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عمل املراأة 45 �ساعة اأ�سبوعيًا يزيد خطر ال�سكري

حّذرت نتائج در��سة جديدة �لن�ساء �لالتي تعملن 45 �ساعة �أ�سبوعياً 
�أو �أكرث من زيادة خماطر �لإ�سابة بال�سكري بن�سبة 70 باملائة مقارنة 
ولفتت  �لأ�سبوع.  �ساعة يف  و40   30 بني  ما  تعملن  �لالتي  بالن�ساء 
�لدو�م  �ساعات  تزيد عن  �مل��ر�أة  �ساعات عمل  �أن  �إىل  �لنتباه  �لدر��سة 
نتيجة �لأعمال و�لأعباء �ملنزلية. وعلى �لرغم من �أن �لدر��سة �لتي 
و�لبيانات  �لإح�ساء�ت  على  �عتمدت  بكند�  لف��ال  جامعة  يف  �أجريت 
�ل�سحية مل�ست�سفى كيبيك، ومل تت�سمن مر�قبة �سريرية ل�سيد�ت، �إل 
�أنها لفتت �لنتباه �إىل تاأثري �ساعات �لعمل على ظاهرة تز�يد �لإ�سابة 
بال�سكري يف �أنحاء �لعامل. و�عتمدت �لدر��سة على �لبيانات �ل�سحية 
ل� 7 �آلف �مر�أة عاملة خالل 12 عاماً، وتر�وحت �أعمار هوؤلء �لن�ساء 
�أن �ساعات �لعمل �لز�ئدة عن  �لنتائج  35 و74 عاماً. و�أظهرت  بني 
باملائة   63 بن�سبة  بال�سكري  �لن�ساء  �إ�سابة  تزيد خطر  �أ�سبوعياً   40
و�قرتح  نف�سها.  �لعمرية  �لفئة  �إىل  ينتمون  �لذين  بالرجال  مقارنة 
�إىل خلل يف  ي��وؤدي  �لعمل  �إجهاد  ب��اأن  �لعالقة  �لباحثون تف�سري هذه 

تو�زن �لهرمونات وينتج عن ذلك مقاومة �جل�سم لالأن�سولني.

هل تنجح الطرق الطبيعية يف حتفيز املخا�ض؟ 
طريقة  با�ستخد�م  ين�سحون  ل  �لأط��ب��اء  معظم  �أن  من  �لرغم  على 
 50 �أن  �إل  �لطبيعية  �ل���ولدة  عميلة  لتن�سيط  �حللمات"  "حتفيز 
�ملخا�ض،  لتحفيز  �لطريقة  ه��ذه  ��ستخدمن  �ليابانيات  م��ن  باملائة 
بح�سب در��سة ملجلة "بلو�ض و�ن" �لطبية. كما وجد ��ستطالع �أجري 
يف وليات و�سط �لغرب �لأمريكي �أن 7.5 من �لن�ساء ��ستخدمن هذه 
منها  هرمونات  �إط��الق  �إىل  �لثدي  حلمة  حتفيز  وي���وؤدي  �لطريقة. 

�أوك�سيتوكني، ما ين�ّسط عملية �ملخا�ض.
�لثدي  �حللمتني  حتفيز  �أن   2015 ع��ام  ُن�سرت  در��سة  �أظهرت  كما 
من  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  وق��ت  متو�سط  تق�سري  �إىل  �أدى  �ل����ولدة  �أث��ن��اء 
�ملخا�ض من 6.8 �ساعة �إىل 3.8 �ساعة، ما ُيعفي �لأم من جزء من 

عناء �لولدة �ملهبلية.
�إر�ساد�ت. تقوم �حلامل عادة بتحفيز حلمتي �لثدي بنف�سها ملدة 15 
دقيقة، وبع�ض �لتقارير تو�سي باأل يتجاوز �لوقت �ساعة كاملة كحد 
 3 �إىل  و�لأخ��رى  �لنقبا�سات  نوبة  �لوقت بني  يقل  �أق�سى. وعندما 

دقائق عليك �لتوقف عن �لتحفيز.

