة اأم الإمارات فعالية "البحث عن الكتب امل�سيئة".
وي��وف��ر امل��ع��ر���ص اأك���رث م��ن 400 ع��ن��وان يف خمتلف امل��ج��الت الأدب��ي��ة يف 
الرواية، والتاريخ، وال�سيا�سة، والفن وامل�سرح وال�سعر، بالإ�سافة اإىل الكتب 
اإ�سدارات  اأح��دث  على  اإطاعهم  جانب  اإىل  والنا�سئة.  لاأطفال  املّوجهة 
الريادة  )اأ���س��ول  بينها  وم��ن  و"اإ�سدارات"  للرتجمة  "كلمة"  م�سروعي 
 – الإماراتية  الذاكرة  – البحر يف  زاي��د  ال�سيخ  فكر  درا�سة يف  احل�سارية 
ج�سر احلكمة – فل�سفة الريا�سة - الف�ساء ال�سحيق- لوتنا( وغريهم من 

الإ�سدارات احلديثة.
الكتاب  اأهمية  على  ال�سوء  ت�سّلط  ثقافية  من�سة  املعر�ص  ه��ذا  وي�سكل 
والقراءة يف النفتاح على ثقافات ال�سعوب وح�ساراتها. اإىل جانب حتفيز 
بالقراءة وجعلها عادة  الفراغ  اأوق��ات  ا�ستغال  ب�سكل خا�ص على  الأطفال 
يومية يف حياتهم، ملا متثله القراءة من �سرورة اأهمية يف بناء �سخ�سيتهم 

و�سقلها باملهارات الازمة. 
العام  "كلمة" للرتجمة قد نظم منذ بداية  اأّن م�سروع  بالذكر،  واجلدير 
اإطار  وذل��ك  يف  القراءة"،  تدعم  "كلمة  �سعار  املعار�ص حتت  م��ن   العديد 
املحلي  امل�ستويني  العربية على  باللغة  القراءة  زيادة معدلت  حر�سه على 

والإقليمي. 
هذا ويفتح املعر�ص اأبوابه يومياً من ال�ساعة 10 �سباحاً وحتى 11 م�ساًء 

يف حديقة اأم الإمارات.



اأ�شباب مر�س غ�شروف الرقبة
- ياأتي عامل تقدم ال�سن يف مقدمة الأ�سباب التي توؤدي اإىل 

الإ�سابة مبر�ص غ�سروف الرقبة.
- الطرق اخلاطئة للجلو�ص اأو امل�سي توؤثر ب�سكل مبا�سر على 

غ�ساريف الرقبة.

كبرية  ب�سورة  واإرق���اق  �سغط  ت�سكل  والتي  املرهقة  املهن   -
فقرات الرقبة ت�سبب الإ�سابة بغ�سروف الرقبة.

- بع�ص العوامل الوراثية يكون لها تاأثري يف الإ�سابة مبر�ص 
غ�سروف الرقبة.

فر�سة  من  يزيد  خاطئة  بطريقة  الثقيلة  الأ�سياء  حمل   -

الإ�سابة مبر�ص غ�سروف الرقبة.
- تيب�ص الع�سات الناجت عن البتعاد عن ممار�سة التمارين 

الريا�سية.

اأعرا�س مر�س غ�شروف الرقبة
- ال�سعور بت�سلب ي�ساحبه اأمل يف الرقبة.

- ال�سعور باأمل حول منطقة الكتف.
- حدوث تيب�ص بالع�سات قد ي�ساحبه �سعوبة يف احلركة.

اأو  ب��ال��ذراع��ني  تنميل  الرقبة  غ�سروف  ي�ساحب  اأحيانا   -
اجلزء العلوي من اجل�سم اأو الرقبة.

اإىل  ال��رق��ب��ة  م��ي��ان  الأمل عند  ي���زداد  الأح��ي��ان  - يف بع�ص 
الأ�سفل.

طرق العالج من غ�شروف الرقبة
عاج  يف  ت�ساهم  اأن  ميكن  التي  ال��ط��رق  م��ن  العديد  هناك 
ت�ستهدف  التي  التمارين  كبع�ص  باملنزل،  الرقبة  غ�سروف 

التخفيف من تيب�ص الع�سات ومرونتها ومنها:
- تدوير الراأ�ص يف اجتاه عقارب ال�ساعة والعك�ص ويكرر هذا 

التمرين يوميا ملدة 10 دقائق
ال��ع��ج��ل م���ع م���راع���اة الو�سعية  - مم��ار���س��ة ري��ا���س��ة رك����وب 

امل�ستقيمة للظهر اأثناء القيادة.
اجتاه  يف  بتدويرها  عرب  ال��راأ���ص،  مثل  للذراعني  متارين   -

عقارب ال�ساعة وعك�سها يوميا.
�ساأنها  من  التي  ال�ساخنة،  اأو  الباردة  الكمادات  ا�ستخدام   -
���س��رع��ة ت��دف��ق ال���دم يف امل��ن��ط��ق��ة امل�����س��اب��ة مم��ا ي�����س��اع��د على 

ا�سرتخاء الع�سات وال�سعور بالتح�سن.
- بع�ص احلالت حتتاج اإىل جل�سات عاج طبيعي.

- ميكننا ا�ستخدام بع�ص املواد الطبيعية كالثوم من خال 
تناوله اأو خلطه مع زيت الزيتون ودن الرقبة به.

به  الرقبة  وتدليك  تدفئته  ميكن  ال�سم�سم  زيت  وكذلك   -

للتخفيف من اآلمها اأو تناول ملعقة منه يف ال�سباح الباكر
التخفيف من حدة  على  تاأثري كبري  له  الزجنبيل  تناول   -

الأمل لنه يعترب من املواد امل�سادة لالتهاب.

الت�سلب  يف  دوراً  ت��وؤدي  الأرجية  اأن  �سابقة  درا�سات  اأظهرت 
والع�سب،  ال��ط��ل��ع،  ك��غ��ب��ار  وم��ذن��ب��ني حم��ت��م��ل��ني،  امل���ت���ع���دد، 
اإل  واحليوانات الأليفة، والأدوي��ة، واأن��واع عدة من الطعام، 

اأنها مل تقّدم عموماً خا�سة حا�سمة.
اأجرى اأخرياً باحثون من مركز بارترنز للت�سلب املتعدد يف 
م�ست�سفىBrigham and Women’s يف بو�سطن 
مبا�سا�سو�ست�ص درا�سة تناولت عن كثب الروابط بني الأرجية 

وبني ن�ساط مر�ص الت�سلب املتعدد.
ا�ستند الباحثون اإىل بيانات 1349 مري�ساً عانوا الت�سلب 
ُت���دع���ى )ال��ت��ح��ق��ي��ق ال���ط���ويل ال�سامل  امل��ت��ع��دد م���ن درا����س���ة 
 Brigham andم�ست�سفى يف  امل��ت��ع��دد  ال��ت�����س��ل��ب  يف 

.)Women’s
زودتهم الدرا�سة ببيانات م�سح عن )اأرجيات البيئة، والطعام، 
اإىل ا�ستبانات �سريرية  والدواء( وعن ن�ساط املر�ص ا�ستناداً 
البيانات  هذه  غطت  املغناطي�سي.  بالرنني  الُتقطت  و�سور 

فرتة امتدت بني 2011 و2015.
ل الفريق نتائجه يف تقرير ُن�سر يف جملة )علم الأع�ساب،  ف�سّ

وجراحة الأع�ساب، وعلم النف�ص(.

مر�س التهابي كثري التقلبات
ي�سيب  التقلبات  كثري  الأم���د  ط��وي��ل  داء  امل��ت��ع��دد  الت�سلب 
واحلبل  ال���دم���اغ،  ي�سمل  ال���ذي  امل���رك���زي،  الع�سبي  اجل��ه��از 

ال�سوكي، والأع�ساب الب�سرية.
املناعة  اأم���را����ص  م��ن  امل��ت��ع��دد  الت�سلب  اأن  اخل����رباء  يعتقد 

هجمات  املناعة  جهاز  معه  يطلق  مر�ص  اأي  الذاتية، 
التهابية على الأن�سجة ال�سليمة كما لو اأنها ت�سّكل 

خطراً.
العتداءات  تلحق  املتعدد،  الت�سّلب  حالة  يف 
الدهني  امليالني  ب��غ��اف  ال�سرر  اللتهابية 
والإ�سارات  الع�سبية  الأل��ي��اف  يحمي  ال���ذي 

ال�����ك�����ه�����رب�����ائ�����ي�����ة ال����ت����ي 
حتملها.

اأن تتلف الهجمات الألياف الع�سبية بحد  اأي�ساً  من املمكن 
ذاتها واخلايا التي يت�سكل منها امليالني.قد ت�ستمر اأعرا�ص 
اأو قد تظهر وتخّف  الت�سلب املتعدد وتزداد �سوءاً تدريجياً، 
عمر  اأي  يف  الإن�سان  ي�سيب  املر�ص  ه��ذا  اأن  �سحيح  م���راراً. 
الع�سرين  �سن  يكونون بني  يعانونه  َمن  اأن معظم  اإل  ك��ان، 

واخلم�سني حني ي�سّخ�ص الأطباء اإ�سابتهم به.
اجلهاز  يف  ومو�سعه  ال�سرر  حجم  وف��ق  الأع��را���ص  تختلف 
وتعباً  الب�سر،  يف  ت�سو�ساً  مثًا،  وت�سمل  امل��رك��زي،  الع�سبي 
مفرطاً، و�سعوبة يف احلركة، وم�ساكل يف الذاكرة والرتكيز، 
ورع�سة، وتلعثماً يف الكام، وخدراً، وعمى، و�سلًا، وغريها.

�سحيح اأن الأطباء ل ي�ستطيعون حتديد امل�سار الذي �سيتبعه 
اأن��ه��م يحددون  اإل  امل��ر���ص حت��دي��داً يف ح��ال��ة ك��ل م��ري�����ص، 
املتعدد، تختلف وفق منط  الت�سلب  اأن��واع رئي�سة من  اأربعة 
الأعرا�ص وحدتها.ت�سري املوؤ�س�سات املعنية بالت�سلب املتعدد 
هذا  مع  يعي�سون  العامل  ح��ول  �سخ�ص  مليون   2.3 اأن  اإىل 

املر�ص.

بنية الدرا�شة
 ،Brigham and Women’s وّزع فريق م�ست�سفى
ال�1349 من  امل�ساركون  قدمها  التي  البيانات  اإىل  ا�ستناداً 
يف  املتعدد  الت�سلب  يف  ال�سامل  ال��ط��ويل  )التحقيق  درا���س��ة 
م�ست�سفى Brigham and Women’s( على اأربع 
اأرجيات  اأو  ط��ع��ام،  اأرج��ي��ات  اأو  بيئية،  اأرج��ي��ات  جم��م��وع��ات: 
الباحثون  معروفة.قّيم  اأرجيات  ل  اأو  اأدوي��ة، 
املتعدد  الت�سلب  ن�ساط  ذل��ك  بعد 
يف كل جمموعة. ولإج��راء هذا 
عدداً  ا���س��ت��خ��دم��وا  التقييم، 

املتغريات  والإ�سعاعية(.�سملت  ال�سريرية  )امل��ت��غ��ريات  م��ن 
النتكا�سات  اأو  امل��ت��ع��دد  ال��ت�����س��ل��ب  ن��وب��ات  ع���دد  ال�����س��ري��ري��ة 
وال��ع��ام��ات ال�����واردة ع��ل��ى ا���س��ت��ب��ان��ات الإع���اق���ة ال��ت��ي ماأها 
اإىل ع��ي��ادة الطبيب. امل�����س��ارك��ون خ���ال زي��ارت��ه��م الأح����دث 
عمليات  من  الباحثون  فا�ستمدها  ال�سريرية،  املتغريات  اأما 
عربها  املمكن  من  ك��ان  املغناطي�سي  بالرنني  للدماغ  م�سح 
عددها.ا�ستعمل  وحتديد  الن�سيطة  الآف���ات  وج��ود  اكت�ساف 
املر�سى  لها  خ�سع  م�سح  عمليات  من  بيانات  اأي�ساً  الفريق 
خ���ال زي��ارت��ه��م الأخ�����رية اإىل ال��ع��ي��ادة، اأُج���ري���ت ب��ن��وع من 
بغية  تباين  عامل  ي�ستخدم  املغناطي�سي  بالرنني  الت�سوير 
اإبراز موا�سع اللتهاب الن�سيط يف الدماغ واحلبل ال�سوكي.
التباين من ج��زيء كبري يحتوي على عن�سر  يتاألف عامل 
الدم- عن تخطي حاجز  الذي يعجز عموماً  الغادولينيوم، 

ال��دم وب��ني اجلهاز الع�سبي  ال��ذي يقع بني جم��رى  الدماغ 
خال  ال��دم-ال��دم��اغ  حاجز  عبور  ي�ستطيع  لكنه  امل��رك��زي. 

ن�ساط مر�ص الت�سلب املتعدد لأن اللتهاب ُي�سعفه.

ن�شاط مر�شي م�شاعف
الأرجية يرتبط  نوع من  اأي  امتاك  اأن  اأويل  ك�سف حتليل 
املتعدد  الت�سلب  ن��وب��ات  % م��ن   22 بن�سبة  اأع��ل��ى  مب��ع��دل 
الرتاكمية، مقارنة مبن ل يعانون اأية اأرجية معروفة.ولكن 
عندما اأعاد الباحثون التحليل، اآخذين يف العتبار هذه املرة 
عدداً من العوامل املوؤثرة املحتملة، اختفى الرابط. وعندما 
النتائج.مقارنًة  اختلفت  حم��ددة،  اأرجيات  على  الفريق  رّكز 
مبن ل يعانون اأية اأرجية معروفة، تبني اأن الإ�سابة باأرجية 
الرتاكمي  امل��ع��دل  % يف   27 بن�سبة  بارتفاع  ترتبط  طعام 
املوؤثرة  العوامل  اأخ��ذ  بعد  حتى  املتعدد،  الت�سلب  لهجمات 
الرابط  ظ��ه��ر  ذل���ك،  اإىل  الع��ت��ب��ار.ب��الإ���س��اف��ة  يف  املحتملة 
الأرجية  وب���ني  الن�سيط  امل��ر���ص  ب��ني 
ب��و���س��وح اأك���رب. فقد ج��اء اح��ت��م��ال اأن 
بالرنني  الُتقطت  التي  ال�سور  تعك�ص 
املغناطي�سي اأدلة على املر�ص الن�سيط 
اأن��واع الأرجيات، مقارنًة  اأعلى مع كل 
مب����ن مل ي���ع���ان���وا اأرج����ي����ة م���ع���روف���ة.
كذلك جاء احتمال اأن تقّدم جمموعة 
على  اأدل����ة  بالتحديد  ال��ط��ع��ام  اأرج��ي��ة 
الت�سوير  خ��ال  م��ن  الن�سيط  امل��ر���ص 
اأع����ل����ى بنحو  امل��غ��ن��اط��ي�����س��ي  ال����ربن����ني 
ال�سعف، مقارنة مبن ل يعانون اأرجية 
الفريق  املقابل، مل يتو�سل  معروفة.يف 
اأي راب��ط بني عامات حدة املر�ص  اإىل 
�سكل من  واأي  ي�سببها  التي  الإع��اق��ة  اأو 

اأ�سكال الأرجيات.

احلاجة اإىل درا�شات اإ�شافية
املر�ص يف  تاأملت و�سع  الدرا�سة  ملا كانت 
يتناول  فلم  ال��زم��ن،  م��ن  حم���ددة  نقطة 

هذا البحث اأية عاقة �سببية. لذلك مل ي�ستطع الباحثون 
املتعدد  الت�سلب  ت�سبب  قد  باأرجية  الإ�سابة  اأن  ال�ستنتاج 
كان  اإذا  ما  حتديد  من  يتمكنوا  مل  كذلك  ���س��وءاً.  تزيده  اأو 
�سوءاً.لكن  ي��زي��ده��ا  اأو  الأرج���ي���ات  ي�سبب  امل��ت��ع��دد  الت�سلب 
الأرج��ي��ات تفاقم اللتهاب يف  اأن  اإىل  اأخ��رى ت�سري  درا���س��ات 
بعوامل  يرتبط  قد  الأم��ر  ه��ذا  واأن  املتعدد،  الت�سلب  حالة 
من  اأخ���رى  واأن����واع  امل��ت��ع��دد  الت�سلب  ب��ني  م�سرتكة  جينية 
اأمرا�ص املناعة الذاتية.ت�سمل التف�سريات املحتملة الأخرى 
ت��ب��ّدل، من خ��ال تاأثريها يف  اأرج��ي��ات الطعام قد  اأن  ط��رح 

ت��وؤث��ر يف اجلهاز  ال��ت��ي  ال��ك��ي��م��اوي��ة  امل����واد  الأم���ع���اء،  بكترييا 
الع�سبي املركزي.من العوامل التي حتد هذا البحث الأخري 
اأك���رب ج���زء م��ن ال��ب��ي��ان��ات ج���اء م��ن عمليات م�سح  اأن  واق���ع 
اأجراها امل�ساركون اأنف�سهم. ومن هنا تن�ساأ احلاجة اإىل املزيد 

من الدرا�سات بغية التثبت من النتائج.
الت�سلب  مر�سى  اأن  اإىل  نتائجنا  )ت�سري  الباحثون:  يختم 
املتعدد الذين يعانون اأرجيات يواجهون مر�ساً اأكرث ن�ساطاً 
املحفز  ت�سّكل  الطعام  اأرج��ي��ات  واأن  اأرج��ي��ة،  يعانون  ل  ممن 

وراء هذا التاأثري(.

الأرجيات الغذائية تفاقم مر�ص الت�ضلب املتعدد

اأعرا�ص الإ�ضابة بغ�ضروف الرقبة وطرق الوقاية منه

ُيعترب مر�شى الت�شّلب 
امل����ت����ع����دد ع��ر���ش��ة 
اأع���ل���ى من  مل���ع���دلت 
اإذا  الداء  هذا  ن�شاط 
اأرجية  يعانون  كانوا 
غ��ذائ��ي��ة، وف��ق بحث 

اأُجري اأخريًا.

يعاين كثريون من اآلم الرقبة اأو الظهر، وعادة تكون اأ�شبابها اجللو�س اخلاطئ وحمل اأ�شياء ثقيلة بطريقة خاطئة، ويعد غ�شروف 
الرقبة من اأكرث امل�شكالت املنت�شرة، ويحدث نتيجة متزق بالغ�شاريف الواقعة بني فقرات الرقبة.

ونقدم لكم طريقة للتخل�س من الآلم الناجتة عن غ�شروف الرقبة :

�شحة وتغذية

23

الثالثاء    29   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12769  
Tuesday   29   October   2019  -  Issue No   12769



24 الثالثاء    29   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12769  
Tuesday   29   October   2019  -  Issue No   12769

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29 العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29



الثالثاء    29   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12769  25
Tuesday   29   October   2019  -  Issue No   12769

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29



26 الثالثاء    29   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12769  
Tuesday   29   October   2019  -  Issue No   12769

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29



الثالثاء    29   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12769  27
Tuesday   29   October   2019  -  Issue No   12769

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29 العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  اأكتوبر  2019 العدد 12769 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  اأكتوبر  2019 العدد 12769 

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

اإعــــــالن رقــم: 2019-80

»ADAFZ00057« :اإلغـاء الرخ�ضـة رقــم
�شاحب الرخ�شة:�شركة اإل اإف يف ل�شت�شارات الطريان اأيه بي - فرع

LFV Aviation Consulting AB - Branch  

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

تعلن املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي عن اإلغاء الرخ�شة املذكورة.

فعلى كل �شخ�س اأو جهة اأي حق اأو اعرتا�س مراجعة املنطقة 

احلرة ملطارات اأبوظبي خالل اأ�شبوعني من تاريخ الإعالن دون 

حتمل املنطقة اأدنى م�شوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 12769 
بتاريخ 2019/10/29

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/3173  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كا�سيك بيلدرز للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/توب 
�سكاي لتجارة املعدات الن�سائية - فرع دبي وميثله:را�سد عبداهلل ح�سن عبود احلفيتي قد اأقام عليك 
الدعوى مو�سوعها قبول الدعوى وقيدها وحتديد اقرب جل�سة لنظرها واعان اخل�سوم بائحتها 
الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ )121.750( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى متام ال�سداد الزام املدعي عليها ب�سداد قيمة اليجار ال�سهري للرافعة وذلك من �سهر يوليو 
بت�سليم  املدعي عليها  الزام  القانونية %12  الفائدة  الفعلي للرافعة بال�سافة اىل  2019 حتى ت�سليم 
مبلغ  ب�سداد  عليها  املدعي  ال��زام  ال�سرر  الدعوى مع �سمان  الرافعة مو�سوع  ف��وري  وب�سكل  املدعية 
وامل�ساريف  الر�سوم  عليها  امل��دع��ي  ال���زام  امل���ادي  ال�سرر  ع��ن  التعوي�ص  �سبيل  على  دره��م   )50.000(
ال�����س��اع��ة:08:30 �ص  امل���واف���ق:2019/11/5  الثاثاء  ي��وم  لها جل�سة  امل��ح��ام��اة.وح��ددت  اتعاب  ومقابل 
بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
اعالن حكم بالن�صر

                        يف  الدعوى رقم 2019/1973  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- ذا لينك �ص.م.ح - وميثلها املدير ال�سيد/�سيد حممد مهدي �سيد 
مرت�سى �سفوي جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
اأ�ص.ال  جوفيمري  ل�سالح/�سركة  اع��اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2019/6/27 بتاريخ  
وقدره  مبلغ  لها  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  فيا مريين  ماريا  ج��وزى  وميثلها 
)55.051/99( يورو او ما يعادله مبلغ )250.000( درهم مع الزامها بالفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2018/7/4 وحتى متام ال�سداد والزمتها 
قابا  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومببلغ  بامل�ساريف 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

خديجه  امل������دع������و/  ف����ق����د 
اوغ��������ن��������دا   ، ن������ا�������س������ول������و 
رقم  �سفره  ج��واز  اجلن�سية 
يرجى   )B1170288(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
اقرب  او  اوغ���ن���دا  ب�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
�ساه  ����س���م���ري  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
الهند   ، ن��������واز  �����س����اه  ن��������واز 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
P3452191(يرجى  (
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات. 

فقدان جواز �ضفر
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تعلن �سركة الإمارات للمواقف بالتعاون مع القيادة العامة ل�سرطة دبي ملالكي ومرتهني املركبات املذكورة يف الك�سف اأدناه والتي م�سى على حجزها مدة ثاثة اأ�سهر اأو اأكرث، دون قيام ماليكها بالإجراءات 
الازمة لاإفراج عنها، ب�سرورة مراجعة �سركة الإمارات للمواقف خال �سهر من تاريخ ن�سر هذا الإعان، واإل فاإنه �سيتم بيعها باملزاد العلني اللكرتوين من خال �سركة المارات للمزادات على موقعها 

اللكرتوين WWW.EMIRATESAUCTION.COM  وملزيد من املعلومات يرجى الت�سال على الهاتف رقم: )800-666666(
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602520FOTON SUP 2008DubaiD69544LVAV2MW538C0032922019 06 30120EPS 170337264645
602531NISSAN PATHFINDER 2002DubaiO59127JN8AR05Y12W5261962019 06 30120EPS 170337262511
602532KIA SPORTAGE 2008DubaiJ96453KNAJE5523874992892019 06 30120EPS 170337264460
602536INFINITI I30 1999DubaiI79133JNKCA21A9XT7565612019 06 30120EPS 170337262676
602540HONDA CIVIC 2000DubaiH147851HGEJ8245YL0100522019 06 30120EPS 17033726244
602556NISSAN ALTIMA 2008DubaiG49361N4BL21D38C1535512019 06 30120EPS 17033726457
602562TOYOTA CAMRY 2005DubaiG242396T1BE32K25X4974162019 06 30120EPS 17033726 287128
602567MAZDA E2000 1999DubaiK25814JM3SR31E0X01153992019 06 30120EPS 17033726 284407           
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602568TOYOTA YARIS 2007DubaiI44860JTDBW9230710695842019 06 30120EPS 17033726 286118
602571INFINITI EX37 2013DubaiF60543JNRBJ0HR3DM2401482019 06 30120EPS 170337262711
602604VOLKSWAGEN POLO 1997DubaiC17133WVWZZZ6NZVY2039892019 06 30120EPS 170337266523
602609DAIHATSU CHARADE 1994DubaiB65873JDAG200S0005097882019 06 30120EPS 170337261222
602612NISSAN MURANO 2005DubaiE11501JN8AZ08T85W3099582019 06 30120EPS 17033726 287462
602613HONDA CIVIC 2007DubaiH89829JHMFD16247S4138392019 06 30120EPS 170337261513
602620BMW 745 2002DubaiN36631WBAGN61052DP803312019 06 30120EPS 170337266000
602621CHRYSLER SEBRING 2001DubaiM379911C3EL56U51N6173742019 06 30120EPS 1703372638
602631KIA PICANTO 2006DubaiE96180KNABA24306T3286602019 06 30120EPS 170337264245
602635TOYOTA COROLLA 1998DubaiB14154JTB53AEB1W00183852019 06 30120EPS 170337262936
602644TOYOTA COROLLA 2008DubaiB62911JTDBZ42E8890137462019 06 30120EPS 170337263140
602648GOLF 1994   DubaiA33947WVWZZZ1HZRW5113062019 06 30120EPS 170337266497
602649CHEVROLET OPTRA 2005DubaiD38849KL1JJ58665K1847092019 06 30120EPS 170337263774
602667DODGE DURANGO 2000DubaiF154681B4HS28Z0YF2159592019 06 30120EPS 17033726 286216
602672MITSUBISHI LANCER 2010DubaiK21525JMYSRCS1AAU7116782019 06 30120EPS 170337262010
602683KIA SEDONA 2006DubaiN38260KNDMB2335660379842019 06 30120EPS 170337264539
602689HONDA ACCORD 2004DubaiJ73948JHMCM565511112019 06 30120EPS 17033726 290581
602691CHEVROLET CAPRICE LS 2008DubaiE340976G1MZ55H38L1114422019 06 30120EPS 17033726967
602699NISSAN SUNNY 2001DubaiG25803JN1FN61C31W0016982019 06 30120EPS 170337262389
602701TOYOTA RAV4 2007DubaiD10384JTMBD31V9751154442019 06 30120EPS 170337263687
602709NISSAN SUNNY 1998DubaiB36165JN1BBAB14Z03211692019 06 30120EPS 170337262206
602714CHEVROLET EPICA 2007DubaiH62875KL1VJ52K77B0256612019 06 30120EPS 170337263851
602719DAIHATSU SIRION 2008DubaiI72002JD1GM3030810005532019 06 30120EPS 170337261212
602721TOYOTA LAND CRUISER 2007DubaiD3402JTEHJ09J2751623932019 06 30120EPS 170337263368
602735NISSAN PATHFINDER 1997DubaiN81821JN8AR05Y9VW1625202019 06 30120EPS 170337262519
602752TOYOTA COROLLA 2005DubaiF42714JTDBW23E2530708882019 06 30120EPS 170337263059
602753BMW 750LI 2006DubaiB46857BG1032 1291802019 06 30120EPS 17033726 291182
602760CHEVROLET LUMINA 2003DubaiN461706G1YK51B83L9279832019 06 30120EPS 17033726975
602768HONDA CIVIC 2004DubaiG426712HGES16504H6291072019 06 30120EPS 17033726591
602788TOYOTA COROLLA 1993DubaiK69680EE100 40186132019 06 30120EPS 17033726 290279
602789HONDA ACCORD 2008DubaiK64689JHMCP26388C4290312019 06 30120EPS 170337261358
602791TOYOTA COROLLA 1998DubaiE19965JTB53AEB2W30005362019 06 30120EPS 17033726 286656
602793NISSAN SUNNY 2001DubaiD95139JN1EN61S11W0013942019 06 30120EPS 170337262364
602801INFINITI Q45 1997DubaiJ32416JN1BBAY33Z00004602019 06 30120EPS 170337262210
602803NISSAN ALTIMA 2005DubaiF190861N4AL11DX5C2138612019 06 30120EPS 17033726344
602810TOYOTA HIACE 2015DubaiB32719JTGSX23P7F61559542019 06 30120EPS 17033726 285746
602812NISSAN SUNNY 1998DubaiC20281JN1BDAB14Z03242872019 06 30120EPS 17033726 285860
602814MITSUBISHI LANCER 2009DubaiH80495JMYSTCY4A9U7021012019 06 30120EPS 170337262106
602817DAIHATSU CHARADE 2006DubaiA76907JD1GL1006610526352019 06 30120EPS 170337261184
602819VOLKSWAGEN GOLF 2001DubaiD31016WVWZZZ1JZ1W3028542019 06 30120EPS 170337266502
602821MITSUBISHI GALANT 1997DubaiF75164JMYSREA2AVZ0021872019 06 30120EPS 17033726 285221
602822AUDI A4 1996DubaiB91184WAUZZZ8DZTA0155782019 06 30120EPS 17033726 290226
602823HONDA CIVIC 2007DubaiC89551JHMFD16317S4056882019 06 30120EPS 170337261565
602826TOYOTA TERCEL 1997DubaiI24171JTB53EL50V00519272019 06 30120EPS 17033726 284399
602828MITSUBISHI LANCER 1998DubaiH31946JMYSNCK1AW00562019 06 30120EPS 17033726 286350
602829PORSCHE CAYENNE GTS 2014DubaiE96090WP1ZZZ92ZELA767172019 06 30120EPS 17033726 290535
602831MITSUBISHI LANCER 2008DubaiF91667JMYSTCY4A7U2019 06 30120EPS 17033726 290232
602835TOYOTA COROLLA 1993DubaiK43736AE101 30431222019 06 30120EPS 17033726 284479           
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602837CHEROKEE 1995  DubaiA879691J4FJ68VXSL5744202019 06 30120EPS 17033726 294778
602839HONDA CIVIC 1996DubaiN75084JHMEK35400S0083502019 06 30120EPS 17033726 299086
602843HONDA CIVIC 1997DubaiG179251HGEJ7252VL0223492019 06 30120EPS 17033726 296778
602844MITSUBISHI GALANT 1997DubaiC50226JMYSNEA2AVZ0033142019 06 30120EPS 17033726 293884
602845CHEVROLET LUMINA 2006DubaiF65256G1ZK52B56L8282062019 06 30120EPS 17033726 283767
602851NISSAN SUNNY 1995DubaiM54436JN1BBAB14Z03020912019 06 30120EPS 170337262194
602852FORD FOCUS 2008DubaiD29039WF0FD95L28VA384012019 06 30120EPS 170337266299
602861HONDA ACCORD 2007DubaiG50603JHMCM56507C4147582019 06 30120EPS 170337261294
602869FORD FOCUS 2007DubaiG56320WF0TD65P57LJ515142019 06 30120EPS 170337266348
602874TOYOTA COROLLA 2004DubaiA62475JTDBR23E4430927702019 06 30120EPS 170337262991
602881CHEVROLET CAMARO 1996DubaiE837802G1FP22K6T21385082019 06 30120EPS 17033726 297607
602883TOYOTA COROLLA 1992DubaiA98371EE9004543392019 06 30120EPS 17033726 294869
602893TOYOTA CAMRY 2006DubaiI269576T1BE32K36X5287722019 07 01119EPS 170337261010
602896FORD MUSTANG 1995DubaiH130871FALP4045SF1187952019 07 01119EPS 17033726 285680
602901CHEVROLET BARINA 2003DubaiA9094293CXH19J63C1529332019 06 30120EPS 17033726 290223
602905MITSUBISHI LANCER 1999DubaiB56984JMYSNCK1AXU0067852019 06 30120EPS 170337261910
602926TOYOTA CAMRY 2007DubaiE700966T1BE42K27X4309232019 06 30120EPS 170337261043
602928FORD MUSTANG 1991DubaiH311581FACP42E4MF1948562019 06 30120EPS 17033726 296512
602930HYUNDAI ACCENT 2016DubaiN59635KMHCT41B3GU0421552019 06 30120EPS 17033726 298937
602944MASERATI GRANTURISMO 2011DubaiC53452JHMES86742S4041192019 06 30120EPS 17033726 283989
602959MERCEDES S500 1999DubaiG6051WDB2201751A0175522019 06 30120EPS 170337266163
602964MAZDA 323 1997DubaiA29897JM7BA1133002112742019 06 30120EPS 170337261652
602966VOLKSWAGEN POLO 2002DubaiA49341WVWZZZ6NZ2Y0017052019 06 30120EPS 170337266522
602967TOYOTA YARIS 2007DubaiJ45079JTDKW9233750630582019 06 30120EPS 17033726 283513
602971TOYOTA YARIS 2007DubaiH69274JTDBW9232710342402019 06 30120EPS 17033726 284359
602979HONDA JAZZ 2005DubaiA48481JHMGD18825S4004622019 07 01119EPS 170337261606
602980TOYOTA CAMRY 1994DubaiL62571SXV1002593012019 07 01119EPS 17033726 290644
602987NISSAN SUNNY 2004DubaiG24682JN1EN61C44W0139082019 07 01119EPS 170337262354
602988PEUGEOT 407 2009DubaiF79147VF36DRFJF9L0010482019 07 01119EPS 170337265779
602989TOYOTA CAMRY 1993DubaiD13479JT2SK11E9P01813772019 07 01119EPS 17033726 285682
602990HONDA ACCORD 2009DubaiG51738JHMCP26739C4032632019 06 30120EPS 17033726 297382
602997TOYOTA COROLLA 2011DubaiJ15800RKLBV42E5B44169262019 07 01119EPS 170337265440
603010TOYOTA CAMRY 2009DubaiD459586T1BE42K89X5484312019 07 01119EPS 170337261089
603011FORD FOCUS 2004DubaiJ69397WF0SD94L74VR333392019 07 01119EPS 170337266314
603014HONDA CRV 2007DubaiC80823JHLRE48597C4145972019 07 01119EPS 170337261262
603037HONDA CIVIC 2009DubaiC56041JHMFD16279S4004562019 07 01119EPS 170337261537
603038HONDA ACCORD 2008DubaiF38624JHMCP26718C4229122019 07 01119EPS 170337261367
603078NISSAN ALTIMA 2012DubaiI442651N4AL2A94CC1387492019 06 30120EPS 17033726387
603093KIA CERATO 2016DubaiE72158KNAFJ4116G55555492019 06 30120EPS 170337264360
603094HONDA CIVIC 2005DubaiT97101JHMES862X5S4005362019 06 30120EPS 170337261436
603095KIA OPTIMA 2012DubaiD29783KNAGM4110C52016622019 06 30120EPS 170337264416
603108MAZDA 323 1999DubaiK35691JM7BJ1230X01030202019 07 01119EPS 170337261656
603109HONDA CIVIC 2006DubaiK76995JHMFD16376S4113952019 07 01119EPS 170337261583
603110MITSUBISHI LANCER 2000DubaiK27856JMYSRCK1AYU7767622019 07 01119EPS 170337261927
603117TOYOTA CAMRY 2009DubaiE421626T1BE42K19X5636752019 07 01119EPS 170337261036
603125MAZDA 323 2002DubaiA10463JM7BJ1237202048382019 07 01119EPS 170337261660
603127TOYOTA COROLLA 2005DubaiF7078JTDBR22E6531218492019 07 01119EPS 170337262976
603128PEUGEOT 307 2007DubaiB25766VF33CRFJF7S0088082019 07 01119EPS 17033726 287224
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603131TOYOTA CAMRY 2007DubaiF812446T1BE42K07X4020362019 07 01119EPS 17033726 291048
603133NISSAN ALTIMA 2008DubaiJ613321N4AL21D68C2297892019 07 01119EPS 17033726364
603154TRCEEL 1996  DubaiD98829EL5000233702019 07 01119EPS 17033726 290751
603164HONDA CITY 1999DubaiD66269MRH3A2646XP0302472019 07 01119EPS 170337265220
603167TOYOTA CAMRY 1998DubaiC270424T1BG22K2WU3336972019 07 01119EPS 17033726 287318
603175HONDA CIVIC 2008DubaiE72012JHMFD16248S4116102019 07 01119EPS 170337261514
603176TOYOTA ECHO 2002DubaiA23195JTDBW1334200369092019 07 01119EPS 170337263039
603183NISSAN SUNNY 2009DubaiA53661JN1FN61C69W0998162019 07 01119EPS 170337262407
603185NISSAN SUNNY 2002DubaiK11265JN1FN61S22W0067242019 07 01119EPS 170337262421
603189SUZUKI SX4 2009DubaiL42671JS2YC21S9951033782019 07 01119EPS 170337262729
603191TOYOTA COROLLA 2007DubaiJ86642JTDBW22E0731507302019 07 01119EPS 170337263051
603199PEUGEOT 306 2003DubaiP25867VF32AKFWR430667172019 07 01119EPS 170337265735
6032562003   DubaiEXP96148JHMCM56503C4019412019 07 01119EPS 170337261291
603262VOLVO XC90 2007DubaiG29217YV1CZ9854713775172019 07 01119EPS 170337266559
603268TOYOTA CAMRY 1995DubaiJ724084T1SK12E3SU6043302019 07 01119EPS 17033726 290443
603278HONDA CITY 2012DubaiI15547MRHGM2645CP0208622019 07 01119EPS 170337265253
603299TOYOTA YARIS 2008DubaiG63844JTDKW9231850954302019 07 01119EPS 170337263183
603301SIRION 2004  DubaiEXP49951JD1GM1003415562012019 07 01119EPS 170337261187
603305DAIHATSU CHARADE 2006DubaiF35422JD1GL1008610505012019 07 01119EPS 170337261186
603308TOYOTA ECHO 2000DubaiA73418JTDBW1334Y00088752019 07 01119EPS 170337263042
603315TOYOTA HIACE 2014DubaiP52033JTFPX22P6E00477432019 07 01119EPS 17033726 284683
603316MAZDA 323 1999DubaiC74769JM7BJ12M6X01087812019 07 01119EPS 170337261671
603344TOYOTA HIACE 1999DubaiH62770JT4ZA119XX00329562019 07 01119EPS 17033726 284949
603358FORD TAURUS 2011DubaiK411451FAHP2EW9BG1880722019 07 01119EPS 1703372674
603368HYUNDAI GETZ 2006DubaiL74282KMHBT51D36U4708262019 07 01119EPS 170337263882
603372MITSUBISHI LANCER 2007DubaiF84197JMYSRCS1A7U7164312019 07 01119EPS 170337261969
603394MERCEDES S320 2004DubaiI43763WDB2201671A3928952019 07 01119EPS 170337266159
603396KIA SORENTO 2013DubaiC87520KNAKU8118D53165282019 07 01119EPS 170337264494
603415SUZUKI SWIFT 2008DubaiB98711JS2ZC21S1854025272019 07 01119EPS 170337262734
603417MITSUBISHI LANCER 2005DubaiF62013JMYSRCS1A5U7773612019 07 01119EPS 170337261945
603426NISSAN SUNNY 2001DubaiB18622JN1EN61S41W0044182019 07 01119EPS 17033726 286533
603429TOYOTA HIACE 2005DubaiH25768JTEBU25J7550257672019 07 01119EPS 170337263339
603435VOLKSWAGEN BEETLE 2003DubaiK68762WVWZZZ9CZ3M6222792019 07 01119EPS 170337266531
603447KIA SPORTAGE 2002DubaiG64284KNAJA5437251511642019 07 01119EPS 170337264458
603465HYUNDAI H1 2004DubaiB87242KMJWWH7W64U6093762019 07 01119EPS 170337264235
603466CHEVROLET ASTRO 2000DubaiM978941GNEL19W1YB1440612019 07 01119EPS 17033726168
603488KIA OPTIMA 2003DubaiC50096KNAGD2226352477352019 07 01119EPS 17033726 290124
603489MITSUBISHI LANCER 2009DubaiG93501JMYSRCS1A9U7276802019 07 01119EPS 17033726 290376
603491TOYOTA COROLLA 2011DubaiN19959RKLBV42E2B44196992019 07 01119EPS 170337265422
603493HONDA ACCORD 2009DubaiG59819JHMCP26319C4030642019 07 01119EPS 17033726 290484
603494MAZDA 626 1999DubaiI97437JM7GF12SXX11144542019 07 01119EPS 170337261722
603498MAZDA 626 GLX 1998DubaiJ26813JM7GF12S7W11061472019 07 01119EPS 17033726 284411
603500TOYOTA CAMRY 1997DubaiD84430SXV10LDWPNKV2019 07 01119EPS 17033726 285403
603501TOYOTA CAMRY 1999DubaiE235194T1BG22K1XU9108522019 07 01119EPS 17033726792
603502LEXUS GS 300 1995DubaiK48041JT8JS47E3S00887002019 07 01119EPS 170337262913
603505MERCEDES S320 1999DubaiG3049WDB2200651A0450962019 07 01119EPS 17033726 287197
603508TOYOTA COROLLA 1993DubaiL41940EE10040101352019 07 01119EPS 17033726 287240
603509NISSAN ALTIMA 2008DubaiJ244041N4AL21D78C1199642019 07 01119EPS 17033726367           
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603518TOYOTA CAMRY 1995DubaiL863694T1SK11E6SU5435422019 07 01119EPS 17033726 290152
603534MITSUBISHI LANCER 2009DubaiE45083JMYSTCY4A9U7039562019 07 01119EPS 170337262108
603535GMC SAVANA 1998DubaiJ756581GDFG15R3W10128382019 07 01119EPS 17033726143
603541HONDA JAZZ 2008DubaiK37967JHMGD38658S4005042019 07 01119EPS 170337261615
603548NISSAN SUNNY 1992DubaiN25949BEABI30150992019 07 01119EPS 17033726 284408
603550FORD FOCUS 2003DubaiM94410WF0SD94L73VA798912019 07 01119EPS 170337266313
603564PEUGEOT 206 2004DubaiK56485VF32DNFUR4W0082832019 07 01119EPS 170337265746
603565NISSAN SENTRA 2016DubaiR51710MNTBB7A95G60338922019 07 01119EPS 170337265051
603569NISSAN SENTRA 2016DubaiR51709MNTBB7A98G60334342019 07 01119EPS 170337265066
603570NISSAN SENTRA 2016DubaiR51713MNTBB7A96G60336432019 07 01119EPS 170337265056
603572NISSAN SENTRA 2016DubaiR51712MNTBB7A96G60335002019 07 01119EPS 170337265055
603574FORD FOCUS 2008DubaiD60129WF0TD34L38VR807322019 07 01119EPS 170337266326
603576GEELY GC2 2015DubaiR51705LB37122Z7GX4021102019 07 01119EPS 170337264592
603578MITSUBISHI LANCER 2008DubaiL39595JMYSTCY4A8U7127802019 07 01119EPS 170337262103
603587FORD EDGE 2009DubaiE484712FMDK48C39BA577062019 07 01119EPS 17033726552
603593NISSAN SENTRA 2016DubaiR51711MNTBB7A96G60339962019 07 01119EPS 170337265057
603602PEUGEOT 307 2004DubaiC67825VF33CRFNF4Y0100142019 07 01119EPS 17033726 285045
603603AUDI A4 2004DubaiI10726WAUJS68E04A0889352019 07 01119EPS 170337265872
603615HONDA CITY 2004DubaiF62760MRHGD66224P9103722019 07 01119EPS 170337265225
603618FORD VISTA 2010DubaiD61014WF0TJ35P8ACJ391142019 07 01119EPS 17033726 283114
603622CHEVROLET LUMINA 2002DubaiB895306G1XK51B02L7651322019 07 01119EPS 17033726971
603644TOYOTA CAMRY 2005DubaiO439514T1BE32K05U0035522019 07 01119EPS 17033726753
603645MERCEDES 300 SE 1993DubaiO63627WDB1400321A1190462019 07 01119EPS 17033726 284955
603655MITSUBISHI LANCER 2015DubaiB74005JMYSRCY1AFU7170432019 07 01119EPS 170337262054
603659INFINITI QX4 1997DubaiE56587JNRAR05Y2VW0166962019 07 01119EPS 170337262706
603661NISSAN ALTIMA 2007DubaiN330781N4AL11D77C1054912019 07 01119EPS 17033726334
603666TOYOTA FJ CRUISER 2008DubaiE34793JTEBU11F18K0150262019 07 01119EPS 170337263320
603676NISSAN SUNNY 2013DubaiC77347MDHBN7AD3DG0227062019 07 01119EPS 170337264772
603685BLUE BIRD 1993  DubaiF583038DAU133013312019 07 01119EPS 17033726 290347
603692MITSUBISHI LANCER 2006DubaiJ82109JMYSRCS1A6U7717352019 07 02118EPS 17033726 283611
603694MITSUBISHI LANCER 2009DubaiB65938JMYSRCS1A9U7078782019 07 02118EPS 17033726 283745
603700PORSCHE CAYENNE 2006DubaiJ98020WP1ZZZ9PZ6LA082852019 07 01119EPS 170337266403
603712VOLKSWAGEN BEETLE 2001DubaiG21885WVWZZZ9CZ1M6487722019 07 01119EPS 17033726 286893
603720MITSUBISHI PAJERO 2006DubaiE18353JMYLRV73W6J7133532019 07 01119EPS 170337261835
603722CADILLAC STS 2002DubaiG423471G6KY54932U1366142019 07 01119EPS 17033726136
603746VOLKSWAGEN PASSAT 2006DubaiM71533WVWBM23C06P1888112019 07 02118EPS 17033726 299060
603747JEEP CHEROKEE 2000DubaiH518001J4FF48S8YL2159302019 07 02118EPS 17033726 284279
603755CHEVROLET CAPTIVA 2011DubaiI74592KL1FC1C47BB0829612019 07 01119EPS 170337263753
603760CHEVROLET TAHOE 2010DubaiH90161GNUKBE07AR2428682019 07 01119EPS 17033726183
603773TOYOTA CAMRY 2003DubaiE318706T1BE32K83X3804532019 07 02118EPS 17033726 297524
603777TOYOTA CAMRY 2008DubaiD290216T1BE42K58X5055832019 07 02118EPS 17033726 298024
603778NISSAN SUNNY 1998DubaiG41018JN1BDAB14Z03255642019 07 02118EPS 17033726 283943
603783MAZDA 3 2006DubaiD39385JM7BK2265611557172019 07 02118EPS 17033726 298255
603797CHEVROLET EPICA 2007DubaiH67430KL1VJ53K27B0426252019 07 02118EPS 170337263858
603803MITSUBISHI LANCER 2006DubaiA72912JMYSRCS1A6U7766282019 07 01119EPS 170337261954
603804HONDA CIVIC 2008DubaiD35640JHMFD16778S4140892019 07 01119EPS 170337261597
603811MERCEDES C200 1995DubaiI38577WDB2020281F2038102019 07 01119EPS 17033726 287038
603812HYUNDAI I10 2008DubaiD75590MALAM51BX8M0501532019 07 01119EPS 170337264673           
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603816HONDA ACCORD 2009DubaiL75564JHMCP26319C4024332019 07 01119EPS 170337261340
603818MITSUBISHI LANCER 2009DubaiE58839JMYSRCS1A9U7060442019 07 01119EPS 170337261987
603821MITSUBISHI LANCER 2010DubaiP58197JMYSTCY4AAU7050222019 07 01119EPS 170337262117
603822TOYOTA COROLLA 1994DubaiM40347EE10000026182019 07 01119EPS 17033726 287151
603823HONDA ACCORD 2003DubaiB64847JHMCM56533C4072022019 07 01119EPS 170337261302
603825DODGE RAM 2004DubaiD907981D7HU18D84S6738652019 07 01119EPS 1703372662
603826TOYOTA RAV4 2004DubaiC36906JTEHH20V2402658322019 07 01119EPS 170337263358
603861HONDA ACCORD 2005DubaiA99286JHMCM56715C4126002019 07 02118EPS 17033726 294874
603864CHEVROLET EPICA 2006DubaiF96546KL1VJ58Z56B1811212019 07 02118EPS 17033726 296542
603873NISSAN MAXIMA 1999DubaiI44283JN1CA21S1XT1768812019 07 02118EPS 17033726 299910
603874HONDA CITY 2005DubaiF57379MRHGD66205P0104852019 07 02118EPS 17033726 296674
603876DAIHATSU CHARADE 2006DubaiH541441D1GL1006610525992019 07 02118EPS 17033726 284281
603879HONDA CIVIC 2005DubaiI17379JHMES16775S4004952019 07 02118EPS 17033726 283059
603880HONDA ACCORD 2001DubaiG36671JHMCF86391C4027552019 07 02118EPS 17033726 297083
603881FORD FOCUS 2003DubaiE33928WF0SD95L63VA674072019 07 02118EPS 17033726 297591
603882RENAULT KOLEOS SUV 2014Dubain47845VF1VYRCY4EC4990992019 07 02118EPS 17033726 298860
603892NISSAN SUNNY 2000DubaiF50557JN1BB41S2YW0060022019 07 02118EPS 17033726 283756
603895LEXUS IS 300 2000DubaiJ63807JTHBD1824100110572019 07 02118EPS 17033726 2100610
603896TOYOTA COROLLA 2005DubaiF80253JTDBW23E7500932312019 07 02118EPS 17033726 297057
603897TOYOTA ECHO 2005DubaiE69613JTDBW1336500887902019 07 02118EPS 17033726 298371
603901VOLKSWAGEN BEETLE 2001DubaiG51279WVWZZZ9CZ1M6140652019 07 02118EPS 17033726 297376
603902DAIHATSU SIRION 2004DubaiD9846JD1GM1007415553602019 07 02118EPS 17033726 298439
603904TOYOTA YARIS 2008DubaiI7082JTDBT9238812045152019 07 02118EPS 17033726 2100442
603908JEEP CHEROKEE 2006DubaiE541801J8GL58K46W2774182019 07 02118EPS 17033726 297990
603910FORD MUSTANG 2002DubaiO253091FAFP44422F1167192019 07 02118EPS 17033726 283159
603932TOYOTA LAND CRUISER 2012DubaiM2860JTMHU09J5C50571432019 07 02118EPS 17033726 299807
603934JEEP CHEROKEE 2003DubaiD525051J4GL48K73W7016482019 07 02118EPS 17033726 284180
603940KIA CARENS 2006DubaiE58813KNAFC5269654450682019 07 02118EPS 17033726 298058
603942MITSUBISHI LANCER 2006DubaiF44028JMYSTCS3A6U7762872019 07 02118EPS 17033726 283687
603943TOYOTA CAMRY 2002DubaiD501706T1BG22K92X4849682019 07 02118EPS 17033726 297498
603949INFINITI QX4 1999DubaiO66540JNRAR05Y2XW0488742019 07 02118EPS 17033726 283256
603957FORD EXPLORER 2005DubaiA942061FMZU73E05ZA038462019 07 02118EPS 17033726 294796
603966MITSUBISHI LANCER 2005DubaiI51787JMYSRCS1A5U7743402019 07 02118EPS 17033726 283070
603967TOYOTA CAMRY 2008DubaiM957196T1BE42K08X4614752019 07 02118EPS 17033726 299362
603968NISSAN ALTIMA 2013DubaiO913141N4AL3AP8DC2295142019 07 02118EPS 17033726 2101946
603969NISSAN PATHFINDER 2005DubaiP62551JN8DR05Y35W8003402019 07 02118EPS 17033726 2102706
603972INFINITI QX4 1998DubaiE10603JNRAR05Y0WW0262902019 07 02118EPS 17033726 298590
603976NISSAN ARMADA 2006DubaiH417105N1AA08B46N7262022019 07 02118EPS 17033726 296805
603981TOYOTA CAMRY 1998DubaiP897544T1BG22K5WU2793612019 07 02118EPS 17033726 2102047
603983HONDA ACCORD 2001DubaiH82366JHMCF86341C4030982019 07 02118EPS 17033726 2101029
603988TOYOTA COROLLA 2003DubaiI67610JTDBW23E7300582342019 07 02118EPS 170337263065
603992BMW X5 2006DubaiG23770WBAFA91046LH734262019 07 02118EPS 17033726 296916
603993NISSAN ARMADA 2009DubaiM474695N1AA08C19N6004112019 07 02118EPS 17033726879
603999HONDA CIVIC 2003DubaiC94540JHMES86163S4001482019 07 02118EPS 17033726 297488
604000HONDA CIVIC 1992DubaiD80504JHMEG86100S0304202019 07 02118EPS 17033726 298127
604007NISSAN MURANO 2006DubaiL83574JN8AZ08W76W0079312019 07 02118EPS 17033726 299353
604010SUZUKI APV 2013DubaiM69811MHYDN7A3XDJ3003372019 07 02118EPS 17033726 298994           

