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ن�سيحة ت�سمن لك ال�سعادة الزوجية للأبد

 ، ب�سيط  بع�سها  ال��زوج��ي��ة،  واخل��اف��ات  امل�ساكل  م��ن  منزل  يخلو  ال 
وبع�سها معقد اأو مزمن، لكن كيف ي�ستطيع الزوجان �سياغة اأ�ساليب 
معينة لت�سوية خافاتهما من دون اأن تتطور اأو ت�سبح اأكرث خطورة 

على ا�ستمرار حياتهما.؟! 
تقول الكاتبة االأمريكية ديني�س هيل، يف مقال لها على موقع )اليف 
�ستواجه حت��دي��ات وعقبات. ال  زواج���ك  يف  ق��دم��اً  امل�سي  ه���اك(: عند 
مفر منها. هناك الكثري من النظريات ال�سائدة والتعاليم واملدار�س 
الفكرية التي تتناول كيفية جناح ال��زواج. ويف احلقيقة لي�ست هناك 
و�سفة واحدة توؤدي اإىل النعيم الزوجي. عليك اأن تاأخذ بع�س املبادئ 
االأ�سا�سية واالأ�سا�سية جًدا وتطويعها لتلبية احتياجاتك واحتياجات 
�سريك حياتك.  واأ�سافت اإن اأهم هذه املبادئ االأ�سا�سية هو: اأن تقدم 
حتبه  م��ا   ، حياتك  ل�سرك  اأح��ب  اأي   .. نف�سك!  على  حياتك  �سريك 
لنف�سك.  وتابعت: اإذا كان كل منكما يقدم االآخر على نف�سه فلن ياأتي 
اإن ما �سي�ساعد الزوجني  الكاتبة  الثانية.  وتقول  املرتبة  اأحدكما يف 
على التغلب على غريزة االأنانية املوجودة عند كل الب�سر هو اأن جوهر 
اأن االأمر مل يعد يتعلق بك  ال��زواج والعاقات يتمحور حول حقيقة 

كفرد ولكن يتعلق بالوحدة الزوجية.
واأ�سافت: يجب اأن يكون الهدف يف الزواج والعاقات هو االنتقال من 
االأنانية اإىل االإيثار، على الرغم من �سعوبة اأن يقدم االإن�سان رغبات 

واحتياجات واآمال واأحام و�سعادة �سخ�س اآخر على نف�سه.
العاطفة كما  القيام بذلك عندما تعمينا  ال�سهل  واأ�سافت يكون من 
يحدث خال فرتة �سهر الع�سل، لكن القيام بذلك على اأ�سا�س يومي 
اأن  اأن يكون عليه احلب. يجب  ال�سهل. وهذا ما ينبغي  باالأمر  لي�س 

جتعل حب حياتك اأولوية ق�سوى يوًما بعد يوم.

ب�سمة الوجه لتوفري مناديل املراحي�ض
ابتكار طريقة جديدة لتوفري  اإىل  امل�سوؤولون يف مدينة �سينية  عمد 
ا�ستخدام  املياه العامة، عرب  التواليت يف دورات  املال املنفق على ورق 
يوتيوب  على موقع  ن�سر  فيديو  اأظهر مقطع  الوجه.   ب�سمة  تقنية 
االإلكرتوين، عمااًل يف اإحدى دورات املياه العامة يف مدينة فوت�سو وهم 
ي�سرحون طريقة عمل اآلة املناديل الورقية التي تطرح كمية حمددة 

من املناديل بعد التعرف على وجوه امل�ستخدمني. 
ويهدف م�سنعو اجلهاز الذي ي�ستخدم برناجماً خا�ساً للتعرف على 
وجوه امل�ستخدمني، ويطرح مقداراً حمدداً من املناديل الورقية، اإىل 

التقليل من هدر املناديل الورقية، والتقنني يف ا�ستخدامها. 
وقال امل�سوؤولون باأن اجلهاز مربمج بطريقة ال ي�سمح للم�ستخدمني 
احل�سول على املزيد من املناديل الورقية مرة اأخرى، اإال بعد 9 دقائق.  
ويذكر باأن هذا النظام الذي بداأ تطبيقه يف العديد من دورات املياه 
مبقدار  الورقية  املناديل  ا�ستهاك  كمية  خف�س  ال�سني،  يف  العامة 

الن�سف، بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين.

ولدة 5 توائم من الأ�سود البي�ساء 
توائم  خم�سة  مبولد  الت�سيك  جمهورية  يف  ح��ي��وان  حديقة  حتتفل 
االنقرا�س  و�سك  على  باتت  ن��ادرة  �سالة  وهي  البي�ساء  االأ�سود  من 

يف احلياة الربية.
ولدت االأ�سبال وهي اأربع اإناث وذكر يف الرابع من مايو اأيار وعمرها 
حاليا 10 اأ�سابيع ويف حالة �سحية. وعادة ما تلد اللبوؤة ما بني اثنني 
اأ�سبال يف املرة الواحدة لكن والدة خم�سة توائم تعد اأمرا  اإىل ثاثة 

نادرا للغاية.
اأخذ  يف  �سعوبة  يواجهون  اإنهم  احليوان  م�سوؤولون يف حديقة  وق��ال 
ال�سغار بعيدا عن اأمهم من اأجل �سمان احلفاظ على الوزن ال�سحي. 
اأمربوز مالك احلديقة وامل�سوؤول عنها لرويرتز ميكن  وقال فيكتور 
مهمة  ال�سغرية  اخلم�سة  االأ�سبال  دع��م  اأن  اإدراك  بالتاأكيد  للجميع 
يف  وتعي�س  فريدة  جينية  طفرة  البي�ساء  واالأ���س��ود  االأم.  على  �سعبة 
الناحية  من  منقر�سة  واأ�سبحت  االأفريقية  ال��ق��ارة  بجنوب  مناطق 
للربية يف  اإدخالها  اإع���ادة  االأق��ل حتى مت  على  عاما   12 مل��دة  الفنية 
2004. وتقول الرابطة العاملية حلماية االأ�سود البي�ساء اإنها تعتقد 
اأن هناك اأقل من 13 اأ�سدا اأبي�س متبقيا يف الربية وما ي�سل اإىل نحو 

االأ�سر. يف  فقط   300

األحد   16   يوليو    2017  م   -   العـدد  12071  
Sunday  16   July   2017  -  Issue No   12071

تقليل التوتر يخف�ض ال�سكر يف الدم 
اإىل  اأ�سابيع يهدف  اإن برناجما ُطبق ملدة ثمانية  اأمريكيون  يقول باحثون 
اأي�سا يف  �ساعد  واإمن��ا  ه��ذا فقط  التوتر مل ينجح يف حتقيق هدفه  تقليل 

خف�س معدل ال�سكر يف الدم.
ببن�سلفانيا  هري�سي  يف  ال��ط��ب  كلية  م��ن  خ��ان  راج���ا  ن��ازي��ا  الطبيبة  ق��ال��ت 
الربنامج  اأن  اإىل  درا�ستنا  ت�سري  االإل��ك��رتوين  الربيد  هيلث عرب  لرويرتز 
ميكن اأن يكون اأداة مفيدة للحيلولة دون االإ�سابة بداء ال�سكري اأو العاج 

منه لدى املري�سات الائي يعانني من زيادة يف الوزن اأو البدانة.
والربنامج الذي اأطلق عليه اإم.بي.اإ�س.اآر هو برنامج تدريبي حتت اإ�سراف 
مدرب وي�ستمل على التاأمل والوعي اجل�سماين وغريها من اأ�ساليب احلد 
اأ�سا�سا و�سع الربنامج منذ عقود من الزمان يف املركز  من القلق. وجرى 
الطبي بجامعة ما�سات�سو�ست�س يف ور�س�سرت مل�ساعدة املر�سى يف التعامل مع 

االأمل والتوتر اأثناء العاج من ال�سرطان وغريه من االأمرا�س اخلطرية.
وكتب فريق البحث الذي تقوده راجا خان يف دورية اأوبي�ستي املعنية باأمرا�س 
ال�سمنة عدد ال�سابع من يوليو متوز اأن الربنامج التدريبي اأثبت قدرة على 
القلب  باأمرا�س  االإ�سابة  خطر  من  التقليل  ثم  ومن  التوتر  من  التقليل 
لدى الن�ساء الائي يعانني من زيادة يف الوزن اأو البدانة اإال اأن ذلك ما زال 
اأو اإىل  اإما اإىل الربنامج  86 ام��راأة  اإثبات. واأخ�سع الباحثون  بحاجة اإىل 
اأ�سابيع.   برنامج للتوعية ال�سحية يركز على احلمية والتدريبات لثمانية 

واأبلغوا امل�ساركات اأن الرتكيز االأ�سا�سي للدرا�سة هو خف�س التوتر.
املتعلقة  النتائج  الباحثون  قارن  اأ�سبوعا   16 بعد  ثم  اأ�سابيع  ثمانية  وبعد 
مبعدل التوتر واحلالة املزاجية وو�سع النوم و�سغط الدم ومعدل ال�سكر يف 

الدم والوزن وغريها من االأمور.
اإم.ب���ي. لربنامج  خ�سعت  ال��ت��ي  املجموعة  اأن  تبني  اأ�سابيع  ثمانية  وب��ع��د 

اإ�س.اآر حققت حت�سنا يف م�ستوى الرتكيز وانخفا�سا يف التوتر مقارنة مع 
املجموعة االأخرى. وحتققت نف�س النتيجة اأي�سا بعد 16 اأ�سبوعا.

�سباق للأطفال الر�سع
يف  دق���ي���ق���ت���ني  "ابطاأ  ب����اأن����ه����ا  ت���و����س���ف 
الريا�سة" لكن ال�سباق الذي �سارك فيه 
باحلما�س  مفعما  ك��ان  ر�سيعا   30 نحو 

من جانب اأولياء اأمور املت�سابقني.
للر�سع  الثامن  ال�سنوي  ال�سباق  اأق��ي��م 
االحتفاالت  خ���ال  االأ���س��ب��وع  مطلع  يف 
يف  الثاثي  مناف�سات  بطولة  مبنا�سبة 

نيويورك لعام 2017.
ال�سباق  امل�����س��ارك��ون يف  ال��ر���س��ع  وي��ح��ب��و 
تهليل  و����س���ط  اأم����ت����ار  ث���اث���ة  م�����س��اف��ة 

وت�سجيع االآباء واالأمهات وتوجيهاتهم.
بني  امل�ساركني  الر�سع  اأع��م��ار  وت���رتاوح 
حتتدم  املناف�سة  ولكن  �سهرا  و24  �ستة 

اأكرث بني البالغني.
امل�سابقة  منظم  هتمات�سر  �سكوت  وق��ال 
ولكن  ي��ب��ال��ون  ال  االأط����ف����ال  اأن  اع��ت��ق��د 
االأمور  اأول��ي��اء  ب��ني  اأ���س��د  تكون  املناف�سة 

واملتفرجني الذين يتابعون ال�سباق.
بندر  ب���روك  الر�سيعة  بال�سباق  وف���ازت 
وع��م��ره��ا 11 ���س��ه��را وه���ي م���ن داال����س 
كري�ستي  وال��دت��ه��ا  و�سرحت  تك�سا�س  يف 
لتحقيق  اتبعوها  ال��ت��ي  اال�سرتاتيجية 

الفوز بعد ال�سباق. 
عند  االأب  وق��وف  �سبب  وقالت مو�سحة 
خط النهاية لت�سجيع ابنته حتب والدها 

اأكرث قليا. هي طفلته املدللة.
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اإمكانية اإعادة بناء 
دًدا الأ�سنان التالفة مجُ

جامعة  م�����ن  ب�����اح�����ث�����ون،  ت����و�����س����ل 
اأن  اإىل  الربيطانية،  كوليج  كينغز 
الذي   ،GSK-3 ع��ق��ار  ا�ستخدام 
ُي��ع��ال��ج م��ر���س��ى ال��زه��امي��ر، ميكنه 
ع��اج وجت��دي��د االأ���س��ن��ان الطبيعية 
بعد تلفها واإعادة بنائها من جديد.

اأن م��ك��ون��ات هذا  ووج���د ال��ب��اح��ث��ون 
اخلايا  حت��ف��ي��ز  مي��ك��ن��ه��ا  ال���ع���ق���ار 
املتدهورة من  االأ�سنان  اجلذعية يف 
كوالجني  اإ�سفنج  ا�ستخدام  خ��ال 
نوع  مب��ث��اب��ة  ل��ت��ك��ون  للتحلل،  ق��اب��ل 
من ال�سقاالت للنمو املعدين، للعمل 

على حتفيز منو العاج.
الكوالجني  االإ���س��ف��ن��ج  وب��ا���س��ت��خ��دام 
الباحثون  ط��ب��ق  ل��ل��ت��ح��ل��ل،  ال��ق��اب��ل 
جزيئات  م���ن  م��ن��خ��ف�����س��ة  ج���رع���ات 
 ،  GSK-3”عقار م���ن  ���س��غ��رية 
االإ�سفنج  ت���ده���ور  ال���وق���ت  ومب�����رور 
�سليم  بعاج  التالف  العاج  وا�ستبدل 
تقارير  جم��ل��ة  وبح�سب  وط��ب��ي��ع��ي. 
علمية، فاإن عملية النهج البيولوجي 
التكوين  حت��ف��ز  ال���ع���اج  ال����س���ت���ع���ادة 
التعوي�سي عن  العاج  الطبيعي من 
اجلذعية  اخل���اي���ا  ت��ع��ب��ئ��ة  ط���ري���ق 

املقيمة يف لب ال�سن.

تطعيم التهاب ال�سحايا 
يقي من ال�سيلن 

ي���در����س���ون حملة  ب���اح���ث���ون  وج�����د 
ال�سحايا  ال���ت���ه���اب  ����س���د  ت��ط��ع��ي��م 
اإذ وفر  عر�سا جانبيا غري متوقع 
من  متو�سطة  وقاية  اأي�سا  اللقاح 
عن  ينتقل  ال��ذي  ال�سيان  مر�س 
وي�سبب  اجلن�سي  االت�سال  طريق 
قلقا عامليا. ون�سرت دورية الن�سيت 
اإن  وق��ال علماء   . النتائج   الطبية 
ال��ت��ي يوفر  امل���رة االأوىل  ه��ذه ه��ي 
فيها تطعيم الوقاية من ال�سيان 
وي�سري االكت�ساف اإىل �سبل جديدة 
يف اإطار البحث عن لقاح �سد هذا 

املر�س.
اخلبرية  ج��ل��ي��ن��ي  ل���ي���ن���دا  وق����ال����ت 
ال�سحايا  التهاب  اأبحاث  مبوؤ�س�سة 
ال���درا����س���ة  يف  ت�������س���ارك  مل  ال����ت����ي 
اجلديد  ال��ب��ح��ث  "هذا  م��ب��ا���س��رة 

ميكن اأن يحدث تغيريا جذريا".
م�سكلة  ال�سيان  م��ر���س  واأ���س��ب��ح 
ال�سنوات  يف  ملحة  عاملية  �سحية 
اأن ط���ورت �ساالت  ب��ع��د  االأخ����رية 
م�ستويات  البكتريي  االلتهاب  من 
للعقاقري.  امل���ق���اوم���ة  م���ن  ع��ال��ي��ة 
العاملية  ال�سحة  منظمة  وح���ذرت 
موؤخرا من اأن �ساالت من املر�س 
ال ت�ستجيب لاأدوية على االإطاق 

متثل خطرا كبريا بالفعل.

عدم  ماحظة  وب�سرعة  ي�ستطيع  املخت�س  اأن  وت�سيف 
اجل�سم  اإ���س��ارات  وب��ني  املحكية  الكلمات  بني  توافق  وج��ود 
م�سرية اإىل انه ميكن وبدقة من خال االإ�سارات واحلركات 

والنظرة ال�ساملة اإىل االإن�سان معرفة نوعيته .
واأكدت انه ميكن خال الثمانية ثواين االأوىل القول فيما 
اأم ال ثم  ال��ذي نقابله هو ودود ولطيف  ال�سخ�س  اإذا كان 
الكثري  معرفة  ميكن  كما  عملها  االأخ��رى  احلوا�س  تعمل 
فعندما  جلو�سه  طريقة  خال  من  ال�سخ�س  طبيعة  عن 
فاإننا نعرف  يد  ي��دا على  اأو ي�سع  ي�سع رج��ا على رج��ل 
بان ال�سخ�س يتواجد يف و�سعية دفاعية . وت�سيف عندما 
اإليكم �سخ�س وهو منحني قليا فان ذلك يعني  يح�سر 
اأما  ظهره  على  يحملها  الهموم  جميع  ب��ان  االأرج���ح  على 
عندما يك�سف عن �سدره ويجل�س يف حالة انفراج وذراعيه 
مفتوحتان فان ذلك يعني باأنه م�ستعد لاإن�سات والنقا�س 
اإىل  حتتاج  وتف�سريها  لوحدها  اليد  حركات  اأن  .واأك���دت 
اإىل بع�س حركات اجل�سم وما  اأ�سارت  كتاب كامل ولذلك 

تعك�سه من اأو�ساع نف�سية لل�سخ�س .
الكذب ال ميكن اإخفاءه : 

الكذب  مي��ار���س  عندما  الطفل  اأن  اإىل  يانات�سكوفا  تنبه 
فانه ي�سع يده اأمام فمه اأو يديه االثنتني كما لو انه اأراد 
اأن  توقيف الكلمات املخادعة التي ت�سدر عنه م�سرية اإىل 
احلركات التي ت�سدر عن االأطفال يف ال�سغر اأثناء الكذب 
العمر  يف  التقدم  بعد  اأم��ا  ومبا�سرة  وا�سحة  ع��ادة  تكون 
الكبار فا يتقنون عدم  اأم��ا  اأك��رث تقييدا وتغريا  فت�سبح 
فاإنهم  يكذبون  عندما  فاإنهم  ولذلك  حركات  ب��اأي  القيام 
ال ي�سعون يدهم اأمام فمهم كاالأطفال ولكنهم يام�سون 

قليا االأنف اأو يحكون املكان الواقع بني االأنف والفم . 
بال�سرورة  يعني  ال  الوجه  على  اليد  و�سع  اأن  اإىل  وتنبه 
ان��ه غري  اإىل  يلمح  واإمن��ا قد  الكذب  ال�سخ�س ميار�س  اأن 

مبا�سر و�سريح اأي انه يجري بلورة فكرة �سلبية يف ذهنه 
وت�سيف يف الوقت الذي يقوم فيه االإن�سان باإباغها فان 
اليد على االأرجح تتجه نحو الفم كي متنع خروج الكلمات 

غري انه يتم يف اللحظات االأخرية 
خال  م��ن  ذل��ك  على  التمويه 
�سحبها ومام�سة االأنف فقط 
فيتقنون  الكبار  الكذابون  اأما 
اإىل  والتطلع  الكذب  ممار�سة 
اإليهم  ي��ت��ح��دث��ون  ع��ي��ون م��ن 

بدون اإ�سكال  
و�سع اليد خلف الظهر يعني 
الهيمنة :وت�سري يانات�سكوفا 
اىل ان احد اأكرث االإ�سارات اأو 
وت�سليما  مبا�سرة  احل��رك��ات 
الكف  راح��������ة  اظ�����ه�����ار  ه�����ي 
الذي  للو�سع  م�سابه  وه��ي 
بالنوم  ال���ك���ل���ب  ب����ه  ي����ق����وم 

عن  والك�سف  ظهره  على 
للتعبري  ب����ط����ن����ه 

ع���ن االإخ���ا����س 
اإظهار  ع���دم  اأم���ا 

اليدين  راح����ت����ي 
اإىل  ف�������ي���������������س�������ريان 

�سخ�سية معاك�سة متاما .
على  و�سعها  اأو  اجليب  يف  اأو  الظهر  خلف  اليدين  و�سع 
ال�����س��در ت��ع��ن��ي ال��ه��ي��م��ن��ة وال��ت��ح��ك��م اأو ت��ب��ن��ي م��وق��ف غري 
اأما النا�س الواثقني من اأنف�سهم الذين  مبا�سر اأو �سريح 
ت�ستند  بحيث  الي�سرى  مع  اليمني  الكف  اأ�سابع  ي�سعون 
نهايات االأ�سابع اإىل بع�سها فيقوم بها القانونيون والتجار 
اأما عندما مييل االإن�سان راأ�سه مع هذه  وم��دراء االأعمال 
احلركة فان ذلك يعني بان ال�سخ�س معجب بنف�سه وباأنه 
مغرور .  ويعترب و�سع اليدين خلف الظهر باأنه دليل على 
الثقة بالنف�س ولذلك ياحظ اأن اغلب االأ�سخا�س الذين 
يقومون بهذه احلركة هم من املعلمني اأو االأر�ستقراطيني 
اأو قادة الفرق املو�سيقية اأي الرجال الذين يحظون مبكانه 

اجتماعية مرموقة اأما الرجال الذين يك�سفون ب�سكل غري 
فرييدون  ورقبتهم  وقلبهم  وبطنهم  �سدرهم  عن  ملفت 

اإعطاء انطباع باأنهم غري مهددين . 
اإقناعنا ويده  الذي يحاول  ال�سخ�س  بان  وتوؤكد اخلبرية 
تتجه نحو االأ�سفل اأو ي�سافحنا بهذه ال�سكل فانه يقو�س 
العدوانية على خاف  اإىل درجة  اعتباره وهيمنته  بذلك 
ال�سخ�س الذي ي�سافح مع �سغطة قليلة باليد وراحة يده 

تتجه نحو االأعلى . 
 اأك���رث احل��رك��ات اإث����ارة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا امل����راأة ه��ي ح�سب 
اأثناء  اإىل الوراء بيدها  الطبيبة النف�سية حتريك �سعرها 
اأثناء ذلك تتواجد يف و�سعية خا�سة حيث  املحادثة الأنها 
ترفع راأ�سها قليا وبذلك تظهر رقبتها واأي�سا مع�سمها 

االأمر الذي يعني قبولها بو�سعية اخل�سوع .

ترمي ق�سر املوز! اإليك 
ا�ستخدامات �سحرية له

يجهل البع�س معلومة هاّمة تفيد باأّن ق�سور املوز 
فوائد  لنا  ت��وؤّم��ن  برميها-  نقوم  م��ا  غالباً  -ال��ت��ي 
اأثبتت  ف��ق��د  امل����وز،  ل���ّب  ت��ف��وق  ق��د  �سحية مم��ي��زة 
حتتوي  امل��وز  ق�سور  اأّن  موؤخراً  الطبية  الدرا�سات 
على عنا�سر غذائية مفيدة لها ا�ستخدامات هاّمة 

لل�سحة ن�ستعر�سها فيما يلي: 
 تبيي�س االأ�سنان: فرك اجلزء الداخلي ذو اللون 
اأكرث  يجعلها  االأ�سنان  على  امل��وز  لق�سرة  االأبي�س 

بيا�ساً وملعاناً
اإنزميات  على  امل��وز  ق�سرة  حتتوي  للوجه:  قناع   
ت�����س��اع��د ع��ل��ى ���س��د اجل��ل��د وت��رط��ي��ب��ه، ل���ذا ين�سح 
بعمل قناع منها على الوجه للح�سول على ب�سرة 

ن�سرة.
على  امل��وز  ق�سرة  ت�ساعد  احل�����س��رة:  لدغة  لعاج   
الباعو�س  ل��دغ��ات  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  االآالم  تخفيف 
وال���ن���م���ل وك���ذل���ك ال��ط��ف��ح اجل���ل���دي واخل���دو����س 

ال�سغرية، كما ت�ساعد اأي�ساً على عاجها.
 عاج البثور: لعاج البثور التي تظهر على اجللد 
امل��وز على اجلانب  ميكنك و�سع قطعة من ق�سرة 
االأ���س��ف��ر م��ع تثبيته ب�سريط  ال��ل��ون  اخل��ارج��ي ذو 
ال�سق، مع احلر�س على ا�ستبدال الق�سرة باأخرى 

جديدة حتى يتم �سقوط البرثة عن اجللد.
 التخل�س من حب ال�سباب: قم بفرك حب ال�سباب 
االأبي�س  ال��ل��ون  ذو  ال��داخ��ل��ي  اجل��ان��ب  با�ستخدام 
على  وللح�سول  عليها.  اتركها  ث��م  امل���وز،  لق�سرة 
نتائج جيدة ال تقدم على غ�سل احلبوب بعد اإزالة 

ق�سرة املوز واكتفي فقط بالفرك.
 تناولها �سمن وجبتك الغذائية ملا حتتويه ق�سرة 
املوز من قيمة غذائية عالية وكذلك نكهة مميزة، 
مثلما  الغذائية  وجباتك  �سمن  تناولها  ميكنك 
عن�سراً  ت�سبح  حيث  حتديداً،  والهند  اآ�سيا  يف  هو 

اأ�سا�سياً يف بع�س االأطباق هناك.