اأطعمة وم�سروبات توؤثر على خ�سوبة الرجل
يتطّلب �لتخطيط لالإجناب حت�سني �لنظام �لغذ�ئي وتعديله، فبع�ض 
�إنتاج  حت�سن  �أن  ميكنها  �لورقية  و�خل�����س��رو�ت  �جل��وز  مثل  �لأطعمة 
�حليو�نات �ملنوية كّماً ونوعاً. بينما توجد �أطعمة يوؤدي تناولها بانتظام 
�إىل �لنقي�ض. ل�سمان �سحة �حليو�نات �ملنوية ر�قب �لأطعمة �لتالية:

�أكلها  ي���وؤدي  �ملقلية على ده���ون م��ه��درج��ة  �مل��ق��ايل. حت��ت��وي �لأط��ع��م��ة 
نوعية  على  و�ل��ت��اأث��ري  �لتو�ستي�سرتون،  ه��رم��ون  م�ستوى  خف�ض  �إىل 

�حليو�نات �ملنوية �لتي يتم �إنتاجها.
�أكل �للحوم �مل�سّنعة مثل �ل�سجق و�لهمربغر  �للحوم �مل�سّنعة. جتّنب 
ن�سرتها جملة  در��سة  �إذ� كنت تخطط لالإجناب. بح�سب  و�لبيربوين 
و�ل�سالمي  �ل�سجق  ي�ستهلكون  �ل��ذي��ن  �ل��رج��ال  �أن  تبني  "�لتغذية" 
�ملنوية  �حل��ي��و�ن��ات  م��ن  �أق���ل  ع��دد  لديهم  منتظم  ب�سكل  و�ل��ه��م��ربغ��ر 

�ل�سليمة مقارنة مبن ياأكلونها باعتد�ل.
�ملوجود  للكافيني  �ملفرط  �ل�ستهالك  لدر��سات،  وفقاً  �لكول.  كافيني 
�حليو�نات  عدد  خف�ض  �إىل  ي��وؤدي  �لقهوة  و�أي�ساً  �لكول  م�سروبات  يف 

�ملنوية.
وكمية  نوعية  على  منتظم  ب�سكل  �لكحول  ��ستهالك  يوؤثر  �لكحول. 
�حليو�نات �ملنوية، ويت�سبب يف زيادة �لتاأك�سد �لذي يوؤثر على �ل�سحة 

�جلن�سية ب�سكل عام.
�أ�سا�سي  �أكل �ملنتجات �لتي تعتمد ب�سكل  منتجات �ل�سويا. �لإفر�ط يف 
�ل�سحة  ع��ل��ى  �سلباً  ي��وؤث��ر  �أن  ي��وم��ي مي��ك��ن  ب�سكل  �ل�����س��وي��ا  ف���ول  ع��ل��ى 
�أن  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى  �ل��ربوت��ني.  م�سحوق  وخا�سة  للرجل،  �جلن�سية 
�لإفر�ط يف �أكل منتجات �ل�سويا يعني تناول �أكرث من 24 غر�ماً من 
بروتني �ل�سويا يومياً، وهي كمية كبرية ت�سمح بتناول حليب �ل�سويا 
حتتوي  �ل��ربوت��ني  م�سحوق  م��ن  �حل�سة  �أن  �إل  ب��اأم��ان،  �لتوفو  و�أك���ل 
هرمون  م�ستوى  �نخفا�ض  �إىل  ت���وؤدي  كمية  وه��ي  غ��ر�م��اً،   56 على 

�لتوت�ستي�سرتون.
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اإهانة جديدة لأحد م�سوؤويل اإدارة ترامب يف مطعم
و�جهت �مر�أة رئي�ض وكالة حماية �لبيئة �لأمريكية، �سكوت برويت، د�خل 
مطعم يف و��سنطن، وطالبته بال�ستقالة يف �آخر حادث يتعر�ض فيه م�سوؤول 