(993)    

604024HONDA CRV 1999DubaiG54874JHLRD1857XC4008282019 07 02118EPS 17033726 296258
604030TOYOTA COROLLA 2013DubaiB68151RKLBV42E8D44664812019 07 02118EPS 17033726 283746
604035NISSAN TIIDA 2011DubaiL377903N1BC1C78BK2106792019 07 02118EPS 17033726 283947
604036TOYOTA COROLLA 1994DubaiK48169EE10040417372019 07 02118EPS 17033726 299759
604045CHEVROLET EPICA 2005DubaiF81069KL1VJ52ZX5B1523652019 07 02118EPS 17033726 283841
604051NISSAN TIIDA 2011DubaiD748023N1BC1C72BK2093172019 07 02118EPS 17033726 297974
604061TOYOTA INNOVA 2006DubaiB19075MHFXX43G1600030302019 07 02118EPS 17033726 293867
604063TOYOTA YARIS 2010DubaiH45963JTDKW9230A51477792019 07 02118EPS 17033726 284274
604064NISSAN ALTIMA 2005DubaiO852301N4AL11D75C3630712019 07 02118EPS 17033726 2103077
604067TOYOTA CAMRY 1996DubaiC36102SXV1003465052019 07 02118EPS 17033726 294670
604068HONDA ACCORD 2007DubaiL68466JHMCM56557C4154842019 07 02118EPS 17033726 299126
604073MITSUBISHI LANCER 2008DubaiE69653JMYSRCS1A8U7414142019 07 02118EPS 17033726 298373
604078TOYOTA COROLLA 2003DubaiH46069JTDBR23E1330666122019 07 02118EPS 17033726 296886
604079PEUGEOT 407 2006DubaiO28815VF36DRFNE6L0020122019 07 02118EPS 17033726 299623
604100HONDA JAZZ 2007DubaiI55825JHMGD38417S4005622019 07 01119EPS 170337261607
604111BMW X5 2003DubaiC74709WBAFA51083LT403992019 07 02118EPS 170337265950
604113LEXUS ES 300 2002DubaiE31487JTHBF30G3250042632019 07 02118EPS 17033726 285670
604125NISSAN TIIDA 2016DubaiS51970MNTBC2C95G60104782019 07 02118EPS 170337265089
604127LEXUS GS 300 2000DubaiN48093JT8BD68S7Y01108352019 07 02118EPS 170337262838
604131NISSAN ALTIMA 2013DubaiF602881N4AL3A9XDC2139942019 07 02118EPS 17033726433
604134MITSUBISHI ECLIPSE 2002DubaiR780294A3AE85H72E0215942019 07 02118EPS 17033726 290815
604135HYUNDAI TUCSON 2009DubaiE65991KMHJM81B99U9113552019 07 02118EPS 170337264165
604136PEUGEOT 206 2007DubaiJ53090VF32AKFWR7W0034852019 07 02118EPS 17033726 291309
604142CMC VERYCA 2013DubaiB97045RKMCP724XDY1125062019 07 02118EPS 170337265472
604143MERCEDES ML55 2001DubaiN55279WDC1631721A2077452019 07 02118EPS 170337266204
604145TOYOTA CAMRY 2015DubaiK801134T1BF1FK4FU9032542019 07 02118EPS 17033726772
604150LAND ROVER FREELANDER 2005DubaiQ50648SALLNABG25A4527822019 07 02118EPS 170337265530
604153LEXUS ES 300 2002DubaiU24952JTHBF30G2200259092019 07 02118EPS 170337263546
604155MAZDA 3 2007DubaiJ25645JM7BK3266713445452019 07 02118EPS 170337261686
604159TOYOTA YARIS 2007DubaiR73684JTDKW9235750599202019 07 02118EPS 170337263213
604174HONDA ACCORD 2000DubaiN228011HGCG5673YA1125832019 07 03117EPS 17033726203
604176BMW 525 2001DubaiP62907WBADT41051GY231862019 07 03117EPS 17033726 290648
604181HYUNDAI SONATA 2015DubaiT584605NPE34AF9FH0769652019 07 03117EPS 17033726927
604184NISSAN ALTIMA 2012DubaiQ937301N4AL2A91CC1362462019 07 03117EPS 17033726379
604185PEUGEOT PARTNER 2015DubaiR84479VF37ANFU4FJ5149012019 07 03117EPS 170337265784
6041882000 93  DubaiI91712YS3DD78T1Y70130872019 07 03117EPS 170337266544
604190TOYOTA COROLLA 1998DubaiB87064JTB72EEB0W40009372019 07 03117EPS 170337262949
604193LEXUS ES 300 1997DubaiK14632JT8BF22G3V00101192019 07 03117EPS 170337262853
604212TOYOTA CAMRY 1998DubaiD641596T153SK20WX3406852019 07 02118EPS 17033726 284958
604213MITSUBISHI LANCER 2009DubaiK83057JMYSTCS3A9U7136682019 07 02118EPS 170337262101
604214NISSAN TIIDA 2007DubaiJ2437JN1CC13C17T0039542019 07 02118EPS 17033726 287192
604221TOYOTA CAMRY 2008DubaiC408356T1BE42K28X5251582019 07 02118EPS 17033726 287159
604223HONDA ACCORD 1995DubaiR242031HGCE1897SA0100002019 07 02118EPS 17033726201
604226TOYOTA CAMRY 2004DubaiI385334T1BE32K74U3217472019 07 02118EPS 17033726 2100582
604228HONDA CIVIC 2010DubaiJ74923JHMFD1632AS4038612019 07 02118EPS 17033726 2100837
604229TOYOTA COROLLA 1997DubaiA49160AE10101766452019 07 02118EPS 17033726 294329
604230MAZDA 323 GLX 1992DubaiO63676BG10621068872019 07 02118EPS 17033726 2103013
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604232MITSUBISHI LANCER 2008DubaiN45991JMYSRCS1A8U7368602019 07 02118EPS 17033726 284292
604233KIA CERATO 2014DubaiO81421KNAFX4117E51376572019 07 02118EPS 17033726 2103009
604241TOYOTA YARIS 2010DubaiB51763JTDKW9233A51456712019 07 02118EPS 17033726 291173
604242NISSAN ALTIMA 2013DubaiE425971N4AL3A96DC1830532019 07 02118EPS 17033726420
604247TOYOTA COROLLA 2008DubaiF23243JTDBZ42E68J0111982019 07 02118EPS 17033726 287025
604248FORD MUSTANG 2004DubaiC983621FAFP42X34F1817902019 07 02118EPS 17033726 284583
604249VOLKSWAGEN BORA 2004DubaiO21877WVWZZZ1JZ4W008632019 07 02118EPS 17033726 299542
604250CHEVROLET MALIBU 2014DubaiK41964KL1GM5E53EB0097972019 07 02118EPS 17033726 298657
604251SUZUKI SWIFT 2009DubaiE29017JS2ZC21S9954082062019 07 02118EPS 17033726 297461
604255FORD MUSTANG 1994DubaiG904571FALP45T3RF1959522019 07 02118EPS 17033726 292614
604263HONDA CIVIC 2001DubaiD65391JHMES86341S4050102019 07 02118EPS 17033726 284966
604264NISSAN ALTIMA 2008DubaiM99771L21D88C2802432019 07 02118EPS 17033726 284588
604266PEUGEOT 407 2006DubaiH35571VF36DRFJF6L0031782019 07 02118EPS 170337265776
604273FORD FOCUS 2007DubaiP82025WF0TD63F77LD392542019 07 02118EPS 170337266343
604276TOYOTA YARIS 2007DubaiE36163JTDBW923X710578942019 07 02118EPS 17033726 286683
604279HONDA CIVIC 1998DubaiC22427JHMEK3640WS0060582019 07 02118EPS 17033726 285871
604283HONDA ACCORD 2002DubaiE63557JHMCF86352C4073412019 07 02118EPS 170337261280
604287KIA CERATO 2015DubaiL81764KNAFZ6132F53318312019 07 02118EPS 170337264402
604289INFINITI 35FX 2008DubaiG63134JN8AS05Y48X0185372019 07 02118EPS 17033726 290651
604293TOYOTA CAMRY 2004DubaiO238506T1BE32K04X4215802019 07 02118EPS 17033726 287031
604295HONDA CRV 2001DubaiA27245JHLRD18591C4000762019 07 02118EPS 170337261248
604297MITSUBISHI LANCER 2008DubaiK30295JMYSTCY4A8U7395152019 07 02118EPS 17033726 286238
604300NISSAN TIIDA 2011DubaiJ724833N1BC1C62BK2034612019 07 02118EPS 17033726 2100764
604303FORD EDGE 2007DubaiI547902FMDF48C87BA980502019 07 02118EPS 17033726 2100073
604304NISSAN ALTIMA 2008DubaiD240811N4AL21D18C1082502019 07 02118EPS 17033726 287125
604308CMC VERYCA 2015DubaiD63907RKMCP7240FY1365882019 07 02118EPS 17033726 293275
604310MITSUBISHI OUTLANDER 2011DubaiE74779JMYXTCW5WBU7118432019 07 02118EPS 170337262168
604314TOYOTA CAMRY 2011DubaiG344066T1BE42K4BX7261012019 07 02118EPS 17033726 286555
604315KIA CERATO 2013DubaiB65027KNAFT4110D59774182019 07 02118EPS 170337264382
604320MAZDA 3 2009DubaiN62204JM7BK3265914671122019 07 02118EPS 17033726 290637
604323NISSAN TIIDA 2008DubaiK65503JN1CC13C08T0152019 07 02118EPS 17033726 284967
6043321993   DubaiH92490CD714000832019 07 02118EPS 17033726 285509
604335RENAULT MEGANE 2012DubaiB91721VF1BZBCT9CR5948622019 07 02118EPS 170337265655
604336HONDA CIVIC 2009DubaiL18871JHMFD16299S4046852019 07 02118EPS 170337261551
604339TOYOTA COROLLA 2005DubaiH56345JTDBR3L7502006422019 07 02118EPS 17033726 290258
604346MITSUBISHI LANCER 2003DubaiF16490JMYSRCS1A3U7772642019 07 02118EPS 170337261932
604356TOYOTA YARIS 2007DubaiG12146JTDBW9233710616422019 07 02118EPS 17033726 285677
604357NISSAN ALTIMA 2005DubaiP989181N4AL11D75C3606552019 07 02118EPS 17033726332
604358DAEWOO LANOS 2002DubaiE13905KLATA69YE2B6922012019 07 02118EPS 170337263871
604369NISSAN ALTIMA 2016DubaiE619151N4AL3A9XGC1043882019 07 02118EPS 17033726434
604371CHEVROLET SONIC 2012DubaiD47006KL1JJ6CE8CB0538162019 07 02118EPS 170337263781
604372JEEP CHEROKEE 2001DubaiF959821J4FF48S51L5774622019 07 02118EPS 17033726252
604382KIA PICANTO 2013DubaiK33104KNABE5120DT4706352019 07 02118EPS 170337264252
604386MITSUBISHI GALANT 2004DubaiE85941JMYSREA2A4Z701782019 07 02118EPS 17033726 291287
604400FORD ESCAPE 2009DubaiK447061FMCU92G79KA230592019 07 02118EPS 1703372691
604404HONDA CIVIC 1998DubaiB32411JHMEK3640WS0087492019 07 02118EPS 17033726 286357
604405NISSAN ALTIMA 2005DubaiF537681N4AL11D95C3235602019 07 02118EPS 17033726 284769           
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604410HONDA CIVIC 2012DubaiG86574JHMFB2628CS4010842019 07 02118EPS 170337261469
604411HONDA CIVIC 2011DubaiM30214JHMFD1626BS4006502019 07 02118EPS 170337261531
604417MAZDA 323 2003DubaiF60313JM7BJ12M3312174002019 07 02118EPS 170337261668
604418NISSAN ALTIMA 2013DubaiC502351N4AL3A97DC2239472019 07 02118EPS 17033726423
604432TOYOTA CORONA 1988DubaiA81404AT17100305582019 07 02118EPS 17033726 285319
604433FORD FOCUS 2008DubaiN91080WF0TD34L08VK515382019 07 02118EPS 170337266325
604438TOYOTA YARIS 2010DubaiG63390JTDKW9235A51495302019 07 02118EPS 170337263217
604453KIA RIO 2006DubaiF76135KNADE2413661285302019 07 02118EPS 170337264297
6044541992   DubaiG38276CB712507172019 07 02118EPS 17033726 287033
604456MITSUBISHI LANCER 2001DubaiM62019JMYSP0K1A1U77052019 07 02118EPS 17033726 2103128
604465PEUGEOT 307 2004DubaiF91642VF33CNFUE4S0278992019 07 02118EPS 170337265753
604466NISSAN ALTIMA 2005DubaiG526531N4AL11DX5C3755402019 07 02118EPS 17033726346
604471NISSAN SUNNY 2004DubaiG21679JN1BN61CX4W0092042019 07 02118EPS 170337262245
604472TOYOTA CAMRY 1994DubaiI685844T1SK12E4RU3568602019 07 02118EPS 17033726 290203
604473MERCURY MOUNTAINEER 2008DubaiC66144M2EU47E68UJ032942019 07 02118EPS 17033726720
604477HYUNDAI ACCENT 2004DubaiB15361KMHCG41G44U5750452019 07 02118EPS 170337263889
604481CHRYSLER NEON 2005DubaiG945711C3ES66C75D1832272019 07 02118EPS 1703372640
604493PEUGEOT 307 2005DubaiO95520VF33ARFNF5S0104852019 07 02118EPS 17033726 290527
604502PEUGEOT 307 2004DubaiM81775VF33CNFUE4S0279192019 07 02118EPS 170337265754
604503JEEP CHEROKEE 2006DubaiI146801J4GR48K36C1284142019 07 02118EPS 17033726 285924
604504HYUNDAI ACCENT 2014DubaiK30247KMHCT41D8EU4728582019 07 02118EPS 170337263979
604505KIA CERATO 2013DubaiE63621KNAFW4116D56865572019 07 02118EPS 170337264388
604515PORSCHE CAYENNE 2005DubaiJ71688WP1ZZZ9PZ5LA822242019 07 02118EPS 170337266402
604517HYUNDAI MATRIX 2003DubaiJ54355KMHPM81D73U0764692019 07 02118EPS 17033726 284772
604522CHEVROLET EPICA 2004DubaiC49653KL1VJ58Z44B0918892019 07 02118EPS 17033726 284668
604555HYUNDAI ACCENT 2006DubaiH17759KMHCM41A86U0242672019 07 03117EPS 1833590852757
604562MITSUBISHI GALANT 2005DubaiC18862JMYSREA2A57702019 07 03117EPS 1833590852814
604563HYUNDAI ELANTRA 2014DubaiO38233KMHDG41C1EU8865952019 07 03117EPS 1833590860364
604564TOYOTA YARIS 2012DubaiG34733JTDKW9D38CD5131402019 07 03117EPS 1833590853645
604565HONDA ODISSEY 2004DubaiM448015FNRL18564B0178652019 07 03117EPS 1833590854236
604569MITSUBISHI PAJERO 2010DubaiL82991JMYLYV97WAJ7077452019 07 03117EPS 1833590858806
604571TOYOTA PRADO 2003DubaiG73665JTEBU25J1300076322019 07 03117EPS 1833590859863
604573CHEVROLET AVEO 2004DubaiD15919KL1TJ51Y84B2230272019 07 03117EPS 170337263818
604582PEUGEOT PARTNER 2003DubaiB70125VF3GJKFWB950185652019 07 03117EPS 1833590855652
604583HYUNDAI GETZ 2004DubaiE83279KMHBT51B74U1482962019 07 03117EPS 1833590856341
604593MAZDA 6 2004DubaiE93301JM7GG32F5411379692019 07 03117EPS 1833590858693
604594VOLKSWAGEN GOLF 2014DubaiH64878WVWFK4AU5EW0004812019 07 03117EPS 1833590855378
604595HONDA CIVIC 2012DubaiE40592JHMFB2647CS4024402019 07 03117EPS 170337261477
604599MITSUBISHI LANCER 2007DubaiD71036JMYSRCS1A7U7122862019 07 02118EPS 170337261965
604612TOYOTA COROLLA 2008DubaiD26514JTDBR42E2890154302019 07 02118EPS 170337263001
604629KIA SPORTAGE 2014DubaiO89046U5YPB8118EL3764052019 07 02118EPS 170337265616
604635VOLKSWAGEN TOUAREG 2007DubaiH49930WVGAE27L87D0092542019 07 02118EPS 170337266418
604640MITSUBISHI ATTRAGE 2014DubaiM32208MMBSTA13AEH0145722019 07 02118EPS 170337264996
604641HYUNDAI GETZ 2005DubaiJ54198KMHBT51H85U4213472019 07 02118EPS 170337263885
604646RANGE ROVER HSE 2003DubaiC91959SALLMAMA43A1204212019 07 02118EPS 170337265526
604648TOYOTA HIACE 2010DubaiC51602JTFHX02P3A00477182019 07 02118EPS 170337263408
604649NISSAN ALTIMA 2006DubaiN309851N4AL11DX6C1598522019 07 02118EPS 17033726348
604665PEUGEOT 3008 2011DubaiF60363VF30U5FV4BS0097062019 07 02118EPS 170337265729           
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604681INFINITI 35FX 2008DubaiE25266JN8AS05Y28X0186482019 07 02118EPS 17033726 284404
604682HONDA CITY 2005DubaiH58960MRHGD66245P0208932019 07 02118EPS 170337265228
604686MITSUBISHI OUTLANDER 2003DubaiJ18605JMYXRCU43U7754482019 07 02118EPS 17033726 286532
604687TOYOTA CAMRY 1999DubaiM940664T1BG22K3XU8748082019 07 02118EPS 17033726798
604691MITSUBISHI LANCER 2006DubaiK78553JMYSRCS1A6U7851082019 07 02118EPS 170337261959
604692NISSAN SUNNY 1997DubaiN94284JN1BBAB14Z03131762019 07 02118EPS 170337262202
604693INFINITI I30 1996DubaiK79766JNKCA21D4TT0228212019 07 02118EPS 170337262678
604704PEUGEOT 407 2005DubaiF82689VF36D3FZF5L0055042019 07 03117EPS 170337265774
604710INFINITI QX4 1997DubaiG93520JNRAR05Y3VW0120742019 07 03117EPS 1833590856882
604711MITSUBISHI PAJERO 2005DubaiO71105JMYLRV73W5J7119432019 07 03117EPS 1833590855708
604714DAIHATSU SIRION 2005DubaiQ14329JD1GM3017510089212019 07 03117EPS 170337261203
604715NISSAN ALTIMA 2006DubaiF525291N4AL11D86C1043332019 07 03117EPS 17033726337
604718TOYOTA TERCEL 1998DubaiC37407JTB53EL50W00687062019 07 03117EPS 1833590853803
604720SUZUKI SX4 2008DubaiB26793JS2YA41S7851019362019 07 03117EPS 170337262727
604725HYUNDAI H1 2006DubaiG78421KMJWWH7W76U7029272019 07 03117EPS 170337264236
604735TOYOTA YARIS 2007DubaiH55984JTDBW9235710333252019 07 03117EPS 1833590859677
604736FORD FOCUS 2007DubaiM89864WF0TD45L87VR453952019 07 03117EPS 1833590862125
604740TOYOTA COROLLA 2005DubaiH11620JTDER23E4501898552019 07 03117EPS 170337263159
604743PEUGEOT 307 2006DubaiI21073VF33CNFUF6S0023442019 07 03117EPS 1833590861756
604745NISSAN MICRA 2012DubaiP99817MDHFBUK13U00551062019 07 03117EPS 170337264823
604752LEXUS LX 470 1999DubaiC33162JT6HT00W1X00708032019 07 03117EPS 1833590853575
604757PLYMOUTH GRAND VOYAGER 1998DubaiG342562P4GP44R3WR6793322019 07 03117EPS 1833590857844
604762TOYOTA COROLLA 2004DubaiH223602T1BR32E34C2464812019 07 03117EPS 1833590853012
604765TOYOTA CAMRY 2001DubaiC661076T1BG22K01X4409062019 07 03117EPS 170337261138
604768TOYOTA YARIS 2008DubaiF81904JTDKW9239851108542019 07 03117EPS 1833590856258
604775NISSAN ALTIMA 2006DubaiN862551N4AL11D86C1703472019 07 03117EPS 17033726339
604777MITSUBISHI PAJERO 2009DubaiJ91427JMYLRV93W9J7050592019 07 03117EPS 1833590856763
604779PEUGEOT 308 2009DubaiL64301VF34C5FWF9S0026312019 07 03117EPS 170337265768
604790HONDA CIVIC 1998DubaiC41508JHMEK1470WS0062012019 07 03117EPS 1833590854038
604793HONDA CIVIC 2011DubaiP24573JHMFD1624BS4019742019 07 03117EPS 170337261520
604802PEUGEOT 307 2005DubaiJ49604VF33CRFNF5S0113162019 07 03117EPS 1833590861761
604806HONDA CIVIC 2010DubaiE34862JHMFD1639AS4041202019 07 03117EPS 1833590858598
604807HONDA CIVIC 2006DubaiH51634JHMFD16256S4141422019 07 03117EPS 170337261523
604808NISSAN SUNNY 1998DubaiF73312JN1BBAB14Z2019 07 03117EPS 1833590855828
604810TOYOTA YARIS 2007DubaiJ72506JTDBW9235710388502019 07 03117EPS 1833590859678
604811NISSAN TIIDA 2008DubaiC68892JN1CC13C58T0065492019 07 03117EPS 17033726 290206
604813PEUGEOT 306 2005DubaiD56797VF32AKFWA5W0176402019 07 03117EPS 1833590861743
604815HONDA CIVIC 2003DubaiE24484FS15683S4001102019 07 03117EPS 1833590853123
604816PEUGEOT 306 2003DubaiE42931VF32AKFWA430644192019 07 03117EPS 1833590861741
604819HONDA CIVIC 1996DubaiH68003JHMEK36400S0132952019 07 03117EPS 17033726 291038
604823HYUNDAI TRAJET 2006DubaiH21879KHMM81C06U2878092019 07 03117EPS 1833590852989
604826TOYOTA CAMRY 1996DubaiP90324SXV1003848232019 07 03117EPS 17033726 290174
604827HONDA CIVIC 1997DubaiG483661HGEJ7251VL0442002019 07 03117EPS 17033726 291267
604828TOYOTA CAMRY 2005DubaiN404576T1BE33K35X5178512019 07 03117EPS 1833590858182
604829HONDA CIVIC 2008DubaiJ58986JHMFD16788S4107632019 07 03117EPS 1833590858611
604830FORD FOCUS 2006DubaiL81778WF0TD34L96VR543432019 07 03117EPS 170337266328
604832MITSUBISHI PAJERO 2008DubaiK73253JMYLRV93W8J7206762019 07 03117EPS 1833590858763
604833MAZDA 3 2010DubaiJ75642JM7BL12Z3A11421972019 07 03117EPS 1833590858673           
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604837TOYOTA COROLLA 2008DubaiI85162JTDBZ42E4890141482019 07 03117EPS 17033726 291274
604838TOYOTA PREVIA 1993DubaiQ52018JT3AC12R7N10579762019 07 03117EPS 1833590859482
604839TOYOTA PREVIA 2005DubaiC54173JTEGD32MX570034852019 07 03117EPS 17033726 291323
604842KIA SOUL 2011DubaiK30776KNAJT8114B71850332019 07 03117EPS 1833590860754
604843HONDA CIVIC 2009DubaiI54243JHMFD16239S4070502019 07 03117EPS 170337261506
604844NISSAN SUNNY 2004DubaiG78322JN1EN61C94W0140492019 07 03117EPS 17033726 285238
604847CHEVROLET AVEO 2005DubaiB19701KL1TJ68YX5B2931112019 07 03117EPS 170337263836
604848HONDA ACCORD 2012DubaiL473311HGCP2639CA6170632019 07 03117EPS 1833590857425
604851TOYOTA COROLLA 2004DubaiH50271JTDBW23E4430430582019 07 03117EPS 170337263060
604852CHEVROLET UPLANDER 2007DubaiO459741GNDV33177D1000512019 07 03117EPS 17033726167
604853TOYOTA CAMRY 2002DubaiN85037JTDBE32K9200848962019 07 03117EPS 170337262962
604857NISSAN ALTIMA 2008DubaiK641481N4AL21D28C1115762019 07 03117EPS 1833590857583
604904FORD EXPLORER 2013DubaiM778515K8F82DGB020812019 07 03117EPS 1833590856048
604911NISSAN TIIDA 2006DubaiD41825JN1CC13C76T0056262019 07 03117EPS 170337262323
604913CHEVROLET CAMARO 2010DubaiM974692G1FB1EV2A92126382019 07 03117EPS 17033726579
604916MITSUBISHI LANCER 2002DubaiQ53414JMYSRCS1A2U7766232019 07 03117EPS 1833590858839
604918MITSUBISHI GALANT 2009DubaiM901284P3SRDJ1A9E8034812019 07 03117EPS 17033726 290169
604946HONDA ACCORD 2003DubaiH52936JHMCM56733C4000082019 07 03117EPS 170337261334
604952TOYOTA LAND CRUISER 2006DubaiH48864JTEHT05J7620909802019 07 03117EPS 1833590859896
604953HONDA JAZZ 2008DubaiD11074JHMGD38658S4000652019 07 03117EPS 170337261614
604963HONDA CIVIC 2010DubaiH501342HGFG1B67AH5318542019 07 03117EPS 1833590857827
604968MERCEDES B170 2006DubaiN44035WDD2452321J0749152019 07 03117EPS 1833590862054
604974NISSAN TIIDA 2007DubaiC97923JN1CC13CX7T0062542019 07 03117EPS 1833590859152
604975TOYOTA COROLLA 2004DubaiL577422T1BR32E74C3013532019 07 03117EPS 1833590857846
604990MERCEDES E250 2011DubaiL48683WDDKJ4HB7BF0972372019 07 03117EPS 170337266257
604993NISSAN TIIDA 2008DubaiJ94467JN1CC13C58T0120892019 07 03117EPS 17033726 2100187
604994COROLLA XL1300 1993  DubaiB51160EE10040123952019 07 03117EPS 17033726 294349
605014TOYOTA COROLLA 2005DubaiG17783JTDBR22E7531376722019 07 03117EPS 170337262980
605016DODGE CALIBER 2007DubaiB440671B3HB28B47D5947902019 07 03117EPS 17033726 294269
605019TOYOTA PREVIA 2013DubaiM14386JTNGE52M9D71176462019 07 03117EPS 17033726 299660
605021NISSAN ALTIMA 2013DubaiK597391N4AL3A99DC1906922019 07 03117EPS 17033726 298800
605022MITSUBISHI LANCER 2010DubaiM78085JMYSRCS1AAU7072472019 07 03117EPS 17033726 299134
605030MITSUBISHI LANCER 2006DubaiH86812JMYSRCS6A6U7977752019 07 03117EPS 170337262030
605042TOYOTA CAMRY 2008DubaiK615276T1BE42K08X5331312019 07 03117EPS 170337261025
605047MITSUBISHI LANCER 2006DubaiD72606JMYSRCS1A6U7765622019 07 03117EPS 170337261953
605075TOYOTA PREVIA 1993DubaiC87434JT3AC12RXN10549122019 07 03117EPS 170337262793
605134HONDA CITY 2006DubaiJ78560MRHGD66366P0608552019 07 03117EPS 170337265234
605171JEEP CHEROKEE 2009DubaiN286971J8GN28KX9W5138912019 07 03117EPS 17033726 299739
605178JEEP GRAND CHEROKEE 1997DubaiC630021J4GZ58V5VY531052019 07 03117EPS 17033726 298496
605189TOYOTA COROLLA 2011DubaiN62840RKLBC42EXB45819742019 07 03117EPS 170337265380
605193HONDA CITY 2012DubaiC79870MRHGM2620CP0206712019 07 03117EPS 170337265246
605204NISSAN ALTIMA 2006DubaiP920471N4AL11D26C1772592019 07 03117EPS 17033726317
605206FORD EXPLORER 2004DubaiF380691FMZU72E14ZB196232019 07 03117EPS 17033726114
605207TOYOTA YARIS 2008DubaiL80023JTDBT923X840217622019 07 03117EPS 170337263030
605209VOLKSWAGEN TOUAREG 2006DubaiB82695WVGAE27L56D0144882019 07 03117EPS 170337266416
605210TOYOTA PREVIA 2010DubaiN32495JTEGD52M8AA0207322019 07 03117EPS 170337263352
605214TOYOTA COROLLA 2015DubaiH37586RKLBL9HE0F52441842019 07 03117EPS 170337265385
605217KIA SPORTAGE 2017DubaiC95677U5YPH81A5HL2583012019 07 03117EPS 170337265640
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605219DAIHATSU SIRION 2006DubaiQ83566JD1GM3011610284062019 07 03117EPS 170337261196
605220KIA CERATO 2015DubaiO24795KNAFZ5115F53505752019 07 03117EPS 170337264401
605240MAZDA 6 2006DubaiQ59557JM7GG32F8615086882019 07 03117EPS 170337261735
605243NISSAN XTERRA 2006DubaiI198535N1AN08W66C5447322019 07 07113EPS 17033726892
605253TOYOTA HIACE 2016DubaiT31841JTGSX23P8G61705762019 07 08112EPS 170337263534
605258FORD F 150 2005DubaiT355421FTPW14525FA941982019 07 08112EPS 17033726124
605259DODGE CHARGER 2017DubaiD49782C3CDXGJ8HH6420512019 07 05115EPS 17033726530
605265TOYOTA FORTUNER 2008DubaiI86137MHFYU59G0870036712019 07 05115EPS 17033726 285410
605269HYUNDAI ELANTRA 2017DubaiK46062KMHD741C5HU1803772019 07 05115EPS 170337263997
605276PEUGEOT 407 2009Dubain21260VF36DRFJF9L0026122019 07 05115EPS 170337265781
605277TOYOTA YARIS 2010Dubail48727JTDKW9231A51380862019 07 05115EPS 170337263187
605284HONDA CRV 2008DubaiG73367JHLRE48348C4046872019 07 03117EPS 170337261254
605287FORD FOCUS 2009DubaiN50656WF0TD35L79VU547202019 07 05115EPS 170337266338
605288SAAB 9/3/2019 12:00:00 AM 2009DubaiT26087YS3FH71RX960014882019 07 08112EPS 170337266551
605298CHEVROLET CAMARO 1996DubaiH963302G1FP22K9T21193712019 07 04116EPS 17033726 292263
605306BMW 330I 2002DubaiN74435WBAEW51000PG001982019 07 04116EPS 170337265946
605307TOYOTA CAMRY 1999DubaiR756556T1BG22KXXX3688642019 07 03117EPS 170337261152
605308HYUNDAI H1 2007DubaiD36651KMJWWH7W77U7989782019 07 05115EPS 170337264237
605312TOYOTA COROLLA 2004DubaiEXP 325072JTDEW23E2400691102019 07 03117EPS 170337263164
605322FORD MUSTANG 2006DubaiV812731ZVFT80N7651995982019 07 05115EPS 17033726489
605323PEUGEOT PARTNER 2006DubaiD45434VF3GBKFWC6J0093872019 07 03117EPS 170337265796
605326BMW 328 2007DubaiC89597WBAVC93527KX584602019 07 05115EPS 170337266043
605332MERCEDES E320 1998DubaiN88579WDB2100611A6414222019 07 03117EPS 170337266116
605335KIA PICANTO 2015DubaiC43785KNABX5127FT8759402019 07 08112EPS 170337264278