لل�شخ�ص  املزاجية  احلالة  معرفة  على  القدرة  �شخ�ص  لكل  اأ�شبح  االن 
الذي امامه هل هو مهموم ، �شادق ، واثق من نف�شه اأم متحكم اإىل غري ذلك 

ال�شهل جدًا معرفتها من جمرد حركات  ا�شبح من  التي  من احلاالت 
ال�شهرية  الت�شيكية  النف�شية  الدكتورة  اك��دت    . امامك  من  يد 

الت�شيكية عن  التي حتا�شر يف اجلامعات  يانات�شكوفا  الورا 
من  العديد  اأن  االإن�شاين  التوا�شل  مو�شوع 

وموا�شفات  نوعية  عن  تك�شف  احلركات 
ال�شخ�ص النف�شية وطبيعته م�شرية اإىل اأن 

الكالم يك�شف عن �شخ�شية االإن�شان بن�شبة %7 فيما تك�شف 
حركة اجل�شم اأكرث من 50 % عن ذلك .  ويتقن اخلرباء ح�شب ال�شوت 

الك�شف عن نوعية احلركات التي ينفذها ال�شخ�ص اأثناء احلديث من 
دون اأن ي�شاهدوه يف حني ميكن ح�شب حركات الفم والوجه قراءة 

م�شمون الكالم من دون اأن ي�شمعوه .  

حركات يدك تو�سح �سخ�سيتك

كيف تتعامل مع 
زوجتك احلامل؟
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�ش�ؤون حملية
بتوجيهات من�شور بن زايد اآل نهيان

الإمارات تنظم مهرجان التمور 
ال�سودانية 2017

تخرجهم من  االأول  العام  خالل  واعدة  مهنية  فر�ص  على  يح�شلون  خريجيها  من  باملائة   90

جامعة اأبوظبي تعزز برامج التطوير الوظيفي لتاأهيل خمرجاتها التعليمية وفقًا لإحتياجات �سوق العمل

باملجان حتى اأكتوبر املقبل

متحف ق�سر العني ينظم ور�ض عمل حول "احلرف وال�سناعات التقليدية" 

زايد للثقافة الإ�سلمية تطلق موؤ�سر �سعادة املتعاملني 

بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ودع���م  بتوجيهات 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
وزي������ر �����س����وؤون ال���رئ���ا����س���ة ت��ن��ظ��ي��م االأم����ان����ة 
ال���دول���ي���ة لنخيل  ال���ع���ام���ة جل���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة 
التمور  مهرجان  ال��زراع��ي  واالب��ت��ك��ار  التمر 
�سفارة  م��ع  بالتن�سيق   2017 ال�����س��ودان��ي��ة 
العا�سمة  املتحدة يف  العربية  دولة االم��ارات 
ت�سريح  ال�سودانية اخلرطوم.  جاء ذلك يف 
�سحفي اأدىل به �سعادة الدكتور عبد الوهاب 
زايد اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل 
هذا  ب��اأن  م�سيفاً  ال��زراع��ي،  واالبتكار  التمر 
ال�سيخ  �سمو  ���س��ي��دي  م��ن  ال�سامية  امل��ك��رم��ة 

ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  م��ن�����س��ور 
تاأتي  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
يف اطار االهتمام الذي توليه دولة االمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر قطاع 
العربية  ب���ال���دول  ال��ت��م��ور  واإن���ت���اج  ال��ن��خ��ي��ل 
حققته  ال��ذي  النجاح  على  وعطفاً  ال�سقيقة 
اجلائزة يف تنظيم مهرجان التمور امل�سرية 
 2015 الدورة االأوىل  بواحات �سيوة خال 
والدورة الثانية 2016 وجاري العمل على 
الدورة الثالثة 2017 باالإ�سافة اىل تاأهيل 

وت�سغيل م�سنع �سيوة للتمور.
واأ����س���اد ���س��ع��ادة اأم����ني ع���ام اجل���ائ���زة باملوقع 

ال�����ري�����ادي ال������ذي ح��ق��ق��ت��ه دول������ة االم�������ارات 
يف  املا�سية  ال��ع��ق��ود  خ��ال  امل��ت��ح��دة  العربية 
واإنتاج  النخيل  قطاع  وتنمية  وتطوير  دع��م 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ال���زراع���ي  ال��ت��م��ور واالب��ت��ك��ار 
التوجيهات  ب��ف�����س��ل  وال�������دويل  االإق���ل���ي���م���ي 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سامية 
اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ورع��اي��ة 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�سلحة، ومتابعة �سمو ال�سيخ 
نهيان مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية 

املعرفة رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة.

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي  ب��ج��ام��ع��ة  ال��وظ��ي��ف��ي  ال��ت��ط��وي��ر  ق�����س��م  ب�����داأ 
الفعاليات  لتطوير  لتنفيذ خطة متكاملة  ا�ستعداداته 
الوظيفية  الفر�س  تعزز  التي  وامل��ب��ادرات  واالأن�سطة 
امل��ت��اح��ة اأم�����ام اخل��ري��ج��ني واخل���ري���ج���ات وت���وف���ري ما 
املهني  م�ستقبلهم  ب�ساأن  واإر���س��اد  دع��م  من  يحتاجونه 
عمل  ور���س  تنظيم  اخلطة  هذه  وت�سمل  التخرج،  قبل 
خمرجات  رب��ط  ت�ستهدف  تدريبية  وب��رام��ج  تطبيقية 
العمل  الوطنية مبتطلبات �سوق  الكوادر  اجلامعة من 

وموؤ�س�سات قطاع االأعمال يف جميع املجاالت. 
واأكدت هنادي خليل مدير اأول ق�سم التطوير الوظيفي 
ت��اأت��ي يف  اإمن���ا  اأن ه��ذه اخل��ط��ة  اأب��وظ��ب��ي على  بجامعة 
تعليمية  منظومة  لطرح  اجلامعة  ا�سرتاتيجية  �سياق 
ب�ستى  وتعدها  الطابية،  ال�سخ�سية  ت�سقل  متكاملة 
التي  والتقنية  التطبيقية  وامل��ه��ارات  النظرية  العلوم 

متكنها من مواجهة حتديات الع�سر، وتوؤهلها لتحقيق 
التميز والنجاح يف خمتلف امل�سارات املهنية امل�ستقبلية، 
برنامج  ب��ط��رح  الوظيفي  التطوير  ق�سم  ي��ق��وم  حيث 
ويت�سمن  االأك��ادمي��ي  ال��ع��ام  م��دار  على  ميتد  متكامل 
التخ�س�سية،  ال��ع��م��ل  ور�����س  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
واجلهوزية  املهني،  والتوجيه  التخطيط  تتناول  التي 
العمل،  فر�س  عن  الفعال  البحث  واآل��ي��ات  الوظيفية، 
ومقابات العمل الناجحة، ومهارات القيادة وغريها، 
ك��م��ا ي�����س��ط��ل��ع ب��ت��ن��ف��ي��ذ درا�����س����ات ع��ل��م��ي��ة ت��ع��م��ل على 
ت�سخي�س االحتياجات الراهنة وا�ست�سراف االحتياجات 
االأعمال  قطاعات  وخمتلف  العمل  ل�سوق  امل�ستقبلية 
الطلبة منذ  توجيه  ليتم  واملنطقة،  بالدولة  التنموية 
العلمية  الربامج  يف  للتخ�س�س  الدرا�سة  �سنوات  اأوىل 
الكوادر  م��ن  مبتطلباتها  القطاعات  ه��ذه  ترفد  التي 
اأجندة ال�سيا�سة العامة حلكومة  املتخ�س�سة مبا يلبي 

اأبوظبي وروؤيتها االقت�سادية 2030.

يجريها  التي  ال��دوري��ة  الدرا�سات  اأن  خليل  واأو�سحت 
على  الطلبة  ح��ر���س  ت��ربز  الوظيفي  التطوير  ق�سم 
اإمتام تدريبهم العملي يف موؤ�س�سات و�سركات مرموقة 
حتديات  من  حقيقية  �سورة  لهم  تنقل  اأن  �ساأنها  من 
تف�سيل  بّينت  كما  تخّرجهم،  فور  العمل  �سوق  وواق��ع 
العملي يف ف�سل  %55 من الطاب تنفيذ تدريبهم 
ال�����س��ي��ف الك��ت�����س��اب اأك�����رب ق����در مم��ك��ن م���ن اخل����ربات 
الذي  الوقت  يف  املهنية،  مل�ستقبلهم  ا�ستعداداً  النوعية 
�سهدت فيه ال�سنوات اخلم�س املا�سية ارتفاعاً م�ستمراً 
يف عدد الطاب املنخرطني يف التدريب العملي مبعدل 
%23 �سنوياً، الفتة اإىل اأن جميع هذه املبادرات وور�س 
توظيف  بن�سب  االرتقاء  يف  �ساهمت  التطبيقية  العمل 
من   90% اأن  ال��ع��ل��م��ي��ة، ح��ي��ث  خم��رج��ات اجل��ام��ع��ة 
فر�س  على  يح�سلون  اجل��ام��ع��ة  وخ��ري��ج��ات  خريجي 
تخّرجهم  م��ن  االأول  ال��ع��ام  خ���ال  م��ت��م��ي��زة  وظ��ي��ف��ي��ة 
والهند�سة  االأع����م����ال  اإدارة  ق��ط��اع��ات  ���س��م��ن  وذل�����ك 

والقانون، واالآداب والعلوم.
امل��ب��ادرات اجلديدة  اآث��ار هذه  اأن تنعك�س  املتوقع   ومن 
اأي�ساً على توفري كفاءات اأكادميية واعدة يف القطاعات 
يف  وت�ساهم  االقت�سادية  التنمية  ا�ستدامة  تدعم  التي 
وانتقال  االب���داع  روح  وغ��ر���س  االب��ت��ك��ار  ثقافة  تر�ّسيخ 
الدولة اإىل اقت�ساد قائم على املعرفة، ويف هذا ال�سدد 
ف��ق��د وج����دت اإح�����دى ال���درا����س���ات ال��ت��ي اأج���راه���ا ق�سم 
الطلبة  من   19% اأن  باجلامعة  الوظيفي  التطوير 
واالبتكار  االب��داع  ب��اأن  يوؤمنون  الدرا�سة  يف  امل�ساركني 

من اأهم قيم العمل املهني. 
من اجلدير بالذكر اأن جامعة اأبوظبي كانت قد اأعلنت 
عن اعتزامها افتتاح فرعها اجلديد بدبي والذي تطرح 
من خاله ما يزيد عن 14 برنامج يف الدرا�سات العليا 
املنا�سب  لتويل  املوؤهلة  االأكادميية  الكفاءات  بها  تعزز 
االقت�سادية  وامل��ج��االت  االأع��م��ال  قطاعات  يف  القيادية 

النا�سئة واحلديثة ذات املتطلبات الدقيقة.

•• العني –الفجر

عمل  ور���س  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  تنظم   
يف  التقليدية"  وال�����س��ن��اع��ات  "احلرف  يف  متخ�س�سة 
وحتى  احل���ايل  يوليو  �سهر  م��ن  ال��ع��ني،  ق�سر  متحف 
2017، وال��ت��ي ت��ه��دف اإىل  اأك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل م��ن ع���ام 
ت��ع��ري��ف ال������زوار  وامل��ق��ي��م��ني ب���احل���رف  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف 
املجتمع االإماراتي. وتاأتي هذه ال�سل�سة التفاعلية �سمن 
برنامج التوا�سل املجتمعي ملتحف ق�سر العني، والتي 
تركز على تعزيز املوروث الوطني من خال الفعاليات 

الرتاثية واالأن�سطة الثقافية التي تقام يف املتحف. 
ال�سناعات  خمتلف  حول  املقّدمة  العمل  ور�س  وتتنوع 
تعريف  اإىل  ال�ساعية  التلي،  ور���س��ة  منها  التقليدية، 
التقليدية  التطريز  �سناعات  اأعرق  باإحدى  امل�ساركني 
يف الدولة والتي كانت متار�سها الن�ساء عادة. والتّلي هو 
�سريط مزرك�س بخيوط قطنية ملونة وممزوجة مع 
خيوط ذهبية اأو ف�سّية متداخلة، والذي يتم �سناعته 
بتول"  بوادل" اأو"تّلي  "تّلي  اأب��رزه��ا  خمتلفة  باأمناط 
الكجوجة  ت�سمى  اأداة  وت�ستخدم  واح���د(.  خيط  )اأب���و 
�سكل  على  معدنية  قاعدة  املتكونة من  التّلي،  يف عمل 
على  حلقتان  وب��ه��م��ا  ال���راأ����س،  م��ن  ملت�سقني  قمعني 
ت��ل��ف عليها  دائ���ري���ة  و����س���ادة  لتثبيت  ال��ق��واع��د  اإح����دى 

اخليوط الذهبية والف�سية للقيام بعملية التطريز.

ور�سة اخلو�س، وهي  الفنية  الور�س  �سل�سلة  وتت�سمن 
املنطقة،  يف  وا���س��ع��ة  �سهرة  ذات  اأخ���رى  �سعبية  ح��رف��ة 
االأدوات  معظم  وتت�سكل  النخيل.  �سعف  على  املعتمدة 
امل��ن��زل��ي��ة يف ال��ب��ي��ت االإم���ارات���ي االأ���س��ي��ل م��ن منتجات 
هذه احلرفة الرتاثية، وتتنوع ما بني: ال�سمة ح�سري 
خو�سي كبري ي�ستخدم يف تغطية العري�س، واحل�سري، 
واملهّفة املروحة، واملجّبة غطاء هرمي حلفظ الطعام، 

للمراأة  وك���ان  االأخ����رى.  االأدوات  م��ن  الكثري  وغ��ريه��ا 
احل��ي��اة يف  ف��ق�����س��وة  ت�سنيعها،  م��ن  االأوف�����ر  ال��ن�����س��ي��ب 
امل��ج��ت��م��ع االإم����ارات����ي ق��دمًي��ا دف��ع��ت امل�����راأة اإىل توفري 
حاجيات اأ�سرتها با�ستخدام يديها ومهارتها احلرفية. 

اأهم  اأحد  يعترب  الذي  ال�سدو،  ور�سة �سناعة  تقام  كما 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  التقليدية يف  احل��رف 
التي تعك�س جانباً من الرتاث والتقاليد االأ�سيلة التي 

مار�ستها املراأة البدوية لتوفري االحتياجات االأ�سا�سية 
الأهل البادية من امللب�س وامل�سكن. ومت ت�سجيل ال�سدو 
الثقايف  ل��ل��رتاث  التمثيلية  القائمة  يف  ع��امل��ي  ك���رتاث 
املتحدة  االأمم  م��ن��ظ��م��ة  ل���دى  ل��ل��ب�����س��ري��ة  امل�����ادي  غ���ري 
هذه  وت�ستمد  اليون�سكو،  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��م  للرتبية 
كوبر  املحلية،  البيئة  م��ن  االأ�سا�سية  م��واده��ا  احل��رف��ة 
الن�ساء  امل��اع��ز. وك��ان��ت  االأغ��ن��ام و�سعر  االإب���ل و���س��وف 
تلوين  ال�سحراوية يف  النباتات  ببع�س  ي�ستعّن  قدمياً 
االأ�سواف، مثل احلناء للون الربتقايل، والكركم للون 
ثّم  ومن  االأزرق،  للون  النيلة  ونبات  الغامق،  االأ�سفر 
لتثبيت  ال�سغري(  )الليمون  واللومي  ال�سّب  ي�ستعملّن 

االألوان.  
التقليدية  وال�سناعات  ور�سات عمل احلرف  وت�ستقبل 
االأ�سبوع  اأي��ام  ط��وال  اأعمارهم،  مبختلف  املتحف  زّوار 
ال�ساعة  م��ن  واالث��ن��ني،  وال�سبت  اجلمعة  اأي���ام  م��اع��دا 
10 �سباحاً حتى 12 ظهراً، وت�ستمر من �سهر يوليو 

احلايل ولغاية �سهر اأكتوبر 2017. 
لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  لهيئة  �سبق  اأن���ه  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر 
اإماراتي  موقع  ك��اأول  العني  مدينة  ت�سجيل  والثقافة 
اإدراج  اإىل  اإ�سافة  على قائمة الرتاث العاملي للب�سرية، 
كل من العيالة وال�سدو والتغرودة واحلربية واملجال�س 
والقهوة العربية كعنا�سر يف قائمة اليون�سكو التمثيلية 

للرتاث الثقايف غري املادي للب�سرية.

•• العني – الفجر

لقيا�س  موؤ�سر  االإ�سامية  للثقافة  زاي��د  دار  اأطلقت 
مكاتب  يف  لهم  املقدمة  اخلدمة  عن  املتعاملني  �سعادة 
واأفرعها  بالعني  الرئي�سي  باملركز  املتعاملني  خدمة 

باأبوظبي وعجمان.
العام  املدير  الطنيجي  ن�سال حممد  الدكتورة  وقالت 
لنا  ميثل  املتعامل  اإن  االإ�سامية  للثقافة  زاي��د  ل��دار 
املحور االأول يف خطط تطوير خدماتنا ، واإن دور الدار 
ال يقت�سر على تقدمي خدمات ذات م�ستوى عاٍل ، بل 
بناء جمتمع  ت�ساعد على  اأخ��رى  لي�سمل نواحي  ميتد 
مت�سامح ومتعاي�س يقبل االآخر . واأكدت الطنيجي اأن 
اأولوية  املتعاملني  �سعادة  االإم��ارات ت�سع  دولة  حكومة 
�ساحب  لتوجيهات  جت�سيداً  عملها،  يف  ا�سرتاتيجية 
اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

البيئة  وتهيئة  كافة  ال��ظ��روف  بتوفري  اهلل(،  )حفظه 
التي متكن النا�س من حتقيق �سعادتهم، وتنفيذاً لروؤية 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة باأن 

وظيفة احلكومة هي حتقيق ال�سعادة للمجتمع. 
املتعاملني  ���س��ع��ادة  م��وؤ���س��ر  ب���اإن  الطنيجي  واأو���س��ح��ت 
يهدف لر�سد تقييم املتعاملني لرحلة ح�سولهم على 
خدمة  مكاتب  اأداء  ع��ن  نتائج  ت��وف��ري  واإىل  اخل��دم��ة، 
ما  املتعاملني،  �سعادة  م�ستويات  ومتابعة  املتعاملني، 
التح�سني،  ج��وان��ب  حتديد  يف  مهمة  م�ساهمة  ي�سكل 
كما  ا�ستباقي،  ب�سكل  اخلدمات  تطوير  جهود  ويدعم 
باأهمية م�ساركتهم  املتعاملني  �سعور  اإىل تعزيز  يهدف 
جتربة  م��ن  ���س��ع��ادت��ه��م  م�ستوى  تقييم  يف  االإي��ج��اب��ي��ة 
املتعامل  باإمكان  باإنه  واأ�سارت  احل�سول على اخلدمة. 
اأن يقيم جتربته عرب االأجهزة الذكية يف مكاتب خدمة 

ال�سعادة.  موؤ�سر  اأيقونة  اأختيار  وذلك عرب  املتعاملني، 
االأوىل  م�����س��ورة؛  ث��اث��ة خ��ي��ارات  االأي��ق��ون��ة  وتت�سمن 
ت��ع��رب ع��ن ال��ر���س��ا وال�����س��ع��ادة، وال��ث��ان��ي��ة ت��ع��رب ع��ن اأن 
م�ستوى اخلدمات املقدمة متو�سط، والثالثة تعرب عن 
عدم الر�سا و�سوء اخلدمات املقدمة ، وتثبت النتيجة 
النتائج  امل��ع��ط��ي��ات وحت��ف��ظ  ب��ي��ان��ات حتليل  ق��اع��دة  يف 
ال���س��ت��خ��دام��ه��ا الح��ق��اً يف ال���درا����س���ات وخ��ط��ط تطوير 
اخلدمات. واأ�سافت اأن قراءة املوؤ�سرات ب�سورة �سهرية 
املتعاملني  خ��دم��ة  م��ك��ات��ب  ب��ني  ال��ت��ن��اف�����س  روح  تخلق 
اأعلى معدالت  اإىل  الرئي�سي واالأف��رع للو�سول  باملركز 
الر�سا وال�سعادة لدى املتعاملني، باالإ�سافة اإىل ت�سهيل 
والت�سغيلية  اال�سرتاتيجية  واخلطط  القرارات  اتخاذ 
للقائمني  ال�سريع  للتدخل  تتيح فر�سة  ال��دار، كما  يف 
على امل�سروع لتح�سني معدل �سعادة املتعاملني لتدارك 

املوقف ح�سب النتيجة الظاهرة.

ي�شم اإدارات مت  ا�شتحداثها الأول مرة
الهيكل  " تعلن تفا�سيل  اأبوظبي  " �سرطة 

التنظيمي اجلديد من 8 قطاعات
•• اأبوظبي - الفجر

اأعلنت �سرطة اأبوظبي عن  الهيكل التنظيمي  اجلديد، من ثمانية قطاعات 
واالأم���ن  امل��رك��زي��ة،  وال��ع��م��ل��ي��ات   ، وامل��ن��اف��ذ  االأم����ن  ���س��وؤون  ت�سمل:  رئي�سية 
،واأمن  واخل��دم��ات  واملالية  الب�سرية،  وامل���وارد  اخلا�سة،  وامل��ه��ام  اجلنائي، 
والتطوير  اال�سرتاتيجية  مركز  اإىل  باالإ�سافة  القيادة،  و�سوؤون  املجتمع، 
املوؤ�س�سي ومركز دعم اتخاذ القرار واإدارة املكتب التنفيذي ، وق�سم احلوكمة 

والتدقيق املايل .
واأ����س���اد  م��ع��ايل ال���ل���واء  حممد 
العام  القائد  الرميثي،  خلفان 
بدعم   ، اأب����وظ����ب����ي  ل�������س���رط���ة 
التي �سخرت  الر�سيدة   القيادة 
لتعزيز  االإم����ك����ان����ي����ات  ك����اف����ة 
اأن   م��و���س��ح��اً  ال�����س��رط��ي  االأداء 
ال��ه��ي��ك��ل ي��ت��م��ا���س��ى م����ع روؤي�����ة 
تطوير  يف  اأب���وظ���ب���ي  ح��ك��وم��ة 
وحت�سني  امل���وؤ����س�������س���ي،  ال���ع���م���ل 
حتديث  ،و  اخل����دم����ات  ج������ودة 
اأف�سل  وف��ق  التنظيمي  ال��ب��ن��اء 

املمار�سات العاملية ، وي�سهم  يف تطوير مهارات العاملني وحتفيز املتميزين 
واإيجاد بيئة عمل جاذبة توفر اال�ستقرار الوظيفي وتر�سيخ ثقافة االإبداع 
واالبتكار، مو�سحاً  اأنه مت االطاع على هياكل  تنظيمية ملوؤ�س�سات �سرطية 
حملية و اقليمية  وعاملية ،و اإجراء مقارنات معيارية لا�سرت�ساد بها عند 

مراجعة الهيكل .
اأبوظبي  �سرطة  ما حققته  اإىل  احلفاظ على   القطاعات   ق��ي��ادات  ودع��ا  
امل�ستويات   اأف�سل  اإىل  بالعمل  واالرت��ق��اء  والتحديث   التطوير  م�سرية  يف 
املتقدمة  والتي جت�سد  تطلعات  القيادة الر�سيدة يف �سباق  التطوير وتعزيز 
على   م�سدداً  اأب��وظ��ب��ي،  ب��اإم��ارة  املجتمع  اأف���راد  جلميع  والطماأنينة  االأم���ن 
، بتطبيق  االأم��ن واالأم��ان  اأهمية موا�سلة اجلهود حفاظاً  على مكت�سبات 
حتديث  عرب  اخل��دم��ات  وتطور  االأداء  تعزز  التي  اال�سرتاتيجية  اخلطط 
وانعكا�س  بها  اخلا�سة  املعايري  اأرق��ى  وتطبيق  املتعاملني  خدمة  مفاهيم 
ذلك على تعديات الهيكل التنظيمي ،الذي مت حتديثه وفق منهجية تلبي 
2020- واالحتياجات   2016 اأبوظبي  التوجهات اال�سرتاتيجية خلطة 

الت�سغيلية.
ا�سرتاتيجية  يعزز  نحو  على  ال�سرطية  اخل��دم��ات  تطوير  موا�سلة  واأك��د 
ال��وق��اي��ة م��ن اجل��رمي��ة وث��ق��ة اجل��م��ه��ور، م��ن خ���ال حت�سني بيئة العمل 
التح�سني  فر�س  على  والتعرف  الب�سري  العن�سر  كفاءة  ورف��ع  الداخلية 
واملقرتحات التي تخدم تنفيذ ا�سرتاتيجية �سرطة اأبوظبي، م�سرياً اإىل اأن 
الهيكل اجلديد يدعم القطاعات اجلغرافية مبنحها درجة من اال�ستقالية 

تت�سمن توافر اخلدمات ال�سرطية الرئي�سية .
واأو�سح الرميثي  اأن الهيكل التنظيمي اجلديد ي�سم اإدارات مت  ا�ستحداثها 
الأول مرة مثل اإدارة االبتكار وا�ست�سراف امل�ستقبل لتعزيز االبتكار واالإبداع 
يف العمل ،  متا�سًيا مع روؤية حكومة امل�ستقبل التي ت�سعى لتبني  الفر�س 
العاملية اجلديدة، وتتكون من �ستة اأق�سام  رئي�سة، هي: ا�ست�سراف امل�ستقبل، 
والدرا�سات  البحوث  ومركز  واملقرتحات،  واالبتكار،  والتغيري،  والتطوير 