605340SPARK 2006  DubaiL85530KL1MJ68456C0856182019 07 03117EPS 170337263793
605341PORSCHE CAYENNE 2006DubaiM41815WP1ZZZ9PZ6LA428552019 07 03117EPS 170337266405
605348MERCEDES CL 55 AMG 2005DubaiI81713WDB2153751A0431222019 07 03117EPS 170337266143
605349MERCEDES E320 1998DubaiF82587WDB2100611A5859282019 07 03117EPS 170337266115
605358NISSAN SUNNY 2002DubaiD94882JN1FN61SX2W0063392019 07 04116EPS 17033726 283216
605369TOYOTA CAMRY 2003DubaiE312366T1BE32K13X3806792019 07 04116EPS 17033726 297519
605387MITSUBISHI LANCER 2009DubaiE43352JMYSRCS1A9U7089832019 07 04116EPS 17033726 297761
605392LEXUS IS 250 2008DubaiP10140JTHCK2623850223902019 07 04116EPS 17033726 283352
605407MITSUBISHI LANCER 2006DubaiB68329JMYSRCS1A6U7904132019 07 04116EPS 17033726 294651
605421TOYOTA COROLLA 1998DubaiD30625JTB72EEB0W40008592019 07 04116EPS 17033726 298033
605430TOYOTA COROLLA 2005DubaiD74388JTDBW23E2530550642019 07 04116EPS 17033726 297970
605431HONDA CIVIC 2004DubaiD21502JHMES86174S4046292019 07 04116EPS 17033726 297872
605432HONDA CITY 2009DubaiK76063MRHGM26459P0300872019 07 04116EPS 17033726 299100
605436MAZDA 6 2011DubaiJ68048JM7GH39F2B12057092019 07 04116EPS 17033726 2100620
605439TOYOTA CAMRY 1997DubaiL59541JT2BF22K2V00287862019 07 04116EPS 17033726 283956
605440NISSAN TERRANO 2003DubaiD21284VSKBR45C03A5104432019 07 04116EPS 17033726 297870
605444FORD ESCAPE 2007DubaiM839471FMYU92127KA015822019 07 04116EPS 17033726 299217
605445MITSUBISHI LANCER 2008DubaiL91096JMYSTCY4A8U7215132019 07 04116EPS 17033726 299493
605446MITSUBISHI LANCER 2002DubaiI36714JMYSNCS1A2U7744672019 07 04116EPS 17033726 284386
605449HYUNDAI ACCENT 1998DubaiC29789KMHVF21LPWU4971672019 07 04116EPS 17033726 294511
605476OPEL OMEGA 2003DubaiL32106W0LDVBF69310013332019 07 04116EPS 17033726 299631
605479TOYOTA CAMRY 2003DubaiC101596T1BE32K73X3921392019 07 04116EPS 17033726 294203
605481NISSAN TIIDA 2008DubaiO76249JN1CC11C68T0184402019 07 04116EPS 17033726 2102930
605483NISSAN SUNNY 1998DubaiE37319JN1BBAB14Z03263152019 07 04116EPS 17033726 297674           
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605489HYUNDAI TUCSON 2009DubaiK13769KMHJM81B29U9288402019 07 04116EPS 17033726 2100405
605493HONDA CIVIC 2008DubaiE21737JHMFD162X8S4174582019 07 04116EPS 17033726 298533
605495HONDA ODYSSEY 1999DubaiR511342HKRL1861XH5298242019 07 04116EPS 17033726 2102975
605497NISSAN SUNNY 1995DubaiB69981JNIBDAB14ZO3037822019 07 04116EPS 17033726 283747
605498NISSAN ALTIMA 2007DubaiH855641N4AL11D17C1015482019 07 04116EPS 17033726 299836
605500MITSUBISHI LANCER 2009DubaiL92717JMYSTCY4A9U7196052019 07 04116EPS 17033726 299501
605519TRCEEL 1996  DubaiA61490EL5000214402019 07 04116EPS 17033726 294469
605523FORD MUSTANG 2008DubaiN193531ZVHT82H7851151982019 07 04116EPS 17033726 299596
605525MITSUBISHI LANCER 2011DubaiP57499JMYSRCS3ABU7126672019 07 04116EPS 17033726 2102641
605528HYUNDAI ACCENT 2014DubaiP32556KMHCU41D6EU6188512019 07 04116EPS 17033726 2102332
605529HONDA CIVIC 2008DubaiL95735JHMFD16718S4156262019 07 04116EPS 17033726 299509
605531TOYOTA HIACE 2011DubaiG69565JTFHX02P3B00608092019 07 04116EPS 170337263409
605534NISSAN RICH 2014DubaiE10561LJNMFE2K3EN0029862019 07 04116EPS 17033726 298588
605535VOLKSWAGEN CADDY 2006DubaiM325208AWLC09E06A7020432019 07 04116EPS 17033726 298681
605536LEXUS RX 330 2005DubaiG24881JTJHA31UX500818862019 07 04116EPS 17033726 283934
605544HONDA ACCORD 1994DubaiO47378JHMCD5635RC0665402019 07 04116EPS 170337261272
605549TOYOTA ECHO 2005DubaiL56329JTDBW1334500819662019 07 04116EPS 170337263041
605559CHEVROLET EPICA 2007DubaiF60347KL1VJ53K97B0406592019 07 04116EPS 17033726 296686
605561HONDA CIVIC 2009DubaiA52532JHMFD16269S4053872019 07 04116EPS 17033726 294396
605566VOLVO XC60 2018DubaiB79420YV1A2AUZXJ10316292019 07 04116EPS 17033726 294804
605567RENAULT DUSTER 2012DubaiM89507VF1HSRCA1CA5883332019 07 04116EPS 17033726 284138
605570TOYOTA FJ CRUISER 2008DubaiL59988JTEBU11FX8K0090632019 07 04116EPS 17033726 299043
605571NISSAN ALTIMA 2005DubaiQ339261N4BL11D85C3019432019 07 04116EPS 17033726 283539
605574FORD MUSTANG 2000DubaiP850891FAFP4047XF1546372019 07 04116EPS 17033726 283452
605576PEUGEOT 306 2005DubaiG89603VF32AKFWR5W0170642019 07 04116EPS 17033726 284108
605582INFINITI 35FX 2007DubaiI28816JN8AS05Y07X0114372019 07 04116EPS 17033726 2100352
605584NISSAN ALTIMA 2007DubaiD43581N4AL11D37C1036562019 07 04116EPS 17033726 298329
605586CHEVROLET AVEO 2006DubaiC99074KL1TM62Y76B5630422019 07 04116EPS 17033726 297564
605589FORD MUSTANG 2009DubaiE873941ZVHT80N7951119852019 07 04116EPS 17033726 297623
605591MAZDA 323 1992DubaiB45628BG10321190822019 07 04116EPS 17033726 283734
605595HYUNDAI ELANTRA 2014DubaiO35597KMHDG41E4EU8850712019 07 04116EPS 17033726 299694
605599HONDA CIVIC 2010DubaiF41575JHMFD1620AS4022462019 07 04116EPS 17033726 296308
605600MERCEDES E200 1997DubaiG13650WDB2100371A2167892019 07 04116EPS 17033726 283925
605603NISSAN TIIDA 2009DubaiM83664JN1CC13C99T0261092019 07 04116EPS 17033726 299215
605621VOLKSWAGEN BEETLE 2000DubaiL49323WVWZZZ9CZYM6338402019 07 04116EPS 17033726 298900
605622BMW 320 I 1999DubaiP56003WBAAM11020JM844182019 07 04116EPS 17033726 2102634
605642HONDA ACCORD 1994DubaiO68597JHMCD5633RC1162682019 07 04116EPS 17033726 2101889
605644CHEVROLET AVALANCHE 2003DubaiC857443GNEK13TX3G1885622019 07 04116EPS 17033726 298619
605653MITSUBISHI LANCER 2010DubaiO75112JMYSRCS1AAU7034622019 07 04116EPS 17033726 2102923
605658MITSUBISHI MAGNA 2003DubaiB708206MMAP87P63T0122272019 07 04116EPS 17033726 294657
605661NISSAN ALTIMA 2005DubaiF655861N4AL11D75C2893272019 07 04116EPS 17033726 296824
605674MAZDA 323 2001DubaiI82717JM7BJ1231102019032019 07 04116EPS 17033726 2100661
605675VOLKSWAGEN BEETLE 2001DubaiD43297WVWZZZ9CZ1M6232012019 07 04116EPS 17033726 298327
605676JEEP GRAND CHEROKEE 2004DubaiF526211J8G258N54Y1355932019 07 04116EPS 17033726 296533
605677VOLKSWAGEN GOLF 2014DubaiP72685WVWFK4AU6EW0004252019 07 04116EPS 17033726 2102781
605679TOYOTA COROLLA 2007DubaiE88703JTDBR22E7731890292019 07 04116EPS 17033726 283498           
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605680HONDA ACCORD 2012DubaiF386501HGCP2632CA6187792019 07 04116EPS 17033726 283682
605682TOYOTA HIACE 2011DubaiL65992JTFHX02P7B00607022019 07 04116EPS 17033726 299121
605683NISSAN PATHFINDER 1999DubaiI45317JN8AR07SXXW3870552019 07 04116EPS 17033726 299916
605718CHEVROLET OPTRA 2006DubaiH24676KL1JJ62606K3386542019 07 04116EPS 17033726 296424
605722TOYOTA CAMRY 2000DubaiN929864T1BG22K2YU6766742019 07 04116EPS 17033726 299311
605723TOYOTA LAND CRUISER 2014DubaiM32877JTMHU09J2E40855552019 07 04116EPS 17033726 298683
605724NISSAN PATHFINDER 2001DubaiH74974JN8DR07Y01W5167982019 07 04116EPS 17033726 284363
605730HYUNDAI SONATA 2002DubaiF38849KMHEN41F12A4837042019 07 04116EPS 17033726 296292
605731FORD MUSTANG 2005DubaiF874071ZVHT85H8551650172019 07 04116EPS 17033726 296315
605732HONDA CIVIC 2007DubaiA62840JHMFD16207S4123162019 07 04116EPS 17033726 294471
605743HONDA CIVIC 2013DubaiI2071719XFB2674DE9013902019 07 04116EPS 17033726 283062
605767TOYOTA FORTUNER 2009DubaiK98016MHFYX59G8980172242019 07 04116EPS 17033726 283870
605774TOYOTA COROLLA 2010DubaiL33126RKLBB42EXA80069292019 07 04116EPS 17033726 299637
605806NISSAN URVAN 2006DubaiK41556JN6FE54S36X4193642019 07 04116EPS 17033726 299786
605807FORD FREESTAR 2004DubaiE453152FMZA50684BB061362019 07 04116EPS 17033726 283398
605809HONDA JAZZ 2005DubaiF37127JHMGD18615S4000322019 07 04116EPS 17033726 283680
605837MAZDA 323 2001DubaiE64182JM7BJ12M4101177312019 07 04116EPS 17033726 298214
605842KIA SPORTAGE 2016DubaiH49390U5YPB81A1GL7236562019 07 04116EPS 17033726 296963
605844KIA SORENTO 2005DubaiL51841KNDJC7335553751582019 07 04116EPS 17033726 298965
605848TOYOTA COROLLA 2008Dubaio74915JTDBZ42E2890314202019 07 04116EPS 17033726 2102921
605850CHEVROLET OPTRA 2009DubaiK80305KL1JJ52639K0830442019 07 04116EPS 17033726 299172
605864FORD EXPLORER 2010DubaiJ389251FMEU7DE4AUB062722019 07 04116EPS 17033726 2100153
605876JEEP GRAND CHEROKEE 2003DubaiH156501J4GW48S33C5961802019 07 04116EPS 17033726 284185
605877HONDA ACCORD 1996DubaiA82065JHMCD46400C2045192019 07 04116EPS 17033726 283566
605878NISSAN ALTIMA 2006DubaiN714751N4AL11D66C1284052019 07 04116EPS 17033726 284299
605879NISSAN ARMADA 2009DubaiA33015N1AA08C59N6120892019 07 04116EPS 17033726 294096
605881TOYOTA YARIS 2009DubaiI77415JTDBW9239940276262019 07 04116EPS 17033726 283327
605884VOLKSWAGEN BEETLE 2001DubaiF19976WVWZZZ9CZ1M6127472019 07 04116EPS 17033726 283602
605892SUZUKI SWIFT 2009DubaiL62316JS2ZC21S1954097852019 07 04116EPS 17033726 299050
605896VOLVO S40 2009DubaiL83584YV1MS3855924567322019 07 04116EPS 17033726 299355
605897HONDA CIVIC 2011DubaiI57187JHMFD1629BS4027162019 07 04116EPS 17033726 2100142
605900HONDA CIVIC 1997DubaiD91250JHMEK35400S1099702019 07 04116EPS 17033726 298355
605927TOYOTA COROLLA 2002DubaiB71591JTDBW23E3200344012019 07 04116EPS 17033726 294663
605929TOYOTA YARIS 2007DubaiJ39425JTDBW9235710585812019 07 04116EPS 17033726 283437
605935HONDA ACCORD 2001DubaiF52283JHMCF86301C4034992019 07 04116EPS 17033726 296529
605936CHEVROLET TAHOE 2005DubaiD753421GNEK13T65J1966442019 07 04116EPS 17033726 283124
605942TOYOTA YARIS 2006DubaiH47172JTDKW9239650255882019 07 04116EPS 17033726 284275
605943TOYOTA CAMRY 2003DubaiG68941JTDBF30K3200094512019 07 04116EPS 17033726 284027
605946MITSUBISHI LANCER 2012DubaiN78257JMYSRCS1ACU7033392019 07 04116EPS 17033726 299158
605980MERCEDES E55 AMG 1996DubaiC26104WDB2100721A1108102019 07 06114EPS 17033726 294435
606004NISSAN ALTIMA 2005DubaiP461281N4AL11D45C3187352019 07 04116EPS 17033726 2102488
606006NISSAN SUNNY 2008DubaiD90462KNMCC42H18P6599512019 07 04116EPS 17033726 298349
606009HONDA JAZZ 2008DubaiB33652JHMGD38458S4004052019 07 04116EPS 17033726 294038
606020CHEVROLET EPICA 2008DubaiO64795KL1VJ52K38B1122472019 07 04116EPS 170337263840
606022MITSUBISHI LANCER 2008DubaiL51168JMYSRCS1A8U7086652019 07 04116EPS 17033726 298962
606023HONDA CIVIC 2000DubaiD50538JHMEK3643YS4012312019 07 04116EPS 17033726 297500           
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606024MITSUBISHI MAGNA 2002DubaiH891526MMBP47P22T0098062019 07 04116EPS 17033726 283042
606077TOYOTA CAMRY 1997DubaiC541434T1BG22K3VU7496442019 07 04116EPS 17033726 293960
606078HONDA CIVIC 1994DubaiB78730JHMEG85100S2194052019 07 04116EPS 17033726 294737
606079KIA PICANTO 2006DubaiD48589KNABA24396T2898882019 07 04116EPS 17033726 284178
606128NISSAN ALTIMA 2011DubaiO501681N4AL2A91BC1101012019 07 06114EPS 17033726 2102865
606381TOYOTA YARIS 2009DubaiH68043JTDBW9238940296092019 07 06114EPS 170337263109
606404FORD FOCUS 2006DubaiF41044WF0TD35L56VJ665142019 07 06114EPS 170337266336
606408FORD EXPLORER 2013DubaiJ813461FM5K8F8XDGA955122019 07 06114EPS 17033726 292695
606411MAZDA E2000 1999DubaiT79554JM8SR32EXX01159362019 07 04116EPS 170337261804
606419SUZUKI SWIFT 2013DubaiI55237JS2ZC8B29D61000222019 07 03117EPS 170337262763
606421AUDI A5 2017DubaiS88278WAUACBFH3HN0015462019 07 03117EPS 170337265834
606422TOYOTA PREVIA 2005DubaiS36215JTEGD34M4570005772019 07 04116EPS 170337263348
606429MERCEDES E240 1998DubaiG12371WDB2102651A7330002019 07 07113EPS 170337266130
606430CHRYSLER 300 2006DubaiG172652C3KA53G46H3775502019 07 07113EPS 17033726 282965
606437NISSAN ALTIMA 2013DubaiH392871N4AL3AP5DN4379702019 07 08112EPS 17033726 293436
606441ZHENGZHOU RICH 2011DubaiJ36673LJNMFE2K1BN0005982019 07 07113EPS 17033726 299164
606442HONDA CIVIC 1994DubaiP81586JHMEG86200S2145102019 07 07113EPS 170337261391
606444BMW 325 2007DubaiU62199WBAWB310X7PU819442019 07 07113EPS 170337266046
606448CHEVROLET TRAILBLAZER 2002DubaiC643121GNDT13S1222384482019 07 07113EPS 17033726155
606449LAND ROVER LR2 2007DubaiV27426SALFA24A47H0324132019 07 07113EPS 170337265497
606455MITSUBISHI PAJERO 2008DubaiL61987JMYMYV87W8J7330142019 07 08112EPS 170337261904
606456DODGE CHALLENGER 2014DubaiI994512C3CDYAG1EH2819102019 07 07113EPS 17033726 291723
606459TOYOTA YARIS 2007DubaiR83152JTDBW9231710440772019 07 07113EPS 17033726 297136
606462FORD FOCUS 2006DubaiG90757WF0TD65L76VE583942019 07 07113EPS 170337266346
606463HYUNDAI SANTA FE 2015DubaiI10718KMHSM81E0FU0919052019 07 08112EPS 170337264196
606464CHEVROLET CRUZE 2012DubaiW416011G1PC5SH1C71939812019 07 07113EPS 17033726 293154
606466MERCEDES S500 2003DubaiM97857WDB2201781A1548262019 07 07113EPS 170337266173
606467MAZDA MPV 2006DubaiQ60772JM8LW28A2603020782019 07 08112EPS 170337261803
606468CHEVROLET LUMINA 2002DubaiP328266G1XK52F32L8001962019 07 08112EPS 17033726 288706
606478KIA CERATO 2015DubaiC92837KNAFK4114F52491372019 07 07113EPS 17033726 299500
606480FORD EXPLORER 2007DubaiU379211FMEU73E87UB766432019 07 08112EPS 17033726 283899
606482NISSAN TIIDA 2008DubaiJ23607JN1CC13CX8T0091102019 07 08112EPS 17033726 297415
606509VOLKSWAGEN POLO 2005DubaiP25148WVWAF19N85Y1399692019 07 09111EPS 170337266440
606538HONDA CIVIC 2008DubaiM41857JHMFD16238S4000502019 07 07113EPS 170337261504
606539TOYOTA CAMRY 2002DubaiJ898624T1BF32K62U0042282019 07 07113EPS 17033726783
606542INFINITI QX4 2003DubaiP20632JN8DR05Y13W0104042019 07 03117EPS 170337262597
606543BMW 328 2000DubaiJ43146WBABM51090JK693382019 07 04116EPS 17033726 286002
606544KIA PICANTO 2014DubaiD31995KNABE5127ET7032512019 07 08112EPS 170337264260
606550BMW 730 2004DubaiF27290WBAGL21074DS204252019 07 07113EPS 170337265991
606551RENAULT KOLEOS SUV 2017DubaiT50064VF1HGRND1HC2438562019 07 08112EPS 170337265671
606556TOYOTA ECHO 2005DubaiC20257JTDBW1332500651352019 07 08112EPS 170337263036
606561TOYOTA CAMRY 2004DubaiP510114T1BE32KX4U8969742019 07 04116EPS 17033726763
606797MAZDA 6 2007DubaiA18505JM7GG32F0715519392019 07 07113EPS 17033726 294007
607127CMC VERYCA 2013DubaiG96519RKMCP7248DY1192612019 07 03117EPS 170337265470
607130MERCEDES SLK 230 1997DubaiS38923WDB1704471F0076812019 07 03117EPS 170337266078
607136MITSUBISHI PAJERO 2009DubaiI49410JMYLYV97W9J7115452019 07 08112EPS 170337261887
607138MITSUBISHI LANCER 2012DubaiE66149JMYSRCS1ACU7020552019 07 07113EPS 170337262016
607148MITSUBISHI LANCER 2010DubaiE54037JMYSRCS3AAU7170412019 07 04116EPS 170337262024

الثالثاء    29   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12769  
Tuesday   29   October   2019  -  Issue No   12769



32

          

(993)    

607185NISSAN ALTIMA 2006DubaiO190211N4AL11D16C1642442019 07 11109EPS 1833590857536
607186TOYOTA YARIS 2007DubaiI59170JTDBW9237710732922019 07 13107EPS 1833590859684
607192KIA SPORTAGE 2008DubaiN67602KNAJE5533874475252019 07 08112EPS 1833590860747
607199CHEVROLET TRAILBLAZER 2004DubaiH426611GNDT13S1422716802019 07 13107EPS 1833590857355
607204MAZDA 3 2009DubaiD27740JM7BK3265914351772019 07 08112EPS 1833590858665
607208NISSAN TIIDA 2009DubaiH49659JN1CC13D29T0011112019 07 08112EPS 1833590859154
607210INFINITI 35FX 2006DubaiI38643JN8AS05Y56X0010472019 07 08112EPS 1833590859290
607211MERCEDES S500 2002DubaiQ49624WDB2201751A1018002019 07 13107EPS 1833590862014
607222LEXUS ES 350 2014DubaiL26129JTHBK1GGXE20970972019 07 13107EPS 1833590860050
607223HONDA CIVIC 2007DubaiE88620JHMFD163X7S4123782019 07 13107EPS 1833590858599
607477INFINITI Q50 2015Dubaio70110JN1CV7AP1FM8004122019 07 04116EPS 170337262343
607483TOYOTA YARIS 2007DubaiK38243JTDKW9233750616822019 07 06114  4744
607502SUNNY 1997  DubaiF68654JN1BDAB14Z03150162019 07 06114  4739
607549VOLKSWAGEN GOLF 1994DubaiNSNPWVWZZZ1HZRW0514312019 07 06114  4465
608090CHEVROLET BARINA 2004DubaiF9256493CXH19J14C1662722019 07 07113  4722
608117HYUNDAI ACCENT 2013DubaiR64755KMHCT41C4DU3142472019 07 0811214211952 _8517
608124HONDA CIVIC 2013DubaiO1175819XFB2644DE9049092019 07 0811214211952 _8498
608211PEUGEOT PARTNER 2016DubaiI81258VF37JNFU7GJ5165292019 07 0811214211952 _8437
608213NISSAN TIIDA 2011DubaiP245833N1BC1C62BK2026792019 07 0811214211952 _8432
608220HONDA ACCORD 2009DubaiB732941HGCS22709A6004602019 07 0811214211952 _8409
608221CHEVROLET SPARK 2006DubaiH80350KL1MJ61476C1359772019 07 08112  4749
608224HONDA ACCORD 2015DubaiM12962LUCCR2669F34042512019 07 0811214211952 _8472
608241LEXUS LS 430 2001DubaiP78492JTHBN30F2100338252019 07 08112  4745
608264FORD FOCUS 2003DubaiN39543WF0SD94L93VG221112019 07 08112  4796
608326VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2005DubaiR29732WV1ZZZ7HZ5H0348792019 07 09111  4800
608353HONDA CIVIC 2001DubaiD50481JHMES86361S4087482019 07 09111EPS 17033726 287993
608354LEXUS LS 430 2002DubaiO24968JTHBN30F9200746022019 07 09111EPS 1640234614864
608437CHEVROLET EPICA 2010DubaiJ52455KL1VJ5CK9AB0295242019 07 09111  4751
608461MITSUBISHI L300 2013DubaiO50758JMYJNP13VDA7010552019 07 09111EPS 170337261819
608547MITSUBISHI LANCER 2006DubaiI94145JMYSRCS1A6U7736552019 07 08112EPS 17033726 2100832
608552MITSUBISHI LANCER 2006DubaiP72885JMYSTCS3A6U7879362019 07 08112EPS 17033726 2102783
608657HONDA ACCORD 2007DubaiH70406JHMCM66867C4010272019 07 09111EPS 17033726 284360
608658PROTON WIRA 2001DubaiD98347PLIC97SNL1B5680572019 07 09111EPS 17033726 298437
608662PORSCHE CAYENNE 2005DubaiK81677WP1ZZZ9PZ5LA403232019 07 09111EPS 17033726 299176
608672MITSUBISHI LANCER 2006DubaiJ78559JMYSRCS1A6U7717372019 07 09111EPS 17033726 299953
608673NISSAN TERRANO 1998DubaiK73078VSK1BUR20003441982019 07 09111EPS 17033726 283793
608730TOYOTA CAMRY 2001DubaiN84659JT2BG22K9105575322019 07 08112EPS 17033726 284305
608735HYUNDAI TUCSON 2009DubaiL73229KMHJN81D49U0475692019 07 08112EPS 1833590860494
608736BMW 530 2001DubaiL57508WBADT610X0CE537592019 07 08112EPS 1833590854961
608752MAZDA 3 2007DubaiI42251JM7BK3260713481682019 07 09111EPS 17033726 2100723
608915FORD ECOSPORT 2015DubaiE73950MAJHK3BA0FAK083302019 07 09111EPS 17033726 298382
608967HONDA ACCORD 2001DubaiN55679JHMCF863X1C4004022019 07 09111EPS 17033726 298929
608970MERCEDES G65 2008DubaiQ51740WDCYR70F38X1731572019 07 09111EPS 17033726 2102573
608972FORD MONDEO 2009DubaiJ24803WF0MB14E89GY642852019 07 09111EPS 17033726 299884
608979FORD MONDEO 2004DubaiH21874WF0TB16F34GM503732019 07 09111EPS 17033726 296359
608985HONDA ACCORD 2008DubaiJ15176JHMCP26738C4157042019 07 09111EPS 17033726 283422
608994TOYOTA COROLLA 2005DubaiK79356JTDBR23E4531048852019 07 09111EPS 17033726 283863           

(993)    

608997TOYOTA SIENNA 2004DubaiE181715TDZA22C24S2090412019 07 09111EPS 17033726 298519
608998TOYOTA CAMRY 2005DubaiB385524T1BE32KX5U9693262019 07 09111EPS 17033726 283665
609005CHEVROLET SPARK 2009DubaiN14673KL1MJ61489C5599782019 07 09111EPS 17033726 299588
609011HONDA CRV 2006DubaiD66964JHLRD78836C4079482019 07 09111EPS 17033726 297816
609019PEUGEOT 407 2007DubaiN63389VF36D3FYF7L0027542019 07 09111EPS 17033726 284297
609021MITSUBISHI LANCER 2001DubaiL66127JMYSRCS1A1U7741062019 07 09111EPS 17033726 299122
609023DODGE NITRO 2008DubaiK423751D8GU58688W1818192019 07 09111EPS 17033726 298663
609030HONDA CITY 2008DubaiH25655MRHGD66388P0602002019 07 09111EPS 17033726 296432
609040MAZDA 323 2001DubaiA89528JM7BJ1233101176942019 07 09111EPS 17033726 294780
609043MITSUBISHI SIGMA 2000DubaiD798346MAP67M2YT0089522019 07 09111EPS 17033726 298123
609056HONDA CIVIC 1999DubaiL82367JHMEK3640XS4095752019 07 09111EPS 17033726 284031
609069FORD FOCUS 2007DubaiI27415WF0TD63F47LT196852019 07 09111EPS 17033726 2100343
609077MERCEDES E320 1998DubaiJ64350WDB2100551A3437792019 07 09111EPS 17033726 283524
6090781992   DubaiC34530CB611057502019 07 09111EPS 17033726 294600
609087NISSAN ALTIMA 2011DubaiN253741N4AL2A90BC1161952019 07 09111EPS 17033726 299674
609092HYUNDAI TUCSON 2009DubaiM74301KMHJM81B89U0438962019 07 09111EPS 17033726 299063
609094PEUGEOT 307 2002DubaiD33586VF33CRFNC824230332019 07 09111EPS 17033726 298110
609095NISSAN TIIDA 2006DubaiG68082JN1BC13D76T0101182019 07 09111EPS 17033726 296492
609096TOYOTA COROLLA 2009DubaiH64006JTDBR42E69J0125292019 07 09111EPS 17033726 284355
609116TOYOTA CAMRY 1998DubaiE483096T153SK20WX3496592019 07 09111EPS 17033726 283401
609126TOYOTA CAMRY 2004DubaiG612326T1BE32K24X4525692019 07 09111EPS 17033726 297410
609138PEUGEOT 307 2007DubaiM79132VF33CNFUF7S0142632019 07 09111EPS 17033726 299145
609141NISSAN ALTIMA 2011DubaiH750641N4AL2A93BC1344502019 07 09111EPS 17033726 2100879
609143TOYOTA CAMRY 2005DubaiE930206T1BE33K05X5267652019 07 09111EPS 17033726 297765
609157TOYOTA HIACE 1996DubaiD70637RZH11300193862019 07 09111EPS 17033726 283120
609158BMW X5 2001DubaiF77108WBAFB31031LG982222019 07 09111EPS 17033726 283773
609159KIA SPORTAGE 2009DubaiL81402KNAJE5532976150602019 07 09111EPS 17033726 299282
609162PEUGEOT 207 CC 2008DubaiH35042VF3WB5FWF8E0015642019 07 09111EPS 17033726 296590
609163PEUGEOT 206 2004DubaiO16756VF32DNFUR4Y0607102019 07 09111EPS 17033726 283155
609165TOYOTA CAMRY 2011DubaiG496906T1BE42KXBX7435032019 07 09111EPS 17033726 297313
609168TOYOTA CAMRY 2007DubaiD128056T1BE42K17X3948702019 07 09111EPS 17033726 297716
609171TOYOTA CAMRY 2003DubaiO385604T1BE32K73U6441312019 07 09111EPS 17033726 298763
609174TOYOTA CAMRY 1997DubaiQ892134T1BG22K2VU0005752019 07 09111EPS 17033726 2102812
609176KIA CERATO 2015DubaiQ37571KNAFX4118F53815622019 07 09111EPS 17033726 2102420
609180HONDA CITY 2008DubaiL70854MRHGD86928P0804092019 07 09111EPS 1833590855697
609188SSANGYONG KORANDO 2001DubaiN76972KPTL2C19S1P1143762019 07 09111EPS 17033726 299154
609189MAZDA 3 2005DubaiE83478JM7BK3267511477672019 07 09111EPS 17033726 283495
609193HYUNDAI H1 2015DubaiC94103KMJWA37RXFU6918062019 07 09111EPS 17033726 297484
609206VOLKSWAGEN GOLF 2001DubaiJ51047WVWZZZ1JZ1P0293122019 07 09111EPS 17033726 2100317
609212VOLVO S80 2010DubaiJ51160YV1AS605XA11316202019 07 09111EPS 17033726 2100319
609215CHRYSLER GRAND VOYAGER 1998DubaiJ861441C4GY54R9WU5069122019 07 09111EPS 17033726 2100035
609218TOYOTA COROLLA 2007DubaiC87321JTDBR22E9702772262019 07 09111EPS 17033726 298626
609227NISSAN ALTIMA 2008DubaiF340991N4AL21D58C1508252019 07 09111EPS 17033726 296245
609231KIA SHOMA 2004DubaiO13816KNAFB2479451299032019 07 09111EPS 17033726 299460
609232HYUNDAI ACCENT 2014DubaiO57439KMHCT41C5EU5127732019 07 09111EPS 17033726 2102936
609239NISSAN SUNNY 1993DubaiC59498BEAB135174812019 07 09111EPS 17033726 298486           

(993)    

609248JEEP GRAND CHEROKEE 2002DubaiJ374561J8GW58S32Y1022582019 07 09111EPS 17033726 283435
609257CADILLAC SRX 2006DubaiF217311GYEE63A6601295072019 07 09111EPS 17033726196
609269MITSUBISHI PAJERO 2006DubaiP72930JMYLRV73W6J7096592019 07 09111EPS 17033726 283448
609270TOYOTA CAMRY 1998DubaiJ962754T1BG22KXWU3556872019 07 09111EPS 17033726 2100626
609272HONDA ACCORD 2006DubaiN31286JHMCM56746C4207082019 07 09111EPS 17033726 284219
609273HYUNDAI ACCENT 2001DubaiP85254KMHCG41GP1U1943702019 07 09111EPS 17033726 2102039
609293MITSUBISHI OUTLANDER 2003DubaiE14259JMYXRCU4W3U7796932019 07 09111EPS 17033726 297433
609294SEAT LEON 2001DubaiC65057VSSZZZ1MZ1R0242012019 07 09111EPS 17033726 298564
609315VOLKSWAGEN BEETLE 2000DubaiI67146WVWZZZ9CZYM6069002019 07 10110EPS 17033726 283079
609320RENAULT FLUENCE 2011DubaiN41469VF1LZL5T1BC2422852019 07 10110EPS 17033726 284223
609321SUZUKI SWIFT 2007DubaiK52591JS2ZC21S3751506032019 07 10110EPS 17033726 299769
609324HONDA CIVIC 2011DubaiN51968JHMFD1628BS4000832019 07 10110EPS 17033726 298925
6093291992 2000  DubaiD34021UFGD214813152019 07 10110EPS 17033726 298174
609335KIA PICANTO 2014DubaiF43423KNABX5123ET5055522019 07 09111EPS 17033726 296379
609337NISSAN SUNNY 1999DubaiE27354JN1DB41S7XW0023872019 07 09111EPS 17033726 297453
609344PEUGEOT PARTNER 2006DubaiM82215VF3GBKFWC6J0094262019 07 09111EPS 17033726 284136
609345TOYOTA LAND CRUISER 2009DubaiK54076JTEBL29J7951263742019 07 09111EPS 17033726 298718
609349TOYOTA CAMRY 2009DubaiD274406T1BE42K69X5622632019 07 09111EPS 17033726 297950
609354NISSAN TIIDA 2008DubaiJ69487JN1CC13CX8T0103712019 07 09111EPS 17033726 283527
609359MITSUBISHI GALANT 2008DubaiN739444P3SYDJ3A8E8015942019 07 09111EPS 17033726 299082
609369JAGUAR S TYPE 2001DubaiD52034SAJAA01A01FL892802019 07 09111EPS 17033726 297508
609370NISSAN TIIDA 2006DubaiC67611JN1BC13D76T0103932019 07 09111EPS 17033726 283999
609375TOYOTA COROLLA 2005DubaiK79356JTDBR23E4531048852019 07 09111EPS 17033726 283863
609377VOLKSWAGEN PASSAT 2004DubaiE24495WVWBH43B54P0074472019 07 09111EPS 170337266450
609487NISSAN VERSA 2009DubaiM628583N1BC13E29L4172782019 07 09111EPS 17033726 298914
609490DAIHATSU CHARADE 2006DubaiH29190JD1GL1000610499732019 07 09111EPS 17033726 296505
609491PEUGEOT PARTNER 2009DubaiF81758VF3GBKFWC9N0010512019 07 09111EPS 17033726 297065
609520CHEVROLET ASTRO 2000DubaiE443371GBDM19W9YB1470222019 07 10110EPS 17033726 297825
609521NISSAN ALTIMA 2005DubaiB928031N4AL11D55C3400332019 07 10110EPS 17033726 283824
609522TOYOTA YARIS 2008DubaiL66461JTDKW9235850952982019 07 10110EPS 17033726 299124
609527DODGE CHALLENGER 2014DubaiO377192C3CDYAGXEH2085352019 07 10110EPS 17033726 298755
609593HONDA ACCORD 1997DubaiB605661HGCD5635VA8050602019 07 10110EPS 17033726 283743
609594MITSUBISHI MIRAGE 2014DubaiH26708MMBXTA03AEH0118322019 07 10110EPS 17033726 284194
609604NISSAN SUNNY 2002DubaiH36219JN1EN61S82W0540622019 07 10110EPS 17033726 296655
609606HYUNDAI ELANTRA 2012DubaiI86419KMHDG41c0cu5017352019 07 10110EPS 17033726 2100744
609608GMC ENVOY 2007DubaiI690301GKET63M4722093242019 07 10110EPS 17033726 2100434
609627ISUZU TROOPER 1999DubaiB56991JACDH57W7X7G006812019 07 10110EPS 17033726 294495
609628NISSAN URVAN 2008DubaiO64756JN6AE52S98X1000962019 07 10110EPS 17033726 2103019
609629NISSAN PATROL 1995DubaiI57907WGY608122172019 07 10110EPS 17033726 283074
609645LEXUS LS 400 1990DubaiQ56224JT8UF11E4L00154602019 07 10110EPS 17033726 2102647
609648RENAULT CAPTUR 2015DubaiH34112VF12RRHE8FW5215102019 07 10110EPS 17033726 296578
609650HONDA ACCORD 2009DubaiO448051HGCS12899A0119272019 07 10110EPS 17033726 283167
609653TOYOTA HIACE 2006DubaiH69242JTFHX02P0600156552019 07 10110EPS 17033726 296423
609655GMC ACADIA 2007DubaiE633301GKER33777J1279562019 07 10110EPS 17033726 298210
609660RANGE ROVER HSE 2000DubaiL49925SALLPAMC4YA4454252019 07 10110EPS 17033726 283953
609667TOYOTA CAMRY 2008DubaiJ442646T1BE42K58X4859342019 07 10110EPS 17033726 2100237

          

(993)    

609248JEEP GRAND CHEROKEE 2002DubaiJ374561J8GW58S32Y1022582019 07 09111EPS 17033726 283435
609257CADILLAC SRX 2006DubaiF217311GYEE63A6601295072019 07 09111EPS 17033726196
609269MITSUBISHI PAJERO 2006DubaiP72930JMYLRV73W6J7096592019 07 09111EPS 17033726 283448
609270TOYOTA CAMRY 1998DubaiJ962754T1BG22KXWU3556872019 07 09111EPS 17033726 2100626
609272HONDA ACCORD 2006DubaiN31286JHMCM56746C4207082019 07 09111EPS 17033726 284219
609273HYUNDAI ACCENT 2001DubaiP85254KMHCG41GP1U1943702019 07 09111EPS 17033726 2102039
609293MITSUBISHI OUTLANDER 2003DubaiE14259JMYXRCU4W3U7796932019 07 09111EPS 17033726 297433
609294SEAT LEON 2001DubaiC65057VSSZZZ1MZ1R0242012019 07 09111EPS 17033726 298564
609315VOLKSWAGEN BEETLE 2000DubaiI67146WVWZZZ9CZYM6069002019 07 10110EPS 17033726 283079
609320RENAULT FLUENCE 2011DubaiN41469VF1LZL5T1BC2422852019 07 10110EPS 17033726 284223
609321SUZUKI SWIFT 2007DubaiK52591JS2ZC21S3751506032019 07 10110EPS 17033726 299769
609324HONDA CIVIC 2011DubaiN51968JHMFD1628BS4000832019 07 10110EPS 17033726 298925
6093291992 2000  DubaiD34021UFGD214813152019 07 10110EPS 17033726 298174
609335KIA PICANTO 2014DubaiF43423KNABX5123ET5055522019 07 09111EPS 17033726 296379
609337NISSAN SUNNY 1999DubaiE27354JN1DB41S7XW0023872019 07 09111EPS 17033726 297453
609344PEUGEOT PARTNER 2006DubaiM82215VF3GBKFWC6J0094262019 07 09111EPS 17033726 284136
609345TOYOTA LAND CRUISER 2009DubaiK54076JTEBL29J7951263742019 07 09111EPS 17033726 298718
609349TOYOTA CAMRY 2009DubaiD274406T1BE42K69X5622632019 07 09111EPS 17033726 297950
609354NISSAN TIIDA 2008DubaiJ69487JN1CC13CX8T0103712019 07 09111EPS 17033726 283527
609359MITSUBISHI GALANT 2008DubaiN739444P3SYDJ3A8E8015942019 07 09111EPS 17033726 299082
609369JAGUAR S TYPE 2001DubaiD52034SAJAA01A01FL892802019 07 09111EPS 17033726 297508
609370NISSAN TIIDA 2006DubaiC67611JN1BC13D76T0103932019 07 09111EPS 17033726 283999
609375TOYOTA COROLLA 2005DubaiK79356JTDBR23E4531048852019 07 09111EPS 17033726 283863
609377VOLKSWAGEN PASSAT 2004DubaiE24495WVWBH43B54P0074472019 07 09111EPS 170337266450
609487NISSAN VERSA 2009DubaiM628583N1BC13E29L4172782019 07 09111EPS 17033726 298914
609490DAIHATSU CHARADE 2006DubaiH29190JD1GL1000610499732019 07 09111EPS 17033726 296505
609491PEUGEOT PARTNER 2009DubaiF81758VF3GBKFWC9N0010512019 07 09111EPS 17033726 297065
609520CHEVROLET ASTRO 2000DubaiE443371GBDM19W9YB1470222019 07 10110EPS 17033726 297825
609521NISSAN ALTIMA 2005DubaiB928031N4AL11D55C3400332019 07 10110EPS 17033726 283824
609522TOYOTA YARIS 2008DubaiL66461JTDKW9235850952982019 07 10110EPS 17033726 299124
609527DODGE CHALLENGER 2014DubaiO377192C3CDYAGXEH2085352019 07 10110EPS 17033726 298755
609593HONDA ACCORD 1997DubaiB605661HGCD5635VA8050602019 07 10110EPS 17033726 283743
609594MITSUBISHI MIRAGE 2014DubaiH26708MMBXTA03AEH0118322019 07 10110EPS 17033726 284194
609604NISSAN SUNNY 2002DubaiH36219JN1EN61S82W0540622019 07 10110EPS 17033726 296655
609606HYUNDAI ELANTRA 2012DubaiI86419KMHDG41c0cu5017352019 07 10110EPS 17033726 2100744
609608GMC ENVOY 2007DubaiI690301GKET63M4722093242019 07 10110EPS 17033726 2100434
609627ISUZU TROOPER 1999DubaiB56991JACDH57W7X7G006812019 07 10110EPS 17033726 294495
609628NISSAN URVAN 2008DubaiO64756JN6AE52S98X1000962019 07 10110EPS 17033726 2103019
609629NISSAN PATROL 1995DubaiI57907WGY608122172019 07 10110EPS 17033726 283074
609645LEXUS LS 400 1990DubaiQ56224JT8UF11E4L00154602019 07 10110EPS 17033726 2102647
609648RENAULT CAPTUR 2015DubaiH34112VF12RRHE8FW5215102019 07 10110EPS 17033726 296578
609650HONDA ACCORD 2009DubaiO448051HGCS12899A0119272019 07 10110EPS 17033726 283167
609653TOYOTA HIACE 2006DubaiH69242JTFHX02P0600156552019 07 10110EPS 17033726 296423
609655GMC ACADIA 2007DubaiE633301GKER33777J1279562019 07 10110EPS 17033726 298210
609660RANGE ROVER HSE 2000DubaiL49925SALLPAMC4YA4454252019 07 10110EPS 17033726 283953
609667TOYOTA CAMRY 2008DubaiJ442646T1BE42K58X4859342019 07 10110EPS 17033726 2100237           

(993)    

609672NISSAN ALTIMA 2005DubaiK686031N4BL11D05C2987802019 07 10110EPS 17033726 298949
609674MAZDA 626 1994DubaiA65760GE10S11364392019 07 10110EPS 17033726 294477
609677CHEVROLET CAPTIVA 2008DubaiI98705KL1DC53F98B1588212019 07 10110EPS 17033726 2100978
609678AUDI A4 1992DubaiA87499WAUZZZ4AZNN0476002019 07 10110EPS 17033726 294715
609697NISSAN SUNNY 2002DubaiC16680JN1EN61S42W0562762019 07 10110EPS 17033726 283835
609727MITSUBISHI LANCER 1999DubaiF26276JMYLNCB1WXU0003092019 07 10110EPS 17033726 283673
609740MITSUBISHI LANCER 2003DubaiF12961JMYSRCS1A3U7726452019 07 10110EPS 17033726 297922
609753HYUNDAI VELOSTER 2015DubaiP98169KMHTC61C4FU2376672019 07 10110EPS 17033726 2102127
609768TOYOTA TERCEL 1999DubaiC83197JT2BJ53L8X00971982019 07 10110EPS 17033726 294201
609773FORD EXPLORER 2003DubaiI329541FMZU72E93ZA954562019 07 10110EPS 17033726 2100424
609775MITSUBISHI LANCER 2003DubaiO61764JMYSRCS1A3U7727532019 07 10110EPS 17033726 2102948
609846MERCEDES E320 2000DubaiM28953WDB2100631A9712132019 07 13107EPS 1833590861989
609851JMC JX1032D 2012DubaiL96513LETAEAA16CHN040262019 07 13107EPS 1833590860837
609855NISSAN SUNNY 2011DubaiN48711KNMCC42H5BP8322162019 07 13107EPS 1833590860816
609906MAZDA 3 2006Dubaio58532JM7BK2262611868302019 07 09111  4729
609986TOYOTA COROLLA 2008DubaiB86721JTDBR42E1890138942019 07 10110EPS 1640234614843
609990MERCEDES C230 2002DubaiI40962WDB2037451A1764952019 07 10110EPS 17033726 284390
610005KIA SORENTO 2007DubaiF25253KNAJC5259757353592019 07 10110EPS 17033726 283672
610008TOYOTA CAMRY 2003DubaiO672694T1BE30K03U1673662019 07 10110EPS 17033726 2103094
610014FORD VISTA 2010DubaiK99682WF0TJ35P4ACU028452019 07 10110EPS 17033726 299398
610024MITSUBISHI LANCER 2003DubaiD50838JMYSTCS3A3U7718132019 07 10110EPS 17033726 297502
610027TOYOTA FORTUNER 2010DubaiL88746MR1YX59G1A30148402019 07 10110EPS 17033726 299429
610029LAND CRUSER PRADO 2006  DubaiI72308JTEBU25J0650310382019 07 10110EPS 17033726 283085
610048PEUGEOT 206 2006DubaiP78177VF32AKFWA6W0173422019 07 10110EPS 17033726 2102797
610050INFINITI QX60 2014DubaiA445405N1AL0MM3EC5028352019 07 10110EPS 17033726 283484
610051NISSAN SUNNY 2004DubaiK58895JN1FN61C94W0672392019 07 10110EPS 17033726 298794
610055JEEP CHEROKEE 2003DubaiA690101J4GL58K13W5653452019 07 10110EPS 17033726 283561
610059HYUNDAI SANTA FE 2007DubaiM84492KMHSG81D37U0953172019 07 10110EPS 17033726 299219
610066PEUGEOT 307 2007DubaiM80250VF33CRFJF7S0111532019 07 10110EPS 17033726 299150
610069HONDA ACCORD 2005DubaiD98779JHMCM56735C4113042019 07 10110EPS 17033726 298499
610072NISSAN TIIDA 2007DubaiM38806JN1CC13C67T0071092019 07 10110EPS 17033726 299814
610074NISSAN URVAN 2008DubaiS14038JN6AE52S98X1016192019 07 10110EPS 17033726 2101944
610077TOYOTA YARIS 2006DubaiP52947JTDBW9335610034332019 07 10110EPS 17033726 2102566
610079NISSAN PATHFINDER 2000DubaiI64337JN8AR07Y0YW4252532019 07 10110EPS 17033726 283077
610082FORD EXPLORER 2006DubaiP174311FMEU72E06UA905822019 07 10110EPS 17033726 2102180
610092HONDA ACCORD 2002DubaiG43633JHMCF86382C4034282019 07 10110EPS 17033726 283945
610105HONDA CIVIC 2011DubaiD18168JHMFD1620BS4023622019 07 10110EPS 17033726 284094
610110MITSUBISHI L300 1999DubaiA53164JMYJNP13VXA0012342019 07 10110EPS 17033726 283557
610116DAEWOO LANOS 2001DubaiB20929KLATF48YE1B6484842019 07 10110EPS 17033726 294956
610119NISSAN ALTIMA 2008DubaiK923431N4AL21D48C2796552019 07 10110EPS 17033726 283869
610191GREAT WALL WINGLE 2008DubaiF27646LGWCA21718A0841172019 07 10110EPS 17033726 297295
610203MITSUBISHI LANCER 2007DubaiI12710JMYSTC3A7U725662019 07 10110EPS 17033726 283056
610204MITSUBISHI GRANDIS 2005DubaiG34988JMYLRNA4W5Z7032312019 07 10110EPS 17033726 297073
610205CHEVROLET CAPRICE LS 2008DubaiH678726G1MK52BX8L9529402019 07 10110EPS 17033726 296411
610214TOYOTA LAND CRUISER 2004DubaiE5080JTEHJ09J0450966332019 07 10110EPS 17033726 297978
610215NISSAN TIIDA 2007DubaiC31427JN1CC11C57T0062452019 07 10110EPS 17033726 294527
610216HONDA CIVIC 2005DubaiD58869JHMES16705S4001752019 07 10110EPS 17033726 297663           

(993)    

610220HONDA ACCORD 2002DubaiO54152JHMCF86302C4017992019 07 10110EPS 17033726 2102874
610221TOYOTA YARIS 2015DubaiP96872MR2BT9F34F11409882019 07 10110EPS 17033726 2102121
610223MITSUBISHI PAJERO 2015DubaiH49217JMYLYV95WFJ7111352019 07 10110EPS 17033726 296960
610230TOYOTA CAMRY 1994DubaiE532494T1SK12C6RU4310072019 07 10110EPS 17033726 283405
610292HONDA CIVIC 2001DubaiB18378JHMES86331S4068272019 07 10110EPS 17033726 293805
610300MITSUBISHI PAJERO 2008DubaiM71510JMYLRV93W8J7148302019 07 10110EPS 17033726 299059
610311MITSUBISHI LANCER 2013DubaiL72648JMYSRCY1ADU7066282019 07 10110EPS 17033726 299202
610315HONDA ACCORD 2007DubaiL17055JHMCM56527C4154122019 07 10110EPS 17033726 299483
610322NISSAN ALTIMA 2014DubaiQ145181N4AL3AP4EC1320052019 07 10110EPS 17033726 2102264
610332HONDA JAZZ 2005DubaiF36067JHMGD18865S4002062019 07 10110EPS 17033726 297335
610337HONDA CIVIC 1999DubaiE14861JHMEK364XXS4049792019 07 10110EPS 17033726 283225
610338KIA PICANTO 2012DubaiL18452KNABX5128CT1844442019 07 10110EPS 17033726 299487
610383NISSAN ARMADA 2007DubaiF246585N1AA08C77N7205172019 07 11109EPS 17033726 297284
610386KIA SORENTO 2006DubaiB97266KNAJC5232655770722019 07 11109EPS 17033726 283828
610470LAND ROVER DISCOVERY 1994DubaiG63931SALLJGMM4LA0686132019 07 11109EPS 17033726 284024
610476NISSAN PATROL 2009DubaiL65001JN8FY15Y89X5744882019 07 11109EPS 17033726 283959
610487NISSAN PATROL 2000DubaiC37642JN8BY14Y0YX4306742019 07 11109EPS 1833590853819
610522HONDA CIVIC 2004DubaiC44527JHMES86584S4029732019 07 11109EPS 17033726 293868
610523NISSAN TIIDA 2007DubaiG41362JN1CC13C97T0060522019 07 11109EPS 17033726 297222
610538HONDA CIVIC 1996DubaiH31245JHMEK16600S0106762019 07 11109EPS 1833590853464
610541TOYOTA SIENNA 2006DubaiH836205TDZA23C06S4999612019 07 11109EPS 17033726 284369
610542MITSUBISHI SIGMA 2000DubaiE254156MMAP67M4YT0046142019 07 11109EPS 17033726 298614
610548DODGE DURANGO 2004DubaiF518401D4HB58D44F2093452019 07 11109EPS 17033726 283758
610550NISSAN ALTIMA 2005DubaiR947371N4AL11D05C1607032019 07 11109EPS 17033726298
610552MITSUBISHI PAJERO 2010DubaiF81576JMYLRV95WAJ7111252019 07 11109EPS 1833590858770
610555HONDA ACCORD 1998DubaiF794011HGCF9640WA6101112019 07 11109EPS 1833590857412
610560CHRYSLER NEON 2005DubaiD780481C3ES66C35D2150252019 07 11109EPS 1833590856056
610564JEEP GRAND CHEROKEE 1999DubaiD110681J4GW58V2XY5204572019 07 11109EPS 17033726264
610628HONDA CITY 2008DubaiR73987MRHGD66328P0608722019 07 11109EPS 1833590855871
610644TOYOTA PRADO 2006DubaiD79534JTEAU25J4600026662019 07 11109EPS 1833590856146
610674FORD MUSTANG 1998DubaiI49251FAFP4048WF2735062019 07 11109EPS 1833590852273
610681TOYOTA COROLLA 1994DubaiK26371EE10040292452019 07 11109EPS 1833590853200
610686TOYOTA YARIS 2009DubaiD10896JTDKW9238951175852019 07 11109EPS 170337263244
610705CHEVROLET BLAZER 1998DubaiJ231951GNDT13W6VK1656202019 07 11109EPS 17033726164
610738MAZDA 6 2003DubaiJ56074JM7GG34F4311030502019 07 11109EPS 1833590854876
610775HONDA CITY 2004DubaiE33945MRHGD65274P9101912019 07 11109EPS 1833590853605
610776MITSUBISHI LANCER 2016DubaiO51560JMYSRCY1AGU7357432019 07 11109EPS 170337262069
610793HONDA ACCORD 1997DubaiE918791HGCD7260VA0130232019 07 11109EPS 1833590857411
610794FORD FUSION 2010DubaiF234703FAHP0GA0AR2991992019 07 11109EPS 17033726625
610797JEEP WRANGLER 2005DubaiA944461J4FA49S35P3063632019 07 11109EPS 1833590856933
610802TOYOTA CAMRY 1999DubaiH382324T1BG22K5XU9116812019 07 11109EPS 1833590853851
610843HONDA PRELUDE 2000DubaiE41354JHMBB5246YC4001672019 07 11109EPS 1833590854035
610907HONDA ACCORD 2008DubaiJ59956JHMCP26378C4223002019 07 11109EPS 17033726 2100530
610915CHEVROLET OPTRA 2006DubaiO81649KL1JJ58616K2795972019 07 11109EPS 17033726 2103069
611513IVECO 35 8 2005DubaiE17496ZCFC50700055360602019 07 14106EPS 1833590852748
612936NISSAN ALTIMA 2006DubaiW867301N4AL11D26C2028692019 06 13137EPS 1833590857542
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املال والأعمال

مليار درهم اأرباح بنك   12.5
الإمارات دبي الوطني خالل 9 اأ�ضهر

•• دبي-وام:

دره���م خال  مليار   12.5 الوطني  دب��ي  الإم����ارات  بنك  اأرب���اح  ���س��ايف  بلغ 
%63 مقارنة مع  2019 بنمو ن�سبته  العام  الت�سعة الأوىل من  الأ�سهر 
الفرتة ذاتها من العام 2018. وت�سمل هذه النتائج مبلغ 4.4 مليار درهم 

هي ح�سيلة بيع ح�سة يف �سركة نتورك اإنرتنا�سيونال .
واأعلن بنك الإم��ارات دبي الوطني، املدرج ب�سوق دبي املايل، ارتفاع اأرباحه 
اىل اعلى م�ستوى منذ اكرث من 3 اأعوام حيث و�سلت خال الربع الثالث 
من العام اجلاري اىل 5 مليارات درهم مقارنة مع 2.64 مليار درهم يف 

. الربع ذاته من العام 2018 
وارتفاع  الر�سوم  ودخ��ل  القرو�ص  اإىل منو  الأرب��اح  الزيادة يف  البنك  وع��زا 
وتكاليف  املخ�س�سات  يف  ال���زي���ادة  ت��ع��وي�����ص  يف  ���س��اع��دت  ال��ت��ي  ال��ه��وام�����ص 

الت�سغيل.
 2019 العام  من  الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر  خ��ال  الدخل  اإج��م��ايل  وو�سل 
مببلغ  مقارنة   20% ق��دره��ا  ب��زي��ادة  دره���م،  مليار   15.541 مبلغ  اإىل 
12.905 مليار درهم للفرتة ذاتها من العام 2018. و�سهد �سايف دخل 
الفائدة حت�سناً بن�سبة 17باملائة مقارنة بالفرتة ذاتها من العام ال�سابق اأو 

8باملائة با�ستثناء دينيزبنك مدعوماً بنمو القرو�ص.
وارتفع اإجمايل الدخل من غري الفائدة بن�سبة 31 % على اأ�سا�ص �سنوي، 
اأو 20 % با�ستثناء دينيزبنك، وذلك على خلفية ارتفاع الر�سوم الأ�سا�سية 

ودخل الأوراق املالية ال�ستثمارية.
كما ارتفع دخل الر�سوم الأ�سا�سية بن�سبة%26 مقارنة بالفرتة ذاتها من 
العام ال�سابق نتيجة ارتفاع دخل �سرف العمات الأجنبية والدخل املتعلق 

ببطاقات الئتمان.

جافزا تتعاون مع اآمر لتقدمي خدمات 
التاأ�ضرية العائلية للعاملني يف املنطقة احلرة

•• دبي-وام:

لتقدمي  اآم��ر  مركز  م��ع  اتفاقية  ج��اف��زا  علي  جلبل  احل��رة  املنطقة  وقعت 
من  كل  يف  املرخ�سة  ال�سركات  يف  للعاملني  العائلية  التاأ�سريات  خدمات 
جافزا وجممع ال�سناعات الوطنية اإن اآي بي حيث �سيتم اإن�ساء مركز اآمر يف 
جافزا ليخدم اأكرث من 135 األف �سخ�ص يعملون لدى اأكرث من 7 اآلف 
و 500 �سركة يف جافزا وجممع ال�سناعات الوطنية. وقع على التفاقية 
واملناطق  املجمعات  يف  للعمليات  التنفيذي  امل��دي��ر  احل���داد  اأح��م��د  م��ن  ك��ل 
اأحمد عبد اهلل علوان  – اإقليم الإم��ارات وعلي  العاملية  احلرة موانئ دبي 
املدير التنفيذي ملركز اآمر جافزا. و�ستوفر خدمة اآمر نافذة واحدة جلميع 
املعامات احلكومية املتعلقة بالتاأ�سريات وغريها من الوثائق املطلوبة يف 

معامات الأجانب املقيمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

جلفود للت�ضنيع 2019 ي�ضلط ال�ضوء على الفر�ص الكامنة يف التحول الكبري الذي ي�ضهده القطاع 
•• دبي-الفجر: 

جلفود  م��ن  ال�����س��اد���س��ة  الن�سخة  تنطلق 
الأك�����رب  امل���ع���ر����ص   ،2019 ل��ل��ت�����س��ن��ي��ع 
ال�����س��رق الأو����س���ط و�سمال  ن��وع��ه يف  م��ن 
ومعاجلة  ت�����س��ن��ي��ع  ق���ط���اع  يف  اأف���ري���ق���ي���ا 
ال��ي��وم )الثاثاء  امل��اأك��ولت وامل�����س��روب��ات، 
القطاع  ي�سهده  م��ا  و�سط  اأك��ت��وب��ر(،   29
الإقليمي من منّو �سريع وحتّولت وا�سعة 

النطاق.
وفيما ت�سعى دول��ة الإم��ارات و�سائر دول 
جمل�ص التعاون اخلليجي لتحقيق مزيد 
النفطية،  غري  القطاعات  يف  التنّوع  من 
اأكرث  دوراً  التحويلية  ال�سناعات  تلعب 
املاأكولت  ت�سنيع  قطاع  يت�سّدره  اأهمية 
عن  �سادرة  بيانات  وبح�سب  وامل�سروبات. 
ت�سم  ال�����س��ادرات،  لتنمية  دب��ي  موؤ�س�سة 
575 وحدة  الإم������ارات وح��ده��ا ح���وايل 
ت�سنيع ن�سطة بقيمة ا�ستثمارات اإجمالية 
والتي  اأمريكي،  10.7 مليار دولر  تبلغ 
مدار  على  كبري  ب�سكل  ارتفاعها  يتوقع 

ال�سنوات اخلم�ص املقبلة.
�سوق  اإنتلجن�ص:  “موردور  تقرير  واأ�سار 
النمو   - الإم����ارات  يف  والتغليف  التعبئة 
-2019( وال���ت���وق���ع���ات  وال���ت���وج���ه���ات 
الإم����ارات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اإىل   ،”)2024
ال�����س��ع��ودي��ة ل�ستثمار  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��م��ل��ك��ة 
1.3 مليار دولر اأمريكي يف العديد من 
م��ب��ادرات الأم���ن ال��غ��ذائ��ي ال��ت��ي �ست�سهم 
ب��ت��وف��ري ال��ع��دي��د م���ن ف��ر���ص ال�����س��وق يف 
دول  ���س��وق  يف  والتغليف  التعبئة  ق��ط��اع 

جمل�ص التعاون اخلليجي.

النوعية  وال��ت��ح��ّولت  الب��ت��ك��ار  وينطلق 
يف ال���ق���ط���اع م����ن م���ث���ل ه������ذه امل����خ����اوف 
امل�����ت�����زاي�����دة ب���������س����اأن ����س���ام���ة الأغ�����ذي�����ة 
املنتجات  لإي�سال  واحلاجة  وخملفاتها، 
تعزيز  مع  اأك��رب  ب�سرعة  امل�ستهلكني  اإىل 
و�سيفتح  التكاليف.  حتمل  على  ال��ق��درة 
لأكرث  اأب��واب��ه   2019 للت�سنيع  جلفود 
واإقليمية  حم��ل��ي��ة  ���س��رك��ة   1600 م���ن 
القطاع،  يف  املتخ�س�سني  واآلف  ودولية، 
مع  وغ��ريه��ا  امل�سكات  لهذه  و�سيتطّرق 
اأح�����دث ت��ق��ن��ي��ات امل��ع��اجل��ة ���س��م��ن اأر�����ص 
األف   81 م�ساحة  على  املمتدة  املعر�ص 

مرت مربع.
اأ�سا�سية  كمن�سة  مكانته  تر�سيخ  وب��ع��د 
املاأكولت  ت��وري��د  �سل�سلة  مل�سغلي  تتيح 
���س��ف��ق��ات جتارية  اإج�������راء  وامل�������س���روب���ات 
مبايني الدولرات، تعزز دورة هذا العام 
املتاحة  ال��ف��ر���ص  للت�سنيع  جلفود  م��ن  
ب��ف�����س��ل جمموعة  وال�������زوار  ل��ل��ع��ار���س��ني 
كاملة من املبادرات املتنوعة بني برنامج 
اللقاءات وتعزيز  م�سمم خ�سي�ساً لدعم 
ال��ع��اق��ات، وج����ولت الب��ت��ك��ار، وخمترب 
يف  التمّيز  جوائز  توزيع  وحفل  املكونات، 
ال��ق��ط��اع، ف�����س��ًا ع��ن م��رك��ز ج��دي��د كلياً 

لا�ست�سارات املعنية بالقطاع.
ل���وه  ت��ري��ك�����س��ي  ق����ال����ت  ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا،   ويف 
لإدارة  الأول  الرئي�ص  ن��ائ��ب  م��ريم��ان��د، 
امل��ع��ار���ص وال��ف��ع��ال��ي��ات ل���دى م��رك��ز دبي 
’جلفود  “جنح  ال����ع����امل����ي:  ال����ت����ج����اري 
برت�سيخ  ان���ط���اق���ه،  م��ن��ذ  للت�سنيع’، 
لقطاع  ع��امل��ي  كملتقى  امل��رم��وق��ة  مكانته 
دورته  و�سرتتقي  وامل�سروبات.  امل��اأك��ولت 

التوا�سل  ت���ع���زي���ز  مب�����س��ت��وى  احل���ال���ي���ة 
وت���دع���ي���م ال����ع����اق����ات وت�����س��ه��ي��ل اإب������رام 
ال��ت��ج��اري��ة وت��ب��ادل اخلربات،  الت��ف��اق��ات 
ل��ت��وف��ري م��ع��ل��وم��ات م��ه��م��ة ح����ول اأب����رز 
امل�ساكل والتوجهات املوؤثرة على القطاع، 

و�سياغة اأجندة للم�ستقبل«.
“انطاقاً من مكانته كوجهة  واأ�سافت: 
ا�سرتاتيجية لت�سهيل الأعمال يف القطاع 
العاملي للماأكولت وامل�سروبات، ا�ستقطب 
اأكرب  2019 عدداً من  جلفود للت�سنيع 
الأ�سماء لاجتماع والتباحث يف م�ستقبل 
الكفيلة  ال�سبل  وو���س��ع  الأغ���ذي���ة،  اإن��ت��اج 
بتمكني م�سغلي �سل�سلة التوريد يف العامل 
الأع����م����ال وتلبية  اإم���ك���ان���ات  ت��ع��زي��ز  م���ن 
للم�ستهلكني  امل���ت���زاي���دة  ال��ن��م��و  اأه�����داف 

دائمي الهتمام بال�سحة«.
منّظمي  اأه���������داف  م����ع  ي��ن�����س��ج��م  ومب�����ا 
الزوار  جتربة  اإث��راء  يف  املتمثلة  املعر�ص 
للت�سنيع  ج��ل��ف��ود  ي���ق���دم  وال���ع���ار����س���ني، 
2019 برناجماً خم�س�ساً لاجتماعات 
العاقات.  وت��دع��ي��م  ال��ت��وا���س��ل  وف��ر���ص 
لتعزيز  الج��ت��م��اع��ات  ب��رن��ام��ج  وي��ع��ت��رب 
من�سة  للت�سنيع  ج��ل��ف��ود  يف  ال��ع��اق��ات 
للعار�سني  تتيح  مبا�سرة  ر�سمية  توا�سل 
وتدعيم  الل��ت��ق��اء  فر�ص  املعر�ص  وزوار 
جهات  اآلف  ع���ن  وال��ب��ح��ث  ال���ع���اق���ات، 
املعر�ص،  ب���ي���ان���ات  ق���اع���دة  يف  الت�������س���ال 

وترتيب عقد الجتماعات.
البتكار  نف�سه، متثل ج��ولت  الوقت  ويف 
اإذ تتيح للزوار  من�سة متميزة للتوا�سل، 
وطازجة  رائ��ع��ة  منتجات  جتربة  فر�سة 
وت�ستعر�ص  الأغ����ذي����ة.  خم���ت���ربات  م���ن 

ال�سرعة  ع��ال��ي��ة  الآلت  ق����وة  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
وم��ت��ع��ددة ال���س��ت��خ��دام��ات، وال��ت��ي تنتج 
200 وحدة يف الدقيقة.  اأكيا�ساً مبعدل 
وت�ست�سيف الفعالية اأف�سل عرو�ص اإنتاج 
الأغذية، فيما تعد اجلولت بتوفري روؤية 
ه��ام��ة ع��ل��ى الب��ت��ك��ارات ال��واق��ع��ي��ة خال 
ع��م��ل��ه��ا يف ع����دد م���ن م�����س��ان��ع الأغ���ذي���ة 

الرائدة يف املنطقة. 
لت�سهيل  ال�سامل  الربنامج  عن  وف�سًا 
ال��ت��ج��اري��ة يف جلفود  ال�����س��ف��ق��ات  اإج�����راء 
املعر�ص  ي�ست�سيف   ،2019 للت�سنيع 
قمة التقنيات الغذائية، والتي ت�ستقطب 
جمموعة من اخلرباء الدوليني يف جمال 
املاأكولت وامل�سروبات، وقادة القطاع، وكبار 
الآراء  لتبادل  واملبتكرين  ال��ق��رار  �سّناع 
الأ�سواق  تطورات  ومناق�سة  واملعلومات، 
الكفيلة  احل��ل��ول  اأح���دث  وبحث  العاملية، 
واجل����ودة.  والإن��ت��اج��ي��ة  ال��ك��ف��اءة  بتعزيز 
�سخ�سيات  امل��ت��ح��دث��ني  ق��ائ��م��ة  وت�����س��م��ل 
ب���راد باربرا،  ال��ق��ط��اع م��ث��ل  م��رم��وق��ة يف 
معهد   - الأول  وامل�ست�سار  البتكار  مدير 
نيل�سون،  ويوهان  اإن�ستيتيوت؛  فود  جود 
ال�سناعية  ال���ث���ورة  ح��ل��ول  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 
تيرتا  ل��دى  الرقمية  والتقنيات  الرابعة 
الرئي�ص  الأدي��������ب،  وع��ب��دال��غ��ن��ي  ب�����اك؛ 
اإ�ص  ل���دى  العمليات  ل�����س��وؤون  التنفيذي 
ال�سرق  يف  العبيكان  كومبيبلوك  جي  اآي 
الأو�سط واأفريقيا؛ و�سمري مفتاح، مدير 
والب��ت��ك��ار واجل�����ودة و�سامة  الأب���ح���اث 

الأغذية يف �سركة دانون، واآخرون.
قطاع  ملن�سة  ال�سمولية  املنهجية  وتعترب 
امل�����اأك�����ولت وامل�������س���روب���ات واح�������دة فقط 

الفعالية  ال��ت��ي متنح ه��ذه  الأ���س��ب��اب  م��ن 
ت�ستمر على مدى ثاثة  التي  ال�سخمة 
ا�ستقطاب  على  املتوا�سلة  ق��درت��ه��ا  اأي���ام 
املوؤثرة  وال�����س��خ�����س��ي��ات  ال�����س��رك��ات  اأك����رب 
م���ن ال���ع���امل.  وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال اأن����درو 
متتلك  التي  ب��ان  اأمرييكان  من  ماكغي، 
باندي بيكينج �سوليو�سنز: يعترب جلفود 
ا�ستثنائياً  م��ل��ت��ق��ى   2019 ل��ل��ت�����س��ن��ي��ع 
بفر�سة  ف��ي��ه  نحظى  وم��ع��روف��اً،  وا���س��ع��اً 
التجارية  عامتنا  ح�سور  لتعزيز  رائعة 
وتقنياتنا  ابتكاراتنا  اأح��دث  وا�ستعرا�ص 
اأنحاء العامل. كما  اأم��ام ال��زوار من �ستى 
اأ�سواق  يف  للدخول  الأم��ث��ل  و�سيلتنا  اأن��ه 
خماوف  وفهم  باحلياة،  ناب�سة  ج��دي��دة 
التوا�سل  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني، 

الفعال مع عمائنا احلاليني«.
الأغذية  قطاع  يف  املتخ�س�سني  وباإمكان 
ف��ع��ال��ي��ات جلفود  ح�����س��وره��م يف  ت��ع��زي��ز 
لإقامته  ن����ظ����راً   ،2019 ل��ل��ت�����س��ن��ي��ع 
ب��ال��ت��زام��ن م���ع ف��ع��ال��ي��ات اأخ�����رى ت�سمل 
للعامات  الأو�����س����ط  ال�������س���رق  م��ع��ر���ص 
التجارية والرتاخي�ص الذي يعد فعالية 
ح�سرية �سمن قطاع ال�سلع ال�ستهاكية 
الغذائية وغري الغذائية �سريعة التداول 
و�سمال  الأو�����س����ط  ال�������س���رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 
اأف���ري���ق���ي���ا؛ وي��ام��ك�����ص ال�����س��رق الأو����س���ط 
بقطاع  املتخ�س�سة  ال���رائ���دة  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
وال��وج��ب��ات اخلفيفة؛  اإع����داد احل��ل��وي��ات 
ومعر�ص �سيفك�ص ال�سرق الأو�سط الذي 
يعد الفعالية الوحيدة يف ال�سرق الأو�سط 
باملاأكولت  املتخ�س�سة  واآ�سيا  واأفريقيا 

البحرية.