ال�سرطية، و املدينة االآمنة، وت�سم  وحدات فرعية علمية. 
واعترب ا�ستحداث االإدارة خطوة للتفاعل مع ا�ست�سراف امل�ستقبل ، لتغيري 
اآليات العمل  نحو االأف�سل ، وابتكار احللول للتحديات التي تواجه �سرطة 
يف  التقنيات  اأح��دث  على  تعتمد  متكاملة  اأمنية  منظومة  ،لبناء  اأبوظبي 
حتقيق روؤيتها امل�ستقبلية ،وتعزيز تناف�سية وريادة  االإمارة عاملياً، م�سرياً اإىل 
اأنها �ستكون املحرك الرئي�سي جلهود ال�سرطة  يف  التعامل مع التوجهات 
العاملية، والفر�س، والتحديات امل�ستقبلية، وو�سع ال�سيناريوهات واحللول 
اال�ستباقية با�ستخدام اأدوات البحث العلمي وربطها بدرا�سات متخ�س�سة، 

وفق نظريات علمية حديثة .
ال�سجون   امل�ستقبل، مثل:  االإدارة �سرتكز على مفاهيم �سرطة  اأن  واأو�سح  
الرابعة  ال�سناعية  وال��ث��ورة  امل�ستقبلية،  ال�سرطة  وم��راك��ز  االف��رتا���س��ي��ة، 
واإنرتنت  ال�����س��ح��اب��ي��ة،  م��ث��ل: احل��و���س��ب��ة  ع���دة،  ت��ق��ن��ي��ات  م��ن  مب��ا تت�سمنه 
االأبعاد،  املعزز، والطابعات ثاثية  االأ�سياء، والذكاء اال�سطناعي، والواقع 
القادم من  املكانية، واجليل  الذكية، وتكنولوجيا اجلغرافية  وامل�ست�سعرات 
وتكنولوجيا  الكبرية  والبيانات  ال�سرعة،  فائقة  حتليات م�سرح اجلرمية 
الذكية  االإلكرتونية  املاب�س  م��ن  ال��ق��ادم  واجل��ي��ل   ، التنبوؤية  التحليات 

واالأجهزة القابلة لارتداء.
اأب��و ظبي  اأن ت�سبح �سرطة  اإىل   اإن ه��ذه اخلطوة تهدف  وق��ال  الرميثي  
بحث  مناهج  اأم��ام  الباب  تفتح  بحيث  ابتكار«،   »حا�سنة  ي�سمى  مبا  اأ�سبه 
ا�ستباقية يف جماالت جديدة، وتقدم مبادرات ذات طابع م�ستقبلي ومبتكر 
الإيجاد حلول واقعية الأكرث التحديات االأمنية امل�ستقبلية،  وا�ستثمار اأهم 
الفر�س التي يوفرها اجليل القادم من مناذج االأعمال واملحفزات الرئي�سية 

لتكنولوجيا الثورة ال�سناعية الرابعة.
حتديات  ملواجهة  ال�سرورية  واالأدوات  التقنيات  حتديد  اإىل  تهدف  كما 
اجلرمية مبزيد من التطور، ال�سيما جرائم امل�ستقبل املحتملة با�ستخدام 

التقنيات.
اال�ست�سراف  م��ف��ه��وم  ن�����س��ر  ظ��ب��ي يف   اأب�����و  ���س��رط��ة   ج���ه���ود  اإىل  وت���ط���رق 
خا�سة  وح���دة  لها  ي��ك��ون  ب���اأن  �سباقة  فهي   ، ك��وادره��ا   ب��ني  اال�سرتاتيجي 
جلعل  متهيًدا   ،2014 عام  منذ  اال�ست�سرافية  والتنبوؤات  بال�سيناريوهات 
ا�ست�سراف امل�ستقبل مكوًنا رئي�سيًّا يف عملية التخطيط اال�سرتاتيجي لديها، 
اإذ بادرت منذ ذلك احلني بتنظيم  الفعاليات والدورات التدريبية املتعلقة 
امل�ستقبل،  �سرطة  وا�ست�سراف  العام  اال�سرتاتيجي  اال�ست�سراف  مبفهوم 
امل�ستقبلية يف  وال�سيناريوهات  الدرا�سات اال�ست�سرافية  العديد من  ونفذت 

العمل ال�سرطي .



�شاعدها يف التغلب على الغثيان
ال��ف�����س��ل االأول م��ن احلمل  ب��ع��د  ال��غ��ث��ي��ان  ي��ت��ا���س��ى 
حتى  الن�ساء  بع�س  ا���س��ط��راب  ي�ستمر  لكن  غ��ال��ب��اً، 

موعد الوالدة. 
من خال حت�سري وجبات لذيذة وتناولها من وقت 
تقّدم  اأن  ميكنك  الغثيان.  جت��ّن��ب  ميكن  اآخ���ر،  اإىل 
البقالة  متجر  م��ن  املنتجات  ���س��راء  ع��رب  امل�����س��اع��دة 
ميل  تزيد  واالأ���س��م��اك  اللحوم  رائ��ح��ة  الأن  بنف�سك 
اأي�����س��اً يف  امل���راأة احل��ام��ل اإىل التقيوؤ! ي��وؤّث��ر احل��م��ل 

حا�سة الذوق لديها. 
تناول  اإىل  فجاأًة  تتوق  لكنها  نباتية  تكون  اأن  ميكن 
اللحوم خ��ال احلمل  روؤي���ة  اأو تعجز ع��ن  ال��ربغ��ر، 
مع اأنها كانت حتبها. كن داعماً لها وتقّبل خياراتها 
االأطباق  ر  حت�سّ مل  الأنها  ت�ستاء  اأن  ب��دل  الغذائية 

التي حتبها. اأو اطبخ لها بنف�سك!

ال تبالغ يف ابتكار االأطباق
اأن ت�ستلم مهام الطبخ، ال حُت��ِدث فو�سى  اإذا قررت 

الأن هرمون  ع�����س��وائ��ي��اً  االأط���ب���اق  وت��خ��رتع  ع��ارم��ة 
االأ�سرتوجني خال احلمل يقوي حا�سة ال�سم لدى 
املراأة احلامل وت�سبب لها املاأكوالت الغنية بالتوابل 

حرقة يف املعدة. اأبِق خياراتك ب�سيطة ومغّذية.
قد ت�سبح احلامل اأي�ساً ح�سا�سة جداً جتاه عطر ما 
بعد احلاقة الذي ت�ستعمله وجتاه رائحة ب�سرتك 
اأي�ساً. اإذا مل تتحّمل عناقك كال�سابق، ال تغ�سب بل 

تفّهمها!

دعها لرتتاح
تاأخذ  كاأنها  امل���راأة  ت�سعر  احلمل،  من  ف�سل  اأول  يف 
الربوج�ستريون  م�ستويات  ب�سبب  م��ن��ّوم��ة  اأدوي����ة 
اأو حتى  وتراجع �سغطها ومعدالت ال�سكر يف دمها، 
فقر الدم. لكن مع تقدم م�سار احلمل، من الطبيعي 
زيادة  ب�سبب  االأوق����ات  معظم  يف  بالتعب  ت�سعر  اأن 
قلة  ب�سبب  تتوتر  اأن��ه��ا  ت��ب��نّي  اجل�����س��دي��ة.  حاجاتها 
قيلوالت  ت��اأخ��ذ  جعلها  ع��رب  �ساعدها  ل��ذا  ن�ساطها 
متكررة. �ست�سعر بالتح�سن حتماً حني تاحظ اأنك 

تدعمها.
بن�سف  ج�سمها  ح���رارة  �سرتتفع  اآخ���ر،  �سعيد  على 
درج���ة خ���ال احل��م��ل، م��ا يعني اأن��ه��ا ق��د ت��رغ��ب يف 
ال��ن��واف��ذ رغ���م الطق�س  اأو ف��ت��ح  ا���س��ت��ع��م��ال م��روح��ة 
لها  واج��ل��ب  حاجاتها  لتلبية  م�ستعداً  ك��ن  ال��ب��ارد. 

و�سادة اإ�سافية كي جتد و�سعية مريحة.

ال تعاملها كاأنها عاجزة
لكن  ال��ف��رتة،  ه��ذه  يف  اأ�سا�سية  ال��راح��ة  اأن  �سحيح 
واالنزعاج  بالتوتر  ت�سعر  وقد  م�ستقلة  امل��راأة  تبقى 
حني تاحظ تراجع قدراتها خال احلمل. اعر�س 

عليها امل�ساعدة لكن ال تعاملها وكاأنها عاجزة!

اأوقف التدخني
اإذا  ت�ساعدها  لن  �سابقة،  مدّخنة  زوجتك  كانت  اإذا 
التدخني  رائ��ح��ة  ت�سيبها  رمب���ا  ال��ت��دخ��ني!  ت��اب��ع��َت 
التعر�س  اأن  اأي�����س��اً  ال���درا����س���ات  وت��ث��ب��ت  ب��ال��غ��ث��ي��ان، 
ل���ل���ت���دخ���ني ال�����س��ل��ب��ي خ�����ال احل���م���ل ي���زي���د خطر 

االإجها�س الااإرادي اأو الوالدة املبكرة، كذلك يرتفع 
احتمال اأن يكون الطفل هزيًا اأو ي�ساب با�سطرابات 

�سلوكية اأو يواجه متازمة املوت املفاجئ.

تغّزل بجمالها
% من الن�ساء ي�سعرن بت�سرر �سورتهن   80 حتى 
اأثناء احلمل، ما ميّهد اأحياناً الإ�سابتهن  اخلارجية 
غذائية  بخيارات  يقمن  اأو  ال��والدة  بعد  ما  باكتئاب 
يكرب،  بطنها  اأن  امل���راأة  تعرف  احلمل.  خ��ال  �سيئة 
واأخربها  جاملها  ب��وزن��ه��ا.  لتذكريها  داع���ي  ال  ل��ذا 
بالتغريات االإيجابية مثل اإ�سراقة ب�سرتها و�سعرها. 
اأو احجز لها جل�سة لدى خبرية التجميل اأو م�سفف 

ال�سعر كي جتّدد ثقتها بنف�سها.

ّملها اأعباءك ال حتحُ
عن  وت��ت�����س��اءل  ك��ث��رية  �سلبية  م�ساعر  ت�سيبك  ق��د 
ق��درت��ك على حت��ّم��ل ه��ذه امل�����س��وؤول��ي��ة وع��ن االأعباء 
املادية. لكن ال تنقل م�ساعر الهلع اإىل �سريكتك يف 

امل�ساكل  عن  معها  التناق�س  اأردت  اإذا  ال��ف��رتة.  ه��ذه 
العملية  اق��رتح عليها بع�س احل��ل��ول  م��ث��ًا،  امل��ادي��ة 

بدل اأن تطرح امل�سكلة وت�سغل بالها بكل ب�ساطة.

احرتم خياراتها
اأن زوجتك تفكر مب�سائل كثرية وت�ستعد  ال �سك يف 

الت���خ���اذ ق������رارات ح��ا���س��م��ة ب�����س��اأن ط��ري��ق��ة ال����والدة 
اإجن����اب هذا  ���س��ري��ك يف  اأن����ك  وال��ر���س��اع��ة. �سحيح 
الطفل لكن من حقها اأن تقوم بخياراتها اخلا�سة يف 
هذه املرحلة. عرّب عن راأيك اإذا �ساألتك لكن ادعمها 
اأو  اأف���راد العائلة  ت��دّخ��ل  اإذا  يف ق��رارات��ه��ا، وحت��دي��داً 

االأ�سدقاء يف �سوؤونها.

يعالج اأطباء النف�س حاالت الرهاب عرب )العاج 
يخاف  عنا�سر  روؤي��ة  ي�سمل  ال��ذي  بالتعّر�س( 
اآمنة.  بيئة  يف  وج���وده  اأث��ن��اء  املري�س  منها 
ع�سيباً  امل��وق��ف  ه��ذا  ك��ث��ريون  يعترب  لكن 
يرف�سون  اأو  ي��ن�����س��ح��ب��ون  اأن���ه���م  ل���درج���ة 
الت�سّجل يف ح�س�س مماثلة منذ البداية. 
يف ه���ذا ال�����س��ي��اق، ي��ق��ول ه��اك��وان الو من 
اأجنل�س:  ل��و���س  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، يف  ج��ام��ع��ة 
هذه  تطبيق  ا�ستطعنا  ل��و  ب��اأن��ن��ا  )ف��ك��رن��ا 
العملية بطريقة الواعية، فلن يح�سل اأي 

انزعاج(.
برناجماً  الو  ف���ري���ق  ي�����س��ت��ع��م��ل 
ميكن تدريبه على قول ما يفكر 
ي��ت��م��ددون داخل  النا�س ح��ني  ب��ه 
بالرنني  ال��ت�����س��وي��ر  ا����س���ط���وان���ة 
اأن  حتى  الوظيفي.  املغناطي�سي 
الربنامج ي�ستطيع حتديد امل�سائل 
التي يفكر بها ال�سخ�س يف الوعيه 
الق�سرة  ن�ساط  على  الرتكيز  عرب 
البيانات  ت��ع��ال��ج  ال���ت���ي  ال��ب�����س��ري��ة 
وترتبط  ال���ع���ي���ن���ني  م����ن  امل������اأخ������وذة 

بالذاكرة الب�سرية.
و�سيلة  الفريق  اكت�سف  الطريقة  بهذه 
جل��ع��ل ال��ن��ا���س ي��ف��ك��رون مب�����س��ائ��ل خميفة 
اأن يدركوا ما يفعلونه. �سّجل الفريق  من دون 
املتطوعني  ل���دى  ال��دم��اغ��ي  ال��ن�����س��اط  اأمن�����اط 
ع��ن��دم��ا ���س��اه��دوا جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن 40 

�سورة، منها موا�سيع �سائعة يف خمتلف حاالت 
الرهاب مثل العناكب واالأفاعي.

يف امل��رح��ل��ة ال��اح��ق��ة ح�����س��ل امل��ت��ط��وع��ون على 
الن�ساط  اأمن����اط  كلما مت��ا���س��ت  ن��ق��دي��ة  م��ك��اف��اأة 
ال���اواع���ي���ة يف ق�����س��رت��ه��م ال��ب�����س��ري��ة م���ع تلك 
ب��روؤي��ة ���س��ورة خم��ي��ف��ة. بف�سل هذا  امل��رت��ب��ط��ة 
ال��ت��دري��ب ع��ل��ى )االرجت�����اع ال��ع�����س��ب��ي(، ت�سّجع 
املخيفة  الفكرة  على  الرتكيز  على  امل�ساركون 
الو:  يقول  الوع��ي��ه��م.  يف  لكن  اإ�سافية  ب��درج��ة 
ك��ان��وا يظنون  يفعلونه.  ك��ان��وا  م��ا  ي��درك��وا  )مل 
على  للح�سول  عقلي  بتمرين  ي��ق��وم��ون  اأن��ه��م 

املال(.
الاواعية  التعّر�س  تقنية  ق��درة  م��دى  ملعرفة 
املرتبط  ال��ن��ف�����س��ي  ال�������س���غ���ط  ت��خ��ف��ي��ف  ع���ل���ى 
اأ�سخا�ٍس  م��ع  البحث  ف��ري��ق  جّربها  ب��ال��ره��اب، 
امللّونة  معنّي من اخلطوط  يخافون من منط 
عرب تعري�سهم ل�سدمات كهربائية خفيفة عند 
عر�س ذلك النمط اأمامهم. بعد ثاث �ساعات 
تراجع خوفهم  الع�سبي،  االرجت��اع  من مترين 

من تلك اخلطوط بدرجة كبرية.

�شورتان مرعبتان
�سّرح فريق البحث خال موؤمتر علم االأع�ساب 
يف �سان دييغو، كاليفورنيا، باأن تقنية التعّر�س 
املخاوف  ال�ستهداف  االآن  ُت�ستعَمل  ال��اواع��ي��ة 
اأن  �سخ�ساً   30 م��ن  الفريق  طلب  الطبيعية. 
يختاروا �سورتني يعتربونهما االأكرث رعباً من 

االرجتاع  مترين  تطبيق  بعد  ���س��ورة.   40 بني 
كلب  )���س��ورة  ال�سورتني  اإح��دى  على  الع�سبي 
التعّرق  اإىل  امل�����س��ارك��ني  م��ي��ل  ت���راج���ع  م���ث���ًا(، 
ال�����س��ورة وت��راج��ع الن�ساط  ���س��اه��دوا تلك  ح��ني 
يف لوزتهم الدماغية التي ُتعترب مركز اخلوف 
ت��غ��ي��ري مم���اث���ل عند  ي��ح�����س��ل  ال����دم����اغ. مل  يف 
عليها  يتدّربوا  التي مل  املرعبة  ال�سورة  عر�س 

باالرجتاع الع�سبي.
يخطط اأع�ساء الفريق ملقابلة امل�ساركني جمدداً 
بعد ثاثة اأ�سهر كي ي�ساألوهم عن درجة خوفهم 

حينها  �سنعرف  اختاروها.  التي  احليوانات  من 
مدى فاعلية هذه املقاربة.

 يقول جو لودو من جامعة نيويورك: )ُيعترب 
االعرتاف باملخاوف معياراً ذهبياً لتحديد ن�سبة 
اإذا جنح العاج فعًا، �سي�ساهم  جناح العاج(. 
يف معاجلة ا�سطرابات اأخرى مرتبطة باخلوف 
مثل اإجهاد ما بعد ال�سدمة والقلق. يقول الو: 
العقل  يف  مبا�سرة  غ��ري  بطريقة  ن��وؤث��ر  )ن��ح��ن 

الاواعي(.
الاواعي  التعّر�س  ع��اج  اأي�����س��اً  ل���ودو  ي��در���س 

عرب عر�س ال�سور التي ت�سيب النا�س بالرهاب 
جلزٍء من الثانية 

الباحثني  اأّن  لدرجة  ال�سرعة  فائقة  )اإنها مدة 
�سي�سجلون النتيجة من دون اأن ي�سعر امل�ساركون 

باأي اأمر(.
املقاربتني  ه���ات���ني  ا���س��ت��ك��م��ال  اأن  ل�����ودو  ي���ظ���ّن 
بعاجات الكام �سيكون �سرورياً مل�ساعدة النا�س 
على تغيري قناعاتهم الواعية، لكن ُيفرت�س اأن 
تزداد �سهولة هذه العملية بعد تقلي�س اخلوف 

الاواعي.
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ال داعي ملواجهته بل ميكنك تذويبه

تخل�ض من اخلوف املخزن يف عقلك

اأجمل  اإح���دى  احل��م��ل  اأن  �شحيح 
لكنها  املراأة،  بها  متّر  التي  التجارب 
حتمل م�شاعب عدة على امل�شتويني 
اجل�شدي والنف�شي. كزوج، باإمكانك 
ما  تعّلم  ال��ع��ون.  ي��د  لها  تقدم  اأن 
ت�شتطيع فعله الأجل زوجتك احلامل 
ك��ي ت��ت�����ش��ارك��ا م��ع��ًا رح��ل��ة احلمل 

امل�شّوقة...

ال داعي ملواجهة خماوفك مبا�شرًة بل ميكنك )تذويبها( بكل ب�شاطة! يبدو اأن حّث النا�ص 
على التفكري يف امل�شائل املخيفة بطريقة الواعية ي�شاعدهم على تفكيك روابط اخلوف 

املخّزنة يف عقولهم.

كي تت�شاركا معًا رحلة احلمل امل�شّوقة

كيف تتعامل مع زوجتك احلامل؟
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العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/4867  عمايل جزئي             
م م جم��ه��ول حمل  ذ   - الفنية  �سما للحديد واخل��دم��ات  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د   - امل��دع��ي/ن��ي��ك مونتانا  اأن  االق��ام��ة مب��ا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )89640 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )7000 
  )MB173922149AE( ال�����س��ك��وى  رق���م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره����م( 
وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق 2017/8/7  ال�ساعة 8.30 �سباحا  بالقاعة 
Ch1.A.1  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 االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

 اعادة اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 2017/5985  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- داتاماتيكز ماجنمنت �سريفي�سز جمهول حمل االقامة مبا 
اأن املدعي / بريناجي ايلو�سرتي بالي�سر  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )5000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف .... 
رقم ال�سكوى )MB173833594AE(  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  
Ch1.A.1  لذا فاأنت  بالقاعة  ال�ساعة 15.00 م�ساء   املوافق 2017/7/19  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

 يف  الدعوى 2017/1755  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1-ن�سرت اف�سل اف�سل رحيم - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته املدير املخول 
م  جمهول  م  ذ  ���س   - ب��وول  بريتاين  �سركة  م 2-  م  ذ  ���س  ب��وول  بريتاين  ل�سركة  بالتوقيع 
: خالد  ���س وميثله  م  د  م   - انرتنا�سيونال  �سريف ميتالز  امل��دع��ي/  ان  االق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
كلندر عبداهلل ح�سني - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما  
القانونية  والفائدة  درهم  الف  دره��م(   120000( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  والتكافل  بالت�سامن 
بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والزامها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
�س   8.30 ال�ساعة   2017/8/8 امل��واف��ق   الثاثاء   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب 
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 االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

 يف  الدعوى 2017/1534 مدين  جزئي 
رن��ا 2- حمبوب ح�سني ح�سني جمهول  �سينغ  م��ان  / 1-تيكا  املدعي عليه  اىل 
ب�سفته  الفيغاوي اجلزائريل  املدعي/ م�سطفى حممد  ان  االقامة مبا  حمل 
الفيغاوي  حممد  م�سطفى  وزينة  لعمر  ال�سرعي  ال��ويل  وب�سفته  ال�سخ�سية 
اجلزائريل - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بالزام املدعي عليهم 
مببلغ وقدره )500.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم 
االثنني  املوافق  2017/8/7  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 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 االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1043  جتاري كلي 
�سركة  يف  و�سريك  مدير  وب�سفته  �سالح  با�سم  حممد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اخلط االزرق ملقاوالت البناء - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
حممد داود مو�سى جعفر علي وميثله : حممد را�سد �سامل علي العوي�س   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بحل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء   
املوافق  2017/7/19  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
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 االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

 يف  الدعوى 2017/1004  جتاري كلي  
اىل املدعي عليه /1- مراد عبداهلل مراد علي حممد البلو�سي  جمهول 
اأق��ام عليك  ان املدعي/ م�سرف الهال - �س م ع قد  حمل االقامة مبا 
للم�سرف  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
بذمة  املرت�سدة  املديونية  عن  عبارة  درهم   1.659.474.51 مبلغ  املدعي 
املدعي عليه.   وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/8/7 ال�ساعة 
9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 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 االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2037  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-جايا هاري جايا براكا�س  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
النعيمي   هوي�سل  علي  عبداهلل  را�سد   : وميثله  م  م  ذ  �س   - التاأمني  لو�ساطة  اي��ج  نيو 
ب�سداد مبلغ وقدره  املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد 
من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  ال��ف  و�سبعون  )خم�سة  دره��م(   75.000(
عليه  املدعي  ال��زام  ال�سداد  مت��ام  وحتى    2016/4/26 يف  احلا�سل  اال�ستحقاق  تاريخ 
املوافق   االح��د   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  وات��ع��اب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه 
اأو  2017/7/23  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2076  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-مطعم ووكى �س ذ م م 2-�سلمان علي بيج - ب�سخ�سه وب�سفته ومدير 
مطعم ووكي - �س ذ م م  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سركة حممد الهاملي 
لتجارة املواد الغذائية ماف�س - ذ م م وميثله : ابراهيم مو�سى على مراد البلو�سي -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مت�سامنني مببلغ وقدره 
)66.484.86 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اقامة 
ال��دع��وى وحتى ال�سداد ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب��ع��اء  امل��واف��ق  2017/8/9  
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
بثاثة اأيام على االأقل )علما باأنه مت احالة ملف الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل 

حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1496  مدين جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ف��اي��ز ع��ب��دال��روؤوف ف��اي��ز ع��ث��م��ان  جم��ه��ول حمل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ رودري��ج��و دا �سيلفا ف��ردري��ك��و ق��د اأق���ام عليك 
ملكية  ونقل  عقدالبيع  واإمت���ام  بنفاذ  املطالبة    ومو�سوعها  ال��دع��وى 
ال�سيارة با�سم املدعي عليه والزامه بالر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها 
بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة  امل��واف��ق  2017/7/20   ي��وم اخلمي�س   جل�سة 
Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثاثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1506  مدين  جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د اع��ج��از غ��ام مرث�س  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ راجو احمد فاروق ح�سني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  دعوى �سحة 
ونفاذ عقد بيع املركبة رقم )R/58231( خ�سو�سي دبي ، نوع م��ازادا 6 ، موديل 
البالغ    )JM7GG32F441145867( ال�سا�سي  رق��م   ، ف�سي  ل��ون   ،  2004
، وال��زام املدعي  ، وال��زام املدعي عليه بت�سجيل املركبة با�سمه  قيمتها )3500( درهم 
امل��واف��ق  2017/8/7   ي��وم االث��ن��ني   عليه بالر�سوم وامل�����س��اري��ف.  وح���ددت لها جل�سة 
اأو من ميثلك  Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1914  جتاري جزئي              