 زايد العليا تطلق 4 م�ضاريع جتارية لرواد الأعمال من اأ�ضحاب الهمم
•• اأبوظبي - وام:

لأ�سحاب  العليا  زاي���د  موؤ�س�سة  اأط��ل��ق��ت 
الإقت�سادية  امل�ساريع  من  �سل�سلة  الهمم 
التجارية لأ�سحاب الهمم بهدف متكينهم 

ودجمهم يف املجتمع.
واأكدت املوؤ�س�سة حر�سها على دعم وت�سجيع 
انطاقة الأن�سطة القت�سادية اأو امل�ساريع 
التجارية لهم يف خمتلف املجالت، وذلك 
لتقدمي  الإن�����س��ان��ي��ة  ر���س��ال��ت��ه��ا  اإط�����ار  يف 
املوارد  وا�ستثمار  لهم  م��ت��ط��ورة  خ��دم��ات 
لتمكينهم  اإي��ج��اب��ي��ة  بيئة  يف  وال��ط��اق��ات 
تعليميا ووظيفيا وثقافيا واجتماعيا مبا 
وال�سهام  وتطلعاتهم،  اإمكاناتهم  ينا�سب 
وحتقيق  املجتمع  اأدوار  تفعيل  زي���ادة  يف 

التنمية الجتماعية.
تعمل من خال  اأنها  املوؤ�س�سة  واأو�سحت 
���س��راك��ات��ه��ا الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع ع���دد من 
اأكادميية  م��ن��ه��ا  امل��ت��خ�����س�����س��ة  اجل���ه���ات 
الإمارات - التابعة لغرفة جتارة و�سناعة 
اأبوظبي - على توفري الربامج والدورات 
الهمم  امل��ن��ا���س��ب��ة لأ����س���ح���اب  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

لهذه  الازمة  العلمية  وامل��واد  ولأ�سرهم، 
الازمة  ال�����س��ه��ادات  وم��ن��ح��ه��م  ال���ربام���ج 
ل���ذل���ك، ف�����س��ا ع���ن ال���ت���ع���اون م���ع دائ����رة 
اأ�سحاب  التنمية القت�سادية بهدف دعم 
اأبوظبي  اإم�������ارة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ه��م��م 
لإ�سدار رخ�ص جتارية لهم من فئة تاجر 
اأبوظبي حتت م�سمى رواد اأعمال اأ�سحاب 
الهمم ، لتحقيق هدف متكينهم ودجمهم 
والدولة  ب��اأب��وظ��ب��ي  الع��م��ال  جمتمع  يف 

ب�سكل عام.
امل�ساريع  املوؤ�س�سة بقوة عدد من  و دعمت 
التجارية اخلا�سة لأ�سحاب الهمم منهم 
اللوحات،  لإن���ت���اج  ال��ك��ع��ب��ي  ه���دى حم��م��د 
العطور،  لإن���ت���اج  ع��م��ر  ���س��امل  وم��ن�����س��ور 
اليدوية،  للمنتجات  ال��ع��ام��ري  وم����رمي 
وع��ل��ي��اء ال��زع��اب��ي لإن���ت���اج ح��ل��وى كوكيز 
قدراتهم  ويثبت  ذات���ه  منهم  ك��ل  ليحقق 
اأن ي���ك���ون ل���ك���ل م��ن��ه��م ب�����س��م��ة يف  ع���ل���ى 
التنمية  م�سرية  يف  وم�ساركتهم  املجتمع، 

على اأر�ص الدولة.
الأمني  احلميدان  اهلل  عبد  �سعادة  وق��ال 
لأ�سحاب  ال��ع��ل��ي��ا  زاي�����د  مل��وؤ���س�����س��ة  ال���ع���ام 

القيادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا  اإن����ه  ال��ه��م��م 
عند  املوؤ�س�سة  دور  يتوقف  ل  ال��ر���س��ي��دة، 
مهمتها بتقدمي خدمات وبرامج الرعاية 
للطاب  العاجية  واخلدمات  والتاأهيل 
امل�سمولني  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  وال��ط��ال��ب��ات 
ت�����س��ه��م وب�سكل  ف��ق��ط، واإمن�����ا  ب��رع��اي��ت��ه��ا 
ك��ب��ري يف ت��ط��وي��ر ق���درات���ه���م الإدراك����ي����ة 
وتطوير  وال��ت��ف��اع��ل��ي��ة،  والج���ت���م���اع���ي���ة 
م���ه���ارات احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإىل 
مع  الأخ���رى،  امل�ساندة  اخل��دم��ات  تقدمي 
التي  املختلفة  الأن�����س��ط��ة  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
تتيح لأ�سحاب الهمم فر�سة التفاعل مع 

البيئة والأقران.
�سمو  واإ�سراف  املوؤ�س�سة مبتابعة  اأن  واأك��د 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ 
اأي  دع��م  ع��ن  تتوقف  ل��ن  الإدارة  جمل�ص 
لآفاق  ينطلقوا  لكي  الهمم  اأ�سحاب  من 
اأو�سع يف املجتمع حتت العامة التجارية 
“ النحلة  ال��ه��م��م  ب���اأ����س���ح���اب  اخل���ا����س���ة 
»، و تقدمي التدريب ال��ازم لهم   BEE
من  املوؤ�س�سة  ف��ري��ق  قبل  م��ن  ولأ���س��ره��م 
مهارات اإدارة امل�ساريع التجارية، وقال: “ 

اإننا نحر�ص دائما يف موؤ�س�سة زايد العليا 
لأ�سحاب الهمم على دعم وتنمية قدرات 
جلعلهم  الهمم  اأ���س��ح��اب  وبناتنا  اأبنائنا 
دور  لهم  و  املجتمع  اأ�سخا�سا منتجني يف 

اأ�سا�سي يف التنمية«.
الدعم  اأن  ال���ع���ام  الأم�����ني  ���س��ع��ادة  وذك����ر 
والرعاية واملتابعة من املوؤ�س�سة لأ�سحاب 
والت�سجيع  ال��رتوي��ج  على  ي�ساعد  الهمم 
الإبداعية  طاقاتهم  اإط���اق  وعلى  لهم، 
الإعاقة  ع��ن��د  ال��ت��وق��ف  وع�����دم  ال��ك��ام��ن��ة 
مهارات  ميتلكون  فهم  الإب���داع،  لتحقيق 
ا�ستثمروا  اأنهم  خ�سو�سا  هائلة،  وقدرات 
ت��ل��ك ال��ف��ر���س��ة وك����ان����وا حم���ل ال��ث��ق��ة يف 

جمتمعنا.
واأ�ساف: “ نعترب م�سروع علياء لإنتاج “ 
الكوكيز النباتي “ مبثابة نقلة نوعية يف 
ما  مع  موهبتها  ا�ستثمرت  كونها  حياتها 
املهارات  خمتلف  على  ت��دري��ب  م��ن  تلقته 
اإىل  لفتا  املوؤ�س�سة”،  يف  احللوى  لإع��داد 
 “ ر���س��ال��ة  ن��ق��ل  اإىل  ت�سعى  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن 
علياء “ اإىل امل�ستوى العاملي عرب من�سات 
التوا�سل الجتماعي �سمن ق�س�ص جناح 

�ستنطلق  “ ال��ت��ي  ال��ت��غ��ي��ري  “ ك��ن  حملة 
“ عنوان  الأم���ل  »ه���دى  امل��ق��ب��ل.  نوفمرب 
لوحات هدى حممد الكعبي من اأ�سحاب 
خا�ص  م�سروع  يف  حلمها  جت�سد  الهمم، 
املعار�ص،  بها ت�سارك من خاله يف �ستى 
اأول  �ساحبة  لتكون  املوؤ�س�سة  �ساعدتها 
اأ�سحاب  م���ن  ل���واح���دة  رخ�����س��ة جت���اري���ة 
ال���ه���م���م، اأط���ل���ق���ت ط���اق���ات���ه���ا الإب���داع���ي���ة 
الكامنة، متحدية �سللها الرباعي ليتحول 
ما تنجزه اإىل م�سروعها الذي �سطرت به 
العني  حركة  عرب  وم�ساعرها  مكنوناتها 
لتك�سر  الب�سر  تتبع  برنامج  وبا�ستخدام 
تعر�ص  خ��اق��ة  ب�����اإرادة  امل�ستحيل  عتبة 
لوحاتها التي تر�سمها ويتم طباعتها على 

بطاقات ودفاتر واأكواب للبيع.
اأ�سحاب  من  عمر  �سامل  من�سور  ويعاين 
لكنه  الب�سر  يف  �سديد  �سعف  من  الهمم 
ي��ع��د م��ث��ال ح��ي��ا ع��ل��ى ق����درة ال���ف���رد على 
قدمت  النجاح،  وحتقيق  ال�سعاب  حتمل 
لالتحاق  والتوجيه  الدعم  املوؤ�س�سة  له 
ب����ال����ربام����ج ال���ت���دري���ب���ي���ة امل�������س���رتك���ة مع 
م�سروعه  ل��درا���س��ة  الإم������ارات  اأك��ادمي��ي��ة 
تنميته  م���ن  ل��ي��ت��م��ك��ن  ال���ع���ط���ور  لإن����ت����اج 
ال�سركات  اإح��دى  مع  والتعاون  بالتن�سيق 

الوطنية املتخ�س�سة.
وتعد مرمي العامري من اأ�سحاب الهمم، 
منوذجا من العمل املتميز لقهر امل�ستحيل، 
متكنت مب�ساعدة موؤ�س�سة زايد العليا من 
اإ�سدار رخ�سة جتارية مل�سروعها التجاري 
 “ لتقدمي منتجات يدوية حتمل عامة 

.« BEE النحلة
اأم���ا م�����س��روع ع��ل��ي��اء ال��زع��اب��ي ه��و لإنتاج 
املنتجات  م�����ن  خ�������ايل  ن����ب����ات����ي  ك����وك����ي����ز 
دور  العليا  زايد  ملوؤ�س�سة  احليوانية، وكان 
رخ�سة  وا�ستخراج  امل�سروع  لدعم  رئي�سي 
اأ���س��ت��ط��ي��ع اخلبز  جت���اري���ة ب�����س��ع��ار “ اأن����ا 

“لبطلة ريا�سية من اأ�سحاب الهمم.

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/10663  عمايل جزئي
جمهول  �����ص.ذ.م.م  الخ�����س��اب  ل�سناعة  1-ارتيجيناتو   / امل��دخ��ل  اخل�سم  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د �سامي حم��م��ود �سيف ق��د اأق���ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )11200 
وال��ر���س��وم وامل�ساريف رقم  دره���م( دره��م وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ )2000( دره��م 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق   MB197615258AE:ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ص   08.30 ال�����س��اع��ة   2019/11/18
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
       اعالن اأمر اأداء بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/2078  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- عمر فاروق حممود جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

احمد را�سد ابراهيم امل�سند املهندي  وميثله:عائ�سة حممد ح�سن طاهر 
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/9/30 بالزام املدعي عليه عمر فاروق 
حممود بان يوؤدي للمدعي احمد را�سد ابراهيم امل�سند املهندي مبلغ )1.333.334( 
درهم والفوائد القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق يف:2018/5/11 
وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  

ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/94 بيع عقار مرهون  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ب��ه��روز ع��ب��ا���ص ري��خ��ت��ه ك���ران ا���س��ف��ه��اين جمهول 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ن��ك راأ������ص اخل��ي��م��ة الوطني 
دبي  حمكمة  ق��ررت  ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  وميثله:حممد  ����ص.م.ع 
البتدائية بتاريخ:2019/10/21 اعانكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها 
يف  التبليغ  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة  خال  درهم   )5.868.790.25(
املزايدة وفقا  العقار حمل الرهن بطريق  التنفيذ اعاه وال بيع  ملف 
لن�ص املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار:عقار مبنطقة 

وادي ال�سفا 6 رقم الر�ص 1978 - امل�ساحة:14519 قدم مربع.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   

 اعالن �صحيفة طعن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2019/928  طعن جتاري 

تدعو دائرة املحاكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/خالد بن احمد بن عبدالقادر العامودي

���س��ده��م:1- علي  امل��ط��ع��ون  ب��اع��ان  ع��ب��داهلل قمرب حم��م��د   وميثله:فهد 
عبداهلل احمد عبداهلل العمودي 2- احمد حممود �سفوت فرحات من�سور 
خلدمات  جيت  ويلث   -4 ����ص.ذ.م.م  الدولية  والعطات  لل�سفر  بيوند   -3
ب��ان الطاعن  ����ص.ذ.م.م.  جمهول حمل القامة - نعلنكم  رج��ال العمال 
اع��اه ويتوجب عليكم  احل�سور اىل حمكمة  املذكور  اق��ام عليكم الطعن 

التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2019/735 اإ�صتئناف جتاري 

بابولل  ���ص.ذ.م.م 2- نتني  العامة  للتجارة  ال�سحراء  املدخل/ 1-فن  اىل اخل�سم 
العامة �ص.ذ.م.م  للتجارة  ال�سحراء  ل�� فن  بابولل ب�سفته مدير و�سامن  بانديت 
امل�ستاأنف/منوج كومار حمي داكان ب�سفته �سريك  جمهويل حمل القامة مبا ان 
جا�سم  عيد  وميثله/حممد  ����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ال�سحراء  فن  ل���  و�سامن 
حممد ال�سويدي - قد ا�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  2018/692 جتاري 
امل��واف��ق 2019/11/24  ي��وم الح��د  ب��ت��اري��خ:2019/4/10 وح��ددت لها جل�سه  جزئي 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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املال والأعمال

توظيف 44 مواطنا يف اليوم 
املفتوح لتعاونية الحتاد 

•• دبي -وام:
اأعلنت تعاونية الحتاد عن توظيفها 44 
م��واط��ن��اً خ��ال ال��ي��وم امل��ف��ت��وح للتوظيف 
اأم�ص  اق��ي��م  وال���ذي  للمواطنني  ال��ف��وري 
دعم  بهدف  م��ول،  احت��اد  يف  الأول  الأول 
التوطني  وبرامج  وا�سرتاتيجيات  خطط 

بالدولة.
املوارد  اإدارة  مدير  كنيد  بن  اأحمد  وق��ال 
الحتاد  تعاونية  يف  والتوطني  الب�سرية 
اإنه مت تنفيذ العديد من الأيام املفتوحة 
الآن  وح��ت��ى  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  للتوظيف 
وذلك التزاما بالإ�سهام يف مبادرة توطني 

الوظائف .. م�سرياً اإىل اأن التعاونية كثفت 
لديها  للعمل  املواطنة  الكفاءات  ل�ستقطاب  احل��ايل  العام  خال  جهودها 

ودعمها لارتقاء وتقدمي اأف�سل اخلدمات .
القدرة  لديهم  الذين  املواطنني  وتطوير  توظيف  اإىل  نتطلع   “ واأ���س��اف 
 .. واملعلومات  باخلربات  واملليئة  الناجحة  املهنية  حياتهم  لبناء  والطموح 
منوها اإىل اأن ن�سبة التوطني يف تعاونية الحتاد من اأعلى ن�سب التوطني يف 

القطاع اخلا�ص بالدولة » .

تريليون درهم قيمة جتارة اإعادة   1.046
الت�ضدير للدولة خالل ال�ضنوات الثالث املا�ضية

•• اأبوظبي-وام:

اإق��ل��ي��م��ي ل��ت��ج��ارة اع����ادة الت�سدير خال  ع���ززت الإم�����ارات دوره����ا ك��م��رك��ز 
بكونها  م�سنفة  تناف�سية  بيئة  من  بدعم  وذل��ك  املا�سية  القليلة  ال�سنوات 
عامليا  الأف�����س��ل  �سمن  تعد  فيما  الإقليمي  امل�ستوى  على  جاذبية  الأك���رث 

بح�سب املرجعيات الدولية املتخ�س�سة.
وتوثق الح�سائيات الر�سمية اأن قيمة جتارة اإعادة الت�سدير للدولة و�سلت 
ت�سكل  املا�سية،  الثاث  ال�سنوات  درهم خال  تريليون   1.046 نحو  اىل 
ما ن�سبته %25 من اجمايل جتارة الإمارات يف نف�ص فرتة الر�سد والتي 

بلغت 4.141 تريليون درهم.
الم���ارات على  دول��ة  راجحة لقت�ساد  الت�سدير، ميزة  اإع��ادة  وتعد جت��ارة 
م�ستوى التجارية العاملية، وذلك نظرا ملا ا�ستثمرته الدولة، طوال العقود 
توفري  اىل  بالإ�سافة  التحتية  والبنية  والنقل  امل��وان��ئ  �سبكة  يف  املا�سية، 
يف  اأ�سهمت  وال��ت��ي  الأخ���رى  اللوج�ستية  واخل��دم��ات  اجل��اذب��ة  الت�سريعات 
جمملها يف تعزيز العاقات القت�سادية والتجارية مع ال�سركاء يف خمتلف 

دول العامل.
ا�سترياده من اخل��ارج ويدخل  الت�سدير كافة ما يتم  اع��ادة  وت�سمل جتارة 
ثم  ال�سلعي  الر�سيد  من  ج��زءا  وي�سبح  والقت�سادية،  اجلمركية  املنطقة 
وفقا  وذل��ك  عليه  تعديل  اأي  دون  ثالث  ط��رف  من  هو  كما  ت�سديره  يعاد 

للمعايري الدولية املعمول بها .
ومع اأن ارقام اعادة الت�سدير، التي تقارب ثلث اجمايل ال�سادرات للدولة 
يف  الوطنية  لل�سادرات  الجمالية  الرق��ام  �سمن  اأحيانا  تندرج  الحتادية، 
اإل ان الح�سائيات الفنية الدقيقة متيز بينها  موازين التبادل التجاري، 
وبني ال�سناعة املحلية يف ارقام التبادل التجاري مع الدول، فتجارة املناطق 
احل��رة من موانئ الم��ارات ت�سكل مع بع�ص ال��دول اأك��رث من ثاثة ارباع 
اجمايل حركة الت�سدير. وت�سري الح�ساءات ال�سادرة عن الهيئة الحتادية 
للتناف�سية والح�ساء اىل توا�سل زخم النمو يف قطاع التجارة اخلارجية، 
املوؤ�سر  ا�ستمرار  يف  جليا  يظهر  ما  وه��و  املا�سية  الثاثة  ال�سنوات  خ��ال 
الذي  الن�ساط  يعك�ص  نحو  وع��ل��ى  الت�ساعدي  لنهجه  بالقطاع  اخل��ا���ص 

ت�سهده كافة القطاعات القت�سادية.
وخال العام 2016 بلغ اجمايل قيمة التجارة اخلارجية لدولة الإمارات 
نحو 1.078 تريليون درهم �سكلت جتارة اإعادة الت�سدير منها نحو 215 

مليار درهم اأي ما ن�سبته 20%.

برعاية من�شور بن زايد 

 �ضيال ال�ضرق الأو�ضط ي�ضتعد لإطالق فعاليات ن�ضخته العا�ضرة يف اأبوظبي

الحتاد للخدمات اللوج�ضتية الآمنة تعزز ح�ضورها يف اأبوظبي من خالل تو�ضيع �ضبكة اأ�ضطولها

•• اأبوظبي-الفجر: 

حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ���س��م��و ال�سيخ 
نائب  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي�����د  ب���ن  م��ن�����س��ور 
ال������وزراء وزي����ر �سوؤون  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص 
هيئة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ال��رئ��ا���س��ة 
الغذائية،  وال�سامة  للزراعة  اأبوظبي 
من  العا�سرة  الن�سخة  فعاليات  تنطلق 
معر�ص �سيال ال�سرق الأو�سط، احلدث 
الأغ��ذي��ة وال�سيافة يف  الأه��م يف قطاع 
�سياغة  “اإعادة  ���س��ع��ار  حت��ت  امل��ن��ط��ق��ة، 
وامل�سروبات  الأغذية  قطاع  يف  البتكار 
وذلك يف الفرتة ما بني 9  وال�سيافة”، 
- 11 دي�سمرب املقبل يف مركز اأبوظبي 

الوطني للمعار�ص.
وينظم املعر�ص من قبل �سركة اأبوظبي 
بالتعاون  )اأدنيك(  للمعار�ص  الوطنية 
م�����ع جم����م����وع����ة ك���وم���ي���ك�������ص ب����وزي����وم 
املعار�ص  اأكرب منظمي  اأحد  الفرن�سية، 
اأبوظبي  وه��ي��ئ��ة  ال��ع��امل��ي��ة،  وامل���وؤمت���رات 

للزراعة وال�سامة الغذائية.
و���س��ه��د ���س��ي��ال ال�����س��رق الأو�����س����ط منذ 
اإبرام   2010 انطاقته الأوىل يف عام 
مليار   34 قيمتها  جت����اوزت  ���س��ف��ق��ات 
درهم، و�سارك به 7،600 جهة عار�سة 
ومتخ�س�ص  خ���ب���ري  و153،900 
م��ن ك��اف��ة اأن��ح��اء ال��ع��امل، مم��ا ع��زز من 
وغري  املبا�سرة  القت�سادية  امل�ساهمة 
املبا�سرة للفعالية عرب ال�سنوات املا�سية 
على اقت�ساد اإمارة اأبوظبي، لت�سل اإىل 
819 مليون درهم، الأمر الذي يعك�ص 
التطور  وق��درت��ه على  امل��ع��ر���ص  اأه��م��ي��ة 
حتى  املا�سية  الع�سر  ال�����س��ن��وات  خ��ال 
اأهم  اأ�سبح اليوم من�سة رئي�سية جتمع 
واأبرز ال�سركات العاملة بقطاع الأغذية 

وامل�سروبات.
ومن املقرر اأن ت�سّجل الن�سخة العا�سرة 
من املعر�ص، والتي من املتوقع اأن تكون 
الأكرب يف تاريخه، منواً كبرياً من حيث 
والإقليمية  املحلية  املوؤ�س�سات  م�ساركة 
الأغذية  قطاعي  يف  العاملة  والعاملية 
اأكرث  مب�ساركة  توقعات  مع  وال�سيافة، 
من األف جهة عار�سة واحت�سان اأجنحة 
وطنية من اأكرث من 30 دولة وح�سور 
ما يزيد عن 20 األف خبري يف القطاع 

من اأكرث من 50 دولة. 
وي���ه���دف ���س��ي��ال ال�������س���رق الأو�����س����ط يف 
تعزيز  موا�سلة  اإىل  العا�سرة  ن�سخته 
للتعريف  ك��م��ن�����س��ة  ال����رائ����دة  م��ك��ان��ت��ه 
باأحدث املنتجات واخلدمات والبتكارات 
امل�سرتين  يف ق��ط��اع الأغ���ذي���ة، وت��زوي��د 
قوائم  على  لاطاع  متميزة  بفر�سة 

يف  العاملية  املنتجات  لأف�����س��ل  متنوعة 
جم��ال الأغ��ذي��ة وامل�����س��روب��ات وخدمات 
ال�سيافة �سمن بيئة مائمة لاأعمال 
العام  ه��ذا  ن�سخة  وت�ستاأنف  التجارية. 
النجاح ال�ستثنائي الذي حققه املعر�ص 
دوره  بذلك  ليوا�سل  املا�سية،  الأع���وام 
العاملة  ال�سركات  احت�سان  يف  ال��ب��ارز 
يف قطاعي الأغذية وال�سيافة، وتعزيز 
ال�سناعة يف  ع��ل��ى  الإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ريه��ا 
ا�ستثمارية  ف��ر���ص  واإت���اح���ة  امل��ن��ط��ق��ة، 

فريدة.
���س��ع��ادة �سعيد  ق���ال  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
ال��ب��ح��ري ���س��امل ال��ع��ام��ري، م��دي��ر عام 
وال�سامة  ل���ل���زراع���ة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة 
الغذائية: “تطور معر�ص �سيال ال�سرق 
اليوم  ليمثل  �سريعة  ب��وت��رية  الأو���س��ط 
اأحد اأهم الفعاليات يف قطاع الأغذية يف 
املنطقة، حيث اأ�سبح ملتقى لأهم واأبرز 
اأنحاء العامل، مما  العار�سني من �ستى 
ي��ج��ع��ل��ه م��ن�����س��ة ل��ت�����س��ج��ي��ع الب���ت���ك���ار يف 
م�سرياً  وال�سيافة”،  الأغذية  قطاعات 
فرتة  خ����ال  اأ���س��ب��ح  امل��ع��ر���ص  اأن  اإىل 
ا�ستثمارية  ق�سرية من�سة تقدم فر�ساً 
ق��ّي��م��ة يف ق��ط��اع الأغ���ذي���ة ال���ذي ي�سهد 
يوفر  حيث  املنطقة،  يف  مت�سارعاً  من��واً 
اأ�سواق  م��ع  للتفاعل  ف��ر���س��ة  امل��ع��ر���ص 
واإي�����ج�����اد فر�ص  ال���ن���ا����س���ئ���ة  الأغ�����ذي�����ة 
�سراكات  وخ���ل���ق  واع�������دة،  ا���س��ت��ث��م��اري��ة 
تعزز  اقت�سادية  كيانات  لظهور  توؤ�س�ص 

وامل�سروبات  الأغ���ذي���ة  ق��ط��اع  يف  ال��ن��م��و 
على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�ص  وال�����س��ي��اف��ة، مم��ا 
وال�سياحة  كال�سناعة  كثرية  قطاعات 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 

املحورية.
هي  “م�سوؤوليتنا  ال��ع��ام��ري:  واأو����س���ح 
حتفيز القطاع اخلا�ص على ال�ستثمار 
يف جم����الت ال���غ���ذاء ل��ذل��ك ن��ع��م��ل بكل 
ال�ستثمارية  البيئة  تهيئة  على  ال�سبل 
حقيقية  �سراكة  وب��ن��اء  القطاع  ه��ذا  يف 
واخلا�ص”،  احل���ك���وم���ي  ال���ق���ط���اع  ب���ني 
الأو���س��ط هو  ال�����س��رق  �سيال  اأن  م��وؤك��داً 
ت�����س��اع��د القطاع  ال��ت��ي  ال��و���س��ائ��ل  اأح����د 
يف  النمو  اآف��اق  ا�ست�سراف  على  اخلا�ص 
وال�سيافة  وامل�سروبات  الأغ��ذي��ة  قطاع 
العامل  دول  حققته  م��ا  على  والط���اع 

من تطور.
ومن جانبه، قال حميد مطر الظاهري، 
ابوظبي  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
الوطنية للمعار�ص )اأدنيك( وجمموعة 
معر�ص  “جنح  لها:  التابعة  ال�سركات 
���س��ي��ال ال�����س��رق الأو�����س����ط خ����ال وقت 
قيا�سي يف اأن ي�سبح من اأكرث الفعاليات 
بقطاع  للمهتمني  بالن�سبة  امل��رت��ق��ب��ة 
الأغذية يف املنطقة وخارجها. وي�سعدنا 
بينما  جم���دداً  القطاع  رّواد  ا�ست�سافة 
للمعر�ص  ال��ع��ا���س��رة  بالن�سخة  نحتفي 
للتوا�سل  مثالية  من�سة  ي��وف��ر  ال���ذي 
والتفاعل مع اأبرز ممثلي �سركات اإنتاج 

وت�����س��دي��ر امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة م��ن جميع 
اأنحاء العامل«.

اأن الإق��ب��ال الكبري  ال��ظ��اه��ري  واأو���س��ح 
خال  املعر�ص  فعاليات  �سهدته  ال��ذي 
اأقيمت  وال��ت��ي  املا�سية  ���س��ن��وات  الع�سر 
للمعار�ص،  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف 
املعار�ص  دع��م  يف  ال�سركة  جن��اح  يعك�ص 
وقدرتها  تناف�سيتها  وت��ع��زي��ز  القائمة 
على ا�ستقطاب كربى ال�سركات الدولية 
القت�سادية  القطاعات  يف  املتخ�س�سة 

املختلفة.
للمعر�ص  احل��ال��ي��ة  ال����دورة  اأن  وك�سف 
اأبوظبي  �سركة  قبل  من  تنظيمها  يتم 
بالتعاون  )اأدنيك(  للمعار�ص  الوطنية 
بوزيوم’  ’كوميك�ص  جم���م���وع���ة  م����ع 
باإطاق  اأدنيك  قامت  وق��د  الفرن�سية، 
ب���رن���ام���ج ت�������س���وي���ق���ي م���ت���ك���ام���ل خ���ال 
الأ�سهر املا�سية للرتويج للمعر�ص على 
وذلك  وال���دويل،  الإقليمي  ال�سعيدين 
م���ن خ����ال امل�����س��ارك��ة يف ال���ع���دي���د من 
هذا  يف  املتخ�س�سة  العاملية  الفعاليات 
ال�سركات  ل�ستقطاب  احليوي،  القطاع 
وخدمات  الأغ����ذي����ة  ق���ط���اع  يف  ال���ع���امل���ة 

ال�سيافة.
اأبوظبي  ���س��رك��ة  اأن  ال��ظ��اه��ري  واأ����س���ار 
مع  ح��ال��ي��اً  تعمل  للمعار�ص  ال��وط��ن��ي��ة 
ك��وك��ب��ة م���ن امل���وؤ����س�������س���ات ال��وط��ن��ي��ة يف 
كافة  لإنهاء  واخلا�ص  العام  القطاعني 
ال��ت��ح�����س��ريات ال���ازم���ة لإجن�����اح هذه 

بال�سكل  واإخراجها  احليوية،  الفعالية 
الذي يليق ب�سمعة ومكانة اإمارة اأبوظبي 
على ال�سعيدين املحلي والدويل، وذلك 
الرامية  اأدن����ي����ك  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وف����ق 
كعا�سمة  الإم����ارة  مكانة  على  للتاأكيد 

لقطاع �سياحة الأعمال يف املنطقة. 
ال��دورة احلالية  اأن  ومن اجلدير ذك��ره 
ل���ل���م���ع���ر����ص ت������ويل اه����ت����م����ام����اً ك���ب���رياً 
بالتعاون مع معر�ص  التمور  مبنتجات 
ال��دويل للتمور، وال��ذي ُيعترب  اأبوظبي 
الفعالية الوحيدة يف العامل التي جتمع 
حني  يف  للتمور.  املنتجة  ال�سركات  بني 
للمعر�ص  ال�سابقة  ال����دورة  ا�ستقبلت 
الراغبني  زائ���راً من  اآلف   7 اأك��رث من 
القهوة،  م��ن��ت��ج��ات  ع���ل���ى  ب���احل�������س���ول 
و�ستكون هذه الفئة حمط اهتمام كبري 
يف املعر�ص هذا العام اأي�ساً، حيث تتعاون 
اجل��ه��ات ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى م��ع��ر���ص �سيال 
“جمعية  ال�سرق الأو�سط عن قرب مع 
القهوة املتخ�س�سة” ل�ستعرا�ص النمو 
الكبري الذي ت�سهده �سناعة القهوة يف 

املنطقة. 
فعاليات معر�ص  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
تنطلق   2019 الأو�سط  ال�سرق  �سيال 
جتارة  “غرفة  امل�سيف  ال��راع��ي  بدعم 
الف�سي  وال��راع��ي  اأبوظبي”؛  و�سناعة 
“رويال هوريزون “؛ و�سريك التجزئة 
الر�سمي  والناقل  اللولو”؛  “جمموعة 

للفعالية “الحتاد للطريان«.

•• اأبوظبي-الفجر: 

للخدمات  الحت���������اد  ����س���رك���ة  اأع����ل����ن����ت 
اململوكة  ذ.م.م،  الآم���ن���ة  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
للطريان  الحت�������اد  ل�����س��رك��ة  ب���ال���ك���ام���ل 
بال�سحن  اخل��ا���س��ة  حلقيبتها  والتابعة 
ع���ن عزمها  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة،  واخل����دم����ات 
وتو�سيع  املركبات  من  اأ�سطولها  لتعزيز 
وذلك  اأب��وظ��ب��ي،  العا�سمة  يف  خدماتها 
املتزايد على خدماتها  للطلب  ا�ستجابة 
اأب��وظ��ب��ي، وال�سلك  م��ن ج��ان��ب ح��ك��وم��ة 

الدبلوما�سي والقطاع اخلا�ص فيها.

وك�����س��ف��ت ال�����س��رك��ة ع���ن اإ����س���اف���ة ثاث 
مركبات م�سفحة حديثة اإىل اأ�سطولها، 
وذلك خال فعاليات معر�ص املجوهرات 
ي�ست�سيفه  وال��ذي  اأبوظبي،  وال�ساعات 
حتى  للمعار�ص  الوطني  اأبوظبي  مركز 

ال� 30 من اأكتوبر اجلاري.
وتعليقاً على ذلك، قال فين�ص هامبتون، 
املدير الإداري ل�سركة الحتاد للخدمات 
اللوج�ستية الآمنة: يعد قطاع الب�سائع 
النقود  نقل  وخدمات  الفاخرة  الثمينة 
اأبرز  اأح��د  املتحدة  العربية  الإم���ارات  يف 
الأولويات بالن�سبة لنا؛ ومن �ساأن تو�سيع 

الت�سغيلية  طاقتنا  ي��رف��ع  اأن  اأ�سطولنا 
بواقع %30، اإىل جانب دوره يف اإ�سافة 
التي  خدماتنا  حلقيبة  امل��زاي��ا  من  باقة 
املركبات  هذه  وتتمّيز  للعماء.  نوفرها 
الأمنية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب���اأح���دث  امل���ت���ط���ورة 
اجلّوالة، مبا فيها حلول الر�سد والتتبع 
املعززة، والتي تهدف اإىل تر�سيخ مكانتنا 

ك�سريك مف�سل لإمارة اأبوظبي«.
وت�����ع�����د �����س����رك����ة الحت�����������اد ل���ل���خ���دم���ات 
اللوج�ستية الآمنة مرخ�سًة على امل�ستوى 
الحتادي من جانب كّل من هيئة تنظيم 
وموؤ�س�سة   )PSBD( اخلا�سة  الأم��ن 

 )SIRA( الأم��ن��ي��ة  ال�سناعة  تنظيم 
لتوفري جمموعة من خدماتها الأمنية 
يف الإمارات العربية املتحدة، مبا يف ذلك 
ن��ق��ل الأم������وال وت��وف��ري خ��دم��ات النقل 
ال�سلع  اأمن  و�سمان  امل�سفحة  واملركبات 
الفاخرة خال الفعاليات التي ي�سهدها 

قطاع املمتلكات والب�سائع الثمينة.
واإىل جانب زيادة حجم العمليات املحلية 
داخ����ل الإم�������ارات، ف����اإن ال�����س��رك��ة تعتزم 
زيادة عملياتها مبطار اأبوظبي الدويل، 
ا�سترياد  ب��خ��دم��ات  ال��ع��م��اء  وت���زوي���د 
الثمينة، ف�سًا عن  ال�سحنات  وت�سدير 

املخ�س�سة  الآمنة  اللوج�ستية  اخلدمات 
ال��ث��م��ي��ن��ة م����ن واإىل  ال��ب�����س��ائ��ع  ل��ن��ق��ل 
�سواء.  حد  على  بينها  وفيما  الطائرات 
وتعترب هذه اخلدمات ا�ستكماًل لأن�سطة 
تقدمها  ال���ت���ي  اجل���م���رك���ي  ال��ت��خ��ل��ي�����ص 
على  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  ال�سركة مب��ط��ار 
مدار ال�ساعة، اإىل جانب خدمات تاأمني 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي، ومرافق  ال��ربي��د  وت��ت��ب��ع 
وامل�سمون  الآم����ن  وال��ت��خ��زي��ن  احل��ف��ظ 
داخل املطار، وخدمات املناولة واملرافقة 

الأمنية اجلوية.
للطريان  الحت���اد  �سركة  اأّن  اإىل  ي�سار 
ا���س��ت��ح��وذت ع��ل��ى ك��ام��ل اأ���س��ه��م الحت���اد 
للخدمات اللوج�ستية الآمنة يف مايو من 
اإدماج  اإع���ادة  العام اجل���اري، وجنحت يف 
اخلا�سة  حقيبتها  مظلة  حتت  ال�سركة 
وقد  اللوج�ستية.  واخل��دم��ات  بال�سحن 
اللوج�ستية  للخدمات  الحت���اد  �سهدت 
ال�ستة  الأع����������وام  م������دار  ع���ل���ى  الآم�����ن�����ة 
امل��ا���س��ي��ة حت���ولت ك��ب��رية، ح��ي��ث ارتقت 
اأبرز  م��ن  واح���دة  اإىل  نا�سئة  �سركة  م��ن 
الأطراف الفاعلة يف �سوق اإدارة عمليات 
واخلدمات  ال��ث��م��ي��ن��ة  ال��ب�����س��ائ��ع  ���س��ح��ن 
الإم����ارات،  دول���ة  يف  الآم��ن��ة  اللوج�ستية 
وهو القطاع الذي ي�سهد ازدهاراً كبرياً، 
ال�����س��رك��ة دوراً حم���وري���اً يف  ل��ع��ب��ت  ك��م��ا 
مثل  لل�سحن  الحت���اد  منتجات  تطوير 
)للب�سائع الثمينة( و  SafeGuard
)لنقل القطع الفنية   FlyCulture

والأدوات املو�سيقية(.