البناء - ذ م م  جمهول حمل االقامة  اىل املدعي عليه / 1- �سركة النخبة ملقاوالت 
مبا ان املدعي/ دليلة اإنرتنا�سيونال - �س ذ م م وميثله : را�سد عبداهلل علي هوي�سل 
املوؤرخة  االتفاقية  بف�سخ  املطالبة   ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  النعيمي  
2016/4/3 والزام املدعي عليهما �سامنني مت�سامنني بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
املطالبة وحتى متام  تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   396.000
ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق  
2017/7/18  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 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 االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/992  ا�ستئناف مدين    
ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ح�ساين  1-�سامية  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
دبي وميثله  فرع   - ع  م  �س   - التكافلي  للتاأمني  ميثاق  /�سركة  امل�ستاأنف 
ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل  علي   :
بالدعوى رقم : 773/2016 مدين جزئي بتاريخ 2016/10/4 وحددت لها 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة  املوافق 2017/7/16   جل�سه يوم االح��د  
رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/659  ا�ستئناف عقاري    
حمل  جمهول  العقارية   انرتنا�سيونال  1-املا�سة  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
: ح�سني  امل�ستاأنف /خالد خ��ان غل احمد خ��ان وميثله  ان  االق��ام��ة مبا 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  البناي  علي  ح�سن  علي 
جل�سه  لها  وح��ددت   2016/12/5 بتاريخ  كلي  عقاري   2014/943  : رق��م 
بالقاعة رقم  ال�ساعة 10.00 �سباحا   املوافق 2017/9/11   يوم االثنني  
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1987  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  املباين  تنظيف  خلدمات  الرهيب  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  ا�سماعيل - قد  ا�سماعيل  التنفيذ/ عرفان  االقامة مبا ان طالب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )12789( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   1096 مبلغ  اىل 
بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

 مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
 يف  الدعوى 2017/256  تظلم جتاري 

اىل املتظلم �سده /1- �سمان للمقاوالت ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
: عبداهلل خمي�س  ����س.ذ.م.م  وميثله  لوتاه للخر�سانة اجلاهزة  املتظلم / �س �س 
تظلم  ومو�سوعه  اع��اه  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  علي  اآل  الناخي  غريب 
والر�سوم  جت��اري  حتفظي  حجز   131/2017 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  القرار  من 
ال�ساعة 08.30  املوافق 2017/7/19  وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch.1.B.6  : بالقاعة  �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 

على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

انذار عديل بالن�سر 
رقم 2017/4302   

املنذر: بنك اأبوظبي التجاري �س م ع - بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي 
املنذر اإليه : �سيمون كريج جوردون  -  اجلن�سية : بريطاين

�سداد املرت�سد يف ذمتكم وقدره  املنذر ينذركم ب�سرورة  اأن  االإقامة  حيث  جمهول حمل 
69.212.94 )ت�سعة و�ستون الفا ومائتان واثني ع�سر درهما واأربعة وت�سعون فل�سا( خال 
ال�سيارة من  القانونية لبيع  االإن���ذار حتت طائلة اتخاذ االإج���راءات  اي��ام  من ن�سر ه��ذا   7
نوع اودي ايه 3 خ�سو�سي رقم اللوحة E85381 دبي اللون رمادي - �سنة ال�سنع 2016 
اأو ر�سوم  طبقا لن�س املادة 172 من قانون املعامات التجارية مع حتميلكم اأي م�ساريف 

اأو اتعاب حماماة
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1872  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-فيت اوت هب العمال تنفيذا الت�سميم واخلدمات الفنية - �س 
ذ م م  جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان امل��دع��ي/ ار���س نا�سر اخ��ون��دي وميثله : مبارك 
عبداهلل القيطي امل�سعبني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها مببلغ وقدره )30.000 درهم( )ثاثون الف درهم( وكذا مبلغ وقدره )60.000 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  كتعوي�س  دره��م(  الف  )�ستون  دره��م( 
12% وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.   وحددت لها جل�سة 
يوم اخلمي�س املوافق  2017/7/20 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1966  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-رد اورجن للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مالكها  وميثلها  امل�سلحة  ال��ن��ج��ارة  مل��ق��اوالت  ال��راب��ع  امل�ستوى  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
رميون �سوين �سيمون   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  الزام املدعي عليه 
املطالبة  تاريخ  القانونية 12% من  والفائدة  درهم  ب�سداد مبلغ وقدره 21553 
اخلمي�س   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  واالت��ع��اب.   وامل�ساريف  بالر�سوم  وال��زام��ه��ا 
املوافق 2017/7/20  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
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 االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
 اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2053  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1- ممتاز ح�سني  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
�سيد ويل خان عبدالكرمي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  املطالبة 
والر�سوم  درهم  ب�سداد مبلغ 33.076  املدعي عليه  بالزام  االمر  با�سدار 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/7/20 ال�ساعة 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���س   8.30
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
فان  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/59 تظلم مدين                 

مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  الهاجري   مذكر  نا�سر  /1-م��ذك��ر  عليه  املدعي  اىل 
نوال   : وميثله  القانونية  واال���س��ت�����س��ارات  للمحاماة  امل��رب��اط��ي  ن���وال  امل��دع��ي/  ان 
ال��دع��وى ومو�سوعها  تظلم  اأق��ام عليك  امل��رب��اط��ي   قد  م�سطفى حممد �سالح 
من القرار ال�سادر يف االمر على عري�سة رقم 247/2017 مدين اخلا�س بتقدير 
اتعاب حماماة اخلا�س بالدعوى رقم 42/2012 الأمر اداء  والر�سوم وامل�ساريف.   
وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/7/24  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.15 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 االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1291  جتاري كلي               

املدعي/  ان  االقامة مبا  1-ماثيو جريمان جمهول حمل   / عليه  املدعي  اىل 
�سريك  ب�سفته   ، اجلن�سية  �سعودي   - �سعيد  حممد  بن  عبدالقيوم  بن  طاهر 
ب�سركة/ اوتو تريدر منطقة حرة - ذ م م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة  بعزل املدعي عليه من من�سبه كمدير لل�سركة وتعني املدعي حمله 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم االثنني  
املوافق  2017/7/17  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
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 االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1917  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حممد جهانكري للتجارة - �س ذ م م 2-حممد جهانكري مالك عمر دين 
- ب�سفته �سامن ملحمد جهانكري للتجارة - �س ذ م م 3- حممد اف�سل �ساه عبداللطيف �ساه - 
ب�سفته �سامن ملحمد جهانكري للتجارة - �س ذ م م جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك 
االحتاد الوطني - �س م ع وميثله : فهد �سلطان علي لوتاه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   335.148.42( وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
 2017/4/18 يف  احلا�سل  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  اتعاب 
ال�ساعة 8.30 �س  املوافق  2017/7/20  التام.   وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  ال�سداد  وحتى 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة 
ب��اأن مت  اأي��ام على االأق��ل )علما  لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

احالة الدعوى اىل املحكمة لنظرها(
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1256  جتاري كلي               

ل��اط��ارات وال��زي��وت - ذ م م 2-ع��اط��ف عدنان  امل��ري  اىل املدعي عليه / 1-�سركة خليفة 
قد�سية - ب�سفته مدير و�سامن �سركة خليفة املري لاطارات والزيوت - ذ م م 3-عدنان 
والزيوت  لاطارات  امل��ري  خليفة  �سركة  و�سامن  �سريك  ب�سفته    - قد�سية  عبدالرحمن 
- ذ م م  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك االحت��اد الوطني - �س م ع وميثله : 
فهد �سلطان علي لوتاه - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )1.696.865.92 درهم( والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة 
ال�سداد  وح��ت��ى   2017/5/10 يف  احل��ا���س��ل  اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية 
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  امل��واف��ق  2017/7/26   االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  التام. وح��ددت 
Ch2.E.22 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 االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1049  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- را�سد حميد مطر مطر املهريي  جمهول حمل االقامة مبا 
ل��وت��اه  قد  امل��دع��ي/ بنك االحت��اد الوطني - �س م ع وميثله : فهد �سلطان علي  ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )995465 
بواقع %12  القانونية  والفائدة  املحاماة  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  والر�سوم  درهم( 
من تاريخ   اال�ستحقاق احلا�سل يف 2016/10/17 وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها 
 Ch2.E.22 جل�سة يوم االربعاء املوافق  2017/7/26  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4481
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع
املنذر اليها : موك�س �سارما �سر�س �سارما 

 )191783.56( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)17199/خ�سو�سي/ رق��م  روفر/�سبورت/ا�ستي�سن(  )رجن  ال�سيارة 

دبي/M/2013/ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4409
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : ويدر فيو للعقارات 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )41976.15( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2014/P/41876/خ�سو�سي/دبي( رقم  )تويوتا/كوروال/�سالون( 

ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4467
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : بيغ دادي رنت اي كار 
لذلك ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )98688.02( 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)84553/خ�سو�سي/دبي/ رق��م  )تويوتا/كوروال/�سالون(  ال�سيارة 

املنذر. مع حفظ كافة  املمولة ل�ساحلكم من قبل  K/2013/ابي�س( 
حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4484
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : ويدر فيو للعقارات 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )41976.15( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2014/P/41878/خ�سو�سي/دبي( رقم  )تويوتا/كوروال/�سالون( 

ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4429
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : ال�سمام خلدمات الفنية 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )32110.25( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2013/M/رقم )17389/خ�سو�سي/دبي ا�س/با�س(  )تويوتا/هاي 

ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4410
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : تريند�س اكريلك
وق���دره )44392.38(  ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)84689/خ�سو�سي/ رق��م  فورت�سرن/ا�ستي�سن(   / )تويوتا  ال�سيارة 

حفظ  مع  امل��ن��ذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/L/2013/ا�سود( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4458
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : بيغ دادي رنت اي كار 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )47830.02( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2016/E/78024/خ�سو�سي/دبي( رقم  /�سني/�سالون(  )ني�سان 

ف�سي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4419
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : �ستار 1 ليموزين 
 )111702.53( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)24413/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  )لكزي�س/ES350/�سالون(  ال�سيارة 

املنذر. مع  املمولة ل�ساحلكم من قبل  لوؤلوؤي(  دبي/L/2014/ابي�س 
حفظ كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4435
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : بيغ دادي رنت اي كار 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )47845.64( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2016/E/79122/خ�سو�سي/دبي( رق��م  )ني�سان/�سني/�سالون( 

رمادي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4414
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : كيه ان للت�سميم الداخلي 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )32717.14( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2015/N/12572/خ�سو�سي/دبي( رقم  )ني�سان/�سني/�سالون( 

ف�سي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4420
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : رابعه �سيف �سيف الرحمن خان 
 )133491.44( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)72172/خ�سو�سي/ رق��م  )تويوتا/الندكروزر/ا�ستي�سن(  ال�سيارة 

حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/F/2015/ذهبي( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4445
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : وايت اند باك  لتاأجري ال�سيارات 
 )36477.39( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
دره��م نتيجة االخ��ال بعقد بيع التق�سيط وذل��ك خال ا�سبوع من 
التنفيذية  االج����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واال  الن�سر،  ت��اري��خ 
)27941/خ�سو�سي/دبي/ رقم  )اودي/A6/�سالون(  ال�سيارة  على 
K/2015/ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة 

حقوق املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4450
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : بيغ دادي رنت اي كار 
لذلك ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )41513.19( 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)61827/خ�سو�سي/دبي/ رق��م  )تويوتا/ياري�س/�سالون(  ال�سيارة 

كافة  حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  I/2014/ابي�س( 
حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4396
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : ويدر فيو للعقارات 
وق���دره )40782.36(  ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)4356/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  )مر�سيد�س/C350/�سالون(  ال�سيارة 

حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/O/2008/ف�سي( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4474
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : ال�سوابي لتاأجري ال�سيارات فرع ال�سواب لنقل الركاب
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )50111.58( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2013/H/تويوتا/بريفيا/ا�ستي�سن( رقم )98622/خ�سو�سي/دبي(

ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4417
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : كيه ان للت�سميم الداخلي 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )58492.82( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2015/E/17677/خ�سو�سي/دبي( رق��م  /ميكرو/با�س(  )ني�سان 

ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4425
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع
املنذر اليها : اجلزيرة للوحات االعانية 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )73471.62( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
Q/42796/خ�سو�سي/دبي( رق��م  اب(  )ميت�سوبي�سي/كانرت/بيك 

كافة  املنذر. مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل  ب/2015/اب��ي�����س( 
حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4405
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : نريمال �سينغ ايندر �سينغ 
وق���دره )63027.85(  ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)50443/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  )تويوتا/فورت�سرن/ا�ستي�سن(  ال�سيارة 

حفظ  مع  امل��ن��ذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/P/2014/ا�سود( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4468
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : اني�س حممد �سينجلعان 
لذلك ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )220289.04( 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)56529/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  /C200/�سالون(  )مر�سيد�س  ال�سيارة 

حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/Q/2015/ا�سود( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4473
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : �سانل اف او يو ار لاعام 
 )143565.51( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)23508/خ�سو�سي/ رق��م  )مر�سيد�س/ES350/كوبيه(  ال�سيارة 

حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/F/2013/ابي�س( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4431
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : خط املجد العمال الكهروميكانيكية 
وق���دره )81420.88(  ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)60930/خ�سو�سي/ رق��م  )هيونداي/جين�سي�س/�سالون(  ال�سيارة 

حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/N/2015/ف�سي( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4411
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : كيه ان للت�سميم الداخلي 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )32720.14( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2015/N/11903/خ�سو�سي/دبي( رقم  )ني�سان/�سني/�سالون( 

رمادي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4415
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : ويدر فيو للعقارات 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )24753.12( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2013/O/تويوتا /كوروال/�سالون( رقم )64322/خ�سو�سي/دبي(

ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4443
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : ماراثون انرتنا�سيونال لتاأجري ال�سيارات 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )189264.29( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2016/Q/84942/خ�سو�سي/دبي( رق��م  )اودي/A8/�سالون( 

ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

الإمارات ت�سارك يف اجتماعات الـ 129 والـ 130 ملجل�ض 
منظمة اجلمارك العاملية

وزير مالية الكامريون يدعو رجال الأعمال الإماراتيني لتعزيز ا�ستثماراتهم يف بلده

•• اأبوظبي -وام:

ال�  اجتماعات  االإم����ارات يف  دول���ة  ���س��ارك��ت 
129 وال� 130 ملجل�س منظمة اجلمارك 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ع��ق��دت مب��ق��ر امل��ن��ظ��م��ة يف 

العا�سمة البلجيكية بروك�سل.
تراأ�س وفد الدولة يف االجتماعات معايل 
الكعبي مفو�س اجلمارك  علي بن �سبيح 
و�سم  للجمارك  االحتادية  الهيئة  رئي�س 
ال���وف���د ك���ا م���ن ���س��ع��ادة اأح���م���د حمبوب 
و�سعادة  دب��ي  ج��م��ارك  ع��ام  م��دي��ر  م�سبح 
حم���م���د م����ري ع���ب���دال���رح���م���ن م���دي���ر عام 
مدير  اخلييلي  واأح��م��د  ال�سارقة  جمارك 
الهيئة  رئ��ي�����س  امل���ف���و����س  م���ع���ايل  م��ك��ت��ب 
العاقات  اإدارة  مدير  العقروبي  و�سعود 

الدولية بالهيئة.
الكعبي  �سبيح  ب��ن  ع��ل��ي  م��ع��ايل  وال��ت��ق��ى 
مفو�س اجلمارك رئي�س الهيئة مع كونيو 
م��ن��ظ��م��ة اجلمارك  ع����ام  اأم�����ني  م��ي��ك��وري��ا 
التعاون  تعزيز  �سبل  معه  وبحث  العاملية 
اجلمركي  ال���ع���م���ل  جم�����ال  يف  امل�������س���رتك 
ب��ني دول���ة االإم����ارات واملنظمة م��ن خال 
التطورات  واآخ��ر  املمار�سات  اأف�سل  تبادل 
اجلمركية واال�ستفادة من الدور الريادي 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب���ه اجل���م���ارك االإم���ارات���ي���ة يف 

الدرا�سات التي تقوم بها املنظمة العاملية.
وتطرق اللقاء اإىل دور مكتب بناء املقدرة 
وال�سرق  اأف���ري���ق���ي���ا  ل�����س��م��ال  اجل��م��رك��ي��ة 
ت�ست�سيفه  ال������ذي  واالأدن����������ى  االأو������س�����ط 

االإمارات يف جمارك اأبوظبي.
ال�����س��ك��ر لدولة  ك��ون��ي��و م��ي��ك��وري��ا  وق�����دم 

به  التي تقوم  الهام  ال��دور  االإم���ارات على 
يف دعم وتطوير اجلمارك يف املنطقة من 

خال ا�ست�سافة املكتب.
واأكد معايل املفو�س علي الكعبي اإن دولة 
االإمارات ع�سوا فاعا يف برامج ومبادرات 
من  ان��ط��اق��ا  العاملية  اجل��م��ارك  منظمة 
املنطقة  يف  اإقليميا  جتاريا  مركزا  كونها 
ف�سا عن دورها املحوري كاعب جتاري 

مهم يف خريطة التجارة العاملية.
بكافة  ت��ل��ت��زم  االإم�������ارات  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
اجلمارك  منظمة  مع  املربمة  االتفاقيات 
ال��ع��امل��ي��ة ك��م��ا اأن��ه��ا حت��ر���س ع��ل��ى تطبيق 
اجلمركي  ال��ع��م��ل  يف  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 
ب���االرت���ق���اء مب�ستوى  اأه���داف���ه���ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
املركز  اإىل  ال���دول���ة  يف  اجل��م��رك��ي  ال��ع��م��ل 

االأول عامليا.
وقال اأن ا�ست�سافة جمارك اأبوظبي ملكتب 
ال��ت��اب��ع ملنظمة  امل���ق���درة االإق��ل��ي��م��ي  ب���ن���اء 
اجلمارك العاملية يعك�س الدور املهم الذي 
اجلمارك  منظومة  يف  االإم���ارات  به  تقوم 
ال��ع��امل��ي��ة ك��م��ا ي��وؤك��د اأه��م��ي��ة ال��دع��م الذي 
العمل  موؤ�س�سات  لتطوير  الدولة  تقدمه 
االأداء  مب�����س��ت��وى  واالرت����ق����اء  اجل���م���رك���ي 
اإقليم ال�سرق واالأو�سط  اجلمركي يف دول 

واالأدنى و�سمال اأفريقيا.
م��ن ناحية اأخ���رى وق��ع��ت دول���ة االإم����ارات 
اتفاقية  اأول  االج��ت��م��اع��ات  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
جمهورية  م�����ع  امل����ت����ب����ادل  ل������اع������رتاف 
امل�سغل  برنامج  اإط���ار  يف  اجلنوبية  ك��وري��ا 
تطبيقه  ال����ذي مت  امل��ع��ت��م��د  االق��ت�����س��ادي 
م��وؤخ��را يف ال���دول���ة.. وق��ع االت��ف��اق��ي��ة من 

اجلانب االإماراتي معايل علي الكعبي.
امل�سغل  ب����رن����ام����ج  اإن  م���ع���ال���ي���ه  وق��������ال 
اأحدث حلقة يف  االقت�سادي املعتمد ميثل 
يتبناها  التي  وال��ربام��ج  االأنظمة  �سل�سلة 
ق��ط��اع اجل��م��ارك يف االإم������ارات ك��م��ا ميثل 
منظمة  اتفاقية  متطلبات  اأحد  الربنامج 
التي  ال��ت��ج��ارة  لتي�سري  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
املا�سي  اأبريل  االإم��ارات يف  �سادقت عليها 
اأول دولة عربية ت�سادق على هذه  لتكون 

االتفاقية.
واأ�ساف “ يعك�س الربنامج اأهمية ال�سراكة 
دوائ��ر اجلمارك والقطاع اخلا�س يف  بني 
نف�س  يف  للدولة  االأمنية  املنظومة  تعزيز 
الوقت الذي ي�ساهم فيه يف تي�سري التجارة 
و�سرعة االإف�ساح عن الب�سائع امل�سموح بها 
م�سفوفة  اإط��ار  يف  املمنوعة  دخ��ول  ومنع 

من احلوافز وفوائد الت�سهيل التجاري«.
واأ�ساف معاليه اأنه يف ظل ال�سعي لتحقيق 
اأهدافه روؤية االإمارات 2021 وموؤ�سرات 
الوطنية عرب منظومة متكاملة  االأجندة 
التطبيق  ت��ك��ف��ل  ال���ت���ي  االإج����������راءات  م���ن 
اجلمركية  امل����ع����ادل����ة  ل���ط���ريف  امل�����ت�����وازن 
“جمتمع اآمن وجتارة مي�سرة” فقد اأقرت 
مع  بالتعاون  للجمارك  االحتادية  الهيئة 
برنامج  تطبيق  املحلية  اجلمارك  اإدارات 
م�ستوى  على  املعتمد  االقت�سادي  امل�سغل 

الدولة.
ا�ستفادة  تعظيم  اإىل  الهيئة  ت�سعى  ك��م��ا 
امل�سغل  ب��رن��ام��ج  يف  امل��ع��ت��م��دة  ال�����س��رك��ات 
االق��ت�����س��ادي امل��ع��ت��م��د م���ن خ���ال توقيع 
ات��ف��اق��ي��ات ل��اع��رتاف امل��ت��ب��ادل ب��ني دولة 

ب��ال��ربن��ام��ج حتى  ال��ع��امل  االإم�����ارات ودول 
ت��ت��م��ك��ن ال�����س��رك��ات امل��ع��ت��م��دة حم��ل��ي��ا من 
يتعلق  فيما  النظام  مزايا  من  اال�ستفادة 
باالإجراءات واحلوافز يف الدول ال�سريكة.

ويوفر برنامج امل�سغل االقت�سادي املعتمد 
ل��ل�����س��رك��اء يف �سل�سلة  امل��زاي��ا  ال��ع��دي��د م��ن 
ال���ت���وري���د م��ن��ه��ا اإم���ك���ان���ي���ة االن���ت���ه���اء من 
ال�سحنة  و�سول  قبل  التخلي�س  اإج��راءات 
اتفاقيات  ق����وائ����م  يف  امل�������س���ارك���ني  و����س���م 
معاملة  وم��ن��ح��ه��م  امل���ت���ب���ادل  االع�������رتاف 
الربنامج  وي�سمل  تف�سيلية..  جمركية 
التوريد  ���س��ل�����س��ل��ة  يف  خم��ت��ل��ف��ة  اأط����راف����ا 
وامل�سنعني  وامل�����س��دري��ن  امل�ستوردين  م��ن 
والناقلني  اجل���م���رك���ي���ني  وامل���خ���ل�������س���ني 
والو�سطاء  ال��ن��اق��ل��ة  ال�����س��رك��ات  وو���س��ط��اء 
هام�س  وامل������ط������ارات.وع������ل������ى  وامل�������وان�������ئ 
اجتماعات منظمة اجلمارك العاملية عقد 
اج��ت��م��اع��ات ثنائية مع  االإم���ارات���ي  ال��وف��د 
عدد من وفود الدول االأع�ساء امل�ساركة يف 
التعاون  �سبل  خالها  ناق�س  االجتماعات 
وتبادل  اجل��م��رك��ي��ة  ال���ع���اق���ات  وت���ع���زي���ز 
املمار�سات  واأف�����س��ل  واملعلومات  اخل���ربات 
اجلمركية والتجارية بني االإمارات وتلك 
اتفاقية  االإم������ارات  دول���ة  ال���دول.ووق���ع���ت 
املتبادلة يف  ال��ت��ع��اون وامل�����س��اع��دة االإداري����ة 
بيارو�س  جمهورية  مع  اجلمارك  جمال 
كما عقد الوفد االإماراتي اجتماعا ثنائيا 
ع��ام جمارك  م��دي��ر  ن��ائ��ب  �سبار  م��ع بيري 
االأرج���ن���ت���ني ل��ل��ن��ظ��ر يف اال����س���ت���ف���ادة من 
اأف�سل املمار�سات وتفعيل اتفاقية التعاون 
بني  املوقعة  املتبادلة  االإداري���ة  وامل�ساعدة 

جمل�س  اجتماعات  البلدين.وا�ستعر�ست 
منظمة اجلمارك العاملية اتفاقية منظمة 
التي  ال��ت��ج��ارة  لتي�سري  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
دخلت حيز النفاذ يف فرباير 2017 وبيان 
خال  من  االتفاقية  بنود  تطبيق  كيفية 
وغريها من  “مبركاتور”  برنامج ي�سمى 
االأدوات والدالئل واأف�سل املمار�سات التي 

توفرها منظمة اجلمارك العاملية.
وتزامنت االجتماعات مع احتفال املنظمة 
الإن�سائها..  وال�ستني  اخلام�سة  بالذكرى 
تاريخ  اإىل  االإ���س��ارة  االحتفال  خ��ال  ومت 
ومن  للمنظمة  االأع�ساء  ال��دول  ان�سمام 
بينها االإم��ارات التي ان�سمت اإىل املنظمة 
املنظمة  وا�ستعر�ست   ..  1979 ع��ام  يف 
االإجنازات التي تو�سلت اإليها منذ اإن�سائها 
يف عام 1953 وحتى العام اجلاري حيث 
لي�سل  ع�سوا  ع�سر  ب�سبعة  املنظمة  ب��داأت 

عدد االأع�ساء اليوم اإىل 180 ع�سوا.
وناق�ست املنظمة خال االجتماعات مدى 
اإدخال عدة لغات من بينها اللغة  اإمكانية 
العربية يف قائمة اللغات املعتمدة يف منظمة 
التعاون  اأهمية  واأك��دت  العاملية  اجلمارك 
ال�سرائب  وهيئات  اجل��م��ارك  اإدارات  بني 
فيما يتعلق بالتجارة االإلكرتونية.واأو�ست 
املنظمة بانتخاب انريكي كانون مدير عام 
ملجل�س  كرئي�س  اليوروغوائية  اجل��م��ارك 
االتفاق  ومت  ال��ق��ادم��ة  للجل�سات  املنظمة 
ع��ل��ى ع��ق��د االج���ت���م���اع ال��ت��ك��م��ي��ل��ي ملجل�س 
دي�سمرب  يف  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���م���ارك  م��ن��ظ��م��ة 
ال��ع��ال��ق��ة يف  امل��ن��اق�����س��ات  امل��ق��ب��ل ال�ستكمال 

جدول االأعمال.

•• اأبوظبي-وام:

دعا معايل االأمني عثمان ماي وزير املالية 
ورجال  ال�سركات  ال��ك��ام��ريون  بجمهورية 
االإم���ارات  دول��ة  يف  وامل�ستثمرين  االأع��م��ال 
ل��ا���س��ت��ث��م��ار يف ب�����اده واال����س���ت���ف���ادة من 
عدد  يف  املعرو�سة  اال�ستثمارية  ال��ف��ر���س 

من املجاالت الرئي�سية .
ط��ريان وخط  تاأ�سي�س خط  اأهمية  موؤكدا 
لتعزيز  ال�سديقني  البلدين  بني  ماحي 
اال�ستثمارات وزيادة اأرقام التبادل التجاري 
وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف ق��ط��اع��ات وجم���االت 

جديدة.
الكامريون  م��ال��ي��ة  وزي�����ر  م���ع���ايل  وق�����دم 
���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور مبارك  - خ���ال ل��ق��ائ��ه 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  ال���ع���ام���ري 
وافيا  عر�سا   - اأب��وظ��ب��ي  و�سناعة  جت���ارة 
والفر�س  االق���ت�������س���ادي���ة  االأو������س�����اع  ع����ن 
اال����س���ت���ث���م���اري���ة وال����ق����وان����ني ال���ت���ي حتكم 
جمهورية  يف  االأج���ن���ب���ي���ة  اال����س���ت���ث���م���ارات 
الفر�س  اأن  اإىل  ..م�������س���ريا  ال���ك���ام���ريون 
االأعمال  رج��ال  اأم��ام  املتاحة  اال�ستثمارية 
وامل�ستثمرين وال�سركات االإماراتية عديدة 
ومتنوعة وت�سمل قطاعات الطاقة والبنية 
التحتية والزراعة وغريها من القطاعات 
واملجاالت احليوية ذات االأهمية الق�سوى.
ال��ذي تناول  اللقاء  وق��ال معاليه - خال 
رجال  بني  التعاون  جم��االت  تو�سيع  �سبل 
االأعمال وامل�ستثمرين وال�سركات يف كل من 
اإمارة اأبوظبي وجمهورية الكامريون - ان 

�سركات  ا�ستقطاب  اإىل  ت�سعى  الكامريون 
الكامريون  يف  للعمل  العاملية  اال�ستثمار 

واتخاذها كمقر الأن�سطتها واأعمالها .
وناق�س وزير املالية الكامريوين - بح�سور 
الوفد االقت�سادي املرافق له و�سعادة اأحمد 
ع�سوي  املقبايل  �سند  و�سعادة  �سودين  اآل 
وال�سيد  اأب���وظ���ب���ي  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
عام  مدير  نائب  القبي�سي  غرير  عبداهلل 
 - فيها  امل�سوؤولني  كبار  من  وع��دد  الغرفة 
اإماراتي  ا�ستثماري  ملتقى  تنظيم  اق��رتاح 
لتعريف  املقبلة  الفرتة  خ��ال  كامريوين 
البلدين  يف  وال�����س��رك��ات  االأع���م���ال  رج����ال 
املتاحة  اال�ستثمارية  بالفر�س  ال�سديقني 
ال�سريبية  واالإع�����ف�����اءات  وال��ت�����س��ه��ي��ات 
توفرها  ال���ت���ي  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  واحل����واف����ز 
للم�ستثمرين  ال�����ك�����ام�����ريون  ح���ك���وم���ة 

االأجانب.
العامري  ال��دك��ت��ور م��ب��ارك  ���س��ع��ادة  واأك����د 
حاجة فعاليات القطاع اخلا�س وال�سركات 
لبذل  ال�سديقني  البلدين  يف  واملوؤ�س�سات 
التعاون  تطوير  �سعيد  على  اأك���رب  ج��ه��ود 
االقت�سادي واال�ستثماري بينهما ..م�سريا 
اآفاق  ال��زي��ارة �ست�سهم يف فتح  اأن ه��ذه  اإىل 
جديدة لل�سركات االإماراتية والكامريونية 
ل��ت��ع��زي��ز ت��ع��اون��ه��ا اال���س��ت��ث��م��اري واإق���ام���ة 

امل�ساريع امل�سرتكة.
رغبتنا  لتاأكيد  املنا�سبة  “اأنتهز هذه  وقال 
اال�ستثمار  وف��ر���س  م��ن��اخ  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ع��رف 
والقطاعات  املجاالت  يف  تف�سيلية  ب�سورة 
وجود  اأهمية  على  التاأكيد  وك��ذل��ك  كافة 

جمهورية  يف  اال�ستثمارات  حلماية  قانون 
وي�ساعد  ي�سجع  ال��ذي  االأم���ر  ال��ك��ام��ريون 
ال�سركات وامل�ستثمرين يف بادنا على زيادة 
ا�ستثماراتهم يف ظل وجود �سمانات مالية 
وتوفر  اال�ستثمارات  وقانونية حتمي هذه 
لها بيئة مميزة لكي تنمو وت�سهم يف دعم 
يف  ال�ساملة  االقت�سادية  التنمية  عملية 

الكامريون« . 
واأ�سار �سعادته اإىل اأن الغرفة تويل اهتماماً 
التعاون  اأجل االرتقاء بعاقات  كبرياً من 
وال�سات  ال��رواب��ط  وتر�سيخ  االقت�سادي 
اآف����اق ج��دي��دة ب��ني رج����ال االأعمال  وف��ت��ح 

اأبوظبي  اإم�������ارة  م���ن  ك���ل  يف  وال�������س���رك���ات 
والكامريون .

االأع��م��ال وال�سركات  م��وؤك��دا رغ��ب��ة رج���ال 
الكامريون  يف  ل��ا���س��ت��ث��م��ار  االإم����ارات����ي����ة 
احليوية.  القطاعات  م��ن  ع��دد  يف  خا�سة 
اأب��وظ��ب��ي التي  وق���ال ال��ع��ام��ري ان غ��رف��ة 
ت��ق��دم خ��دم��ات��ه��ا الأع�����س��ائ��ه��ا ال��ذي��ن يزيد 
وموؤ�س�سة  �سركة  األ��ف   100 على  عددهم 
ت��ت��ط��ل��ع اإىل ت��ع��ري��ف رج�����ال االأع����م����ال يف 
والفر�س  اال�ستثماري  املناخ  على  اأبوظبي 
جمهورية  يف  تف�سيلية  ب�����س��ورة  امل��ت��اح��ة 
ال����ك����ام����ريون ال�������س���دي���ق���ة واالإج������������راءات 

والت�سهيات املتعلقة باال�ستثمار لت�سجيع 
الدخول  ع��ل��ى  االإم���ارات���ي���ني  امل�ستثمرين 
اأ�سواق الكامريون واال�ستثمار واإقامة  اإىل 
امل�������س���روع���ات.واأع���رب ع���ن ت��رح��ي��ب غرفة 
م�ساريع  باإقامة  اأبوظبي  و�سناعة  جت��ارة 
ا���س��ت��ث��م��اري��ة م�����س��رتك��ة م���ن اأج�����ل مزيد 
م��ن ال��ت��ع��اون االق��ت�����س��ادي وف��ت��ح جماالت 
ا�ستعداد  واأبدى   .. البلدين  لا�ستثمار يف 
ال��غ��رف��ة ال��ت��ام ل��دع��م رج���ال االأع���م���ال من 
العمل  يف  الراغبني  الكامريون  جمهورية 
واال�ستثمار يف دولة االإمارات ب�سورة عامة 

واإمارة اأبوظبي ب�سورة خا�سة.

"كهرباء ومياه دبي": تقدم يف م�سروع �سبكات مياه على 
�سارع جبل علي - لهباب بتكلفة 185 مليون درهم

•• دبي-وام:

اأحرزت هيئة كهرباء ومياه دبي تقدما ملحوظا يف م�سروع توريد ومتديد 
لهباب   - علي  جبل  �سارع  امتداد  على  رئي�سية  مياه  نقل  �سبكات  وتد�سني 
بتكلفة اإجمالية ت�سل اإىل 185 مليون درهم وباأطوال اإجمالية ت�سل اىل 
27 كيلومرتا. وتعمل الهيئة - ويف اإطار خطتها اال�سرتاتيجية - على رفع 
كفاءة واعتمادية �سبكات املياه لتلبية النمو يف الطلب ورفع كميات التدفق 

املائي لتلبية النمو املت�سارع على املياه يف خمتلف مناطق دبي.
وقال �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
والت�سغيلية  االنتاجية  الكفاءة  لرفع  ت�سعى  الهيئة  اإن  دبي  ومياه  كهرباء 
خمتلف  يف  املياه  على  املت�سارع  النمو  لتلبية  املائي  التدفق  كميات  وزي��ادة 

مناطق دبي مبا ي�ساهم يف دفع م�سرية التنمية امل�ستدامة.
واأو�سح �سعادته اأنه مت تنفيذ نحو 14.5 كيلومرت حتى اليوم اأي ما ن�سبته 
46 يف املائة من اإجمايل امل�سروع والذي يت�سمن متديد اأنابيب لنقل املياه 
الرئي�سية من الزجاج املقوى GRE بقطر األف و 200 ملليمرت وبطول 
27 كيلو مرتا لرفع قدرة تدفق املياه على امتداد �سارع جبل علي - لهباب 
ومدينة  العوير  النخيلي  ملناطق  املياه  من  املتزايدة  االإحتياجات  لتوفري 
اأن  اإىل  امل�ساريع على امتداد �سارع دبي - العني. واأ�سار  اإىل  اإ�سافة  القدرة 
بالتحكم  ي�سمح  بعد مما  اأنظمة حتكم ومراقبة عن  ي�ستمل على  امل�سروع 
طريق  عن  ال�ساعة  م��دار  على  فعال  ب�سكل  الرئي�سية  املياه  نقل  �سبكة  يف 
�سمامات اآلية تدار عن بعد يف مركز التحكم مما ي�ساهم يف عزل االأعطال 
يف اأقل وقت ممكن ويقلل الفاقد من املياه يف ال�سبكة. واأ�ساف �سعادته اأنه 
املياه  �سبكات  وتد�سني  بتمديد  اخلا�سة  االأعمال  من  االإنتهاء  املتوقع  من 

الرئي�سية وفق الربنامج املخطط له م�سبقا خال مايو 2018.

"اقت�سادية دبي" ت�سدر 10455 رخ�سة 
جتارية يف الن�سف الأول من 2017 

•• دبي -وام: 

�سجل قطاع الرتخي�س والت�سجيل التجاري يف اقت�سادية دبي نتائج قيا�سية يف 
عدد الرخ�س ال�سادرة يف الن�سف االأول من 2017 حيث مت اإ�سدار 10 اآالف 
و455 رخ�سة جتارية مبعدل األف و743 رخ�سة �سهريا.. يف حني بلغ اإجمايل 
عدد الرخ�س املجددة نحو 71 الفا و831 رخ�سة جتارية اأي مبعدل �سهري 
حتققها  التي  اال�ستدامة  النتائج  ه��ذه  رخ�سة.وتوؤكد  و971  األفا   11 ق��دره 
بني  التناف�سية  ا�ستمرارية  وم��دى  التجارية  الن�ساطات  خمتلف  يف  ال�سركات 
قطاعات االأعمال على ال�سعيد املحلي باإمارة دبي على وجه اخل�سو�س ودولة 
ال�سادرة  اجل��دي��دة  التجارية  الرخ�س  وت��وزع��ت  العموم.  وج��ه  على  االإم���ارات 
 73% بن�سبة  االقت�سادي  الن�ساط  ح�سب   2017 من  االأول  الن�سف  خال 
ال�سناعية  للرخ�س  و1.9%  املهنية  للرخ�س  و23.4%  التجارية  للرخ�س 
التي حتلتها  املكانة  الن�سب  %1.7، وتعك�س هذه  ال�سياحية  الرخ�س  و�سكلت 
امل�ستويني االإقليمي  الرئي�سية للت�سوق على  اأف�سل الوجهات  اإمارة دبي كونها 
االأول من  الن�سف  التجاري خال  اال�سم  وبلغ عدد معامات حجز  والعاملي. 
2017 نحو 19 األفا و 676 ا�سما مبعدل �سهري قدره 3 اآالف و279 وبلغ 
اإجمايل عدد املوافقات املبدئية خال نف�س الفرتة نحو 13 األفا و475 مبعدل 
�سهري قدره األفان و245 موافقة، يف حني بلغ عدد الرخ�س املعدلة نحو 16 

األفا و683 رخ�سة جتارية مبعدل 2614 رخ�سة �سهريا.
وتعك�س نتائج الن�سف االأول من 2017 اخلطة اال�سرتاتيجية القت�سادية دبي 
الرامية اإىل ت�سهيل مزاولة االأعمال وبدء الن�ساطات التجارية وتوفري الوقت 
باإمارة دبي  وامل�ستثمرين الإجن��از تعاماتهم بكل �سا�سة  االأعمال  اأم��ام رجال 
باالإ�سافة اإىل تعزيز مكانة اإمارة دبي يف �سهولة مزاولة االأعمال التجارية مما 
للتناف�سية يف تقرير  االإم��ارات  املبا�سر يف رفع موؤ�سر دولة  االأث��ر االيجابي  له 
التجارية  الرخ�س  موؤ�سر  وي�سري  ال��دويل.  بالبنك  اخلا�س  االأع��م��ال  مزاولة 
القطاعات  خمتلف  يف  ال��ن��م��و  ا���س��ت��م��راري��ة  اإىل   2017 م��ن  االأول  للن�سف 
ا�ستقطاب  اإم��ارة دبي يف  ال��ذي يعزز من جاذبية وتناف�سية  االأم��ر  االقت�سادية 
االقت�سادية  االأن�سطة  ح��رك��ة  ت��زاي��د  النتائج  تعك�س  كما  واالأف����راد  ال�سركات 
وا�ستعداد القطاع اخلا�س ملعر�س اإك�سبو 2020 وتظهر النتائج اأي�سا منو ثقة 
باإمارة  االأعمال  بواقع  التجارية  املن�ساآت  اأ�سحاب  من  والتجار  االأعمال  رجال 

دبي من جهة وارتفاع موؤ�سر التناف�سية بينهم من جهة اأخرى.

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4448
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع
املنذر اليها : �سماء عائ�سة لوجي�ست�سك�س 

لذلك ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )37000.52( 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)93781/خ�����س��و���س��ي/دب��ي/ رق��م  )ني�سان/�سني/�سالون(  ال�سيارة 

كافة  حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  E/2016/ابي�س( 
حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

األحد   16   يوليو    2017  م   -   العـدد  12071  
Sunday  16   July   2017  -  Issue No   12071



27

املال والأعمال
وزارة املالية و»الحتادية للموارد الب�سرية« تطلقان م�سروعني ا�سرتاتيجيني على م�ستوى احلكومة 

مبادرة “ريوقي” اأحدث خدمات مل�ض �سيدات اأعمال عجمان

تنظيم الت�سالت ت�ست�سيف الجتماع الأول للفريق التنفيذي مل�سار اخلدمات احلكومية الذكية

•• دبي-وام:

االحتادية  وال��ه��ي��ئ��ة  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
للموارد الب�سرية احلكومية املرحلة االأوىل 
االإل��ك��رتوين بني نظام  الربط  من م�سروع 
التخطيط املايل واإعداد امليزانية االحتادية 
اإدارة  ون��ظ��ام  “هايبرييون”  االإل��ك��رتون��ي��ة 
احلكومة  ال��ب�����س��ري��ة يف  امل�����وارد  م��ع��ل��وم��ات 
اإىل  ي��ه��دف  ال����ذي  “بياناتي”  االحت���ادي���ة 
تطوير التخطيط املايل والتوقعات النقدية 
واأمتتة املوازنة االحتادية مبا ي�سهم يف دعم 
ال�����وزارات واجلهات  امل��ال��ي��ة يف  اال���س��ت��دام��ة 
تخ�سي�س  يف  ال��ك��ف��اءة  وحتقيق  االحت��ادي��ة 
االأمثل  اال�ستخدام  و�سمان  املالية  امل���وارد 

للتقنيات احلديثة.
كما اأطلقت وزارة املالية بالتعاون مع الهيئة 
احلكومية  ال��ب�����س��ري��ة  ل��ل��م��وارد  االحت���ادي���ة 
الذي  املتعددة  االأعمال  جمموعات  م�سروع 
على  اال�سرتاتيجية  امل�سروعات  اأح��د  يعد 
يتيح  وال��ذي  االحت��ادي��ة  احلكومة  م�ستوى 
للوزارات واجلهات االحتادية امل�سغلة لنظام 
بياناتي والنظام املايل االحتادي املرونة يف 
املوارد  وت�سريعات  وق��وان��ني  لوائح  تطبيق 
الب�سرية واالأنظمة املالية للكوادر اخلا�سة 

بها.
وكيل  اخل���وري  حاجي  يون�س  �سعادة  واأك���د 
الربط  م�سروعي  اأهمية  على  املالية  وزارة 
هايبرييون  ن���ظ���ام���ي  ب����ني  االإل������ك������رتوين 
االأعمال  جم��م��وع��ات  وم�����س��روع  وب��ي��ان��ات��ي 

املتعددة ..
بني  االإل���ك���رتوين  ال��رب��ط  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
عملية  ت���ط���وي���ر  يف  ���س��ي�����س��ه��م  ال���ن���ظ���ام���ني 
النقدية  وال���ت���وق���ع���ات  امل�����ايل  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
واأمت��ت��ة امل��وازن��ة االحت��ادي��ة مب��ا ي�ساهم يف 
دعم اال�ستدامة املالية يف الوزارات واجلهات 
تخ�سي�س  يف  ال��ك��ف��اءة  وحتقيق  االحت��ادي��ة 
االأمثل  اال�ستخدام  و�سمان  املالية  امل���وارد 

للتقنيات احلديثة.
ال��رب��ط االإل��ك��رتوين بني  اإن م�سروع  وق��ال 
منه  ت�ستفيد  ال���ذي  وبياناتي  هايبرييون 
لنظام  م�سغلة  احت��ادي��ة  وج��ه��ة  وزارة   39
ي�����س��ه��م يف حتقيق  ان  ���س��اأن��ه  م���ن  ب��ي��ان��ات��ي 
توجهات وتطلعات القيادة الر�سيدة للدولة 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  راأ�سها  وعلى 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد  اهلل” 
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س الدولة 

“رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
وت�سريع  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  جلهة  اهلل” 
وترية التحول االإلكرتوين والذكي يف كافة 
املوؤ�س�سات احلكومية االأمر الذي من �ساأنه 
اأن ي��ع��زز امل��ك��ان��ة ال��ري��ادي��ة ل��ل��دول��ة يف هذا 

املجال حملياً واإقليمياً وعاملياً.
املرحلة  اأن  اخل��وري  يون�س  �سعادة  واأو���س��ح 
االأوىل من الربط االإلكرتوين بني نظامي 
ت�����س��م��ن��ت توفري  وب���ي���ان���ات���ي  ه���اي���ب���ريي���ون 
البيانات املطلوبة الإعداد ميزانيات الوزارات 
بالتعيينات  اخلا�سة  االحت��ادي��ة  واجل��ه��ات 
والرتقيات يف نظام هايبرييون تلقائيا من 
املعلومات  �سحب  يتم  بحيث  بياناتي  نظام 
واخلا�سة  ب��ي��ان��ات��ي  ن���ظ���ام  م���ن  ال����ازم����ة 
وبع�س  احل���ت���م���ي���ني  امل���وظ���ف���ني  ب������اأع������داد 
البيانات االأخرى اخلا�سة بكل موظف مثل 
والوحدات  الوظيفية  وامل�سميات  الدرجات 
اآليا  واإدخ��ال��ه��ا  لها  يتبع  ال��ت��ي  التنظيمية 
معاجلتها  ث��م  وم��ن  الهايبرييون  نظام  يف 
امليزانية  اإع����داد  م��رح��ل��ة  وا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف 
اخل��ا���س��ة االأم���ر ال���ذي ك��ان ل��ه كبري االأثر 
املبذول يف  الزمنية واجلهد  امل��دة  يف تقليل 
امل��ي��زان��ي��ة ف�سًا ع��ن دع��م متخذي  اإع����داد 
القرار يف الدولة عرب اإعطائهم ت�سورا اأدق 

واأكرث �سمولية للميزانية االحتادية.
الوزارة  اختيار  ان  املالية  وزارة  وكيل  وقال 
واإعداد  لتخطيط  الهايبرييون  لربنامج 
ل��ل��دول��ة ج��اء مبنياً على  ال��ع��ام��ة  امل��ي��زان��ي��ة 
التي  والفوائد  النتائج  وعلى  دقيقة  اأ�س�س 
من  انطاقاً  مل�ستخدميه  النظام  يقدمها 
�سري  �سبط  ق���وة  اإىل  ا���س��ت��خ��دام��ه  �سهولة 
العمل وقوة ربط البيانات مع النظام املايل 
امل�ستويات،  اأدق  على  للحكومة  واملحا�سبي 
ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى ر�سد  ق����درة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
وقيا�س االأداء للوزارات واجلهات االحتادية 
ب�سكل م�ستمر وتوفري حل موحد بني كافة 
وتنفيذها  امليزانية  ل�سياغة  م�ستخدميه 
الوقت  م��ن  ال��ك��ث��ري  ب���ذل  وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا دون 

واجلهد خال اال�ستخدام.
املالية  وزارة  اأن  ع����ن  اخل�������وري  وك�������س���ف 
�ستطلق املرحلة الثانية من م�سروع الربط 
الهايبرييون  ن��ظ��ام��ي  ب���ني  االإل����ك����رتوين 
االحتادية  الهيئة  م��ع  بالتعاون  وبياناتي 
�سبتمرب  يف  احلكومية  الب�سرية  ل��ل��م��وارد 
عملية  ا�ستكمال  يف  �ستتمثل  والتي  املقبل، 
امليزانية االحتادية  الإدخال  الثنائي  الربط 
الهايبرييون  ن��ظ��ام  م��ن  تلقائياً  امل��ع��ت��م��دة 

ميزانية  وبالعك�س  “بياناتي”  ن��ظ��ام  اإىل 
نظام  اإىل  ب���ي���ان���ات���ي  ن���ظ���ام  يف  ال���وظ���ائ���ف 
الهايبرييون وبالتايل �ستكون متاحة لكافة 
الوزارات واجلهات االحتادية امل�سغلة لنظام 

بياناتي والنظام املايل.
وقال ان الوزارة تعمل خال الفرتة احلالية 
الب�سرية  ل��ل��م��وارد  ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة  م��ع 
احلكومية لربط نظام الهايبرييون بنظام 
العاملة  للقوى  اال�سرتاتيجي  التخطيط 
الذي اأطلقته الهيئة يف العام 2014 ويعد 
وميزانيات  وا���س��ح��ة  خم��رج��ات  ت��ق��دم  اأداة 
التخطيط  عمليات  يف  ت�ساعد  دق���ة  اأك���رث 
اال����س���رتات���ي���ج���ي يف احل���ك���وم���ة االحت���ادي���ة 
�سيتيح  النظامني  ب��ني  ال��رب��ط  اأن  ..مبينا 
خلم�س  االحتادية  امليزانية  اإع��داد  اإمكانية 
����س���ن���وات وف�����ق اأ����س�������س ع��ل��م��ي��ة مم����ا يدعم 
خال  م��ن  امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  م���ب���ادرات 
العاملة يف حكومة  القوى  توقعات  حتديد 

دولة االإمارات.
اإدارة معلومات  اأنظمة  اأن  واعترب اخل��ورى 
االحتادية  احل��ك��وم��ة  يف  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد 
واالأنظمة املالية يف احلكومة االحتادية تعد 
من اأبرز امل�سروعات احليوية واال�سرتاتيجية 
االحتادية  احلكومة  م�ستوى  على  املطبقة 
اإج���راءات  م��ن  للعديد  مظلة  مبثابة  وه��ي 
واأن��ظ��م��ة امل����وارد ال��ب�����س��ري��ة وامل��ال��ي��ة املهمة 
يف احل���ك���وم���ة االحت�����ادي�����ة ل���ت���واك���ب روؤي�����ة 
القيادة الر�سيدة والتطور املت�سارع يف عمل 
�سهدت نه�سة يف  التي  احلكومة االحتادية 
املوارد  اإدارة  �سمنها  وم��ن  امل��ج��االت  ك��اف��ة 