رئي�ص هيئة املجتمع ال�ضيني للتمويل  لـ»وام«: الإمارات وال�ضني تعززان التعاون يف قطاع التكنولوجيا املالية
•• اأبوظبي-وام:

اأكد الدكتور زوو زياو �ساون رئي�ص هيئة املجتمع ال�سيني للتمويل وال�سريفة 
نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة منتدى بوا يف اآ�سيا وجود الكثري من فر�ص التعاون 
امل��ايل وقطاع  القطاع  كافة ل�سيما  امل��ج��الت  الإم����ارات يف  ودول���ة  ال�سني  ب��ني 
التكنولوجيا املالية .. م�سريا اإىل اأن الإم��ارات ت�ستحوذ على اأكرث من 36% 
من �سادرات ال�سني من �سلع التكنولوجيا املتقدمة للدول العربية وتاأتي عامليا 
�سمن قائمة اأهم 20 دولة يف هذا القطاع. واأ�ساد بالتطور والنمو الذي ت�سهده 
ما  املالية  التكنولوجيا  كافة خا�سة يف قطاع  املجالت  اأبوظبي يف  و  الإم��ارات 
ي�سجع على مزيد من التعاون املتبادل بني ال�سني والإمارات وتو�سيع ن�ساطات 
ال�سركات يف املنطقة كافة.. معربا عن تقديره جلهود �سوق اأبوظبي العاملي يف 
وتعزز  كافة  العامل  اأنحاء  من  ال�سركات  جت��ذب  عمل  واأط��ر  ت�سريعات  تطوير 
التعاون العاملي. واأ�ساف يف حوار مع وكالة اأنباء الإمارات “وام” - على هام�ص 
اأن هناك فر�سة كبرية للتعاون بني ال�سني والإمارات  زيارة ر�سمية للدولة - 

التكنولوحيا املالية والذي ظهر خال اأعمال فينتك اأبوظبي 2019 .. م�سريا 
اإىل اأن تطوير قطاع التكنولوجيا املالية يعتمد على مقدار ر�سا املتعاملني عن 
اخلدمات التقليدية ال�سابقة واحتياجات امل�ستهلكني. و�سرب الدكتور زوو زياو 
ع��دم ر�ساهم عن  ال�سني  املتعاملني يف  ذل��ك قائا:” اأب��دى  �ساون مثال على 
نظام اخلدمات املالية التقليدية حيث طالبوا بخدمات متقدمة تقنيا مما دفع 
ال�سركات لتطوير خدماتها مبا يتما�سى مع تطلعات املتعاملني وهو ما يوؤكد 
على �سرورة تطوير تكنولوجيا اخلدمات املالية ». وحول العوامل التي توؤثر 
على منو قطاع التكنولوجيا املالية.. قال اإن اأحد العوامل التي توؤثر على منو 
القطاع اإىل جانب احتياجات امل�ستهلكني هي التكنولوجيا التنظيمية التي تتيح 
ا�ستخدام املعلومات والذكاء ال�سطناعي مل�ساعدتهم يف اإدارة وتنظيم القطاع.. 
املجال  ه��ذا  والإم����ارات يف  ال�سني  للتعاون بني  وج��ود فر�ص كبرية  اإىل  لفتا 
خمتلفة  موا�سيع  يف  املمار�سات  اأف�سل  وبحث  النظر  وجهات  تبادل  حيث  من 
كاآليات التنظيم والرتاخي�ص نظراً لختاف معطيات ال�سوق يف كا البلدين 
مما ي�ساعد يف تقليل املخاطر و�سمان ا�ستمرار ال�ستقرار املايل. ولفت رئي�ص 

وحتقيق فهم اأكرب حول �سوق التكنولوجيا املالية يف البلدين ال�سديقني .. لفتا 
اإىل اأن مهرجان اأبوظبي للتكنولوجيا املالية “فينتك اأبوظبي 2019 “ اأ�سهم 
يف توفري من�سة عاملية ملناق�سة التطورات التي طراأت على القطاع يف البلدين 
وبحث �سبل التطوير. واأكد رئي�ص هيئة املجتمع ال�سيني للتمويل وال�سريفة اأن 
ال�سني تويل اأهمية كبري لتطوير قطاع التكنولوجيا املالية لتوفري اخلدمات 
املالية جلميع اأفراد املجتمع وقد حققت جناحات ملحوظة يف هذا املجال.. وقال 
:”اإننا على يقني باأن منظومة التكنولوجيا املالية والت�سريعات ميكن توظيفها 
بالتكنولوجيا  الهتمام  م��ق��دار  راأي��ن��ا  لأبوظبي  زيارتنا  وخ��ال  ال��ع��امل  ح��ول 
املالية وعدد ال�سركات الراغبة يف تاأ�سي�ص عملها يف الإمارات والذي من �ساأنه 
وتابع:”  ال��دول��ة«.  يف  للقطاع  التحتية  والبنية  التقنيات  تطوير  يف  ي�سهم  اأن 
اأدركنا اأن �سوق التكنولوجيا املالية قد يكون خمتلفا يف الإمارات نظرا لختاف 
يتطلب  مما  اخلدمات  على  الطلب  وم�ستوى  البلدين  بني  ال�سكانية  الكثافة 
املحلي  ال�سوق  احتياجات  يلبي  مبا  اخلدمات  مائمة  والقطاع  ال�سركات  من 
الكبري جتاه تطوير قطاع  اإىل احلما�ص  واأ�سار  الإم��ارات واملنطقة«.   يف دول��ة 

هيئة املجتمع ال�سيني للتمويل وال�سريفة اإىل ارتفاع الطلب يف اأنحاء العامل 
واأمان  ب�سهولة  وت��وف��ره��ا  املالية  اخل��دم��ات  و�سرعة  فاعلية  زي���ادة  على  ك��اف��ة 
للمتعاملني مع �سمان اخل�سو�سية و�سرية التعامات.. وقال اإن التكنولوجيا 
والآن  خدماتها  لتح�سني  املالية  للموؤ�س�سات  الفر�سة  تتيح  ال�سني  يف  املالية 
لل�سوق من  مبا�سرة  لتوفر اخلدمات  ت�سعى  املالية  التكنولوجيا  �سركات  باتت 
دون التعاون مع املوؤ�س�سات املالية الكربى لكن ما زال عليها اللتزام بال�سروط 
والت�سريعيات التنظيمية املفرو�سة عليها وهذا الأمر ل يعد عبئا عليها لكنه 
�سرورة ل بد منها ل�سمان ا�ستمرارية العمل و�سحة القطاع. واأ�ساف اأن قطاع 
ي�سهد تطور من��وذج عمل جديد  العامل  وح��ول  ال�سني  املالية يف  التكنولوجيا 
تتبعه ال�سركات يف القطاع يتمثل يف الجتاه ب�سكل اأكرب نحو ا�ستثمار راأ�ص املال 
ل  من��وذج  وه��و  عمائهم  قاعدة  وتو�سيع  وتطوير  اأعمالهم  لتطوير  املخاطر 
تزال ال�سركات التقليدية تبتعد عنه.. م�سريا اإىل اأن ال�سني اأ�س�ست منذ اأكرث 
املناطق يف تطوير  ه��ذه  ل��دور  مناطق مالية ح��رة عديدة نظرا  40 عاماً  من 

ت�سريعات جديدة جتذب ال�سركات وت�سجع على البتكار.
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املال والأعمال

فرن�ضا تعر�ص مناذج ت�ضغيل واإمكانات جديدة يف معر�ص اخلليج لالأغذية والت�ضنيع جلفود 2019

تنظمه الويبو بالتعاون مع القت�شاد الإماراتية ومكتب براءات الخرتاع الياباين

 احلوار الياباين العربي يناق�ص يف طوكيو تطور امللكية الفكرية يف �ضوء التحول الرقمي
ال�شحي: الإمارات من اأكرث دول املنطقة ا�شتعدادًا لتطوير امللكية الفكرية اعتمادًا على تطبيقات الذكاء ال�شطناعي

•• الإمارات -الفجر:

���س��ت��ق��وم ال���وك���ال���ة ال��وط��ن��ي��ة ل��دع��م تنمية 
“بيزن�ص  دول����ي����اً  ال��ف��رن�����س��ي  الق���ت�������س���اد 
فرن�سيني  ج��ن��اح��ني  ب��ت��ن��ظ��ي��م  فران�ص” 
والت�سنيع  ل��اأغ��ذي��ة  اخل��ل��ي��ج  م��ع��ر���ص  يف 
املعر�ص  هذا  و�سي�سم   .”2019 “جلفود 
ومعدات  املُ�سنعة  امل��ك��ون��ات  يف  املتخ�س�ص 
فرن�سية  ج��ه��ة   45 اجل���دي���دة  ال��ت�����س��ن��ي��ع 
معنية بت�سنيع املاأكولت وامل�سروبات، وهي 
جهات على ا�ستعداد للتوا�سل مع متطلبات 
تتخطى  عر�ص  م�ساحة  وعلى  امل�سرتين. 
بقاعة  املكونات  جناح  �سيقام  مرت2،   600
جناح  ���س��ي��ق��ام  بينما   ”1“ �سعيد  ال�����س��ي��خ 

الت�سنيع والتعبئة بقاعة زعبيل “3«. 
يعد قطاع �سناعة الأغذية قطاعاً �سناعياً 
رائ�����داً يف ف��رن�����س��ا ح��ي��ث مي��ث��ل م�����س��در قوة 
لقت�سادها من خال حتقيق حجم اأعمال 
2018( علماً  166 مليار يورو )عام  بلغ 
الفرن�سية  لل�سركات  الت�سدير  ن�ساط  ب��اأن 

وكالة  م���ن  وب���دع���م  م���ن���ه.    21% مي��ث��ل 
)بغرب  اأنرتنا�سيونال  كومري�ص  بريتاين 
فرن�سا( ومن مناطق �سمال فرن�سا، �سي�سهد 
والت�سنيع  ل���اأغ���ذي���ة  اخل���ل���ي���ج  م���ع���ر����ص 
بيزن�ص  وك��ال��ة  ق��ي��ام  م��رة  لأول  “جلفود” 
البتكار  ج��ول��ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م جت��رب��ة  ف��ران�����ص 
اأكرث  على  ال�سوء  ت�سليط  �ساأنها  من  التي 
من ع�سر �سركات ذات اإمكانات ابتكار عالية 
ويف  املحليني.  ال�سركاء  مع  لتبادلها  وذل��ك 
اإطار توقع و�سول عدد الزائرين اإىل اأكرث 
الفعالية  ه���ذه  ف����اإن  زائ�����ر،  األ����ف   35 م���ن 
امل��م��ت��دة ل��ث��اث��ة اأي�����ام ت��ع��د الأ����س���خ���م من 
و�سناعة  الأغذية  ت�سنيع  جمال  يف  نوعها 
التعبئة على م�ستوى ال�سرق الأو�سط واآ�سيا 
واأفريقيا. و�ستعر�ص جتربة جولة البتكار 
الطريقة  امل���ث���ال  ���س��ب��ي��ل  ع��ل��ى  ال��ف��رن�����س��ي 
اأو  ال��رق��اق  طهي  بها  يتم  ال��ت��ي  الفرن�سية 
تعامل  ط��ري��ق��ة  ح��ت��ى  اأو  ال���ع���رب���ي  اخل���ب���ز 
التحدي  الفرن�سي مع  الأغذية  متخ�س�ص 
ال�سكر  ا�ستخدام  بتقليل  اخلا�ص  الغذائي 

واحل����ف����اظ ع��ل��ى ت���ق���دمي م��ن��ت��ج��ات جيدة 
املذاق.  و�سرح ال�سيد فريدريك �سابو مدير 
قائا:  الأو�سط  ال�سرق  يف  فران�ص  بيزن�ص 
“فرن�سا هي موطن جمتمع مزدهر لرواد 
اأعمال ومهند�سني وم�ستثمرين واأ�سخا�ص 
التكنولوجيا  ب��اإم��ك��ان��ات  مهتمة  م��وه��وب��ة 
لتغيري العامل. لذلك عندما يجتمع  �سعياً 
ال���غ���ذاء وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م��ع��اً جن��د تطوير 
الغذاء.  ت�سنيع  لعملية  وم���دع���وم  ه���ادف 
ي��ع��د م��ع��ر���ص ج��ل��ف��ود للت�سنيع  ث���م  وم���ن 
لت�سليط  الفرن�سية  لل�سركات  فر�سة هامة 
املكونات  جمايل  يف  ابتكاراتها  على  ال�سوء 

واملعدات«. 
معدات  ا���س��ت��رياد   2018 ع���ام  �سهد  وق���د 
مليون   55 تخطت  بقيمة  اأغ��ذي��ة  ت�سنيع 
يورو على م�ستوى منطقة ال�سرق الأو�سط 
وم�سر  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  )دول 
لدول  كان  منها   77% ب��اأن  علماً  ولبنان( 
جمل�ص التعاون اخلليجي ومن اأبرز املعدات 
واإغ���اق  تعبئة  ن��ذك��رم��اك��ي��ن��ات  امل�����س��ت��وردة 

العبوات  ع��ل��ى  ال��ب��ط��اق��ات  وو����س���ع  وخ���ت���م 
والأكيا�ص  ال��ك��ان��ز  وال���ع���ب���وات  ال��زج��اج��ي��ة 
التح�سري  وماكينات  احل��اوي��ات  وخمتلف 
ال�سناعي اأو ت�سنيع الأغذية وامل�سروبات(. 

الفرن�سية  امل��ك��ون��ات  ا���س��ت��خ��دام  اأي�����س��اً  ي��ت��م 
جمال  يف  �سيما  ل  املنطقة  يف  كبري  ب�سكل 
و�سناعة  الأل����ب����ان  وم��ن��ت��ج��ات  امل���خ���ب���وزات 

احللويات وخدمة تقدمي الأغذية. 
ويف ال���وق���ت ال�����ذي ق���ام���ت ف��ي��ه الإم�������ارات 
با�سترياد   2018 ع���ام  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
م��ن��ت��ج��ات األ���ب���ان ف��رن�����س��ي��ة ب���زي���ادة 10% 
دول  ا�سترياد  حجم  بلغ  ال�سابق،  العام  عن 
الألبان  ملنتجات  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 
 2018 ع��ام  ي���ورو  مليار   1.4 الفرن�سية 
ال�سوق  املنتجات يف  ه��ذه  و�سول ح�سة  مع 
تاأتي  ل�%8.1. ف�سا عن ذلك  ال�سعودي 
فرن�سا اأي�ساً يف املرتبة الثانية على م�ستوى 
ال�سعودية.  العربية  للمملكة  الزبدة  توريد 
وتزامناً مع ذلك جند اأن ا�سترياد احلبوب 
الفرن�سية قد �سهد منواً ملحوظاً يف ال�سرق 

•• اأبوظبي -وام: 

بداأت اأم�ص فى العا�سمة اليابانية طوكيو 
ف��ع��ال��ي��ات احل����وار ال��ي��اب��اين ال��ع��رب��ي حول 
ا�ستخدام اأنظمة امللكية الفكرية يف التنمية 
يف  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية 
نظمته  وال����ذي  ال��رق��م��ي،  ال��ت��ح��ول  حقبة 
الويبو  الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة 
بدولة  الق���ت�������س���اد  وزارة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
الإمارات العربية املتحدة واملكتب الياباين 
ل�����رباءات الخ�����رتاع و���س��ارك��ت ف��ي��ه وفود 
ال�����س��ع��ودي��ة وم�����س��ر واملغرب  ع��رب��ي��ة م���ن 

والكويت والبحرين.
الفعالية  يف  امل�سارك  الدولة  وف��د  وت��راأ���ص 
���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���ص حم��م��د اأح���م���د ب���ن عبد 
القت�ساد  وزارة  وك��ي��ل  ال�����س��ح��ي  ال��ع��زي��ز 
�سعادة  ب��ع�����س��وي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  ل��ل�����س��وؤون 
خالد عمران العامري �سفري الدولة لدى 
ال�����س��وي��دي وكيل  و���س��ع��ادة خلفان  ال��ي��اب��ان 
امللكية  ل��ق��ط��اع  امل�����س��اع��د  الق��ت�����س��اد  وزارة 
ب��الإن��اب��ة، وعدد  الأع��م��ال  الفكرية وري���ادة 

من امل�سوؤولني املعنيني يف الوزارة.
ويهدف احلوار الذي ت�ستمر فعالياته على 
ا�سرتاتيجيات  مناق�سة  اإىل  يومني  م��دى 
الرقمية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب���ني  ال���دم���ج  واآل���ي���ات 
مبا  الفكرية  امللكية  وتطبيقات  احلديثة 
ي��ح��ف��ز اأن�����س��ط��ة الب���ت���ك���ار والخ����رتاع����ات 
امل�ستدامة،  التنمية  تدعم  التي  اجل��دي��دة 
الفكرية.  امللكية  مم��ار���س��ات  ك��ف��اءة  وي��ع��زز 
وق���ال ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���ص حم��م��د اأح��م��د بن 
األقاها  عبد العزيز ال�سحي يف كلمته التي 

خ��ال احل���وار، اإن دول��ة الإم���ارات توا�سل 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت���ط���وي���ر  يف  ج���ه���وده���ا 
امللكية  مب��م��ار���س��ات  ل���ارت���ق���اء  ال����ازم����ة 
وا�سحة  ا�سرتاتيجيات  واعتماد  الفكرية 
يف  ال�سركاء  مع  والتعاون  احل��وار  لتعزيز 
ه���ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي، م��ن اأج���ل تطوير 
الناظمة  واملوؤ�س�سية  الت�سريعية  اجلوانب 

لتطبيقات امللكية الفكرية.
الإم����ارات تعد من  اأن دول��ة  واأك���د �سعادته 
لتطوير  ا����س���ت���ع���داداً  امل��ن��ط��ق��ة  دول  اأك����رث 
اأن���ظ���م���ة امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة اع���ت���م���اداً على 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��رق��م��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة، حيث 
للذكاء  م�����س��ت��دام��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ت��ب��ن��ت 
الرابعة،  ال�سناعية  والثورة  ال�سطناعي 
املا�سيني  ال��ع��ق��دي��ن  م���دى  ع��ل��ى  وع��م��ل��ت 
على تطوير القت�ساد القائم على املعرفة 

والإبداع والبحث والتطوير.
“كانت  نف�سه:  ال�سياق  يف  �سعادته  وت��اب��ع 
دولة الإم��ارات اأول دولة يف املنطقة تطلق 
ح��ك��وم��ة اإل��ك��رتون��ي��ة، حت��ول��ت لح��ق��اً اإىل 
وتوجيهات  روؤي���ة  ���س��وء  يف  ذك��ي��ة،  حكومة 
اأك�����دت �سرورة  ال��ت��ي  ال��ر���س��ي��دة  ال���ق���ي���ادة 
واأ�سرع  اأف�����س��ل  حكومية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
واأع���ل���ى ك���ف���اءة، وت���ه���دف ج��ه��ودن��ا يف هذا 
لدى  ال��ر���س��ى  م�ستويات  رف��ع  اإىل  امل��ج��ال 
واأ�ساليب  احل��ي��اة  ج���ودة  وحت�سني  ال��ن��ا���ص 

العمل«.
اأن ا�سرتاتيجية الإمارات  واأ�ساف ال�سحي 
اإط��اراً متكامًا  للذكاء ال�سطناعي متثل 
وترية  وت�سريع  احلكومي  الأداء  لتح�سني 
والبنى  اخل����دم����ات  وت��ن��م��ي��ة  الإجن���������ازات 

ت�سهم يف  التي  املبادرات  واإط��اق  التحتية 
بناء اقت�ساد امل�ستقبل يف الدولة من خال 
تقنيات الذكاء ال�سطناعي املتقدمة، وهي 
الإم����ارات  مئوية  يف  رئي�سي  م�����س��روع  اأول 
قطاعات  ع���دة  ت�ستهدف  ح��ي��ث   ،2071
والف�ساء  وال�����س��ح��ة  ال��ن��ق��ل  م��ث��ل  ح��ي��وي��ة 
املتجددة والتكنولوجيا والتعليم  والطاقة 
ال�سرتاتيجية،  هذه  خال  ومن  والبيئة، 
حكومة  اأول  الإم����ارات  دول���ة  حكومة  تعد 
يف العامل ت�ستثمر يف الذكاء ال�سطناعي، 
وعينت اأول وزير للذكاء ال�سطناعي على 

م�ستوى العامل.
الدولة يف هذا  “اإن جهود  ال�سحي:  وق��ال 
افتتحت  حيث  م�ستمرة،  احل��ي��وي  امل��ج��ال 
ح��ك��وم��ة دول����ة الإم������ارات م���وؤخ���راً جامعة 
حممد بن زايد للذكاء ال�سطناعي، والتي 
وال�سركات  ال���ط���اب  مت��ك��ني  اإىل  ت��ه��دف 
ا�ستخدام  زيادة  واملوؤ�س�سات احلكومية من 
القطاع  هذا  وي�سهم  ال�سطناعي،  الذكاء 
ودعم  لاقت�ساد،  عالية  قيمة  اإ�سافة  يف 
مبادرات القطاع اخلا�ص وزيادة الإنتاجية، 
والتطوير،  للبحث  قوية  قاعدة  وتطوير 
املتقدمة  التكنولوجيا  ل��ه��ذه  مي��ك��ن  ك��م��ا 
ال�سنوية  التكاليف  م��ن   50% ت��وف��ر  اأن 
اأهمية  على  م�����س��دداً  احلكومي”،  للعمل 
الأفكار  ت��ب��ادل  امل��ل��ت��ق��ى احل�����واري يف  ه���ذا 
املتبادلة من  ال�ستفادة  لتعزيز  واخل��ربات 
تقنيات التحول الرقمي وامللكية الفكرية.

الإم���ارات حري�سة  دول��ة  اأن  �سعادته  واأك��د 
على تنمية وجذب ال�ستثمارات اإىل قطاع 
امل�ساريع  وخم��ت��ل��ف  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء 

ال�سناعية  ال��ث��ورة  تقنيات  على  القائمة 
واإنرتنت  ال�سخمة  البيانات  مثل  الرابعة 
الأ���س��ي��اء وغ��ريه��ا، وال��ت��ي �ست�سهم يف رفع 
مو�سحاً  للدولة،  الإجمايل  املحلي  الناجت 
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  دم����ج  اأن  ���س��ع��ادت��ه 
امللكية  اأنظمة  يف  احلديثة  والتكنولوجيا 
الفكرية ي�سهم يف الرتقاء باإدارة وت�سغيل 
والعامات  الخ�������رتاع  ب�������راءات  اأن���ظ���م���ة 
نحو  على  الفكرية  وامل�سنفات  التجارية 
اأك�����رث ك���ف���اءة، ك��م��ا ���س��ت��دع��م ك���اف���ة جهود 
واجتماعياً  اقت�سادياً  امل�ستدامة  التنمية 

وثقافياً.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ���س��ع��ادة ال�����س��ف��ري خالد 
ال�سراكة  ت��ع��زي��ز  اإن  ال���ع���ام���ري  ع���م���ران 
الإم���ارات���ي���ة ال��ي��اب��ان��ي��ة ه��ي خ��ط��وة بالغة 
الن�سط  الثنائي  التعاون  اإط��ار  يف  الأهمية 
بني البلدين، وياأتي تنظيم احلوار العربي 
الع�سر  يف  الفكرية  امللكية  ح��ول  الياباين 
القت�سادي  النمو  يف  وت��اأث��ريه��ا  الرقمي 
املنظمة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  والج���ت���م���اع���ي، 
براءات  ومكتب  الفكرية  للملكية  العاملية 
اإ�سافية  الخرتاع الياباين، ليمثل فر�سة 
ل��ت��ع��زي��ز ه����ذه اجل���ه���ود وال����س���ت���ف���ادة من 
اخلربات امل�سرتكة يف �سبيل تطوير البنية 
جمال  يف  الإم����ارات  ل��دول��ة  التكنولوجية 
امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة وب�����س��ك��ل خ��ا���ص ب����راءات 

الخرتاع.
املبادرة  ه��ذه  اأن  ال�سفري  ���س��ع��ادة  واأ���س��اف 
اإط��ار عدد من الربامج وامل�ساريع  تاأتي يف 
التي اأطلقتها الدولة ان�سجاماً مع روؤيتها 
وا�سرتاتيجياتها الرائدة يف جمالت امللكية 

الأو�سط.  ويف اإطار الهتمام يف املقام الأول 
الفرن�سية  اخل��ربة  تتمتع  امل�ستهلك،  بر�سا 
الفعالية  ه��ذه  خ��ال  عر�سها  �سيتم  ال��ت��ي 

بالتنوع والتخ�س�ص يف :
- امل����ك����ون����ات: اأغ�����ذي�����ة ح���دي���ث���ي ال�������ولدة 
واملخبوزات/ الألبان  ومنتجات  واحللويات 

احللويات والوجبات التح�سريية املحتوية 
على احلبوب واملنتجات الغذائية الع�سوية 
والفاخرة واملواد احلافظة والنكهات وحلول 

اخللطات اجلاهزة. 
- معدات ت�سنيع الأغذية: اأنظمة التربيد 
بت�سنيع  اخل���ا����س���ة  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  وال���ن���ظ���م 
الأغذية وامل�سروبات، حلول و�سع العامات 
���س��ن��اع��ة فطائر  وم��اك��ي��ن��ات  ال��ب��ط��اق��ات  و 
واحللويات  امل��خ��ب��وزات  وم���ع���دات  ال��ك��ري��ب 
�سناعة  وم����ع����دات  ال��ت��ق��ط��ي��ع  وم���اك���ي���ن���ات 
واخل������ربة يف خطوط  الأل����ب����ان  م��ن��ت��ج��ات 
الإن���ت���اج وح��ل��ول ال��ت��ع��ب��ئ��ة وال��ت��غ��ل��ي��ف وفن 
واحللول  التعقيم  وح��ل��ول  امل���ائ���دة  اأدوات 

اخلا�سة بالبتكارات الغذائية. 

موؤخراً  اأب��رزه��ا  وم��ن  والب��ت��ك��ار،  الفكرية 
املنظمة  ال�سندوق ال�ستئماين يف  تاأ�سي�ص 
م�ستوى  لرفع  الفكرية  للملكية  العاملية 
الدول النامية يف املجالت احلديثة ونقل 
التكنولوجيا يف جمال الذكاء ال�سطناعي 

ودجمه يف تطبيقات امللكية الفكرية.
الياباين  امل��ك��ت��ب  م��ف��و���ص  ����س���ع���ادة  وق�����ال 
اإن  مات�سوناغا  اأك���ريا  الخ����رتاع  ل����رباءات 
التعاون بني  �ساأنه تعزيز  هذا احلدث من 
امللكية  جم��ال  يف  العربية  وال��دول  اليابان 
لإن�ساء  الم��ارات  مببادرة  واأ�ساد  الفكرية، 
الرتقاء  ي�����س��ت��ه��دف  ا���س��ت��ئ��م��اين  ���س��ن��دوق 
امللكية  م��ن��ه��ا  ع����ده  ب����ال����دول يف جم�����الت 
الفكرية يف الع�سر الرقمي، والذي يتوافق 
اليابان  ل�����س��ن��دوق  ال��ت��وج��ه اجل���دي���د  م���ع 
للملكية  العاملية  املنظمة  يف  ال�ستئماين 
امل�سرتك  التوجه  هذا  اأن  موؤكداً  الفكرية، 
ي��ع��زز اآف����اق ال��ت��ع��اون م��ع دول����ة الإم�����ارات 
بالبتكار  امل��رت��ب��ط��ة  امل�����س��ارات  خمتلف  يف 

وامللكية الفكرية.
عبدالنا�سر  وليد  الدكتور  ق��ال  وب���دوره، 
ل��ل��دول العربية  امل��ك��ت��ب الإق��ل��ي��م��ي  م��دي��ر 
/ ال��ف��ك��ري��ة  للملكية  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  يف 
رائدة  تعترب  الم����ارات  دول���ة  اإن  ال��وي��ب��و/ 
املرتبة  يف  تربعت  حيث  البتكار  جمال  يف 
الأوىل عربياً لأربعة اأعوام على التوايل يف 
موؤ�سر البتكار العاملي ال�سادر عن املنظمة 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��م��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة، وم��ث��ل هذا 
احل��وار ينمي دور ال��دول العربية يف تبني 
امللكية  مكاتب  يف  احلديثة  التكنولوجيا 

الفكرية وتطبيقاتها.

�شركات باك�شتانية يف المارة  1798
راأ�ص اخليمة تبحث املزيد من 

التعاون القت�ضادي مع باك�ضتان
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ا���س��ت�����س��اف��ت غ��رف��ة راأ������ص اخل��ي��م��ة مب��ق��ره��ا م���وؤخ���راً ، وف�����داً رف��ي��ع امل�ستوى 
العام  القن�سل  ع��ل��ي،  اأجم���د  اأح��م��د  ���س��ع��ادة   برئا�سة  باك�ستان  جمهورية  م��ن 
القا�سمي  �سقر  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  ال��دول��ة،  ل��دى  الباك�ستاين 
املناطق  هيئة  وممثلي   ، القت�سادية  للمناطق  اخليمة  راأ����ص  هيئة  رئي�ص   ،
القت�سادية، وهيئة تنمية ال�سياحة، ومكتب راأ�ص اخليمة لل�سركات الدولية، 
ودائرة التنمية القت�سادية، وموانئ راأ�ص اخليمة، وذلك بهدف الطاع على 
مبا  اجلانبني  بني  التجاري  التبادل  وتعزيز  ب��الم��ارة  ال�ستثمارية  الفر�ص 
الكرمي،  عبد  حممد  وليد  اأك��د  جهته  من  الأع��م��ال.  اأ�سحاب  تطلعات  يخدم 
راأ�ص اخليمة، حر�ص الغرفة على  اإدارة غرفة  النائب الثاين لرئي�ص جمل�ص 
بيئة  متتلك  لكونها  باك�ستان  م��ع  والتجارية  القت�سادية  ال��ع��اق��ات  تعزيز 
التجارة  جم��الت  يف  العاقات  تعزيز  اأهمية  اإىل  م�سرياً  واع���دة،  ا�ستثمارية 
والقت�ساد وال�ستثمار مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة. واأ�ساف عبدالكرمي اأن 
راأ�ص اخليمة تتميز ببيئة ا�ستثمارية واقت�سادية م�ستقرة، قادرة على موا�سلة 
النمو، رغم حالت الركود التي ي�سهدها القت�ساد العاملي يف فرتات خمتلفة، 
يعد  اإذ  القت�سادي،  التنويع  �سيا�سة  حققته  ال��ذي  الكبري  النجاح  اإىل  لفتاً 
اقت�ساد راأ�ص اخليمة اأحد اأكرث القت�سادات تنوعاً على م�ستوى املنطقة. ولفت 
اإىل اأنه من املحفزات املهمة اجلاذبة للم�ستثمرين وجود املناطق احلرة والتي 
توفر حوافز وامتيازات وت�سهيات لحدود لها للم�ستثمرين ورجال الأعمال، 
اىل  اإ�سافة  وع�سرية،  متكاملة حديثة  اقت�سادية  ت�سريعات  ووجود منظومة 
قانون ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر الذي ي�سمح مبلكية اأجنبية للم�ساريع بن�سبة 
قد ت�سل اإىل %100 يف 122 ن�ساطاً اقت�سادياً متنوعاً ، مما اأ�سهم يف تعزيز 
ب�سكل  راأ���ص اخليمة  اإم���ارة  ويف  ع��ام  ب�سكل  ال��دول��ة  داخ��ل  الأجنبي  ال�ستثمار 
خا�ص. من جانبه اأعرب قن�سل عام باك�ستان لدى الدولة عن �سكره للغرفة 
وجلهودها يف خدمة جمتمع الأعمال وملا اأبدته من حر�ص على تعزيز عاقات 
�سراكات  اإقامة  اأهمية  على  باك�ستان، موؤكداً  الأعمال يف  اأ�سحاب  التعاون مع 
اقت�سادية وجتارية مبا يحقق مزيد من النمو يف ظل الرغبة املتبادلة ووجود 

املزيد من فر�ص التعاون يف خمتلف القطاعات واملجالت.

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/5072   تنفيذ جتاري  
جمهول  م(  م  ذ  )���ص  التجارية  كو�سي  �سده/1-�سركة  املنفذ  اىل 
دبي  جممع  تطوير  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  م  م  ذ   - لاإ�ستثمار 
اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1500513.94( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4668 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- بروفك�ص فيت اآوت للمقاولت - �ص ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/يو بي اإ�ص �سباي �سني �سوليو�سنز 
.اإنك/فرع دبي/ فرع �سركة اجنبية  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وق��دره )93416.98(  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اه  امل��ذك��ورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/2571  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-����س���اراجن���ا ن��ام��ال وي���راك���ون م��ودي��ان�����س��اج جم��ه��ول حمل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سيارات  لتاجري  ا�سي�ست  امل��دع��ي/اوت��و  ان  مبا  الق��ام��ة 
للمدعي مبلغ وقدره )9.865(  يوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  مو�سوعها مطالبة 
درهم والفائدة القانونيه بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزام 
الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  ال��ق�����س��ائ��ي��ه.وح��ددت  وال��ر���س��وم  بامل�ساريف  عليه  امل��دع��ي 
املوافق:2019/11/4 ال�ساعة:08:30 �ص بالقاعة:ch2.D.17  لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   

اعالن حكم بالن�صر
                        يف  الدعوى رقم 2019/355  جتاري كلي

نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م  لا�ستثمارات  امل��دار  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/10/15  يف الدعوى املذكورة 
املدعي عليها  بالزام  ���ص.ذ.م.م  للمقاولت  الوطنية  ال�سعفار  ل�سالح/�سركة  اعاه 
توؤدي للمدعية مبلغ )2088924.90( درهم مع الفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
درهم  الف  ومببلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتهما  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة 
املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني  اتعاب  مقابل 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
اعالن حكم بالن�صر

                        يف  الدعوى رقم 2019/1271  جتاري جزئي
جوم�ص  الوي�سيو�ص   -2 ����ص.ذ.م.م  ال�سيارات  لتاأجري  كونكت  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  جوم�ص  عابل 
ال�سيارات  لتاجري  ل�سالح/دبي  اع��اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2019/10/17 ب��ت��اري��خ  
�ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
م���ن:2018/12/31 وحتى متام  �سنويا  بواقع %9  القانونية  والفائدة  )796952( درهم 
ال�سداد والزمتها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما 
عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعـالن تغيري ا�صـم
بطلب  اخلالدي(  علي  �سيف  �سامل  )اماين  املواطنة  تقدمت 
بتغيري  التوثيقات  ق�سم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 

ا�سمها من )اماين( اىل)هند(
املذكور خال 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العان
عواطف ال�صريف - كاتب عدل 

القا�صي / حممد فا�صل  ولد حممد �صامل / قا�صي التوثيقات  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   

اعـالن تغيري ا�صـم
بطلب  اخلالدي(  علي  �سيف  �سامل  )امرية  املواطنة  تقدمت 
بتغيري  التوثيقات  ق�سم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 

ا�سمها من )امرية( اىل)لولوه(
املذكور خال 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العان
عواطف ال�صريف - كاتب عدل 

القا�صي / حممد فا�صل  ولد حممد �صامل / قا�صي التوثيقات  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعـــــــالن       

ال�سيد/   : والت�سديقات - خورفكان  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
على  الت�سديق  وطلب  بنغادي�ص   : اجلن�سية   ، ال�سام  نور  حممد  الأول  نور  حممد 
حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري ور�سة املحور الذهبي 
ل�سيانة ال�سيارات ، ن�ساط الرخ�سة ور�ص ال�سيانة والإ�ساح العام للمركبات - كرجات 
 754608 رق��م  مهنية  رخ�سة  خورفكان  يف  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ص   ،
ال�سادر بتاريخ 2017/6/15 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ علي 
را�سد �سعيد را�سد احلمودي ، اجلن�سية : الإمارات.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1232
اجلن�سية  باك�ستانية    ، ناهيد  حممد  اكرب  تات  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�س�ص البالغة )100%( يف مركز النامل املخملية ، 
مبوجب رخ�سة رقم )616859( وذلك اىل ال�سيدة/ رحمني �سهيل حممد ا�سرف �سهيل - 

باك�ستانية اجلن�سية - تعديات اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لخر. 
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1234

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عمر عبداهلل ها�سم ح�سن املازمي ، اإماراتي اجلن�سية 
البديع(  �سارع  )كافترييا  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
باك�ستاين   ، عظيم  حممد  عارف  حممد  ال�سيد/  اىل   )622580( رقم  رخ�سة  مبوجب 
القانوين  ال�سكل  اخر تغيري  الرخ�سة اىل  تنازل �ساحب   : - تعديات اخرى  اجلن�سية 

للرخ�سة من )موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1236

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ وفاء �سعيد عبدالغني البناء - اليمن اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل عن 
جزء من ح�ستها البالغة )51%( وذلك اىل ال�سيدة/ عائ�سة حممد ح�سني عبا�ص - الإمارات اجلن�سية  وال�سيدة/ 
وفاء �سعيد عبدالغني البناء - اليمن اجلن�سية ، ترغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�ستها البالغة )%49( 
وذلك اىل ال�سيد/ �سانافا�ص باليكالكات حمي الدين كيزاكيدات فاداكي بورايل - الهند اجلن�سية  يف الرخ�سة 
وال�سادرة من  رقم )501133(  ال�سارقة مبوجب رخ�سة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  الذهب(  ل�سياغة  )كا�سو  با�سم 
بويكل  فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  تغيري   : اخرى  تغيريات  بال�سارقة.   الإقت�سادية  التنمية  دائرة 
القدمي )كا�سو  التجاري  ال�سم  كان  التجاري حيث  ال�سم  تغيري  ذات م�سوؤولية حمدودة   �سركة  خدمات اىل 
ل�سياغة الذهب( لي�سبح ال�سم التجاري اجلديد )الثقة ل�سياغة الذهب - ذ م م(  وعمابن�ص املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان 
للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي 

اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 191
اجلن�سية  ايرانية   ، مقاولة  ح�سن  زينب  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100% يف )�سالون لأجلك 
لل�سيدات( مبوجب رخ�سة رقم )548658( اىل ال�سيد/م�سطفى القر�سى عامر 
ح�سني ، م�سري اجلن�سية. تعديات اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة اىل اخر.  
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف 
يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان 
فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : بن طوق لإدارة املرافق - �س ذ م م  
القوز   - ب��ردب��ي   - امل���ري  ال�سعفار  علي  ع��ب��داهلل  علي  ملك   232 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
ال�سناعية الأوىل - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 789320 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1302428 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/9/11 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2019/9/11 بتاريخ  دب��ي 
ملك   3 رق��م  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�شبون  وم�شاركوه  الكتبي  املعني 
 مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز الوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-3215356 فاك�ص: 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون
 - املوؤقتة - بردبي  اللجنة  دب��ي  رق��م 3 ملك مكتب ويل عهد  : مكتب  العنوان   
القوز الوىل - هاتف  3215355-04 فاك�ص: 3215356-04 - مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية  
بن طوق لإدارة املرافق - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/9/11 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/9/11 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  اأع��اه، م�سطحباً  املذكور  العنوان  على 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : الروؤية الذهبية للتجارة العامة - �س ذ م م  
العنوان : معر�ص رقم 1 ملك زمزم �سالح م�سبح - ديرة - بور �سعيد - ا�ستدامة 
رقم    229922  : الرخ�سة  رقم  حمدودة.  م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل   -  B
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   46063  : التجاري  بال�سجل  القيد 
املذكورة  ال�سركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي 
واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2019/10/5  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  اأع��اه، 
اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  وعلى من   2019/10/5 بتاريخ  دبي  العدل حماكم 
التقدم اإىل امل�سفي املعني اليوبي ملراجعة وتدقيق احل�شابات العنوان : حمل 
 2 ملك حممد خمي�ص خلفان اجلافلة - بردبي - الكرامة - هاتف 04-3367200 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-3367300  : فاك�ص 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : اليوبي ملراجعة وتدقيق احل�شابات
العنوان : حمل 2 ملك حممد خمي�ص خلفان اجلافلة - بردبي - الكرامة - 
هاتف 3367200-04 فاك�ص : 3367300-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية الروؤية 
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي  الذهبية للتجارة العامة - �س ذ م م 
بتاريخ 2019/10/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/5 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اه،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   

  ال�صماء 
املدعو/ح�سن عبداهلل ح�سن  ب��اأن  راأ���ص اخليمة  دائ��رة حماكم  تعلن 
اىل  )خله(  من  ال�سهرة  م�سمى  تعديل  بطلب  تقدم   ، ال�سحي  خله 
و  عائ�سة  و  و���س��اره  )حممد  ا�سقائه  ول�سماء  ل�سمه   ، )خمي�سوه( 
التعديل/ح�سن  بعد  ا�سمائهم  لتكون   ، خ��ول��ة(  و  �سيخه  و  فاطمة 
عبداهلل   / ابناء   ، وخولة  و�سيخه  وفاطمة  وعائ�سة  و�ساره  وحممد 
ح�سن خمي�سوه ال�سحي.  وان من له م�سلحة يف العرتا�ص ان يتقدم 
خال خم�سة ع�سر يوما من تاريخ العان امام ق�سم ال�سهادات يف 

حمكمة راأ�ص اخليمة.
قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
 يا�صر يو�صف حممد

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : مطعم دي�شى كرات�شي - ذ م م  
ال�سكل   - ميثاء  ع��ود   - لا�ستثمار  الن�سار  �سالح  3 ملك   +  2 رق��م  : حمل  العنوان 
بال�سجل  القيد  الرخ�سة : 755081 رقم  ، رقم  : ذات م�سوؤولية حم��دودة  القانوين 
التجاري : 1220390 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/9/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2019/9/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �شامل 
 608 رقم  مكتب   : العنوان  ح�شابات  ومدققوا  قانونيون  حما�شبون  ال�شيابي 
ملك عبداهلل �سعيد عبداهلل باحلب - اخلليج التجاري - هاتف : 2272828-04 فاك�ص 
: 2274080-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : �شامل ال�شيابي حما�شبون قانونيون ومدققوا ح�شابات
العنوان : مكتب رقم 608 ملك عبداهلل �سعيد عبداهلل باحلب - اخلليج التجاري 
- هاتف : 2272828-04 فاك�ص : 2274080-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
مطعم  لت�سفية  اأع��اه  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية 
دي�شى كرات�شي - ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/9/25 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/9/25 وعلى من لديه اأي 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص 
العنوان املذكور اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/1337 جتاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-فيكا�ص اجروال رام كومار اجروال 2- برادييب اغاروال بن 
ب��رودا وميثله /  رام كومار اغ��اروال جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
عبداهلل حممد حاجي علي العو�سي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )390293307.46 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.   با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد 
الأربعاء املوافق  2019/11/13 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2019/3611 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1-برهان عبدال�سام ال�سعدي 2- با�سل حممد خري ال�سعدي  3- اوه ماي كار 
ح�سن  عبداهلل  عمر  عبدالعزيز   -5 فردية(  )موؤ�س�سة  موتورز  توب   -4 ال�سيارات  مقاعد  لتنجيد 
اأق���ام عليك  ال�سيعري جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ اي��ن��وك ت�سجيل - ���ص ذ م م - ق��د 
الدعوى ومو�سوعها الق�ساء بالزام املدعي عليهم من الأول اىل الرابع بالت�سامن فيما بينهم بان 
تاريخ  �سنويا من   %12 بواقع   القانونية  والفائدة  دره��م   143.365.6 وق��دره  للمدعية مبلغ  ي��وؤدي 
فيما  بالت�سامن  ال�ساد�ص  اىل  الأول  من  عليهم  املدعي  وال��زام   ، ال�سداد  متام  وحتى   2019/2/28
بينهم بان يوؤدوا للمدعية   مبلغ وقدره 31.592.57 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من 
تاريخ 2019/2/28 وحتى متام ال�سداد مع الزام املدعي عليهم جميعا بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة   2019/11/6 املوافق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.14

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2019/3967 جتاري جزئي 
حمل  جمهول  م(   م  )ذ  وال�ستثمار  للبناء  الإحت���اد  �سركة   -1/ عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ �سركة العبا�ص التجارية )�ص ذ م م( وميثله / نا�سر حمد 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�سام�سي  جابر  �سليمان 
واتعاب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   42.509.20( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي 
احلكم  �سمول  و  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة   املحاماة 
 2019/11/6 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.   با  املعجل  بالنفاذ 
ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

 يف الدعوى رقم 2019/5371 تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �سدهما/1- ايه تي اي ليمتد 2- ايه تي اإي لا�ستثمارات - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/54 اي�ست للمطاعم - �ص ذ م م  وميثله / حممود ح�سني علي احمد - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3335( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة 2- حل وت�سفية ال�سركة املدعي عليها الثانية )�سركة اية تي اأي لا�ستثمارات - �سركة 
ذات م�سوؤولية حمدودة( وتعيني اخلبري �ساحب الدور باجلدول م�سفيا لها ، وذلك بتكليفه ب�سهر حكم 
وعلى مدير  التزامات  عليها من  وما  مالها من حقوق  ، وح�سر  ال�سركة  اأ�سول  كافة  وج��رد  الت�سفية 
ال�سركة حترير قائمة مف�سلة باأموال ال�سركة وميزانيتها وما لها من حقوق لدى الغري وما عليها من 
التزامات وديون وتكليف امل�سفي ببيع موجودات ال�سركة بطريق املزاد العلني ، واإيداع ح�سيلة البيع يف 
اأحد امل�سارف حل�ساب ال�سركة حتت الت�سفية ، واخطار دائني ال�سركة وت�سفية جميع الديون امل�ستحقة 
على ال�سركة وحت�سيل حقوقها لدى الغري و�سداد ديونها وتوزيع ما يتبقي من اأموال على ال�سركاء كل 
بح�سب  ح�سته.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/547 تنفيذ عقاري   
الق��ام��ة مبا  نا�سر خواجه خالد عزيز - جمهول حمل  ب��ال  ���س��ده/1- خواجه  املنفذ  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ع��ام��ة(   م�ساهمة  )�سركة  الإ�سامي  دب��ي  التنفيذ/بنك  طالب  ان 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/184 عقاري 
كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )167107.50 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف + ف�سخ 
التفاقية ال�سماة )الجارة الآجلة( وماحقها مو�سوع الدعوى والزام املنفذ �سده بت�سليم 
الوحدة العقارية للمدعية خالية من ال�سواغل والغاء ا�سارة القيد العقاري )الجارة املنتهية 
بالتملك( الواردة ب�سهادة امللكية ل�سالح املنفذ �سده التي مفادها )تخ�سع ملكية العقار اىل 
ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجار املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى 
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  ال��دائ��رة(. 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

 يف الدعوى رقم 2018/55 بيع عقار مرهون 
اىل املنفذ �سده/1- فيدفيا�ص �سيفاندا�ص نارواين جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ البنك التجاري الدويل - �ص م ع وميثله / حممد عي�سى 
 2019/10/21 ب��ت��اري��خ  الب��ت��دائ��ي��ة  دب���ي  حمكمة  ق���ررت   - ال�����س��وي��دي  �سلطان 
الثنية   : املنطقة   -  117 رق��م  العقار  يف  الكائنة  املنقولت  با�ستام  اخطاركم 
الثالثة )�سقة �سكنية( - رقم الر�ص : 6 - رقم املبنى : 3 - ا�سم املبنى : الأرتا 
3 - رقم الطابق : 1- امل�ساحة : 138.33 مرت مربع - خال 15 يوم من تاريخ 
الإع��ان واإل �سيتم توريد قيمة املنقولت من قبل املزايد الرا�سي عليه املزاد 

و�سراء املنقولت وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
 رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7771)

املنذر : دي ا�ص ا�ص للحديد - ذ م م 
املنذر اليه : كو�سرتا للدعاية والإعان - �ص ذ م م  )جمهول حمل الإقامة( 

ا�ستنادا لحكام القانون وبتكليف من موكلنا نخطركم ب�سداد م�ستحقات موكلنا لديكم حيث انه 
تر�سد بذمتكم مبلغ وقدره =/ 60686 درهم ل�سالح موكلنا عن فواتريكم امل�ستحقة ملوكلنا للفرتة 
من 31 مايو 2018 ومل تلتزموا بال�سداد رغم وعودكم املتكررة وقد مت توجيه اكرث من مطالبة 

ل�سركتكم اإل انكم طلبتم تاأجيل ال�سداد.
وحر�سا منا على العاقات الودية طلب موكلنا ان ننذركم ب�سداد املبالغ املرت�سدة بذمتكم وقدرها 
اي��ام من تاريخه ما مل فان موكلنا واحل��ق بجانبه �سيقوم باتخاذ  =/ 60686 دره��م خال �سبعة 
الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه مع حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف والتعوي�سات املقررة 

عن تاأخركم يف ال�سداد. مع حفظ كافة احلقوق الخرى من اي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7772)

املنذر : فاطمة عبدالكرمي عبدالغفور 
املنذر اليه : ليو كوكبان للتجارة العامة )جمهويل حمل الإقامة( 

تعاقدت املنذر اليها على تاأخري حمل رقم 9 - املبينة اعاه ملدة �سنة ايجارية تنتهي يف 2018/10/31 
ال�سيك املرجتع رقم  العقد وتر�سد مبلغ 134798 درهم قيمة  انتهاء  ومل تلتزموا بالتجديد رغم 
1098 من ح�سابكم لدى بنك دبي التجاري بخاف اليجار املرت�سد بذمتك حتى تاريخه بخاف  
ما ي�ستجد من ايجار.  وحيث انه وعما بن�ص املر�سوم رقم 26 ل�سنة 2007 لذلك فاإننا نخطركم 
العقد يف 2018/10/31 مل  انتهاء  تاريخ  انكم منذ  بذمتكم حيث  املرت�سد  اليجار  �سداد  ب�سرورة 
كافة  والغاء  بال�سداد  معه  نطالبتكم  مما  عليكم  املرت�سد  اليجار  و�سداد  العقد  بتجديد  تقومو 
التعديات باملحل وتوقيع  العقود خال �سهر من تاريخ ا�ستامكم النذار ما مل فان موكلنا �سيقوم 
باتخاذ  كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه ومنها ت�سجيل دعوى اخاء. مع حفظ 

كافة احلقوق الأخرى من اي نوع كانت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/5540 عمايل جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- ام بي اآند �سلفا منطقة حرة - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي / رامي علي فواز نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
2019/9/25 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/ رامي علي فواز ب حكمت املحكمة 
مبثابة احل�سوري :- بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 138.631 درهم 
املدعي  والزمت  درهما(  وثاثون  واح��د  و�ستمائة  الف  وثاثون  وثمانية  )مائة 
املنا�سب من امل�ساريف والتعاب واعفت املدعي ن�سيبه فيه.  حكما مبثابة  عليها 
احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   

اعالن اأمر اأداء بالن�صر
يف الدعوى رقم 2019/2469  امر اداء

حمل  جمهول   - الفا�سي  عبود  ث��اين  احمد  علي  ماجد   -1 عليه/  املدعى  اىل 
القامة  مبا ان املدعي/حممد عبداجلليل عبدالرحمن حممد البلوكي وميثله 
/ منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ - قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 
بان  الفا�سي  عبود  ث��اين  احمد  علي  ماجد  عليه   املدعى  ب��ال��زام   2019/10/18
يوؤدي للمدعي حممد عبداجلليل عبدالرحمن حممد البلوكي مبلغ 2000.000 
درهم )مليوين درهم( والفائدة القانونية 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية 
يف 2019/10/8 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل 
التايل  اليوم  يوم من  الأم��ر خال 15  اإ�ستئناف  املحاماة.  ولكم احلق يف  اتعاب 

لن�سر هذا العان.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4432  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- اأميتى هيلث - �ص ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان 
امتاز علي خ��ان وميثله / هانى رج��ب مو�سى  التنفيذ/ جنيد خ��ان  طالب 
اعاه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - اجل�سمي  ع��ب��داهلل 
التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )78570(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
او خزينة املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 5722 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

 يف الدعوى رقم 2019/4745 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- تامبا ميدل اي�ست - �ص ذ م م  2-�سفيق باكنهي 
ك��ي��ن��ا ت��ي��ن��ك��ارا )ك��ف��ي��ل ���س��ام��ن( جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان طالب 
جابر  حممد  را�سد  وميثله/جابر  الإ�سامي  اأبوظبي  التنفيذ/م�سرف 
اعاه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   - ال�سامي  را���س��د 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )24431355.80( درهم بالت�سامن 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/4580 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- اأجنانا �سيفا كومار قوبا لكري�سنا بيلى جمهول 
لل�سفر  دب��ي  ورم���ال  التنفيذ/�سم�ص  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  م  م  ذ  �ص   - وال�سياحة 
املنفذ به وق��دره )279037( دره��م اىل  املبلغ  اع��اه وال��زام��ك بدفع 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب 
الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/5181 تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  جو�ص  اك���اران  فال�سري  �سده/1-فيجو  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف عجمان / �ص م ع قد اأقام 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
املنفذ به وقدره )110973.58( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4899   تنفيذ جتاري  
م جم��ه��ول حمل  م  ذ  ���ص   - لا�ستثمارات  ف��ي��رتا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
الغذائية  امل��واد  وتوزيع  لتجارة  التنفيذ/الليان  طالب  ان  مبا  القامة 
اأق����ام عليك  ق��د   - م ومي��ث��ل��ه / عائ�سة حم��م��د ح�سن ط��اه��ر  م  ذ  ���ص   -
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  )82688.42( درهم اىل طالب 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/5117 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سي ار اي 8 للدعاية والإعان - �ص ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/واحة الزاوية لا�ستثمار والتطوير 
م وميثله / حممد �سالح حممد  ذ  الواحد  ال�سخ�ص  �سركة   - العقاري 
اعاه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - الهاجري  احمد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )107970( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/4754 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- نايف علي خمي�ص خلفان ال�سعدي جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/موارد للتمويل وميثله / عي�سى �سامل 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  احمد احلر�سي املهري - قد 
درهم   )88242.35( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اه 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4452 تنفيذ جتاري  
النيادي   علي  ع��ب��داهلل  علي  ع��ب��داهلل  عبدالرحمن  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف الإمارات الإ�سامي 
اأقام  - �ص م ع وميثله / جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سامي - قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1701562.6( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/4937 تنفيذ جتاري  
ب��ارت��رن - م د م �ص   ان��د  اي�ست ج��رنال تريدينغ  املنفذ ���س��ده/1-  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ام ام بي بارت�ص للهواتف 
املتحركة )�ص ذ م م( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
املنفذ به وقدره )48498.50( درهم اىل طالب  املبلغ  والزامك بدفع 
�ستبا�سر الجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/4445 تنفيذ جتاري  
جمهول  املن�سوري  ح�سن  حممد  ع��ب��داهلل  �سده/1-عمر  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/موارد للتمويل وميثله / عي�سى 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - امل��ه��ري  احلر�سي  احمد  �سامل 
به وق��دره )82940.40(  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اه  امل��ذك��ورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4456   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- مطعم ال�سوكة الذهبية - �ص ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/الليان لتجارة وتوزيع املواد الغذائية - 
�ص ذ م م وميثله / عائ�سة حممد ح�سن طاهر - قد اأقام عليك الدعوى 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اه  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )41736(
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/4923 تنفيذ جتاري  
القامة مبا  ت��وال جمهول حمل  ب��اول  املنفذ �سده/1-ليام  اىل 
اأق��ام عليك  - قد  ع  م  �ص   / التنفيذ/م�سرف عجمان  ان طالب 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )184139.04( وق���دره  ب��ه 
التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة. 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن الن�صر

يف التنفيذ رقم 657/2019  جتاري
اإىل املنفذ �سده / حممد �سامل جوهر عبداهلل القعود 

نعلنكم باأن طالب التنفيذ / بنك اأبوظبي التجاري - �ص م ع 
درهم   915.168  .64 مبلغ  ب�سداد  لإعامكم  اع��اه  التنفيذ  اق��ام  ق��د 
بفائدة 9% �سنويا من تاريخ  2018/1/11 وحتى متام ال�سداد ، وحددت 
املحكمة جل�سة �سباح يوم الإثنني املوافق 2019/11/18 ل�سدادكم املبلغ 
�ستتخذ  املحكمة  ف��اإن  به  املنفذ  املبلغ  �سداد  ع��دم  حالة  ويف   ، املطلوب 

الإجراءات القانونية �سدكم. 
قلم التنفيذ 
 مبحكمة الفجرية الإبتدائية الإحتادية      

    دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة الفجرية البتدائية الحتادية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2019/470  اإ�صتئناف عقاري      
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- عادل يو�سف عطائي 2-جريار دباترك فرييك 
3-ماري تريي�سي مك لو غلني جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف 
/ العقارية لاإ�ستثمار )�ص ذ م م( قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم 2019/150 عقاري كلي وحددت لها جل�سه يوم الإثنني  
 ch1.C.11 املوافق 2019/11/4 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2019/493 اإ�صتئناف عقاري      

اىل امل�����س��ت��اأن��ف ����س���ده/1- ���س��ون ل��ل��و���س��اط��ة ال��ع��ق��اري��ة - ���ص ذ م م  
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف/زانادو للتطوير العقاري 
قد   - الب�سطي  خليفة  لح��ج  خليفة  وميثله/�ساحلة  م  م  ذ  �ص   -
جزئي  عقاري   2019/179 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف 
املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت  م   2019/10/9 بتاريخ 
2019/10/30م يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
 يف  الدعوى 2019/3080 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه /1- جمال غريب علي ال�سويدي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك الإحتاد الوطني وميثله / عبدالقادر ح�سني بخيت حديجان  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 735.942.11 �سبعمائة وخم�سة وثاثون 
الف وت�سعمائة واثنان واربعون درهم واحدى ع�سر فل�ص مع الفائدة التاأخريية بواقع %12 
�سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل با 
كفالة.  )علما بان الدعوى حمالة من حمكمة التمييز اىل حمكمة اأول درجة( وحددت 
 Ch1.C.13 لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2019/10/29  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2019/25 دعاوى م�صتعجلة جتارية 
النظام  املدعي/  ان  القامة مبا  مبارك جمهول حمل  ن�سيب  عليه/1-عاليا مرجان  املدعي  اىل 
اجلديد للهند�سة - �ص ذ م م وميثله / احمد علي حممد من�سور الزيودي - قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها 1- قيد الدعوى م�ستعجلة وحتديد اقرب موعد جل�سة لنظرها واعان املدعي عليها 
ب�سورة عنها. 2- الق�ساء ب�سفة م�ستعجلة بندب خبري هند�سي متخ�س�ص يف اأعمال املقاولت تكون 
وجرد  اعمال  من  املدعية  به  قامت  ما  على  والط��اع  املذكور  العمل  موقع  اىل  النتقال  مهمته 
تلك العمال ب�سورة دقيقة وتكليفه بجرد كافة موجودات املدعية من مواد ومعدات ب�سكل دقيق 
وتقدير قيم تلك العمال ن�سب الجناز وبالعموم تكليفه بكل ما يلزم وفق لحكام القانون فيما 
يخ�ص عمل اخلبري. 3- الزام  املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�سة يوم الحد املوافق 2019/11/10 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2019/1711 جتاري جزئي                                                

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  فيالون  قوينزون  الي�سا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاه  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2019/6/17 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/ بنك م�سر بالزاام املدعي عليها )الي�سا قوينزون فيالون( بان توؤدي للمدعي 
)بنك م�سر( مبلغ 237.603.78 درهم )مائتني و�سبعة وثاثني الف و�ستمائة وثاثة 
درهم وثمانية و�سبعني فل�ص( والفائدة 9% من تاريخ الإ�ستحقاق  يف 2019/1/16 حتى 
اتعاب  مقابل  درهم  خم�سمائة  ومبلغ  بامل�ساريف  عليها  املدعي  والزمت  ال�سداد  متام 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   

اعالن حكم بالن�صر
 يف  الدعوى رقم 2019/2648 جتاري جزئي 

القامة  ي�سابا جيم�ص جمهول حمل  �سوزا  دى  ي�سابا  راج  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف   2019/10/9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاه ل�سالح/ م�سرف عجمان / �ص م ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للم�سرف املدعي مبلغ اربعمائة وثمانية وت�سعني الف ومائتي و�ستة و�ستني درهم 
وثاثة وع�سرين فل�سا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
يف 2019/7/1 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��ان  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/2108 تنفيذ مدين  
اول����ووادا   -2 اأجبيمو  اأوي  اأي��ف��ي  اوم��ول��ول  ���س��ده��م��ا/1-  املنفذ  اىل 
داميلول اوني�ص عودي جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
امل�ست�سفى المريكي دبي - �ص ذ م م قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�سامن  والزامكما  اع��اه  امل��ذك��ورة 
)212755.93( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/2182   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سدهما/1- ار�سيد حممد علي احل�سني الزعبي 2-ور�سان للتجارة 
ال�سيافة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  م  م  ذ  �ص   - العامة 
اأقام  قد   - امل�سايبة  ابراهيم  علي  عبداهلل  ب�سار   / وميثله   3 الفندقية  لل�سقق 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  بالت�سامن اىل طالب  درهم   )96940.50(
اللتزام  ع��دم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/4614 تنفيذ جتاري  
ع��ب��داهلل عبدالعزيز  م  2- عمر  م  ذ  ���ص   - للتجارة  ف��وود تيك  ���س��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
ال�سام�سي ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية فوود تيك للتجارة - �ص ذ م م 3-نزار رجوب 
ف��وود تيك للتجارة - �ص ذ م م 4- م��ازن نزيه يو�سف  ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية 
جمهويل  م  م  ذ  �ص   - للتجارة  تيك  ف��وود  ملديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفته   - �سرايحه 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك العربي - �ص م ع وميثله / حممد عي�سى 
�سلطان ال�سويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )3652429.65( درهم بالت�سامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/4747 تنفيذ جتاري  
املركزي  والتكييف  للمقاولت  اخل��ري  ب��رج  موؤ�س�سة  ���س��ده��م��ا/1-  املنفذ  اىل 
�سامن(  )كفيل  الرحمن  �سديق  ح�سني  بابول  حممد   -2 ف��ردي��ة(  )موؤ�س�سة 
الإ�سامي  الإم��ارات  التنفيذ/ م�سرف  ان طالب  القامة مبا  جمهويل حمل 
)�سركة م�ساهمة عامة( وميثله / جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سامي  قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
وقدره )309842.75( درهم بالت�سامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة 
بحقك يف حالة  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  

عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/4748 تنفيذ جتاري  
القامة  احمد عبدالغفور جمهول حمل  نوؤا�ص  املنفذ �سده/1-  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك الإم��ارات دبي الوطني - وميثله / جابر 
را�سد حممد جابر را�سد ال�سامي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4638314.47( 
املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  بالت�سامن اىل طالب  درهم 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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كتاب : راأ�س الأمري مقرن 
تاأليف : ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي

ي�سيف الباحث واملوؤرخ ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
التاريخ  اأح���داث  تق�سي  يف  البحثية  ملو�سوعته  القا�سمي 
العربي والإ�سامي  للقارئ روايته التاريخية اجلديدة » 
راأ�ص الأمري مقرن » بلغة �سردية �سل�سلة و�سخ�سيات لعبت 
، وكان  دوراً مهماً يف تفا�سيل هذا التاريخ عرباً وفرجنة 

حد ال�سيف فا�سا بال�ستياء على املدن . 
من  غ��اب  عما  تك�سف   ، موثقة  تاريخية  ق�سة  ال��رواي��ة   
اأنها  الأخطاء رغم  كثرِي من  ، وت�سحيح  التاريخ  ح��وادث 
اأي بني  الأح���داث،  ترتبط بحوادث متباعدة بني مناطق 
هراة وهرمز ، وبها بُعمان ، وجلفار ، والبحرين ، واحل�سا 
، بخيط رفيع �سعب على كثري من الباحثني الربط بينها 
 ، ، لكن عندما ي�ستدعي الأمر لكتابة تاريخ هذه املناطق 
فاإن هذه الرواية ُتقّرب كثرياً من الأحداث التي تبعرثت، 

فكانت مثرية �سادقة معربة .
ف��م��ق��رن ب���ن زام����ل اجل����ربي اخل���ال���دي، ه���و ح��اك��م �سرق 
والبحرين،  والقطيف  الأح�ساء  فيها  مبا  العرب،  جزيرة 
ُ��زم يف معركة  واآخ���ر حاكم اجل��ب��ور للبحرين ، ك��ان ق��د ه���
الذين   ،1521 يوليو   27 ال��غ��زاة  يف  الربتغاليني  اأم��ام 
ك��ان ق��د وق��ع مقرن  ، ومل��ا  اأخ�����س��ع��وا ج��زر البحرين لهم 
ب�سعة  بعد  بجروحه  متاأثراً  مات  فقد  املعركة،  يف  اُ�س�رِياً 
اأيام، لكن القائد الربتغايل اأنطونيو كوّريا، لحقه وقطع 

راأ�سه النازفة ور�سمها على درعه .
يقول ابن اإيا�ص يف بدائع الزهور يف وقائع الدهور: اأ�سيع 
بني جرب متملك جزيرة  ع��رب  اأم��ري  الأم��ري مقرن  قتل 
البحرين، وكان اأمرياً جليل القدر، معظماً مبجًا، �سيد 

عربان امل�سرق على الإطاق، 
وكان قد اأتى اإىل مكة حاجاً ، جالبا اإليها اللوؤلوؤ واملعادن 
واحلرير  والقماري  والعود  والعنرب  امل�سك  من  الفاخرة 
اإىل  اأن��واع التحف، فلما حج ورج��ع  امللون وغري ذلك من 
معه،  وحت��ارب��ت  الطريق  يف  الفرجن  جيو�ص  لقته  ب��اده 
فانك�سر الأمري مقرن وقب�سوا عليه واأ�سروه، وكان م�سابا 

فمات متاأثرا بجراحه ، 
اأموال  على  وا���س��ت��ول��وا  ه��ن��اك،  ك��ان��ت  ال��ت��ي  قلعته  وملكوا 
الأم���ري مقرن وب���اده، وك��ان ذل��ك م��ن اأ���س��د احل���وادث يف 
�سواطئ  على  الفرجن  �سر  تزايد  وقد  واأعظمها،  الإ�سام 

البحر و�سواحل املحيط الهندي.
يف  �سوقاً  والباحث  ال��ق��ارئ  تزيد  ه��ذا  وبحجمها  ال��رواي��ة 
متابعة قراءتها واأحداثها والتو�سع يف معرفة تاريخ الباد 

والعباد .

كتاب » حكم قراقو�س ، مباحث يف حكم التاريخ »
تاأليف : ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي

ي��اأت��ي جديد   ، التاريخ  ال�سرد يف عمق  م��ن  اأخ���رى  حكاية 
املوؤرخ الباحث ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
بنموذج حكائي ممتع بعنوان » حكم قراقو�ص .. مباحث يف 
حكم التاريخ » ليك�سف القناع عن كثري من الزيف الذي 
بافرتاء  العربية  الأل�سن  تناولته  الذي  بقراقو�ص  اأح��اط 
منه  والنيل  والتندر  الغواية  بق�س�ص  املتحدثون  وذك��ره 
تاريخية  �سورة  �سورتني،  يف  قراقو�ص  �سخ�سية  اإن  مع   ،
���س��ادق��ة، و���س��ورة روائ��ي��ة ���س��وّره��ا ع��دو ل��ه م��ن مناف�سيه 
ون�سيت  طم�ست  احلقيقية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  اأن  وال��ع��ج��ي��ب   .
واخليالية بقيت وخلدت فا يذكر قراقو�ص اإل ذكر النا�ص 
هذه احلكايات العجيبة وهذه الأحكام الغريبة التي ن�سبت 

اإليه وافرتيت عليه .
الأمني  النبه  الباحث  وه��و  موؤلفه  يذهب  الكتاب  ه��ذا  يف 
وال�سادق ملخطوطة » الفا�سو�ص يف اأحكام قراقو�ص« لبن 
مماتي وحققه عن العامة ال�سيوطي ، وهو جال الدين 
افرتاء  فيها  ف��وج��د   )1505-1445  ( الرحمن  عبد 
ال�ساد�ص  القرن  الذي عا�ص يف  الدين قراقو�ص  على بهاء 
الهجري ، وق�سى ما يزيد على الثاثني عاماً يف خدمة 
وقائماً   ، يف حروبه  وابنيه مرافقاً  الأيوبي  الدين  �ساح 
باحلكم يف م�سر على خري ما يرام . فهل يعقل اأن يكون 

، وه��و من  ي��ربر منه ذل��ك الف���رتاء  اأن  و  بتلك ال�سفات 
واللغويون  امل��ف�����س��رون  اإل��ي��ه��ا  ي��رج��ع  ال��ت��ي  املهمة  امل��راج��ع 

والباحثون يف التاريخ ؟ .
اأب��و �سعيد ق��راق��و���ص ب��ن ع��ب��داهلل الأ���س��دي امللقب  اإذاً ه��و 
- يف  - قراقو�ص  ا�سمه  ارتبط  597ه�(   ( الدين   بهاء  ب� 
م�سر وال�سرق بالظلم والتحكم والغفلة، ورويت عنه نوادر 
كثرية، تدل على البخل واجلنون، حتى �ساعت بني النا�ص 

عبارة »حكم قراقو�ص«
لدى  يعرف  فقراقو�ص  الأعمى،  التحكم  بها  ويق�سدون   
ت�سوره  والتي  العجيبة  بالأحكام  مقرتناً  النا�ص  غالبية 
النا�ص  اأحكام يتناقلها  اأخ��رى، وهي  تارة  تارة وغبياً  ظاملاً 
ويزيد عليها البع�ص نوادر وطرائف ن�سبت قبل قراقو�ص 
ت�سرفاً  يرى  البع�ص حني  اأ�سبح  واأ�سعب حتى  اإىل جحا 

ظاملاً اأو غريباً يطلق عليه حكم قراقو�ص .
لكن يف احلقيقة هو اأحد قادة بطل الإ�سام �ساح الدين 
الأيوبي، كان من اأخل�ص اأعوانه واأقربهم اإليه، وكان قائداً 
منقطع  حربياً  وك��ان مهند�ساً  اأمينا  وك��ان جنديا  مظفراً 
النظري .وكان مثاًل كامًا للرجل الع�سكري اإذا تلقى اأمراً 
اأطاع با معار�سة ول نظر ول تاأخري ، واإن اأمر اأمراً مل 
اأو  اع��رتا���ص  ل  الكاملة  الطاعة  بغري  ج��ن��وده  م��ن  ير�ص 

تاأخري اأو نظر .
وهو الذي اأقام اأعظم املن�ساآت احلربية التي متت يف عهد 
�ساح الدين، واإذا ذهبتم اإىل م�سر وزرمت القلعة املرتبعة 
القلعة  ه��ذه  اأن  فاعلموا  املدينة  على  املطلة  املقطم  على 
بل املدينة الع�سكرية اأثر من اآثار قراقو�ص .وكذلك �سور 
اآثاره اإىل اليوم ما يده�ص العني،  القاهرة الذي بقي من 
وحفر  اجل��ام��ع  فيه  واأق���ام  ال�سور  بنى  ال��ذي  اأن  فاعلموا 

البئر العجيبة يف القلعة هو قراقو�ص .
غري  وج��ه��اً  فاألب�سه  قراقو�ص  اإىل  مماتي  اب��ن  اأ���س��اء  لقد 
هذا  اإل  الثنني  من  النا�ص  يعرف  ،ومل  احلقيقي  وجهه 
الوجه املعار كوجه الورق الذي يلب�سه ال�سبيان يف العيد 
يف  الفافو�ص   « �سماها  �سغرية  ر�سالة  مماتي  ابن  فاألف   .
اإليه  » وو���س��ع ه��ذه احل��ك��اي��ات ون�سبها  ق��راق��و���ص  اأح��ك��ام 

و�سدقها النا�ص .
 ون�سوا التاريخ .

حكم قراقو�ص .. مباحث يف 
حكم التاريخ حكاية حقيقة 
من  ال��ك��ث��ري  اإىل  ا���س��ت��ن��دت 
الكتب واملخطوطات فا�ستل 
الباحث  م���وؤل���ف���ه���ا  م���ن���ه���ا 
�سلطان  ال���دك���ت���ور  ال�����س��ي��خ 
ويذكر  ينفع  م��ا  القا�سمي 
مغ�سو�سة  بحقائق  ال��ن��ا���ص 
نا�سعة  ليك�سفها  م�سللة 
بي�ساء �سادقة املعنى وافية 

املعرفة .  

كتاب :  نظم الفوائد يف 
�شرية ابن ماجد

تاأليف : ال�شيخ الدكتور 
����ش���ل���ط���ان ب����ن حم��م��د 

القا�شمي
ي�سكل كتاب  » نظم الفوائد 
م����ن �����س����رية اب�����ن م����اج����د » 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
الدكتور �سلطان بن حممد 
املجل�ص  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ، 
»من�سورات  ع���ن  وال�������س���ادر 
ملنهج  ا�ستكماًل   « القا�سمي 
���س��م��وه ال��ب��ح��ث��ي يف ق����راءة 

من  الكثري  واإزال��ة  والإ�سامي  العربي  التاريخ   ت�سحيح 
الباحثني  من  املغر�سني  بع�ص  به  اأحلقها  التي  ال�سوائب 
الأجانب، خا�سة فيما يتعلق ب�سرية البحار العربي اأحمد 
بن ماجد الذي ُظلم كثريا يف كتب ال�سري الغربية بالتهمة 
من   غاما  دي  فا�سكو  اأر���س��د  ال��ذي  هو  باأنه  اإليه  امل�سنودة 

ال�ساحل ال�سرقي الأفريقي اإىل الهند.
املو�سوم  كتابه  عقدين  نحو  قبل  اأ���س��در  ق��د  �سموه  وك��ان 
اب��ن ماجد« حتديداً  ب��راءة  الأم��اج��د يف  للموؤرخني  »بيان 
حما�سرة  املقدمة،  يف  �سموه  وا�ستعاد  2000م،  �سنة  يف 
جامعة  يف  احل��دي��ث  ال��ع��رب��ي  اخلليج  ل��ت��اري��خ  كاأ�ستاذ  ل��ه، 
ال�سارقة، ويورد اأنه ذكر للطاب اأن الذي اأو�سل »فا�سكو 
هو  الهند  اإىل  الأفريقي  ال�سرقي  ال�ساحل  غاما« من  دي 

غجراتي من الهند، 
ولي�ص البحار العربي اأحمد بن ماجد، بعد اأن حتقق �سموه 
من اأن جميع املوؤرخني الربتغاليني يف القرن ال�ساد�ص ع�سر  
اتفقوا اأن »فا�سكو دي غاما » ا�ستفاد من م�ساعدة »مر�سد 
عام  الهند  اإىل  اأفريقيا  �سرق  اأبحر من  عندما  ُغجراتي« 
كانت مبثابة مدخل بحري  التي  الرحلة  1498م، وهي 
لأوروبا اإىل ال�سرق، وهنا يقف �ساحب ال�سمو على و�سف 
املوؤرخني ملر�سد فا�سكو دي غاما، ويلحظ اأنهم ا�ستخدموا 

»عبارات مت�سابهة«.
يف  القا�سمي  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  الباحث  يحيل  وهنا 
مطلع بيانه اإىل املوؤرخ كا�ستانهيدا »1500 - 1559م«، 
ويعد من اأ�سهر املوؤرخني الربتغاليني، وله م�سنف بحثي 
بعنوان »تاريخ اكت�ساف وغزو الهند«، الذي و�سف مر�سد 
كاناكْاّ،  ي�سمى  ُغجراتي  »مر�سد  قائًا:  غاما،  دي  فا�سكو 
لغة  وه��ي  ال�سن�سكريتية،  اللغة  اإىل  كاناكا  كلمة  وترجع 
اإحدى   ،ganak كلمة  وتعني  القدمية،  الأدب��ي��ة  الهند 
ال���ط���وائ���ف الج��ت��م��اع��ي��ة ع��ن��د ال��ه��ن��دو���ص، وال���ت���ي ت�سم 

املنجمني واملتخ�س�سني بالفلك وموؤلفي التقومي«.
ُيج�سد  التاريخي  اجلانب  بهذا  �سموه  اهتمام  ف��اإن  لذلك 
جم����دداً يف ك��ت��اب » ن��ظ��م ال��ف��وائ��د م��ن ���س��رية اب���ن ماجد 
اأ�سولها  اإىل  ي��ع��ود  دق��ي��ق��ة،  وث��ائ��ق��ي��ة  بحثية  ب��ط��ري��ق��ة   «
واأن����ه يقدم  ب��ح��ت، خ��ا���س��ة  وج���ذوره���ا مب��ج��ه��ود �سخ�سي 

مربراته املو�سوعية العلمية املعرفية ب�سوؤاله : ملاذا نروي 
هذه الق�سة ؟ ، فيقول : لنو�سح اإن هوؤلء الهولة عندما 
ال�ساحل  اإىل  بنو متيم  خ��رج معهم   ، م��ن جلفار  خ��رج��وا 

الفار�سي ، 
وبقي بنو متيم يف منطقة كنغون يف ذلك ال�ساحل ، ومنها 
اإىل منطقة كنغ يف الداخل ، وهي م�ساحة كبرية  انتقلوا 
ي�سطر عليها الهولة ، وبعد هذه الفرتة ، خرج الهولة من 
كنغون ، فالبع�ص منهم انتقل اإىل راأ�ص اخليمة ، وا�ستقر 
يف مدينة املعريي�ص ، ويقال لهم بنو متيم ، وانتقل اآخرون 

اإىل الكويت . 
بينهم بيت من   ، ُكنغون  م��ن  اأت���وا  ال��ذي��ن  الهولة  وه��ن��اك 
البيوت هم اآل ماجد ، وي�سمونهم عيال ماجد ... واأنا اأربط 

هذا الت�سل�سل يف اأنه كيف خرج هوؤلء اإىل ذلك املكان؟ 
وتقدميه لاأجيال يف  اأفكاره  �سموه يف متحي�ص  ويذهب 
بن ماجد  اأحمد  اأي��ن موطن   : فيقول  الكتاب،  ه��ذا  منت 
فيجيب  ؟  م�سكنه  واأي���ن   ، الق�سيم  م��ن  اإن���ه   : ويجيب  ؟ 
»م�سكنُه جلفار ، كما قال املوؤرخ الذي نقل هذه املخطوطة 

�سنة  895ه� » 1515م ». 
اآل ماجد ؟ فيقول :  انت�سر  ، واأي��ن  ويكرر �سموه الأ�سئلة 
موجود  منهم  البع�ص  وع�سريته  �سالته  اإن  الآن  نقول 

عندنا ،
وهم بنو متيم وبنو �سعد ،

 وعيال ماجد املوجودون يف الكويت ُيعرفون باآل ماجد اأو 
واأت��وا من كنغون وبندر طاهري والنخيلو،   ، اأولد ماجد 
اأح��م��د بن  وكلها م��ك��ان واح���د . وب��ذل��ك ن��ك��ون ق��د تتبعنا 
يف  انتهى  اأن  اإىل  الق�سيم  من  خروجه  بداية  من  ماجد 

الكويت . 
اإذاً  فاإن كتاب » نظم الفوائد يف �سرية ابن ماجد«  ي�ساف 
اإىل ال�سجل اخلالد يف التق�سي والبحث عن مكنونات درر 

وكنوز تراثنا العربي ، فهو ي�ستحق القراءة  حتما.