الب�سرية.
وحول م�سروع جمموعات االأعمال املتعددة 
..اأك�����د ���س��ع��ادة ي��ون�����س ح��اج��ي اخل����وري اأن 
امل�سروع يتيح للوزارات واجلهات االحتادية 
امل�سغلة لنظام “بياناتي” والتي لها لوائح 
وقوانني واإج��راءات موارد ب�سرية وجداول 
تطبيق  اإمكانية  بها  خا�سة  واأج���ور  روات��ب 
على  واالإج����راءات  والقوانني  اللوائح  ه��ذه 

الكوادر اخلا�سة بها.
االأعمال  جمموعات  م�سروع  اأن  اإىل  ولفت 
جهة   13 الراهن  الوقت  يف  يفيد  املتعددة 
ولديها  ب��ي��ان��ات��ي  ل��ن��ظ��ام  م�سغلة  احت���ادي���ة 
ل��وائ��ح وق��وان��ني واإج�����راءات م���وارد ب�سرية 
باإمكان كل جهة من  ب��ات  بها حيث  خا�سة 
وقوانينها  لوائحها  تطبيق  اجل��ه��ات  تلك 
الكادر  ع��ل��ى  ب��ه��ا  اخل���ا����س���ة  واإج����راءات����ه����ا 
اخل��ا���س بها وذل���ك م��ن خ��ال ق��ي��ام وزارة 

املالية والهيئة االحتادية للموارد الب�سرية 
والقوانني  اللوائح  هذه  باأمتتة  احلكومية 
واالإج��راءات على نظام بياناتي مع مراعاة 
االحتادية  واجل���ه���ات  ال������وزارات  ت��ت��اأث��ر  اأال 

االأخرى بهذه اخلطوة.
من جانبه اأكد �سعادة الدكتور عبدالرحمن 
عبد املنان العور مدير عام الهيئة االحتادية 
اأن دول���ة  ال��ب�����س��ري��ة احل��ك��وم��ي��ة  ل���ل���م���وارد 
وقفزات  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ات  حققت  االإم������ارات 
االإلكرتوين  التحول  مت�سارعة على طريق 
وال��ذك��ي وجن��ح��ت خ��ال ف��رتة ق�سرية يف 
على  تناف�سيتها  وت��ع��زي��ز  مكانتها  تر�سيخ 

ال�سعيد العاملي يف هذا املجال احليوي .
واأرجع الف�سل يف ذلك اإىل متابعة واهتمام 
وتوجيهات القيادة الر�سيدة لدولة االإمارات 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ب�ساحب  ممثلة 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخ��ي��ه 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س  را�سد 

جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل«.
الربط  م�����س��روع��ي  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واع���ت���رب 
الهايبرييون  ن��ظ��ام��ي  ب���ني  االإل����ك����رتوين 
املتعددة  االأع���م���ال  وب��ي��ان��ات��ي وجم��م��وع��ات 
واحليوية  اال�سرتاتيجية  امل�سروعات  م��ن 
ل��ي�����س ع��ل��ى م�����س��ت��وى احل��ك��وم��ة االحتادية 
االإم����ارات  دول���ة  م�ستوى  ع��ل��ى  ب��ل  فح�سب 
جهود  ي��دع��م��ان  كونهما  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
حتتية  بنية  لتطوير  والهيئة  املالية  وزارة 
اإل��ك��رتون��ي��ة وذك��ي��ة ل��ب��ي��ان��ات ح��ك��وم��ة دولة 
االإمارات وهو ما ي�ساعد متخذي القرار يف 
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  من  وميكنهم  الدولة 
ذات  امل�ستقبلية  اخلطط  و�سع  خ��ال  م��ن 
العاقة بتطوير منظومة العمل احلكومي 
برمتها، وتعزيز كفاءة اأنظمتها االإلكرتونية 
والذكية وبالتايل حتقيق تطلعات وتوجهات 
قيادتنا الر�سيدة املتمثلة يف روؤية االإمارات 

2021 واأجندتها الوطنية.
وذك�����ر ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال���ع���ور اأن 
م�����س��روع ال��رب��ط االإل���ك���رتوين ب��ني نظامي 
ي�����س��ك��ل طفرة  وب���ي���ان���ات���ي  ال���ه���اي���ب���ريي���ون 
حقيقية يف جمال تطوير التخطيط املايل 
مبيزانية  اخل��ا���س��ة  ال��ن��ق��دي��ة  وال��ت��وق��ع��ات 
الوزارات واجلهات االحتادية باالإ�سافة اإىل 
امل��وازن��ة االحت��ادي��ة وبالتايل �سمان  اأمت��ت��ة 
حت��ق��ي��ق اال���س��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة يف ال������وزارات 
واجل��ه��ات االحت���ادي���ة وحت��ق��ي��ق ال��ك��ف��اءة يف 
ا�ستثمار  و�سمان  املالية  امل���وارد  تخ�سي�س 

ت�ستنزفه  ك���ان���ت  ال�����ذي  واجل���ه���د  ال���وق���ت 
الربط  امليزانية قبل م�سروع  اإع��داد  عملية 
االإل���ك���رتوين يف اأم���ور اأخ���رى اأك���رث اأهمية 

وا�سرتاتيجية.
للموارد  االحتادية  الهيئة  عام  مدير  وقال 
الب�سرية احلكومية: اإن م�سروع جمموعات 
اأمن  حت�سني  يف  �سي�سهم  املتعددة  االأع��م��ال 
خ�سو�سية  اأك���رث  بيئة  وت��وف��ري  امل��ع��ل��وم��ات 
م�ستخدمي  اإط�����اع  خ����ال  م���ن  ل��ل��ج��ه��ات 
نظام بياناتي على البيانات املحددة للجهة 
اأكرث  �سي�سبح  بياناتي  نظام  واأن  فح�سب 
اأي  وا���س��ت��ي��ع��اب  للتطوير  وق��اب��ل��ي��ة  م��رون��ة 
وبالتايل  اأ���س��رع  ب�سكل  ج��دي��دة  متطلبات 
�سهولة تلبية متطلبات كل جهة من اجلهات 
االحتادية مبا لها خ�سو�سية وطبيعة عمل 

خا�سة بها .
االأمثل  التطبيق  يعزز  امل�سروع  ان  واأ�ساف 
املالية  الب�سرية  امل��وارد  واإج���راءات  لقوانني 
االحتادية  احلكومة  م�ستوى  على  املطبقة 
ف�����س��ًا ع��ن اأن����ه ���س��ريف��ع م�����س��ت��وى الر�سا 
ال��ع��ام ع��ن نظام بياناتي م��ن خ��ال توفري 
اإمكانية اإدارة النظام يف كل جهة باالعتماد 
�سي�سهم يف  ك��وادره��ا اخلا�سة وه��و ما  على 
تقليل اعتماد الوزارات واجلهات االحتادية 
االإجراءات  اأي من  تنفيذ  عند  الهيئة  على 
ب��ي��ان��ات��ي كتعديل  ن��ظ��ام  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة ع���رب 

الهياكل التنظيمية اخلا�سة باجلهة.
الب�سرية  امل���وارد  اإدارة  يف  النظام  وي�ساعد 
ودقيقة  عامة  اإح�ساءات  وتقدمي  بفاعلية 
اأف�سل  امل��وارد الب�سرية وهو واح��د من  عن 
خلدمة  ت��وظ��ي��ف��ه��ا  مت  ال���ت���ي  امل���م���ار����س���ات 
وتطوير اإدارات املوارد الب�سرية يف الوزارات 
باأدائها وفقاً  واجلهات االحتادية واالرتقاء 
حيث  العاملية  واملعايري  املمار�سات  الأف�سل 
ي�سهل االإجراءات االإدارية والعمليات املالية 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا.وي��ع��د ال��ن��ظ��ام ن��ق��ل��ة نوعية 
الذكية  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ع���امل  يف 
اخلا�سة باإجراءات املوارد الب�سرية املهمة يف 
اأمتتة  ي�ساعد يف  احلكومة االحتادية حيث 
واالأجور  الب�سرية  امل���وارد  اإج����راءات  جميع 
ال��وزارات واجلهات االحتادية  والرواتب يف 
منذ تعيني املوظف وحتى تقاعده ويرتقي 
املفاهيم  اإىل  ا�ستناداً  الب�سرية  امل��وارد  ب��اأداء 
احلديثة واملعايري العاملية ويوؤ�س�س لقاعدة 
تعك�س  االحتادية  للحكومة  بيانات موحدة 
وت�ساعد يف  القرار  وتدعم متخذي  واقعها 

عمليات التخطيط.

•• عجمان ـ الفجر 

نظم جمل�س �سيدات اعمال عجمان يف غرفة جتارة 
و�سناعة عجمان، مبادرة “ريوقي” واملعنية بتمكني 
�سيدات االعمال ع�سوات املجل�س من اإتاحة الفر�سة 
ل��ت��ق��دمي امل����اأك����والت وامل�����س��روب��ات ال���ري���وق ملوظفي 
عجمان،  اإم����ارة  يف  احلكومية  ال��دوائ��ر  ومتعاملي 
املبادرة يف غرفة عجمان واملجل�س  تنفيذ  بحيث مت 
العقاري  ال��ت��ن��ف��ي��ذي ودائ�����رة االرا����س���ي وال��ت��ن��ظ��ي��م 
ودائرة  احل��رة  واملنطقة  ال�سياحية  التنمية  ودائ��رة 

املالية يف عجمان.
رئي�سة  علي  اآل  خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  واأو���س��ح��ت 
جم��ل�����س ���س��ي��دات اأع���م���ال ع��ج��م��ان ان امل��ج��ل�����س نفذ 
املجل�س  ويعزم  “ريوقي”  م��ب��ادرة  من  فعالية   11
ن�سخة   30 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  تنفيذ  ال��ع��ام  نهاية  حتى 
احدث  تعد  “ريوقي”  ان  اإىل  امل��ب��ادرة، م�سرية  من 
التي  اخل��دم��ات  �سل�سلة  اإىل  تن�سم  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات 
للرتويج  عجمان  اع��م��ال  ���س��ي��دات  جمل�س  يقدمها 

مل�ساريع ومنتجات �ساحبات رخ�سة بدايات ع�سوات 
املجل�س وربطهن ب�سكل مبا�سر مع املجتمع.

حري�س  عجمان  اعمال  �سيدات  جمل�س  ان  واك��دت 
وع�سوات  االعمال  �سيدات  ربط  قنوات  تفعيل  على 
تنظيم  خ��ال  م��ن  وذل��ك  املحلي  باملجتمع  املجل�س 
ب�سيدات  واملتخ�س�سة  املتنوعة  املعار�س  �سل�سلة من 
االعمال واال�سر املنتجة وكذلك امل�ساركة يف خمتلف 
امل��ع��ار���س اخل��ارج��ي��ة ب��ه��دف دع��م ع�����س��وات املجل�س 
�سيدات االعمال  التي تواجه  العقبات  وتذليل كافة 

يف ت�سويق منتجاتهن.
وثمنت الدكتورة اآمنة خليفة اآل علي جهود اجلهات 
والو�سول  ري���وق���ي  م���ب���ادرة  اجن����اح  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
خدمات  ا�ستحداث  اهمية  على  م��وؤك��دة  اله��داف��ه��ا. 
املجل�س  يقدمها  التي  اخلدمات  جانب  اإىل  جديدة 
مب�ساريع  االرتقاء  يف  ت�ساهم  االعمال،  �سيدات  اإىل 
ومنتجات �سيدات االعمال واال�سر املنتجة، وخا�سة 
رخ�سة  على  واحلا�سات  املجل�س  ع�سوات  عدد  اأن 

بدايات و�سلن اإىل 945 ع�سوة.

•• دبي-وام:

قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  ا�ست�سافت 
االت�����س��االت ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ك��ت��ب رئا�سة 
للفريق  االأول  االجتماع  ال���وزراء  جمل�س 
احلكومية  اخل����دم����ات  مل�����س��ار  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�سنوية  االجتماعات  من  املنبثق  الذكية 
�ساحب  اأطلقها  ال��ت��ي  االإم����ارات  حلكومة 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
بدرا�سة  واملكلف  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم 
واآليات  الدولة  يف  الذكية  اخلدمات  واق��ع 
وقنوات تقدميه و�سبل االرتقاء بها بهدف 
تطور اخلدمات احلكومية الذكية وتعزيز 
على  االإم�����ارات  ل��دول��ة  التناف�سية  امل��ك��ان��ة 
م�ستوى العامل و�سوال اإىل الغاية املرجوة 
من  املثلى  اال���س��ت��ف��ادة  حتقيق  يف  املتمثلة 

هذه اخلدمات يف اإ�سعاد املتعاملني.

وقال �سعادة املهند�س ماجد �سلطان امل�سمار 
قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر 
االفتتاحية  الكلمة  يف  باالإنابة  االت�ساالت 
“ اإن اجتماع اليوم ياأتي تلبية لتوجيهات 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  كرمية 
للدورة  حت�����س��ريا  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الهادفة  ال�سنوية  االجتماعات  من  االأوىل 
كمنظومة  احل��ك��وم��ي  العمل  توحيد  اإىل 
واملحلي  االحت��ادي  امل�ستويني  على  واح��دة 
ملناق�سة و�سع ت�سور تنموي للدولة و�سوال 
اإىل  ا�ستنادا   2071 االإم��ارات  اإىل مئوية 
ال�سمو  ل�����س��اح��ب  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل��ح��ا���س��رة 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات  عهد 
يف  امل�ستقبل  الأجيال  وجهها  التي  امل�سلحة 

مار�س املا�سي » .
االأعمال  ت�سهيل   “ م�سروع  يخ�س  وفيما 
“ اإن��ه مت خال  امل�سمار  ق��ال �سعادة   ..  “

االجتماع ت�سليط ال�سوء على هذا امل�سروع 
املرحلة  مامح  �سوء  يف  اأهمية  من  له  ملا 
املقبلة ..م�سريا اإىل اإطاق �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم يف نهاية 
الذكية  احل���ك���وم���ة  م���ن  االأوىل  امل���رح���ل���ة 
التوجهات  م����ن  جم���م���وع���ة   2015 يف 
عليها  ال��ع��م��ل  ي��ت��وج��ب  ال��ت��ي  امل�ستقبلية 
اجلودة  تت�سمن  وال��ت��ي  جماعية  ب�����س��ورة 

والربط وال�سعادة واال�ستخدام “. 
واأ�ساف “ اإذا ما اأ�سفنا اإىل تلك العنا�سر 
مبداأ اال�ستدامة االقت�سادية الذي جاء يف 
احلالية  امل�ستقبل  حكومة  توجهات  �سلب 
االأهمية اال�ستثنائية ل�سهولة  فاإننا ندرك 
تعزز  ممار�سة  باعتبارها  االأعمال  تاأ�سي�س 
الريادة االإماراتية وتر�سخ ال�سمعة الطيبة 
ال���ع���امل وت�سهم  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ل��دول��ت��ن��ا 
يف ت��اأك��ي��د امل��ك��ان��ة امل��رك��زي��ة ل��دول��ت��ن��ا على 
 « العاملية  اال�ستثمارية  التوجهات  خريطة 

.وتابع “ نريد اأن ن�سل اإىل و�سع يتم فيه 
دقيقة   15 يف  اجلديدة  االأع��م��ال  ت�سجيل 
ف��ق��ط الأن���ن���ا ب��ه��ذا ن��ح��ق��ق االن�����س��ج��ام بني 
توقعات امل�ستثمرين الذين و�سعوا ثقتهم 
بدولة االإمارات وبني ما يجري على اأر�س 
االأعمال اجلديدة  لت�سجيل  الواقع ونريد 
الثورة  م�سامني  م��ع  م��ت��واف��ق��ا  ي��ك��ون  اأن 
قيادتنا  اأعلنتها  التي  الرابعة  ال�سناعية 
االأعمال  ت�سجيل  واأن جنعل من  الر�سيدة 
دولة  با�سم  ارتبطت  التي  لل�سعادة  عنوانا 
االإمارات والتي نعمل جميعا على تعزيزها 
كهدف اأ�سمى ملجمل التحوالت الذكية واأن 
حمليا  حتقق  ال���ذي  ال��زخ��م  على  نحافظ 
اأن  اإذ ال يكفي  الرقمية  التجارة  يف جمال 
للمعامات  ق��ان��ون��ا  اأط��ل��ق  م��ن  اأول  ن��ك��ون 
الرقمية يف املنطقة كما ال يكفي اأن نكون 
هذا  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سفقات  الأك���رب  م��رك��زا 
املجال» .بدورها قالت منى ال�سباح مدير 

اإدارة تطوير اخلدمات احلكومية يف مكتب 
“ تتمثل االأهداف  ال��وزراء  رئا�سة جمل�س 
التنفيذي  ل��ل��ف��ري��ق  بالن�سبة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
للخدمات احلكومية الذكية يف ا�ستعرا�س 
 2021 روؤي���ة  حتقيق  نحو  التقدم  م��دى 
ال��وط��ن��ي��ة وتوفري  االأج����ن����دة  وم���وؤ����س���رات 
من�سة جتمع اجلهات احلكومية االحتادية 
واملحلية ملناق�سة ح�سيلة العمل احلكومي 
وم�������واءم�������ة اخل����ط����ط اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
وتن�سيق  وت���ع���زي���ز  وامل��ح��ل��ي��ة  االحت����ادي����ة 
التعاون بينهما وبدء العمل يف التخطيط 
ملئوية االإمارات 2071«.وت�سكل موا�سيع 
االقت�ساد الرقمي وترابط وتكامل البنية 
االأ�سا�سية واملدن الذكية واإنرتنت االأ�سياء 
والبيانات ال�سخمة وحتليلها والتطبيقات 
احلالية  العاملية  االجت��اه��ات  اأه��م  الذكية 
ال��ت��ي حت���دد ج����ودة وم�����س��ت��ق��ب��ل اخلدمات 

الذكية.

خدمة اأمني الت�سجيل العقاري حتقق وفرا 
�سنويا قدره 45 مليون درهم يف دبي

•• دبي-وام: 

تلعب مكاتب اأمناء الت�سجيل العقاري دورا مهما يف حتقيق روؤيتها املتمثلة 
وال�سعادة  االبتكار  االأوىل يف  العقارية  الوجهة  دبي وجعلها  دعم مكانة  يف 

والثقة حيث �ساهمت يف زيادة اإجمايل 
اإيراداتها من عام الآخر.

وق��ال �سعد ع��ب��داهلل احل��م��ادي مدير 
بدائرة  امل��ال��ي��ة  ال�������س���وؤون  اإدارة  اأول 
االأرا�سي واالأماك يف دبي ان اإطاق 
فكرة اأمني الت�سجيل العقاري �ساعدت 
اأرا�سي دبي على حتقيق توفري �سنوي 
ي�سل اإىل قرابة 45 مليون درهم من 
جميع  يف  منت�سرة  مكتبا   18 خ��ال 
اأنحاء دبي حيث بلغت ن�سبة م�ساهمة 
ايرادات  اإجمايل  الت�سجيل من  اأمني 
2015 م��ا يقارب  ال��ع��ام  ال��دائ��رة يف 
%23 لكنها ارتفعت يف العام املا�سي 

2016 لت�سجل %33 ما يعني جناح هذه التجربة والزيادة التدريجية 
امل�ستمرة يف اإقبال املتعاملني عليها ملا توفره لهم من خدمات مريحة ووفق 

اأعلى املعايري املطلوبة. 
املواطنني  املوظفني  الت�سجيل على  اأمناء  واأ�ساف احلمادي تعتمد مكاتب 
ذاتها جميع  املكاتب  تتحمل  يف حني 
املبا�سرة  وغ���ري  امل��ب��ا���س��رة  ال��ت��ك��ال��ي��ف 

على اأ�سحاب املكاتب .
تكلفة  خف�س  ن�سبة  ان  اىل  م�سريا 
بلغت  ال��ب��ي��ع  خ���دم���ات  االج�������راء يف 
 68% ال���ره���ن  وخل���دم���ات   53%
ومن   78% ال���ره���ن  ف���ك  وخ���دم���ة 
اأهم ما متتاز به هذه املكاتب تقدمي 
اخلدمات للمراجعني لفرتات طويلة 
لدائرة  الر�سمي  ال��دوام  �ساعات  بعد 
االأرا���س��ي واالأم��اك يف دبي ل�سمان 
املزيد من املرونة للمتعاملني الإجناز 

معاماتهم.
من جهته قال �سعيد اخل�سيبي مدير 
املتابعة يف ق�سم اأمناء الت�سجيل العقاري يف ادارة خدمات الت�سجيل العقاري 
باأرا�سي دبي “ كان الهدف من اإطاق فكرة اأمني الت�سجيل ا�ستحداث نظام 
يتيح لعدد من املكاتب املعتمدة لدى اأرا�سي دبي القيام بت�سجيل االإجراءات 
خارج  تعمل  متعددة  وف��روع  مواقع  خ��ال  من  وذل��ك  الرئي�سية  العقارية 

�ساعات واأيام عمل الدائرة » .
واأ�ساف اخل�سيبي ان النظام �ساعد بالفعل على توفري خدمات الت�سجيل 
العقاري على نطاق اأو�سع يف اإمارة دبي واأ�سهم يف زيادة �سرعة وفعالية اإمتام 
االإج��راءات للم�ستثمرين من دون احلاجة اإىل حجز املواعيد واالنتظار يف 
مقر الدائرة ..مو�سحا اأن اأهم الفوائد التي يحققها النظام رفع م�ستوى 
اأهم  االأرا���س��ي واالأم���اك بدبي وت��وف��ري  دائ���رة  املقدمة ملتعاملي  اخل��دم��ة 
االإجراءات العقارية خارج اأوقات واأيام عمل الدائرة يف اأماكن متعددة بدبي 
اإجناز  مما �ساعد يف تخفيف العبء على موظفي الدائرة وزاد من �سرعة 

املعامات.
جتدر االإ�سارة اإىل اأن نظام اأمني الت�سجيل يوفر خدمات ت�سجيل اإجراءات 
البيع والرهن واالإجارة املنتهية بالتملك ف�سا عن اإجراءات اأخرى للدائرة 
حيث يقوم اأمني الت�سجيل باإدخال بيانات االإجراء واإ�سدار العقود االأولية 
ومن ثم اإر�سال االإجراء للدائرة ملحقا باأ�سول الوثائق املطلوبة .. ول�سمان 
اأعلى درجات الدقة يتم التدقيق على اإجراءات اأمني الت�سجيل تبعاً للقواعد 
املتبعة يف دائرة االأرا�سي واالأماك بدبي ومن ثم اإ�سدار العقود املعتمدة اأو 
امللكيات اجلديدة للم�ستثمرين وت�سليمها بخدمات الربيد ال�سريع خال 

48 �ساعة من ا�ستام املعاملة ومن دون احلاجة اإىل مراجعة الدائرة.

مطارات اأبوظبي تنظم يومني 
لتوظيف "�سفراء �سعادة العملء"

•• اأبوظبي-الفجر:  

تنظم �سركة اأبوظبي للمطارات يومني للتوظيف وذلك لتعيني 75 �سفرياً 
مطار  مباين  اأن��ح��اء  يف  امل�سافرين  م��ع  املبا�سر  للتعامل  العماء  ل�سعادة 
اأبوظبي الدويل، وتدعو املواطنني من �سن 18 فما فوق للح�سور ملعرفة 

املزيد عن الدور والتقدمي على هذه الوظيفة 
�سيتواجد فريق من اإدارة املوارد الب�سرية ل�سرح تفا�سيل الوظيفة وا�ستقبال 
وتاأهيل  ت��دري��ب  �سيتم  كما  ف��وري��ة.  مب��ق��اب��ات  وال��ق��ي��ام  ال��ت��ق��دمي  طلبات 
ا�ستامهم  ال��ط��ريان قبيل  ل��درا���س��ات  م��رك��ز اخلليج  اجل���دد يف  امل��وظ��ف��ني 

الوظيفة اجلديدة.
يتما�سى توظيف �سركة اأبوظبي للمطارات ل�سفراء ال�سعادة مع روؤية دولة 
االإمارات العربية املتحدة يف اأن ت�سبح اأحد اأ�سعد الدول يف العامل، ومهمتها 

املتمثلة يف تعزيز منط حياة مليء بال�سعادة واالإيجابية. 
�سيمثل املر�سحون لهذه الوظيفة ال�سف االأمامي للتفاعل مع امل�سافرين، 
اأبوظبي الدويل  امل�سافرين عرب مطار  و�سيكونون م�سوؤولني عن م�ساعدة 
املطار  يف  جتربتهم  تكون  اأن  على  واحلر�س  ا�ستف�ساراتهم،  على  واالإجابة 

�سل�سة وخالية من املتاعب بقدر االإمكان.
اخلوري:  عبداملجيد  ب��االإن��اب��ة  اأبوظبي  مل��ط��ارات  التنفيذي  الرئي�س  اأف���اد 
انطباعه  ف��اإن  العابرين،  اأو  املغادرين  القادمني،  من  امل�سافر  اأك��ان  “�سواًء 
االأول هو االأهم. ونحن نريد اأن ن�سمن اأن يتم ا�ستقبال جميع م�سافرينا 
للرتحيب  انعكا�ساً  وذل��ك  االأ�سيلة،  العربية  ال�سيافة  ودف��ئ  باالبت�سامة 
العا�سمة، ونحن نتطلع الن�سمام  اأنحاء  الذي �سيح�سلون عليه يف جميع 
�سفراء �سعادة العماء اجلدد اإىل فريقنا لتعزيز االإيجابية وال�سعادة عرب 
مطارنا«�سيتم تنظيم اأيام التوظيف يف يومي 17 و 18 يوليو اجلاري من 

09:00 �سباحا وحتى 05:00 ع�سرا بفندق يا�س فاي�سروي اأبوظبي.