كتاب : فيليب العربي
تاأليف : الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي

ك��ت��اب م��ع��ريف ع��ل��م��ي خم��ت�����س��ر وم��ك��ث��ف ي��ت��ن��اول موؤلفه 
ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان بن 
ال��ق��ا���س��م��ي ف��ي��ه حياة  حم��م��د 
فيليب  الروماين  الإمرباطور 
بقوة  �سيته  ذاع  ال��ذي  العربي 
احلياة  يف  واأث������ره  ���س��خ�����س��ي��ت��ه 
الإمرباطورية  يف  ال�سيا�سية 
�سل�سل  وباأ�سلوب   ، الرومانية 

ممتع .
فيليبو�ص  يوليو�ص  وماركو�ص 
 Marcus Julius
اإمرباطور   ،Philippus
روم��������اين م����ن اأ�����س����ل ع���رب���ي، 
 ،« »204م  ���س��ن��ة  ن���ح���و  ول�����د 
ب��ال��ق��رب م��ن مدينة  ق��ري��ة  يف 
ب�������س���رى ال���������س����ام، ُع����رف����ت يف 
با�سم  ال����روم����ان����ي����ة  ال�����ف�����رتة 
مدينة  )ف���ي���ل���ي���پ���وپ���ول���ي�������ص- 
ف��ي��ل��ي��ب(، وُع���رف���ت ف��ي��م��ا بعد 
والده  ينت�سب  »�سهبا«.  با�سم 
اللجاة  م��ن��ط��ق��ة  ع������رب  اإىل 
ال�����س��وري��ة، م��ن ال��ذي��ن حملوا 
اإ�سدار  ب��ع��د  روم��ان��ي��ة  اأ���س��م��اء 
الإم���رباط���ور ك���اراك���ا  قراره 
ال���������س����ه����ري مب����ن����ح ال����رع����وي����ة 
الرومانية اإىل مواطني الدولة 
كافة يف اأقاليم حو�ص املتو�سط   
حمل  وه���ك���ذا  ا���س��ت��ث��ن��اء،  دون 

والده ا�سم بوليو�ص مارينو�ص وحمل البن ا�سم ماركو�ص 
يوليو�ص فيليبو�ص.

لقمة  عن  الباحثني  ع�سره  ب�سباب  اأ�سوة  فيليب،  التحق 
الروماين،  اجلي�ص  �سفوف  يف  وامل��ج��د،  وال�سهرة  العي�ص 
ويبدو اأن �سفاته اجل�سدية والفكرية وال�سخ�سية، اإ�سافة 
�سفوف  يف  للرتقي  اأّه��ل��ت��ه  ق��د  الع�سكرية،  م��واه��ب��ه  اإىل 
القيادة حتى اأ�سبح اأحد قادة احلر�ص الإمرباطوري الذي 
الثالث  ال�ساب گوردي���ان  الإم��رباط��ور  قريب  يراأ�سه  ك��ان 

 .Timesitheus ويدعى تيِم�سيثيو�ص
ويف م�ستهل �ستاء )244(، ومتابعة للحروب املتتابعة بني 
روما والفر�ص، خا�ص الإمرباطور گورديان الثالث حرباً 
جيو�ص  على  ب��اه��رة  انت�سارات  وحقق  ال�سا�سانيني،  �سد 
اإىل  و�سل  حتى   )272( الأول  �سابور  ال�سا�ساين  امللك 
املعارك  خال  فقد  لكنه  املدائن(.  )طي�سفون-  عا�سمته 
قائد حر�سه الإمرباطوري تيم�سيثيو�ص، فعنّي بدًل منه 
فيليب العربي، الذي واجه مبا�سرة، بعد ت�سلمه من�سبه، 
حركة مترد ع�سكري على اأبواب عا�سمة ال�سا�سانيني، التي 
اأفلحت يف اغتيال المرباطور گورديان، وطالبت بفيليب 

اإمرباطوراً بعد توقيع معاهدة �سام مع �ساپور الأول.
اأنطاكية،  ط��ري��ق  ع��ن  روم���ا  اإىل  ذل���ك  ب��ع��د  فيليب  اجت���ه 
�سامه  وخ��ل��دت  ا�سمه  حملت  ن��ق��ود  اأول  فيها  �سك  ال��ت��ي 
مع الفر�ص. ويف طريق عودته عرب اأوربا، ولإقناع جمل�ص 
�سيوخ روما باملوافقة على تعيينه اإمرباطوراً، خا�ص فيليب 
فيها  وحقق  اجلرمانية  القبائل  �سد  امل��ع��ارك  م��ن  ع���دداً 
ن�سراً موؤزراً �سنة 246، وكذلك انت�سر على قبائل كاپري 

.247 �سنة  املعا�سرة(  )رومانيا  دات�سيا  يف   Capri

كتاب: مدخالت �شلطان
اإعداد : هيئة ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون

�سمو  مدخات  نتاج  حمتوى   « �سلطان  مدخات   « كتاب 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ص 
الأعلى حاكم ال�سارقة عرب برنامج »اخلط املبا�سر« الذي 
يقدم من اإذاعة ال�سارقة، وحتديداً منذ دي�سمرب من عام 

 ،  2011
مو�سوعاتها  يف  املتنوعة  امل��دخ��ات  بعدها  ت��وال��ت  وال��ت��ي 

وم�سامينها الغنية الرثية ، 
ل��ل��ربن��ام��ج واجلمهور  ال��ت��اري��خ وامل��ت��اب��ع��ون  وم��ن��ذ ذل���ك 
ل��ه��ا من  مل��ا  امل��دخ��ات  ي��رغ��ب��ون بتوثيق ه���ذه  ب�سكل ع���ام 
املدعومة  الر�سينة  التاريخية  املعلومات  يف  بالغة  اأهمية 
توثيقي  بكتاب  اإ�سدارها  و�سرورة   ، والتواريخ  بالأ�سماء 
املكتبات ال�سخ�سية والعامة، كما  لكي تبقى حمفوظة يف 
هي حمفوظة يف �سمائر وقلوب اجلمهور وحمبي ال�سيخ 

الدكتور �سلطان القا�سمي الإن�سان واملثقف واحلاكم .
اأن  جلياً  نكت�سف   « �سلطان  م��دخ��ات   « ك��ت��اب  دف��ت��ي  ب��ني 
الإعام،  باأهمية  القا�سمي  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  اإميان 
وتاأكيدا على دوره يف م�سرية بناء املجتمع املحلي والعربي 
 ، العام  للراأي  اللتزام مبهمته ك�سانع  ، وجتديد  عموماً 

وكموجه للثقافة البناءة ،
اأف��راد املجتمع  التوا�سل مع كل   لهذا حر�ص �سموه على 
من خال هذا الأثري الوا�سل اإىل املتلقي اأينما يكون بكل 

حب ، بعدما خاطب كل فئات املجتمع بكل امل�ستويات ،
التاريخ  بلغة  وثانية  الأرق����ام،  بلغة  يتحدث  ن��راه  ف��ت��ارة   
ب�سيطة  عامية  بلغة  وثالثة   ، التاريخية  وال�سخ�سيات 
بلغة  واأخ����رى   ، وال��ع��ج��وز  وامل����راأة  الكبري  ال�سيخ  يفهمها 
عربية ف�سيحة يخاطب فيها علماء اللغة وف�سحاءها، اإنه 

الدور الأخاقي للمثقف والباحث  .
لذلك فقد حر�ص مقدمو  كتاب » مدخات �سلطان » على 
خا�سة اأحاديث �ساحب ال�سمو، فاأعيد تدوينها لتنا�سب 
 ، املحتوى  تغيري  دون  املعنى  على  لكنها حافظت   ، الن�سر 
وحري   ، والفائدة  واملنفعة  الأهمية  يف  غاية  الكتاب  ه��ذا 
اأن يقتنيه كل مهتم بثقافة وتاريخ وحا�سر املنطقة ، كما 
ن�سائح  من  يحتويه  ملا  بقراءته  والأم��ه��ات  الآب���اء  نن�سح 
اأنها تعني  ، ول�سك  ال�سمو  واإر���س��ادات حتدث بها �ساحب 
الأب��وي��ن واأف���راد الأ���س��رة واملجتمع على الرت��ق��اء والرقي 

  لزوار معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب وللقراء :

نخبة جديدة من موؤلفات الباحث املوؤلف ال�ضيخ 
الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي 

•• ال�شارقة – د.حممود علياء

�شتقدم »من�شورات القا�شمي« نخبة جديدة من موؤلفات �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي اجلديدة لزوار معر�س ال�شارقة للكتاب، لت�شيف 
للمكتبة الإماراتية والعربية منتج وحمتوى فكري غني بني ال�شرد والتاريخ والفكر واحلوار ، وهي بذلك كما وعدت جمهورها اأينما يكون من القراء 

بتقدمي نتاج زاخر  بالتنوع من الكتب والروائع التي يقدمها �شنويا �شموه ويحر�س على اأن تكون حا�شرا يف معر�س ال�شارقة للكتاب . و هي : 
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اأ�شقل موهبتي حتى اأ�شل اإىل ما اأريده

فادي حداد: اأ�ضتغل ب�ضكل �ضحيح 
واأقّدم اأفكارًا جديدة

ر  • اإىل جانب اإخراج الكليبات ترّكز على اإخراج الأفام، وتتح�سّ
حالياً لت�سوير فيلم جديد؟

لت�سوير  كما  لح��ق��اً،  عنهما  اأحت��دث  فيلمنْي  لت�سوير  ر  اأح�سّ  -
دراما تلفزيونية.

مل  ولكنك  التلفزيونية  الدراما  يف  �سابقة  جتربة  لك  كانت   •
تكملها؟

اأنا ن�سيط جداً، كما  - ل اأريد اأن اأحتدث يف املو�سوع. 
ر لت�سوير كليبات. اأح�سّ

هذه  ك��ل  ب��ني  ��م��ع  جَتْ • وك��ي��ف 
املجالت؟

اأنّظم وقتي وي�ساعدين   -
فريٌق كبري.

امل�������ادي من  امل���������ردود   
جم���اٍل واح���د مل يعد 
واأن���ا  للعي�ص.  ك��اف��ي��اً 
�ساحب �سركة كبرية 
واأع��م��ل يف اأك���رث من 
اأن  دون  م���ن  جم���ال 

تتاأثر النوعية.
• ما هي امل�سل�سات 
ال�������ت�������ي �����س����ت����ت����وىل 

اإخراجها؟
م�سل�سل  ه����ن����اك   -
يجري التح�سري له 
و���س��اأحت��دث ع��ن��ه بعد 

التوقيع عليه.
م�سل�سل  ه����و  وه������ل   •

خليجي؟
راأي�����ي  ل���ب���ن���اين. يف  ب����ل   -
خليجي  ه���ن���اك  ي���ع���د  مل 
ي�ساهد  ولبناين. اجلمهور 
اأع�������م�������اًل م����دب����لَ����ج����ة من 

خمتلف دول العامل.
اأن  مي��ك��ن  م�����س��ل�����س��ل  اأي   
وامل�سل�سل  ع��امل��ي��اً،  ي�سبح 
اإخراجه  ���س��اأت��وىل  ال���ذي 
ع����امل����ّي وهو  م���و����س���وع���ه 

يخ�ص اأي بلد.
اأكرث من  • ما راأيك بتويّل 

ِرج لعمل واحد؟ خُمْ
- ه����ي ف���ك���رة ذك���ي���ة وت���وِج���د 
َتناُف�ساً لتقدمي الأف�سل، وبداأ 

فيها الإ�سبان. 

مماثلة؟ خلطوة  م�ستعّد  اأنت  • هل 
- اإذا كانوا يعتمدونها عاملياً، هل ميكن اأن اأرف�ص؟ ولكنني اأرف�سها 
يف ال�سينما، لأن ال�سينما �ساعة و20 دقيقة، بينما امل�سل�سل ي�سّبب 

حالة من التعب نتيجة كثافة الت�سوير.
�سروطك  م���ا  م�����س��ل�����س��ل.  ت�����س��وي��ر  م���ن  ان�����س��ح��ب��َت  اأن  ���س��ب��ق   •

للم�سل�سات املقبلة؟
- اأن يكون العقد وا�سحاً واأل اأتنازل عن اأي بنٍد اتفقُت عليه مع 

ال�سركة املُْنِتجة، واأن اأدر�ص كل خطوة، قبل اأن اأوّقع على الورق.
دبي؟ يف  كاهما  فيلمنْي،  ت�سوير  اإىل  • اأ�سرَت 

- بل الثاين �سيكون يف بريوت.
برجي؟ زياد  • مع 

وجنحنا  وكليبات  اأف���ام  يف  َت�ساركنا  ونحن  يل  اأٌخ  برجي  زي��اد   -
معاً.

الكليبات،  اإخ��راج  م�ستوى  على  الأب��رز  اإنك  القول  ميكن  هل   •
ومن  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  اأف�����س��ل جن���وم  م��ع  تتعامل  اأن���ك  خ�سو�ساً 
وجنوى  عجرم  ونان�سي  املهند�ص  وم��اج��د  ال�ساهر  كاظم  بينهم 

كرم وغريهم؟ ويف راأيك ما الذي ميّيزك كُمْخِرج؟
اأعماًل  اأعطي  اإلبا�ص كل فنان ثوبه. لو كنُت ل  اأق��وم به هو  - ما 

جيدة وُتْر�سي الفنان، مَلا َتعاملوا معي.
 امل�سوؤولية كبرية والثقة �سرورية، ول توجد )�سحبة( يف العمل. 
اأ�ستغل ب�سكل �سحيح واأقّدم اأفكاراً جديدة، وهذا ما َظَهَر وا�سحاً 
يف كليب )اأبو( الأخري الذي ك�ّسر الدنيا، وقد اأَْبَرْزُت لبنان اأجمل 

من اأوروبا.
• بعدما تعاملَت مع اأهّم املُْخِرجني. َمن هو الفنان الذي تطمح 

للتعامل معه؟
- اأحب را�سد املاجد لأنه فنان كبري.

املقبلة؟ الفرتة  يف  �ستتعامل  املطربني  من  اأيٍّ  • مع 
ر كليب  - بعد كليبْي )اأبو( وزياد برجي اللذين ُطرحا اأخرياً، اأح�سّ
للفنان رامي عيا�ص، ول�)نهوى( بعدما عادت اإىل )روتانا(، ومروة 

ناجي من م�سر.
لرامي؟ اإخراجها  �ستتوىل  اأغنية  • اأي 

الإف�ساح  اأ�ستطيع  ل  ولكنني  ل��ه،  وفيلم  اأغنية  اإخ��راج  �ساأتوىل   -
عنهما.

م�سر؟ يف  ال�سينمائي  بالإخراج  تفكر  • األ 
- بلدي بحاجة يل.

 م�سر كبرية جداً �سينمائياً، واأريد اأن اأنطلق من بلدي، ومن ثم 
م�سر، بل ميكن القول اإن طموحي عاملي. اأنا اأ�سقل موهبتي حتى 

اأ�سل اإىل ما اأريده. 
كل �سنة اأ�سافر اإىل اأملانيا واأواكب كل �سيء جديد.

الأقرب  املجالت  اأي  والتلفزيون،  وال�سينما  الكليب  اإخراج  • بني 
اإليك؟

وفزُت  الكامريا،  من  قريباً  اأظ��ل  اأن  اأح��ب  لأنني  جميعاً  اأحبها   -
بجائزة اأف�سل اإعان للعام 2019 يف م�سر.

�ضارة نخلة ت�ضور
 )حكاية كله باحلب(

تقوم حالياً  اأنها  �سارة نخلة عن  املقيمة يف م�سر  ال�سورية  الفنانة  ك�سفت 
بت�سوير )حكاية كله باحلب( مع الفنانني �سريف �سامة، اإميان العا�سي 

وهاجر اأحمد، وهي حكاية جديدة من م�سل�سل )ن�سيبي وق�سمتك 3(.
العمل معه،  اأحب  تاأليف عمرو يا�سني )ال��ذي  العمل من  اأن  ولفتت نخلة 
ويتم عر�سه خال الفرتة املقبلة(، معربة عن �سعادتها مب�ساركتها للمرة 
الثانية على التوايل يف م�سل�سل )ن�سيبي وق�سمتك 3(، خ�سو�ساً مع ردود 

الأفعال الطيبة التي يحققها امل�سل�سل يف كل جزء.
من جانب اآخر، عرّبت الفنانة عن �سعادتها بردود الأفعال الإيجابية جتاه 
املا�سي،  الرم�ساين  ال�سباق  خال  فيه  �ساركت  ال��ذي  )حكايتي(  م�سل�سل 

بالإ�سافة اإىل جتربتها املتميزة بجانب الفنانة يا�سمني �سربي.

ُيعترب املخرج اللبناين فادي حداد من الأكرث ن�شاطًا يف املرحلة 
قريبًا  �شيتجه  ولكنه  الكليبات،  اإخراج  م�شتوى  على  الراهنة 
اإىل اإخراج امل�شل�شالت، بعد جتارب عدة يف الإخراج ال�شينمائي 
م�شاريعه  على  متحفظًا  احل��واره  هذا  يف  حداد،  اأي�شًا.ويبدو 
وبينها  ر�شميًا،  عليها  التوقيع  حني  اإىل  واجلديدة  الكثرية 
�شينمائينينْ وجمموعة  فيلمنينْ  اإىل  بالإ�شافة  م�شل�شٌل يف دبي، 
هذه  كل  بني  َجمعه  كيفية  عن  �شوؤال  على  ورد  الكليبات.  من 
كافيًا  يعد  مل  واحد  جماٍل  من  املادي  )امل��ردود  باأن  املجالت، 
اأنه )�شاحب �شركة كبرية واأعمل يف اأكرث  للعي�س(، لفتًا اإىل 

من جمال من دون اأن تتاأثر النوعية(.

ي�ضرا اللوزي �ضعيدة 
مب�ضاركتها يف 

)عائلة احلاج نعمان(
اإنها �سعيدة بردود الأفعال التي  قالت الفنانة امل�سرية ي�سرا اللوزي 

جتلت اأخرياً، بعد انطاق اجلزء الثاين من م�سل�سل )عائلة احلاج 
نعمان(، الذي �ساركت يف بطولته اإىل جانب الفنان ال�سوري تيم 

جمدي،  وهبة  عبداهلل  �ساح  امل�سريني  والفنانني  ح�سن، 
وهو من تاأليف جمدي �سابر واإخراج اأحمد �سفيق.

اللوزي ك�سفت عن اأن امل�سل�سل يحمل يف جزئه الثاين 
املقبلة  احللقات  تنال  اأن  متمنية  ك��ث��رية،  م��ف��اج��اآت 
اأن الآتي من  اإعجاب و�سغف امل�ساهدين، )خ�سو�ساً 
الأحداث �سيكون غزيراً بالت�سويق(. كما اأعربت عن 
 )3 العارمة مل�ساركتها يف م�سل�سلي )كلب�ص  فرحتها 

املاراثون  اأطّلت فيهما خال  اللذين  ه��ادي(،  و)قمر 
الرم�ساين املا�سي، وحققا جناحاً كبرياً، ُمعتربة هذين 

كما  قدمتها،  التي  الفنية  الأع��م��ال  اأج��م��ل  م��ن  العملني 
�سامة  ه��اين  الفنانني  م��ع  خالهما  م��ن  جتربتها  ثمنت 

واأمري كرارة.
يف ال��ف��ن ال�����س��اب��ع، اأف�����س��ح��ت ال���ل���وزي ع��ن حت�����س��ره��ا لت�سوير 

م�ساهدها يف فيلم )العنكبوت(، اإىل جانب نخبة كبرية من جنوم 
ورمي  العابدين  وظ��اف��ر  ال�سقا  اأح��م��د  غ���رار  على  امل�سرية،  ال�سينما 
واإخراج  ناير،  تاأليف حممد  الكثري. والفيلم من  م�سطفى، وغريهم 

اأحمد نادر جال، وتدور اأحداثه يف اإطار املغامرة و)الأك�سن(.

حممد لطفي ب�ضدد ال�ضروع يف 
ت�ضوير دوره مب�ضل�ضل )بال دليل(

فيما اأملح اإىل ان دوره يف م�سل�سل )با دليل( 
الفنان  ع���رّب  ال�����س��اب��ق��ة،  اأدواره  ع��ن  خمتلف 
لعر�ص  ت�سّوقه  ع��ن  لطفي  حممد  امل�����س��ري 
الفيلم اجلديد )ا�ستدعاء ويل عمرو( الذي 
ي��ج��م��ع��ه م���ع ال��ف��ن��ان��ني حم��م��د ع���ز وحورية 
حممد  تاأليف  من  وهو  ك�ساب،  ومي  فرغلي 
كا�سفاً  ال����ب����دري،  اأح���م���د  واإخ��������راج  ���س��م��ري، 
ل�)الراي( عن اأن اأحداث الفيلم تدور يف اإطار 
يلقى  اأن  متمنياً  والرومان�سية،  الكوميديا 
ال�سا�سة  على  عر�سه  ف��ور  اجلمهور  اإع��ج��اب 

الكبرية.
اأو�سح  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة،  ال���درام���ا  �سعيد  ع��ل��ى 
دوره  ت�سوير  يف  ال�����س��روع  ب�سدد  اأن���ه  لطفي 
الفنانة  ج��ان��ب  اإىل  دل��ي��ل(،  )ب���ا  مب�سل�سل 
درة وخالد �سليم واإ�سام جمال، والعمل من 
ال�سيفي،  منال  واإخ���راج  ع��اء  اإجن��ي  تاأليف 
احلايل  العام  اأواخ���ر  يف  اإم��ا  لعر�سه  متهيداً 

واإما يف مطلع العام املقبل. 
ُي��خ��ف ال��ف��ن��ان امل�سري  يف غ�����س��ون ذل���ك، مل 
�سعادته الغامرة بردود الفعل الإيجابية جتاه 
ال�سا�سة  على  ُعر�ص  ال��ذي  )بركة(،  م�سل�سل 
الفنانني  م��ع  جت��رب��ت��ه  مثمناً  ال��رم�����س��ان��ي��ة، 
عمرو �سعد وكمال اأبو رية يف امل�سل�سل، الذي 

حظي بنجاح كبري وقتذاك.
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املرونة  لتعزيز  طرق   5
يف �ضخ�ضية طفلك

اأن مير طفلها بتجارب �سعبة، فغريزة الأمومة تدفعنا  اأم تريد  ل يوجد 
اإن  اإىل حماية اأطفالنا واحلفاظ عليهم من امل�ساعب، ولكن الواقع يقول 

اأطفالنا لن يفلتوا
التعامل معها، ويف هذا  �سيكون عليهم  ما  من م�ساعب احلياة، ويف فرتة 
الوقت ي�سبحون بحاجة اإىل املرونة من اأجل القدرة على حتّمل ال�سعاب 

والتعامل مع الأزمات والنجاة باأقل اخل�سائر.
بها  يولد  ل  مهارة  وه��ي  واخل�سائر،  الأمل  حتّمل  على  القدرة  هي  املرونة 
ال�سخ�ص  ي�سبح  حتى  ال�سغر،  منذ  �سخ�سيته  يف  ُت��ط��ّور  ولكن  الإن�����س��ان، 
م�ستعّداً ملواجهة الأزمات يف امل�ستقبل، واإليِك 5 طرق ت�ساعدك على تطوير 

املرونة يف �سخ�سية طفلك..
 

قوية اأ�سرة  ابني   -  1
ي�����س��وده احل���ب، بينك وب���ني زوج����ك، بينكما وبني  اأ���س��رت��ك م��ك��ان��اً  اج��ع��ل��ي 
على  قائمة  الأ�سرية  عاقاتكم  اجعلي  اأنف�سهم،  اأطفالك  بني  الأط��ف��ال، 
الت�سامح والثقة، حافظي على اجتماع الأ�سرة بانتظام على مائدة الطعام، 
قيمها  ودع��م  وتقديرها،  الأ���س��رة  اأهمية  معرفة  على  اأط��ف��ال��ك  و���س��اع��دي 

وتقاليدها، هذا مبثابة بناء اأ�سا�ص قوي ل�سخ�سية طفلك.
 

اآمناً مكاناً  الأ�سرة  اجعلي   -  2
عندما يواجه الطفل موقفاً �سعباً، يكون بحاجة اإىل الدعم من اأ�سرته دون 
احلكم على اأفعاله، ودون اإلقاء اللوم عليه، والأهم هو �سمان ال�سرية وعدم 

ت�سريب الأحاديث العائلية لأ�سخا�ص خارج نطاق الأ�سرة.
 

اخلوف تخّطي  على  طفلك  �ساعدي   -  3
اأو  ال��ه��واج�����ص  اأو م�����س��اع��ره جت���اه بع�ص  اأف���ك���اره  ي��ع��رّب طفلك ع��ن  ع��ن��دم��ا 
املخاوف، ا�ستمعي اإليه، امنحيه الفر�سة للتعبري والتحدث ب�سراحة دون 
خوف، احرتمي م�ساعره، قّدري خماوفه، وناق�سيها للتفرقة بني املخاوف 
اأنِك  التاأكيد  مع  اخل��وف،  يف  جتاربك  عن  له  واحكي  واملزّيفة،  احلقيقية 

�ستبذلني ما بو�سعك من اأجل احلفاظ عليه اآمناً.
 

الإيجابيات على  ورّكزي  ال�سلبيات  جتّنبي   -  4
النقاط  الأم��ل،  الرتكيز على  ملوقف �سعب، عليِك  يتعّر�ص طفلك  عندما 
امل�سيئة يف التجربة، الدرو�ص التي يجب اأن يتعّلمها، وكيف اأن هذه التجربة 

ُتعد اإ�سافة جديدة ل�سخ�سيته التي تت�سّكل.
 

للعامل قوية  روؤية  خلق   -  5
اإن مل  ل��ل��ع��امل،  روؤي��ت��ه��م  ال�����س��ع��وب��ات والأمل م��ن خ���ال  الأط���ف���ال  ي�سّنف 
الأزمات  ب��ه  ف�ستع�سف  للعامل،  قوية  روؤي���ة  تكوين  على  طفلك  ت�ساعدي 
والروؤية القوية للعامل تاأتي عرب تعزيز عاقة الطفل باجلانب الروحاين، 

مثل الإميان وال�ساة، وال�سعور بالطماأنينة وال�سام النف�سي.

الن�شبية؟ النظرية  �شاحب  هو  • من 
- العامل الأمريكي اأين�ستاين

 • من هو عامل الفلك العربي الذي قدر ن�شبة حميط 
الدائرة اإىل قطرها ب� 3.14؟

- غياث الدين الكا�سي
الرتوازي؟ بالبئر  املق�شود  • ما 

- هو البئر الذي يتدفق منه املاء تلقائياً
باري�س؟ يف  اإيفل  برج  بناء  مت  • ملاذا 

- بنى يف باري�ص مبنا�سبة املعر�ص ال�سناعي يف الذكرى املئوية لقيام 
الثورة الفرن�سية

الأر�س؟ اإىل  للو�شول  ال�شم�س  �شوء  ي�شتغرق  دقيقة  • كم 
- حوايل ثماين دقائق

الأكل. ولي�ص  العاج  اأجل  من  اجلزر  زرعوا  من  اأول  هم  • الإغريق 
هاواي. من  ياأتي  الأنانا�ص  من  العامل  اإنتاج  ثلث  من  • اأكرث 

1920م. عام  يف  كان  املجمدة  لاأطعمة  اإنتاج  • اأول 
يوم. كل  احلليب  من  طن  ينتجوا  اأن  ميكن  بقرة   60 •

الأرز. من  خمتلف  نوع   15.000 من  اأكرث  • هناك 
املتحدة. الوليات  يف  امل�ستهلكة  الغذائية  املواد  جميع  من   29% متثل  الألبان  • منتجات 

من  اجل�سم  من  الو�سم  لإزالة  طريقة  اكت�سف  من  اأول  هو  امل�سري  �سبحي  �سالح  الطبيب  اأن  تعلم  • هل 
دون اللجوء اإىل اإجراء عملية جراحية والطبيب �سالح �سبحي تخرج من الق�سر العيني ثم اأكمل درا�ساته 
يف باري�ص. وملا عاد عني كبرياً لأطباء اجليزة. ثم �سافر اإىل ا�ستانبول مع اخلديوي عبا�ص حلمي حيث بقي 

هناك اإىل نهاية احلرب العاملية الأوىل ثم عاد اإىل القاهرة وتفرغ للبحث والكتابة.
فقد  علمية.  بطريقة  الطريان  والغرب حاول  العرب  تاريخ  رجل يف  اأول  فرنا�ص  بن  عبا�ص  اأن  تعلم  • هل 
فتاأذى  �سقط  ث��م  بعيدة  م�سافة  اجل��و  يف  بهما  ط��ار  جناحني  ل��ه  وم��د  بالري�ص  فك�ساه  ج�سمه،  تطيري  اأراد 

ظهره وبذلك يعترب اأول طيار اخرتق الف�ساء. 
ال�سغرى. وقد  الدموية  الدورة  الطبيب هو مكت�سف  العامل  اأبي حزم  النفي�ص علي بن  ابن  اأن  تعلم  • هل 
التاجية.  وال�سرايني  احلوي�سات  اإىل  اإ���س��ارات  اأي�ساً  وفيه  القانون(  )ت�سريح  امل�سهور  كتابه  يف  ذل��ك  ج��اء 
كما له اأي�ساً العديد من املوؤلفات الطبية اأ�سهرها: املوجز يف الطب وبه اخت�سر قانون ابن �سينا، وال�سامل يف 

الطب وهو كتاب كبري جداً وغريها من الكتب املختلفة.

البنت الك�سولة
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التني ال�شوكي

تعد فاكهة التني ال�سوكي من اأ�سهر فواكه ف�سل ال�سيف، اإليكم فيما يلي 
اأبرز فوائدها ال�سحية:

- ت�ساعد ثمرة التني ال�سوكي على اله�سم، حيث ت�ستخدم كمهدئ للقولون 
الع�سبي ومطهر عام للجهاز اله�سمي.

التخل�ص من  ت�ساعد على  التي  الفواكه  اأكرث  ال�سوكي من  التني  - يعترب 
الكتئاب ومنح ال�سعادة والطمئنان.

- ي�ساعد التني ال�سوكي يف خ�سارة الوزن الزائد وذلك ب�سبب قدرته على 
امل�ساعدة يف ه�سم املواد الغذائية التي حتتوي على الدهون.

- ميد التني ال�سوكي اجللد بالكولجني ما يجعل الب�سرة �سحية ون�سرة 
و�سبابية.

ملر�سى  م��ن��ا���س��ب��اً  يجعله  م��ا  ال����دم،  يف  ال�سكر  ن�سبة  خف�ص  ع��ل��ى  يعمل   -
ال�سكري.

املمثلة الأمريكية رينيه اإليز جولدبريي لدى ح�شورها حفل توزيع جوائز احلكام ال�شنوي احلادي ع�شر الذي 
ت�شت�شيفه اأكادميية الفنون والعلوم ال�شينمائية يف م�شرح دولبي.    اأ ف ب

اإل  �سيئا  ..وه��ي ل تفعل  امل�ساعدة  امها لنها ك�سولة ول حتب  البيت غا�سبة، فقد نهرتها  �سعاد من  خرجت 
 ... ال�سغرى  واأحيانا ل تفعله بل تطلب من يقوم عنها بذلك، تنظيف غرفتها ترتكه لأختها  لنف�سها فقط 
ك�سولة جدا وانانية اي�سا، وعندما �سمع الب مبا حدث نوى لها على �سئ ..ح�سر اجلميع اإىل البيت وجل�سوا 
لتناول الطعام الب�سيط الذي اعدته الم التي ذهبت للنوم، ثم وقف الب ليقول ان امكم ت�سعر بوعكة لذلك ل 
ت�ستطيع ان جتهز لكم ال الطعام الب�سيط، ارجوكم نظفوا املائدة ثم رتبوا غرفكم وباقي الغرف وانت يا �سعاد 
عليك باملطبخ كله ثم ا�سريف على اخواتك.. اريد ان ا�سحو فاجدك قد نظفت كل �سئ ..  واختفى بعد ان اعطى 

اوامره امل�سددة.
وقفت �سعاد غا�سبة جدا وبدون تفكري كانت جتري وراء والدها لتقول له ابي انا ل�ست بخادمة لأقوم بتنظيف 
بكامل  الب  واندفع  اأفاقتها  قوية  تلقت �سفعة  وهنا  ل�ست خادمة..  انا  البيت،  تنظيف  ا�سرف على  او  املطبخ 
غ�سبه ليقول: ح�سنا، معنى ذلك ان امك خادمة.. فهي تذهب لعملها لتوفر لكم معي�سة اآمنة ثم تاأتي لتطبخ 
وتغ�سل وتنظف البيت وترتب كل �سي هنا وت�سرتي الطلبات ثم تاأتون لتناول الطعام والنوم وتقوم هي بتنظيف 
كل ما ا�ستعملتموه ثم تعيد كل ما فعلته �سابقا وعندما ت�ستيقظني حتمل لك ال�ساي ثم جتل�ص لتبا�سر معكم 
اأه��ذه هي  هذا جزاءها؟  متزوج من خادمة؟ هل  انا  هل  تفعلها، هل هي خادمة؟  كثرية  واأ�سياء  الواجبات... 
الرتبية ال�سحيحة وهذا ما تعلمته يف املدر�سة.. ح�سنا يا �سعاد، ل مدر�سة بعد اليوم وعليك ان تقومي بكل ما 

تقوم به امك ملدة 3 ايام بعدها �ساأقرر هل �ستبقني معنا ام تذهبني اإىل مكان جتدين فيه من يخدمك.
انق�ست ثاثة ايام كانت ام �سعاد ت�سغط على قلبها ليتحمل، ويف نهايتها نادى الب على �سعاد لي�ساألها ماذا 
قررت فبكت ب�سدة بكاء مرا ينطق مبا عانته ومبدى ا�سفها على كل ما بدر منها يف حق امها... والآن كل �سيء 

يف هذا البيت مق�سم على جميع اأفراده فلي�ص هناك خادم ول �سيد اجلميع هنا مت�ساوون.

هل تعاين ا�ضطرابات يف اجلهاز اله�ضمي؟.. اعرف ال�ضبب
ليًا  ال�سهر  ب�سبب  الليلية؛  الدوامات  اأ�سحاب  ت�سيب  عدة  اأمرا�ص 
والنوم خال فرتة النهار؛ ما يعر�سهم ل�سطرابات اجلهاز اله�سمي، 

وال�سعور بالأرق وال�سداع ب�سكل م�ستمر.
 

اأمرا�س ت�شيب اأ�شحاب الدوامات الليلية
العادات  وتغيري  ليًا،  وال�سهر  املنتظمة  غري  النوم  اأمن��اط  وتت�سبب 
اليومية، يف التاأثري ب�سكل �سلبي يف ال�سحة؛ حيث اإنها توؤدي لاإ�سابة 
بالتهاب الأمعاء ب�سكل م�ستمر، وهو ما ينتج عنه ا�سطراب يف جهاز 

املناعة.
والأ�سخا�ص  ل��ي��ًا  ال�����س��ه��ر  اأن  ع��ن  الأب���ح���اث  م��ن  ال��ع��دي��د  وك�����س��ف��ت 
امل�سكات  اأكرث عر�سة لبع�ص  الليل يكونون  الذين يعملون يف فرتة 

ال�سحية.

 تاأثري العمل الليلي يف ال�شحة
واأمرا�ص  املعدة،  وقرحة  الأمعاء،  التهاب  اأن  اإىل  تو�سل بحث جديد 
انت�ساراً  اأك��رث  تكون  وال�سمنة؛  الغذائي،  والتمثيل  اله�سمي،  اجلهاز 
وبخا�سة من  نوم غري منتظم،  يتبعون منط  الذين  الأ�سخا�ص  بني 

يعملون يف نوبات ليلية لفرتة طويلة وب�سبب ال�سهر ليًا.
يف  املناعية  اخل��اي��ا  ي��ك��ون  ذل��ك  وراء  ال�سبب  اأن  الباحثون  واأو���س��ح 
حيث  للج�سم،  البيولوجية  بال�ساعة  قوى  ب�سكل  تتاأثر  التي  الأمعاء 

اإنها تتاأثر باأي تغيري يطراأ على اأي جينات يف ال�ساعة البيولوجية.
واأ�سار البحث اإىل اأن الأ�سخا�ص الذين يعملون يف فرتات ليلية تكون 
اخلايا املناعية لديهم �سعيفة؛ ما يفقدها القدرة على تنظيم �سحة 

الأمعاء ب�سبب ال�سهر ليًا.