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4483
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : فري�ست اوب�سني لتاأجري ال�سيارات 
وق���دره )41691.99(  ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
ال�����س��ي��ارة )ه��ي��ون��داي/ال��ي��ن��رتا/���س��ال��ون( رق��م )77438/خ�����س��و���س��ي/

حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/P/2015/ف�سي( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4482

املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع
املنذر اليها : فري�ست اوب�سني لتاأجري ال�سيارات 

وق���دره )41691.99(  ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
ال�����س��ي��ارة )ه��ي��ون��داي/ال��ي��ن��رتا/���س��ال��ون( رق��م )77436/خ�����س��و���س��ي/

دبي/P/2015/بيج( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة 
حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4480

املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع
املنذر اليها : بيغ دادي رنت اي كار 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )54102.41( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2015/Q/45348/خ�سو�سي/دبي( رقم  )تويوتا/كوروال/�سالون( 

ا�سود( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4442
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : مينى مون �سيتي التجارية 
 )214908.28( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)67420/خ�سو�سي/ رقم  دبليو/LI750/�سالون(  ام  )بي  ال�سيارة 

حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/B/2012/احمر( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4446
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع
املنذر اليها : ال�سحراء العربية لل�سياحة 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )168463.87( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2015/Q/ني�سان/باترول/ا�ستي�سن( رقم )43384/خ�سو�سي/دبي(

عنابي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4394
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : مادي�سن لتاأجري ال�سيارات 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )174335.35( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2014/N/7082/خ�سو�سي/دبي( رقم  )بور�س/كايني/ا�ستي�سن( 

املنذر  املنذر. مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل  بني( 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4432
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : اك�سرتاكيك بي ار ايه 
وق���دره )56000.97(  ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
/2016/R/ال�سيارة )ني�سان/فان/فان( رقم )35977/خ�سو�سي/دبي

ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4466
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : ابراهيم حممد فتح اهلل حممد 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )45670.87( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2013/M/80465/خ�سو�سي/دبي( رقم  )ني�سان/التيما/�سالون( 

ا�سود( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4452
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : غاليه �سعيد علي عبداهلل ثويني ال�سحي 
وق���دره )47757.95(  ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)43797/خ�سو�سي/دبي/ رقم  )ني�سان/ماك�سيما/�سالون(  ال�سيارة 

M/2013/ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة 
حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4412
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : الفريد لنقل الركاب بال�سيارات الفخمة 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )102211.69( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)23069/خ�����س��و���س��ي/ رق���م  ���س��ال��ون(   ES350/تويوتا/لكزي�س(

املنذر. مع  املمولة ل�ساحلكم من قبل  لوؤلوؤي(  دبي/L/2013/ابي�س 
حفظ كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4438
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع
املنذر اليها : ال�سحراء العربية لل�سياحة 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )77877.96( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2014/P/51583/خ�سو�سي/دبي( رقم  )هيونداي/ازيرا/�سالون( 

ا�سود( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4422
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : والتون واتربروفينغ كونرتاكتينغ 
 )290744.56( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)8061/خ�سو�سي/ رق��م  )لكزي�س/LX570/ا�ستي�سن(  ال�سيارة 

حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/N/2014/ا�سود( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4397
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : اك�سرتاكيك بي ار ايه 
 )108734.31( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)81593/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  )ني�سان/باثفايندر/ا�ستي�سن(  ال�سيارة 

حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/K/2015/ف�سي( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4464
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : الزاو�س للتجارة العامة 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )40302.18( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2015/R/تويوتا/ياري�س/هات�سباك( رقم )13069/خ�سو�سي/دبي(

ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4454
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : دين حممد كل حممد 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )255985.33( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2015/Q/ني�سان/باترول/ا�ستي�سن( رقم )16237/خ�سو�سي/دبي(

ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4418
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع
املنذر اليها : كل االرقات للتجارة العامة 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )83370.45( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2013/G/89512/خ�سو�سي/دبي( رقم  )تويوتا:برادو/ا�ستي�سن( 

ابي�س لوؤلوؤي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق 
املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4444
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع
املنذر اليها : ال�سحراء العربية لل�سياحة 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )114842.73( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2014/I/32383/خ�سو�سي/دبي( رقم  )ني�سان/باترول/ا�ستي�سن( 

ا�سود( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4424
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : معني حممد غ�سان كوجو 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )225227.91( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2014/M/35716/خ�سو�سي/دبي( رق��م  )اودي/A6/�سالون( 

ا�سود( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4423
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : اك�سرتاكيك بي ار ايه 
 )108734.31( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)63645/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  )ني�سان/باثفايندر/ا�ستي�سن(  ال�سيارة 

حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/N/2015/ا�سود( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4465
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : الفايد لتاأجري ال�سيارات 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )44671.09( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2014/P/38813/خ�سو�سي/دبي( رق��م  )ني�سان/�سني/�سالون( 

ا�سود( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4457
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : علي روؤوف كامل حممد ابوزيد
 )41164.05( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
دره��م نتيجة االخ��ال بعقد بيع التق�سيط وذل��ك خال ا�سبوع من 
التنفيذية  االج����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر  ت��اري��خ 
رق��م )37428/خ�����س��و���س��ي/دب��ي/ )م��ازدا/3/���س��ال��ون(  ال�سيارة  على 
املنذر. مع حفظ كافة  املمولة ل�ساحلكم من قبل  N/2013/ازرق( 

حقوق املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4403
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : �سالون ماريا للتجميل 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )76216.52( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2013/J/88198/خ�سو�سي/دبي( رقم  )تويوتا/بريفيا/ا�ستي�سن( 

ف�سي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4436
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : اك�سرتاكيك بي ار ايه 
 )108734.31( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)55740/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  )ني�سان/باثفايندر/ا�ستي�سن(  ال�سيارة 

حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/N/2015/احمر( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4421
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : ق للتجارة 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )87038.85( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2015/M/بيك اب( رقم )89088/خ�سو�سي/دبي/F150/فورد(

املنذر  املنذر. مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل  بني( 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4449
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : اك�سرتاكيك بي ار ايه 
 )108734.31( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)72707/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  )ني�سان/باثفايندر/ا�ستي�سن(  ال�سيارة 

حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/K/2015/ا�سود( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4461
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع
املنذر اليها : ال�سحراء العربية لل�سياحة 

 )148819.51( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
ال�����س��ي��ارة )ت��وي��وت��ا/ل��ن��دك��روزر/ا���س��ت��ي�����س( رق��م )39944/خ�����س��و���س��ي/

حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/D/2014/ذهبي( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4395
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : فري�ست اوب�سن لتاأجري ال�سيارات 
لذلك ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )37774.24( 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)16301/خ�سو�سي/دبي/ رق��م  )كيا/كارنيفال/ا�ستي�سن(  ال�سيارة 

كافة  املنذر. مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة  O/2014/احمر( 
حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



األحد   16   يوليو    2017  م   -   العـدد  12071  
Sunday  16   July   2017  -  Issue No   12071 29

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4470
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : بيغ دادي رنت اي كار 
 )235063.71( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
/2015/Q/ال�سيارة )اودي/8/�سالون( رقم )59607/خ�سو�سي/دبي

ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4430
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : يف اي بي كا�سك لل�سيارات الفخمه 
وق���دره )43807.54(  ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)29234/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  )لكزي�س/ES350/�سالون(  ال�سيارة 

املنذر. مع  املمولة ل�ساحلكم من قبل  لوؤلوؤي(  دبي/L/2013/ابي�س 
حفظ كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4401
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : از مبيك�س انرتنا�سيونال للتجارة العامة 
وق���دره )211916.9(  ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)57979/خ�سو�سي/ رق��م  كروزر/ا�ستي�سن(  )تويوتا/لند  ال�سيارة 

حفظ  مع  امل��ن��ذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/P/2015/ا�سود( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4471
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : الفريد لنقل الركاب بال�سيارات الفخمة 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )90378.76( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)23050/خ�����س��و���س��ي/ رق���م  ���س��ال��ون(   ES350/تويوتا/لكزي�س(

حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/L/2013/ف�سي( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4427
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : والتون واتربروفينغ كونرتاكتينغ 
وق���دره )47356.74(  ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)91182/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  اب(  )تويوتا/هايلوك�س/بيك  ال�����س��ي��ارة 

دبي/M/2013/ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4453
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : هانيه حا�سي نور 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )89565.65( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2013/M/رقم )93149/خ�سو�سي/دبي )تويوتا/برادو/ا�ستي�سن( 

ف�سي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4476
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : بيغ دادي رنت اي كار 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )37465.42( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2015/P/95370/خ�سو�سي/دبي( رق��م  )كيا/بيكانتو/�سالون( 

رمادي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4428
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : �سباركل للتجارة العامة 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )200807.49( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2014/P/79742/خ�سو�سي/دبي( رق��م  )جاكوار/XJ/�سالون( 

عنابي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4459
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : ارك للمعار�س 360
 )125249.65( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)P3465/خ�سو�سي/ رقم  دبليو/X6/ا�ستي�سن(  ام  )بي  ال�سيارة 

حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/P/2014/ابي�س( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4440
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : الزهره لاعان 
وق���دره )164428.8(  ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
)16295/خ�سو�سي/ رق��م  )مر�سيد�س/C200/�سالون(  ال�سيارة 

حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/R/2014/ابي�س( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4447
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : مادي�سن لتاأجري ال�سيارات 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )62199.22( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)24290/خ�����س��و���س��ي/ رق���م  )مر�سيد�س/VIANO/ا�ستي�سن( 

حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/O/2014/ا�سود( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4472
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : احمد ر�سا منوجهر ا�سماعيل �ساوج
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )59492.58( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2012/H/6437/خ�سو�سي/دبي( رقم  )تويوتا/برادو/ا�ستي�سن( 

اخ�سر( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4433
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : بيغ دادي رنت اي كار 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )35047.83( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2015/C/71594/خ�سو�سي/دبي( رق��م  )ك��ي��ا/ري��و/ه��ات�����س��ب��اك( 

ازرق( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4460
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : حممد لياقت حممد علي يو�سف 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )37173.39( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2014/M/92746/خ�سو�سي/دبي( رق��م  )كيا/كادينزا/�سالون( 

ف�سي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4441
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع
املنذر اليها : نيتني جيبتا كايا�س جيبتا

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )278812.39( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر ، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2012/F/59736/خ�سو�سي/دبي( رقم  باترول/ا�ستي�سن(  )ني�سان 

ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4437
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : تيمور كودراتوف
 )222914.78( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر التخاذ االج��راءات  الن�سر، واال �سي�سطر  تاريخ 
ال�سيارة )لكزي�س/جي اك�س 460/ا�ستي�سن( رقم )76785/خ�سو�سي/
مع  املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  لوؤلوؤي(  دبي/I/2012/ابي�س 

حفظ كافة حقوق املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4434

املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع
املنذر اليها : ب�سام مكرم حنا 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )56407.72( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2013/I/ني�سان/اك�ستريا/ا�ستي�سن( رقم )64526/خ�سو�سي/دبي(

ا�سود( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4439

املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع
املنذر اليها : حممد رمزان ملك اهلل ديوايا

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )72926.88( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ��ال  نتيجة 
الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2016/J/22258/خ�سو�سي/دبي( رقم  )تويوتا/كامري/�سالون( 

ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4287   

املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سامي 
املنذر اليها : مرحبا ك�سمري لنقل الركاب - �س ذ م م 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )61.361.20( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
االخال ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )98237/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )تويوتا هاي اي�س - با�س( 
موديل )2014( لون )ابي�س(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4284   

املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سامي 
املنذر اليها : منيه بنت حممد بقه

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )75.054.95( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
االخال ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
 E 350- )مر�سيد�س  نوع  من  )45250/خ�سو�سي/M/دبي(  رقم  ال�سيارة 
املنذر مع  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  )ابي�س(   لون  كوبيه( موديل )2011( 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4286 

املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سامي 
املنذر اليها : عارف حممود �سري حممد 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )30.994.68( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
االخال ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
 - باجريو  نوع )ميت�سوبي�سي  رقم )28224/خ�سو�سي/N/دبي( من  ال�سيارة 
ا�ستي�سن( موديل )2010( لون )ابي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4283
املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م

املنذر اليه : علي ر�سا ح�سن جواراب جيان ا�سفهاين 
اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )19.035.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخال ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )92067/خ�سو�سي/J/دبي( من نوع )هيونداي �سوناتا - �سالون( 
موديل )2011( لون )ابي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4282

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م
املنذر اليه : بال احمد مقبول احمد 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )31.040.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخال ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )25162/خ�سو�سي/H/دبي( من نوع )تويوتا كامري - �سالون( 
موديل )2011( لون )ابي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4285

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م
املنذر اليه : عامر عبا�س خان احمد بخ�س خان 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )32.808.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخال ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )59371/خ�سو�سي/M/دبي( من نوع )هوندا �سيفيك- �سالون( 
موديل )2008( لون )ذهبي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



  ومن جهة اأخرى ركزت وزارة الثقافة وتنمية 
كافة  ب��ني  التطوع  ثقافة  تعزيز  على  املعرفة 
مراكزها  بجميع  ث��ق��ايف  �سيف  يف  امل�����س��ارك��ني 
ال��ث��ق��اف��ي��ة امل��ن��ت�����س��رة يف رب����وع ال����دول����ة، حيث 
متطوعني  خم�سة  وج���ود  اأه��م��ي��ة  اإىل  ع��م��دت 
ع��ل��ى االق����ل م��ن ال�����س��ب��اب وط����اب اجلامعات 
املتخ�س�سة  ال���دورات  على  امل�سرفني  مل�ساعدة 
اأعدت  كما  وال��ت��دري��ب��ات،  التنظيم  عمليات  يف 
امل����راك����ز خ��ط��ط��اً الإع������اء ق��ي��م ال���ت���ط���وع عرب 
ث��ق��ايف من  ���س��ي��ف  خ���ال  املختلفة  اأن�����س��ط��ت��ه��ا 
خال املحا�سرات والندوات وامل�ساركة يف بوابة 
“متطوعني.االمارات”  الر�سمية  االإم�����ارات 
الفعاليات،  الكبري على  االإقبال  م�ستفيدة من 
وتطبيقا لتوجيهات احلكومة الر�سيدة باإعاء 
قيم التطوع حيث بادر عدد من قيادات الدولة 
باالن�سمام اإىل من�سة متطوعي االإمارات كما 
اآل نهيان  بادر معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
دور  بتفعيل  ووج����ه  امل��ن�����س��ة  اإىل  ب��االن�����س��م��ام 
املراكز الثقافية الإعاء قيم التطوع يف بيئتها 

املحلية املحيطة.
اأمور  اأول��ي��اء  على  وتي�سرياً  اآخ��ر  جانب  وعلى 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  ق��ررت  الطلبة 
الطلبة  لكافة  واإي��اب��اً  ذهاباً  املوا�سات  توفري 

امل�ساركني يف �سيف ثقايف بكافة املراكز الثقافية 
من اليوم االأحد وحتى نهاية فعاليات الربنامج 
تلبية  املقبل، وجاء ذلك  اأغ�سط�س  يف 10 من 
ل��دع��وة ع���دد ك��ب��ري م��ن اأول���ي���اء االأم�����ور الذي 
خال  م��ن  اأو  الثقافية  امل��راك��ز  ع��رب  توا�سلوا 
للوزارة،  التابعة  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
بحيث يطمئن كافة اولياء االأمور على اأبنائهم 

خال فرتة تواجدهم يف الفعاليات. 
الثقافية  املراكز  مدير  ال�سريعي  اأحمد  وقال 
وامل�سرف على جلنة الفعاليات ب”�سيف ثقايف” 
اإن االأ�سبوع االأول من الربنامج الوطني حقق 
الكثري من االإيجابيات لعل على راأ�سها م�ستوى 
االإق���ب���ال ال��ك��ب��ري م��ن ج��ان��ب ال��ط��اب اإ�سافة 
الفنانون  ي��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  امل���ق���درة  اجل��ه��ود  اإىل 

املتخ�س�سة  ال���دورات  على  امل�سرفون  والكتاب 
وال���ت���ي ج��ع��ل��ت م���ن امل����راك����ز ال��ث��ق��اف��ي��ة حالة 
باالأدب  بامل�سرح  املو�سيقى  فيها  متتزج  خا�سة 
اأولياء  تفاعل  اأن  م�سيفاً  الت�سكيلية،  والفنون 
ومدراء  الفعاليات  عن  امل�سوؤولني  مع  االم��ور 
تطوير  االأث��ر يف  اأبلغ  له  كان  الثقافية  املراكز 
من  فورية  ا�ستجابة  هناك  وكانت  الفعاليات، 
وزارة الثقافة لرفع �سن امل�ساركة اإىل 22 عاماً 
خا�سة يف الور�س امل�سرحية اإ�سافة اإىل توفري 
ثقايف  �سيف  ط��اب  لكافة  املوا�سات  و�سائل 

بجميع مراكز الوزارة الثقافية.
واأ�ساف ال�سريعي اأن الور�س الرئي�سية حتظى 
امل��دار���س وي�سعى من  باإقبال كبري من ط��اب 
خالها كل منهم للك�سف عن قدراته ومواهبه 

للم�سرفني على هذه الور�س كي ي�ستفيد مما 
ال����وزارة م��ن دع��م لكافة امل��وه��وب��ني يف  تقدمه 
املقبلة  االأ�سابيع  اأن  م��وؤك��داً  االأرب��ع��ة،  املجاالت 
من  امل��واه��ب  لتقيم  تفقدية  ج���والت  �ست�سهد 
كبار  من  ع��دداً  ت�سم  متخ�س�سة  جلنة  جانب 
الفنانني والكتاب االإماراتيني، كما �سيتم عقد 
ع��دة ل��ق��اءات مع اأول��ي��اء االأم���ور يف اإط��ار �سعي 
الوزارة لا�ستفادة من مقرتحاتهم واأفكارهم 
اأف�سل  ت���ق���دمي  اأج�����ل  ال��ف��ع��ال��ي��ات م���ن  ح����ول 
يف  الأبنائهم  والتعليم  ال��ت��دري��ب  م��ن  م�ستوى 

الور�س الرئي�سية.
وحول التطوع ومكانته داخل فعاليات “�سيف 
ثقايف” اأو�سح ال�سريعي اأن الربنامج ينظم 9 
حما�سرات توعوية حول ثقافة التطوع اإ�سافة 

الفعاليات  يف  امل�����س��ارك��ني  ك��اف��ة  ت�سجيع  اإىل 
ملتطوعي  الرئي�سية  املن�سة  اإىل  لان�سمام 
الفعاليات  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز  ي���ت���م  االإم�����������ارات، 
ال��ت��ط��وع��ي��ة داخ���ل وخ����ارج امل��رك��ز ال��ث��ق��ايف من 
التوعوية  خال حمات تنظيف واملحا�سرات 
ال��ع��م��ل وال�����ق�����راءات احل�����رة وحتفيز  وور�������س 
املراكز  يف  حم���ددة  �ساعات  للعمل  املتطوعني 
االأقل  الثقافية، وت�سجيل 10 متطوعني على 
الر�سمي  امل���وق���ع  ���س��م��ن  ث��ق��ايف  م��رك��ز  ك���ل  يف 
ثقايف  مركز  كل  متطوعي  يقوم  كما  للتطوع، 
الدورات  على  امل�سرفني  كافة  ودع��م  مب�ساعدة 
االأ�سغر  وم�����س��اع��دة  ث��ق��ايف  ب�سيف  الرئي�سية 
�سنا من الطلبة لا�ستفادة مما تقدمه الور�س 

املختلفة.

اأن �سيف ثقايف يقدم عددا  واأ�ساف ال�سريعي 
والرتفيهية  التثقيفية  ال��رح��ات  م��ن  ك��ب��ريا 
الرتاثية  امل���ن���اط���ق  ك���اف���ة  اإىل  ل��ل��م�����س��ارك��ني 
واالأث����ري����ة وال�����س��ي��اح��ي��ة ب��ال��دول��ة ح��ي��ث نظم 
االأول  االأ���س��ب��وع  خ��ال  رح���ات  ال��ربن��ام��ج 7 
اأب���رزه���ا رح��ل��ة م��رك��ز ع��ج��م��ان واأبوظبي  ك���ان 
اإىل متحف االحتاد بدبي حيث اأبدى الطاب 
الذين زاد عددهم على 250 طالب انبهارهم 
احلديثة  العر�س  واأ�ساليب  املتحف  مبقتنيات 
املعلومات  م��ن  الكبري  وال��ك��م  ينتهجها،  ال��ت��ي 
والرتاثية  وال�سيا�سية  واجلغرافية  التاريخية 
هدفها  حققت  ال��رح��ات  اأن  م��وؤك��داً  باملتحف، 
بالرتفيه عن الطلبة واكت�ساب معلومات مهمة 

عن االإمارات وتاريخها وقيادتها الر�سيدة.

•• ال�شارقة-الفجر:

�سمن جهوده لتعزيز مكانة دولة االإمارات على 
املجل�س  اختتم  واالإن�ساين،  الثقايف  ال�سعيدين 
املرحلة  االإم����ارات����ي ل��ك��ت��ب ال��ي��اف��ع��ني م���وؤخ���راً 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن م���ب���ادرة ال��ع��اج ب���ال���ق���راءة، التي 
اأطلقها يف �سهر فرباير املا�سي، بهدف تدريب 
اأول فريق اإماراتي من املعاجلني بالقراءة على 
الذي  ال��ك��ب��ري  ال��ن��ج��اح  ب��ع��د  ال���دول���ة،  م�ستوى 

حققته املرحلة االأوىل من املبادرة .
العمل  ور����س  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال�سل�سلة  وه��دف��ت 
اأي��ام متتالية،  م��دار ثاثة  ا�ستمرت على  التي 
اإىل ب��ن��اء ق����درات امل�����س��ارك��ني، وت��دري��ب��ه��م على 
اأدب  جم��ال  يف  ومهاراتهم  مواهبهم  ا�ستثمار 
وال�سباب  اليافعني  لتمكني  كو�سيلة  االأط��ف��ال 
والتغّلب  ال�سخ�سية  ظروفهم  مواجهة  على 
اال�سطرابات  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى 

االجتماعية، واحلروب، والنزوح.
والكاتبة  ب���ال���ق���راءة  ال���ع���اج  خ��ب��رية  واأدارت 
العمل  ور�������س  ب����ريث����اود  اإي�������ّا  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
الناجحة  اإدارت��ه��ا  بعد  التدريبية،  واجلل�سات 
املبادرة، موفرة  االأوىل من  املرحلة  للور�س يف 
معارفهم  لتوظيف  للم�ساركني  ثمينة  فر�سة 
عاجية  جت����ارب  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  وخ��ربات��ه��م 
مل�ساعدة االأطفال الذين يعانون من التاأثريات 
النف�سية الناجمة عن احلروب واال�سطرابات.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  العقروبي،  م��روة  وقالت 
حققت  ال��ي��اف��ع��ني:  لكتب  االإم���ارات���ي  املجل�س 
م��ب��ادرة ال��ع��اج ب��ال��ق��راءة جن��اح��اً ك��ب��رياً نظراً 
ل��دوره��ا يف ت��اأه��ي��ل وت��دري��ب ج��ي��ل ج��دي��د من 
امل��ع��اجل��ني ب���ال���ق���راءة ال���ق���ادري���ن ع��ل��ى تقدمي 
ل��اأط��ف��ال واليافعني  ال����ازم  امل��ع��ن��وي  ال��دع��م 

التي  ال�سعبة  الظروف  نتيجة  يعانون  الذين 
م��روا بها، ون��وؤم��ن ب��اأن ه��ذا ال��ن��وع م��ن العاج 
نفو�سهم  يف  اإيجابياً  تغيرياً  يحدث  اأن  ميكن 
بال�سرب  التحلي  على  ت�سجيعهم  خ��ال  م��ن 

والثقة بامل�ستقبل . 
و�سهدت ور�س العمل تنظيم جمموعة متنوعة 
من النقا�سات اجلماعية، واجلل�سات التدريبية 
من  ل��ل��ع��اج،  ال��ف��ن  ا�ستخدام  كيفية  ت�سمنت 
خال كتابة م�ساعر �سلبية على البالونات ومن 
ثم تفريغها من الهواء، باالإ�سافة اإىل الكتابة 
العاجية، وا�ستخدام مناذج االأبطال اخلارقني 

والبطاقات ملناق�سة امل�ساعر، وغريها. 
التي  اال�سرتاتيجيات  على  امل�ساركون  واط��ل��ع 
بالعاج  ل���ا����س���ت���م���رار  ا����س���ت���خ���دام���ه���ا  مي���ك���ن 
املخيم،  يف  للكتاب  ن���اٍد  اإن�����س��اء  مثل  ب��ال��ق��راءة، 
وتاأ�سي�س جمموعة قرائية الإفادة جميع قاطني 

املخيم من خال القراءة ب�سوت عاٍل. 
جمدداً  بعودتي  �ُسعدُت  ب��ريث��اود:  اإي��ا  وقالت 
اإىل ال�����س��ارق��ة ل��ت��ق��دمي ور���س��ت��ي ال��ث��ان��ي��ة حول 
تعميق  على  فيها  ركزنا  التي  بالقراءة  العاج 
الور�سة  اإليها  تو�سلت  التي  والنتائج  املفاهيم 
عاجية  و���س��ائ��ل  ا���س��ت��خ��دم��ن��ا  ح��ي��ث  االأوىل، 

للحالة  ودقيق  عميق  لفهم  االأدوار،  اأداء  مثل 
ومتارين  امل��ت�����س��رري��ن،  ل���اأط���ف���ال  ال��ن��ف�����س��ي��ة 
ا�ستخدام  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وامل��ح��ادث��ة،  الكتابة 

بع�س االأ�ساليب اخلا�سة بالعاج بالفن .
�سل�سلة  الور�سة  خال  طرحنا  اإي��ا:  واأ�سافت 
من الت�ساوؤالت منها: ما الذي ناأمل يف حتقيقه 
عندما نتعامل مع �سحايا اللجوء وال�سدمات 
النف�سية، وما ال�سفات التي نحتاجها لتحقيق 
ه���ذه االأه������داف؟ ح��ي��ث ح��ر���س��ن��ا ع��ل��ى توجيه 
امل�ساركني من خال �سل�سلة االأن�سطة املختلفة، 
خال  وناق�سنا  جيدين،  م�ستمعني  لي�سبحوا 

وطرق  االأح���ام  مكتبة  اإن�ساء  كيفية  الور�سة 
املحافظة عليها، اإىل جانب طرق اإعداد االأماكن 
االآمنة والبيئة املنا�سبة لاأطفال حتى يتمكنوا 

من التعبري عما يدور يف اأذهانهم دون قيود.
وت�����س��م��ن اجل���ان���ب ال��ت��دري��ب��ي ال��ع��م��ل��ي، دعوة 
االجتماعي  للتمكني  ال�سارقة  موؤ�س�سة  اأطفال 
ال��ور���س��ة، لتوفري  ال��ي��وم االأخ���ري م��ن  حل�سور 
التدريبات  مل��م��ار���س��ة  ل��ل��م�����س��ارك��ني  ال��ف��ر���س��ة 
ال��ت��ي ت��ع��ل��م��وه��ا خ���ال ال���ور����س، ح��ي��ث در�سوا 
اأف��ع��ال االأط���ف���ال وجت��اوب��ه��م م��ع العاج  ردود 
بالقراءة، وحددوا املوا�سع التي يجب حت�سينها 

وتطويرها.
للعاج  املخ�س�سة  العمل  ور���س  �سل�سلة  وتقام 
بالقراءة حتت مظلة مبادرة “كان ياما كان”، 
ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل ت��وف��ري ك��ت��ب ع��ال��ي��ة اجلودة 
���س��ك��ًا وم�����س��م��ون��اً ل���اأط���ف���ال ال��ق��اط��ن��ني يف 
اإىل  الو�سول  يف  �سعوبات  تعاين  التي  املناطق 
اإىل  بالقراءة  العاج  م��ب��ادرة  وتطمح  الكتاب. 
االنتقال من مرحلة دعم االأطفال عرب توفري 
اإىل مرحلة دعمهم عاطفياً ومتكينهم  الكتب، 
وممار�سة  والكتابة  ال��ق��راءة  اإىل  ال��ل��ج��وء  م��ن 

الفنون.

•• اأبو ظبي -الفجر:

نظمت وزارة الثقافة وتنمية املعرفة رحلة تثقيفية لطالب الربنامج 
اأبو ظبي الثقايف وعجمان الثقايف،   “�شيف ثقايف” مبركزي  الوطني 
الوزارة  م�شوؤويل  من  وعدد  وطالبة،  طالبا   250 من  اأكرث  بها  �شارك 
والفنانني والكتاب امل�شرفني على الور�ص، وتولت اإدارة متحف االحتاد 
�شرح كافة التفا�شيل املتعلقة باملتحف للطالب عرب اأق�شامه املختلفة 
اأب��دى  حيث  ال��ع��امل،  ح��ول  العر�ص  اأ�شاليب  اأح��دث  تعتمد  والتي 
الطالب اندها�شهم وفخرهم بزيارة املتحف الذي يربز تاريخ الدولة 
وتطورها وقادتها وثرواتها، اإ�شافة اإىل قاعة ال�شينما لعر�ص االأفالم 

الوثائقية النادرة حول تاأ�شي�ص دولة االإمارات. 

خالل فعاليات »�شيف ثقايف«:

وزارة الثقافة تركز على تعزيز قيم التطوع يف نفو�ض الطلب

مل�شاعدة االأطفال واليافعني املت�شررين من اال�شطرابات االجتماعية واحلروب

»الإماراتي لكتب اليافعني« يعزز قدرات املتخ�س�سني بالعلج بالقراءة 

مقتنيات “متحف الحتاد” تبهر طالب �سيف ثقايف 
ا�ستجابة لدعوة اأولياء الأمور »الثقافة« توفر موا�سالت لكافة امل�ساركني بالربنامج 

ثقافة وفن�ن
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بلك ت�سينا ت�سبغ
 �سعرها على �سكل قو�ض قزح

م اإمكانية التعرف اإىل الذات بدرجة اإ�شافية كل دور يقدِّ

مونيكا بيلوت�سي: ال�سينما كانت يف نظري ترمز اإىل عامل الأحلم
• هل تعرفني ما جعل اأمري كو�ستوريكا يفكر بك الأداء دور 

نيفي�ستا يف On The Milky Road؟
- حني طرحُت عليه هذا ال�سوؤال، اأجاب: )الأنني اأ�سعر باأنك 

حتافظني على براءتك مهما فعلت!(.
ال�سخ�سية؟ هذه  اإىل  جذبك  الذي  • ما 

اإنها  كافة.  االأنثوية  بجوانبها  اأم��ري  يل  و�سفها   -
امراأة جذابة وقوية واإن�سانية وحنونة. ت�سبهني 

اأي�ساً  ل��ك��ن��ه��ا م�����س��ت��ع��دة  ال���ن���واح���ي.  م���ن ه���ذه 
تزامناً  كالقتل  متطرفة  خ��ط��وات  الت��خ��اذ 

ت�سعر  ح��ني  ه�سا�ستها  على  احل��ف��اظ  م��ع 
باخلطر اأو تفقد ال�سيطرة. كذلك ميكنها 

اأن ت�ستجمع �سجاعتها ب�سرعة وت�سّحي 
بحياتها الإنقاذ حبيبها.

يف  دوراً  كو�ستوريكا  اأم���ري  ي���وؤدي   •
ال��ف��ي��ل��م اأي�������س���اً. ك��ي��ف اأّث�����ر ب���ك هذا 

اجلانب؟

لكني  بنف�سه.  ل��و مل ميّثل  ال���دور حتى  الأواف���ق على  كنت   -
ب�سفته  اخ��ت��ارين مرتني  اأن��ه  ذل��ك  يعني  ���س��ررُت مب�ساركته. 

و�سريكاً يف التمثيل.خم�����رج�����اً 
يف  م�سكلة  جتدين  • ال 
على  ج�سمك  ك�سف 

ال�سا�سة...
ال...  ط��ب��ع��اً   -
اأن�����ا اآت�����ي من 
عر�س  ع����امل 
االأزي����اء حيث 
اجل�سم  ُيعترب 
اإلهام.  م�سدر 
يعني  ال  ل���ك���ن 
مع  ال���ت�������س���ال���ح 
اأن  اجل���������������س�������م 
ي�����ك�����ون االأخ��������ري 
اجل�سم  م��ث��ال��ي��اً. 
اإىل  بالن�سبة  اأداة 
مثلما  امل����م����ث����ل. 
يعزف املو�سيقي 
البيانو،  ع��ل��ى 
اأن  ي���������ج���������ب 
املمثل  ي�����س��ت��غ��ل 

ما لديه.
تظنني  اأال   •
ال����ن����وع  ل�����ه�����ذا  اأن 
م����ن ال�����رواب�����ط مع 
اجل�����������س�����م ط����اب����ع����اً 

اإيطالياً بامتياز؟
اإن����ه جزء  - ط��ب��ع��اً! 
ن�ساأت  ثقافتنا.  من 
ن�������س���اء مثل  و����س���ط 
جينا لولو بريجيدا، 
و������س�����وف�����ي�����ا ل������وري������ن، 
تتمتع  كاردينايل.  وكلوديا 
ت��ل��ك ال��ن�����س��اء ب��ج��اذب��ي��ة قوية 
مواهبهن  وا���س��ت��ع��م��ل��ن  ج������داً، 
هو  ه���ذا  اآن.  يف  واأج�����س��ام��ه��ن 

عمل املمثل، بح�سب راأيي.
دوماً  ترغبني  كنت  هل   •

يف اأن ت�سبحي ممثلة؟
اأحلم  ك��ن��ت  ���س��غ��ري  يف   -
ب���اأن اأ���س��ب��ح راق�����س��ة لكن 
مل يتحقق حلمي. لطاملا 
وكانت  احل��ي��اة  اأح��ب��ب��ُت 

اأفكر  ل��ذا كنت  االأح���ام.  اإىل ع��امل  ال�سينما يف نظري ترمز 
بها يف الوعيي منذ �سن املراهقة. بعد نيل �سهادة البكالوريا 
يف ميانو، اأ�سبحُت عار�سة اأزياء لكني رغبُت يف القيام باأمر 
املو�سة  ع��امل  ع��ن  التمثيل وتخليُت  يف  درو���س��اً  اأخ���ذت  اآخ���ر. 
خال ثاث �سنوات، ثم اختارين كوبوال كي اأكون واحدة من 
كل  ب��داأ   .Dracula فيلمه  يف  الثاث  ال��دم��اء  م�سا�سات 

�سيء يف تلك املرحلة.
احلقيقة. من  �سكًا  يحمل  التمثيل  اإن  • قلِت 

اإمكانية  دور  ك��ل  م  ي��ق��دِّ ع��اج��ي��اً.  اأث����راً  للتمثيل  اأن  اأظ���ّن   -
التعرف اإىل الذات بدرجة اإ�سافية. تكون تلك التجارب على 
ال  نف�سها،  االقرتاحات  تتكّرر  حني  بالوجود.  وثيق  ارتباط 
الذي  ال�سبب  الت�ساوؤل عن مكانتنا يف احلياة وعن  مفر من 

يجعل االآخرين يدفعوننا يف االجتاه نف�سه.
ال�سن؟ يف  التقّدم  م�ساألة  ت�سغلك  • هل 

- ال ت�سغلني هذه امل�ساألة كثرياً، ال �سيما بعدما اأ�سبحُت اأماً. 
تتغري االأولويات يف احلياة. اأعتني بنف�سي وبج�سمي احرتاماً 
لذاتي وب�سبب جذوري االإيطالية اأي�ساً. اأحّب اأن اأعي�س حياة 

مديدة لذا اأتقبل فكرة ال�سيخوخة.
وليوين؟ ديفا  ابنتيك  مع  اأنِت  االأمهات  من  نوع  • اأي 

- اأنا اأم اإيطالية بامتياز واأبالغ يف حماية ابنتّي. لكني اأحاول 
اأم جتيد فر�س  رّب��ت��ن��ي  امل��ت��ب��ادل.  اأط��ّب��ق م��ب��داأ االح����رتام  اأن 
اأكّرر  اأال  اأحاول  املتمردة.  واأدرك جوانب �سخ�سيتي  �سلطتها 
حول  نتناق�س  ن��ح��ن  اب��ن��ت��ّي.  م��ع  نف�سه  ال��رتب��وي  ال��ن��م��وذج 
رواب��ط قوة كي ال  بيننا  تن�ساأ  اأن  اأري��د  املوا�سيع. ال  خمتلف 
اأعطيهما عذراً التخاذ منحًى عنيف. ما زالتا �سغريتني االآن، 
لكن قد يتغري الو�سع يف �سن املراهقة. �سخ�سياً، كنُت خارجة 

عن ال�سيطرة يف عمر الثالثة ع�سرة!
ت�سرتخي؟ كي  فعله  حتبني  الذي  • ما 

اأزور  اأن  اأحب  اأ�ساهد فيلماً.  اأو  اأالزم املنزل واأق��راأ  اأن  اأحب   -
معار�س الر�سم اأي�ساً واأن اأبقى برفقة ابنتّي.

بنف�سك؟ االعتناء  حتبني  • كيف 
اأفر�س  اأن  اأح��ب  الريا�سة، وال  اأم��ار���س  اأتبع حمية، وال  - ال 
اأمار�س بع�س اليوغا وال�سباحة.  على نف�سي نظاماً حمدداً. 
خفيفاً  غذائياً  نظاماً  واأتبنى  الطبيعية،  ميويل  اإىل  اأ�سغي 

حني يحتاج ج�سمي اإليه.
حياتك؟ ك  يحرِّ الذي  • ما 

- احلب!
بالراحة؟ ت�سعرين  • اأين 

- اأع�سق فرن�سا لكني اإيطالية بامتياز! اأعترب اإيطاليا دياري 
اأوط��ان: روم��ا بجمالها،  ل��دّي ثاثة  وثقافتي وكياين. لكن 
ولندن باإبداعها، وباري�س بتنّوعها ونوعية حياتها واأجوائها.

جذب اهتمام االإعام اإىل ق�سايا اإن�سانية
ت مونيكا بيلوت�سي اإىل جمعية )اأغوب(  يف عام 2010، ان�سمَّ
)بارول  بال�سرطان ومنظمة  امل�سابني  االأطفال  ت�ساعد  التي 

دي فام( التي تكافح مظاهر الام�ساواة والتمييز العن�سري. 
حول هذا املو�سوع والتزاماتها الراهنة تقول: )اأقبل اأحياناً 
والراأي  االإع��ام  و�سائل  اهتمام  جل��ذب  �سهرتي  اأ�ستعمل  اأن 
امل�����س��اع��دة بكل  ت��ق��دمي  اأح����اول  اإن�����س��ان��ي��ة.  اإىل ق�سايا  ال��ع��ام 

باأنهم  اليوني�سف فاأخربتني  لة يف  ب�ساطة. تكلمُت مع منا�سِ
ما كانوا ليحققوا النتائج نف�سها لوال م�ساهمة امل�ساهري. اإنه 
اأف�سح عن  اأن  اأح��ب  ال��واق��ع. مع ذل��ك ال  و�سع موؤ�سف لكنه 

مواقفي كلها علناً خوفاً من اأن نتحول اإىل جمّرد اأدوات(.

قررت املغنية االأمريكية املثرية 
الظهور  ت�سينا  ب��اك  للجدل 
ب�����س��ك��ل ج���دي���د وخم��ت��ل��ف عن 
�سبغت  فقد  م�سى،  وق��ت  اأي 
قو�س  باألوان  الطويل  �سعرها 
اإليها  االأن��ظ��ار  لفت  ق��زح مم��ا 
لو�س  �سوارع  يف  جتولها  اأثناء 

اأجنل�س موؤخرا.
ال��ظ��ه��ور االأول  وي��ع��ت��رب ذل���ك 
من  البالغة  »ب���اك«  للنجمة 
العمر 28 عاما بعد م�سكلتها 
كاردا�سيان،  روب  خطيبها  مع 
من  جمموعة  لها  ن�سر  ال��ذي 
ال�سور غري الائقة، واتهمها 

باخليانة.
كاردا�سيان  ع��ائ��ل��ة  واأع����رب����ت 
وكورتني  ك���ي���م  م����ن  امل���ك���ون���ة 
وكري�س  ك��اردا���س��ي��ان  وك���ل���وي 
ج����ي����رن ع������ن غ�������س���ب���ه���ن من 
�سقيقهن جنم تلفزيون الواقع 
ك���اردا����س���ي���ان،  روب  ال�����س��ه��ري 
لن�سره �سور خطيبته ال�سابقة 
ال�سهرية  امل��غ��ن��ي��ة  طفلته  واأم 
اأنه  واأو���س��ح��ن  ت�سينا،  ب���اك 
ال�سغرية«  ابنته  »يوؤذي  بذلك 
ال����ن����اب����ع����ة عن  ب���ت�������س���رف���ات���ه 

غ�سبه.

 Avengers:(جريميي ريرن ي�سر على ت�سوير
ذراعيه ك�سر  رغم   )Infinity War

ال�سينمائي  ال����ن����ج����م  ك�������س���ر 
ج���ريمي���ي ري�����رن ك����ا ذراَع����ي����ه 
واملع�سم  االأمي����������ن  )ال������ك������وع 
ت�سويره  اأث������ن������اء  االأي�����������س�����ر( 
فيلم  م�������س���اه���د  م����ن  م�������س���ه���داً 
 Avengers: Infinity(

.)War
تفا�سيل  ع����ن  ري�����رن  وك�������س���ف 
�سحايف  موؤمتر  خال  اإ�سابته 
مهرجان  يف  اجلمعة  ي��وم  عقد 
فى  ال�سينمائي  ف��اري  ك��ارل��ويف 
ريرن  الت�سيك.ولكن  جمهورية 
ب�سكل ال  دائماً  امل�سغول  الرجل 

ي�سدق، 
ق����ال اإن ذل����ك ل���ن ي���وؤث���ر اأب�����داً 
للفيلم،  الزمني  اجل���دول  على 
ك���م���ا ه����ي ع������ادة م��ع��ظ��م جنوم 

ال�سينما.
واأ����س���اف ال��ف��ن��ان )مي��ك��ن��ك��م اأن 
للم�ساكل،  ح�����اال  ت��ع��ت��ربوين 
ب��ال��ط��ب��ع ���س��ي��ك��ون ل��ه��ذا االأم���ر 
ت���اأث���ري ع��ل��ى ذراع������ي، ل��ك��ن��ه لن 
يردعني عما اأنا م�سطر اإليه(.

بل  ب�سرعة،  )�ساأ�سفى  وت��اب��ع:   
لكي  بو�سعي  ما  كل  اأفعل  اإنني 

اأتعافى �سريعا(.
ال  م��ه��م��ة  اأوؤدي  )اأن��������ا  وق������ال 
كبري  ح��ج��م  اأداء  ح��ق��ا  تتطلب 
امل���ث���رية. فلي�س  م��ن احل���رك���ات 

الفيلم فيلما من اأفام االإثارة، 
واإمنا  كوميدي.  دور  هو  واإمن��ا 
يحدث فقط اأن يكون م�ستما 

على بع�س االإثارة فيه.
اإىل  ل�ست م�سطرا  فاإنني  ل��ذا   
االأ�سخا�س  من  الكثري  هزمية 

اأو فعل اأي �سيء جنوين(.
واأو�سح ريرن )اإن ذلك لن يوؤثر 

بال�سلب على عملي..
ف��ح�����س��ب على  ي����وؤث����ر   واإمن��������ا 
ط��ري��ق��ة ارت����دائ����ي االأزي��������اء يف 
ال�����س��ب��اح. ف���ا اأ���س��ت��ط��ي��ع ربط 
ح��ذائ��ي، م��ث��ا، وم���ا ع���دا ذلك 

فيمكنني اأداوؤه اأداء تاما(.
االآن،  ر�سميا  هذا اخلرب  اأ�سبح 
كان  م���ا  ���س��ي��ئ��ا  اأن  ي���ب���دو  ل��ك��ن 
ي�����س��ري ع���ل���ى ن���ح���و خ���اط���ئ مع 
بح�سب  ال���وق���ت،  لبع�س  ري���رن 

)هافينغتون بو�ست(.
باالإ�سافة اإىل فيلم )املنتقمون(، 
ف�����اإن ري����رن ل���دي���ه ال��ع��دي��د من 
االأ����س���ي���اء ال��ت��ي ���س��ي��ق��وم ب��ه��ا يف 

اأعماله،
 وم���ن���ه���ا ع���ل���ى ����س���ب���ي���ل امل���ث���ال 
 Arctic( الكرتوين  الفيلم 
 ،)Tag( وفيلم   )Justice
واالأهم من ذلك اأن املمثل ريرن 
�سل�سلة  يف  دوراً  اأي�ساً  �سيوؤدي 

.)Bourne( اأفام

لطاملا كانت املمثلة وعار�شة االأزياء االإيطالية 
وال  واالأناقة  للجاذبية  رمزًا  بيلوت�شي  مونيكا 

تزال كذلك يف عمر الثانية واخلم�شني. 
يف  اأخ��ريًا  و�شاركت  املخرجني  اأه��م  مع  تعاونت 
درب  )على   On The Milky Road فيلم 
ويروي  كو�شتوريكا،  اأم��ري  اإخ��راج  من  التبانة( 

ق�شة حب خالل حرب البلقان.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

مبارك املن�صوري

لن�شـانـي يــحـــــتـــــرم  مــــــــا 

الــ�ــشـــــبـــــاين ــــ  م كـــــــان  اإن 

مـيـزانـي لــــــــه  ال�شـهـم 

البـانـي الــ�ــشــبـــــاب  ذا  ــا  ـــ ي

الــدلـــــهـــــانـــــي تــقـــــلـــــد  وال 

ـــي ــــ ـــدان ـــــــردي وال ــــــرى ال وت

الــيـــود بـخـ�شــال  االّ 

مـــــعــــــــدود كــــــــهــــــــل  واالّ 

عــــــــود ـــدر  قــــ او  ــه  حــ�ــشــمـــ

بـجـهـود ــم  ـــ ـــ ق و  بــــــــادر 

زود ـــم  ــــ ــــ وراه ــا  ـــ ـــ م ــي  ـــ ـــ ل

مـنـقـود �شعـيـهـم  فــي 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

ا�رسف علي الطيب وال حت�شب خما�شريه

                    وال ت�رسه اأال علي اإيل قدرهم  عايل

و خل املقفي  يقفي  علها خريه

                  تري القلوب الرخي�شه مالها غايل

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

�صعر / فواز خالد الغامن – الكويت 

طي�ر بابل
 ف���ي���ه���ا ����ش���ف���ات اأه�������ل احل�������ش���ر وال�����ب�����داوه

ب����ح����ف����اوه  خ������ذاه������ا  ق����ل����ب����ي  اق����ب����ل����ت  ان 

ن����ق����اوه ع����ط����اه����ا  اهلل  ال�����ع�����ف�����اف  ب����ن����ت 

ف����������وق احل����������ال مت�����ل�����ك زي��������������اده ح�������الوه

����ش���ي���خ���ة ب�����ن�����ات ال�����ك�����ون مت����ل����ك ����ش���ف���اوه

ن���ع�������ش���ق ب���ع�������ص ب����ج����ن����ون ح����ي����ل وغ����ب����اوه

َت�����ط�����رب اأَح���ا����ش���ي�������ش���ي وا�����ش����ي����ع ب���ف���ه���اوه

ال�������ش���م���اوه ح��������دود  يل  ال����ب����الب����ل  �����ش����وت 

ب����ن����ت ال�������ك�������رام ال�����ل�����ي ت�������ش���ق ال�������ش���ل���وع���ي

ورج�����وع�����ي ف�����رق�����ى  دون  ح����ب����ي  اأع�����ل�����ن�����ت 

ت�����������ش�����رح ع�����ل�����ى ت�������ل ال���������ف���������وؤاد ورب������وع������ي

����ن����وع����ي وال���������شّ ِع�����ن�����ده�����ا  وذراب��������������ه  ذوق 

و������ش�����ل�����ون ت������اخ������ذين ومت���������ش����ك ����ش���ب���وع���ي

ال�������ش���م���وع���ي ����ش���ع���ل���ت  ����ش���ل���ون���ك  ق�����ال�����ت  ان 

ن����ب����وع����ي يف  جت����ت����م����ع  ال�������ن�������وار��������ص  ك�������ل 

خ�������ش���وع���ي يف  وال�����ي�����م�����ن  ب������اب������ل  ط������ي������ور 

 ريــتـ�يــت

الرائعني .. املبدعني .. الناجحني ..

اأّحبكم .. اأّحبكم .. اأّحبكم 

االآملني .. احلاملني .. الطاحمني ..

اأ�شعد بكم .. اأفرح بكم .. اأفخر بكم.

***

يقول النبي االأ�شماء ترّث على املخلوق

واأنا اأقول ما اأ�شك بكالم النبي اأبدًا

اأنا ما بعمري �شفت وحدة ا�شمها �شوق

مهي فاتنة حيل .. ومهي فارقة جدًا :(

البيت مت�حد
.. ال��ع��ني  رم��ل��ة  و  بوظبي  ���ش��واح��ل  �شفوة 

) خليفه   ( فالتوا�شع  و   ) زاي��د   ( الطبع  يف 

حمدان املحرمي

كلنا خليفة
وا����ش���ت���ل���م���ه���ا م�����ن ب����ع����د زاي��������د ه���م���ام

االه����ت����م����ام ع���ل���ي���ه���ا  واوىل  ����ش���ان���ه���ا 

راع���������ي ال�������ط�������والت وال������ك������ف ال����ك����رمي

واه�����ت�����ن�����ى ف����ي����ه����ا امل�������واط�������ن وامل����ق����ي����م

�صامل حممد الكعبي

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

ل���ل���ي ����ش���رف ع����ن ف�������ش���اه  .. ال���ع���ني :

ْل����� وي����ن ؟! ي ال���ل���ي خ�����ش��وع��ك خ�����ذاه 

! خ�����ش��ه  و   ! كفك"  "قف�ص  اف��ت�����������ح 

ع�����ش��ه يف  ال����غ���������ش����ن  م������ن  ادف����������ا  ل������� 

مار �صِ