من �لإد�رة �حلالية لنتقاد�ت خالل تناوله �لطعام.
�لثنني،  في�سبوك،  على  للحادث  فيديو  ت�سجيل  مينك  كري�سنت  ون�سرت 
وكتبت: "كان يبعد عني 3 طاولت بينما �أتناول �لغد�ء مع �بني وكان علي 

�أن �أقول �سيئا".
مدر�سة  �أنها  على  في�سبوك،  على  نف�سها  عن  تعرف  �لتي  مينك،  وتابعت 
طفلي  وم�ستقبل  �سحة  وكبري  مبا�سر  ب�سكل  ي��وؤذي  �لرجل  "هذ�  ثانوية: 
�لبيئة ل�سالح �سركات كربى،  ت�سريعات حلماية  �إلغاء  وكل طفل بقر�ر�ت 

بينما ي�ستغل �أمو�ل د�فعي �ل�سر�ئب لتمويل �أ�سلوب حياة من �لرفاهية".
�أل��ف م��رة، تتوجه مينك �إىل   100 �أك��رث من  �ل��ذي �سوهد  ويف �لت�سجيل، 
برويت وتقول له وهي حتمل �بنها: "�أريد فقط �أن �أدعوك �إىل �ل�ستقالة 

ب�سبب ما تقوم به بحق �لبيئة وبالدنا".
�سخ�سا  �لبيئة  حماية  وك��ال��ة  ع��ن  �مل�����س��وؤول  يكون  �أن  "ن�ستحق  و�أ���س��اف��ت: 
يحمي �لبيئة ويوؤمن بالتغري�ت �ملناخية وياأخذ �لأمر على حممل �جلد ملا 

فيه م�سلحة �جلميع مبا يف ذلك �أطفالنا".
ف�سائحك  حتملك  �أن  قبل  �ل�ستقالة  على  "�أحثك  تقول:  مينك  وم�ست 

على �لقيام بذلك".
"غادر �ملطعم م�سرعا  �إنه  ويف �لت�سجيل مل يرد برويت على مينك وتقول 

قبل �أن �أعود �إىل مكاين".
يو�جه غ�سب  �لذي  تر�مب،  دونالد  �إد�رة  �لأول يف  �مل�سوؤول  لي�ض  وبرويت 

�لر�أي �لعام يف �أحد �ملطاعم.
فقد ُطلب من �ملتحدثة با�سم �لبيت �لأبي�ض، �سارة �ساندرز، مغادرة مطعم 
يف فرجينيا، بينما نعت �ساحب مطعم مك�سيكي �مل�ساعد يف �لبيت �لأبي�ض 

�ستيفن ميلر "بالفا�سي".

عقد ت�سوير غريب 
مليالنيا ترامب

لعائلة  �لأخ������ري  �مل�����ايل  �ل��ك�����س��ف  �أظ���ه���ر 
تر�مب  دون����ال����د  �لأم����ريك����ي  �ل��رئ��ي�����ض 
تفا�سيل غريبة عن عقد ت�سوير ح�سلت 
على  ميالنيا  �لأوىل  �ل�سيدة  مبوجبه 

مبلغ �سخم.
�لوليات  لرئا�سة  تر�مب  ��ستالم  ومنذ 
2016، وقعت ميالنيا على  �ملتحدة يف 
موؤ�س�سة  م��ع  ف��وت��وغ��ر�يف  ت�سوير  ع��ق��د 
��سرتت  �لتي  "غيتي"،  �ل�سهرية  �ل�سور 
�حل��ق��وق ل�����س��ور ح�����س��ري��ة م��ق��اب��ل مبلغ 
"�إن بي  �أف�����اد م���وق���ع  م�����ايل، ح�����س��ب م���ا 

�سي".
على  ح�سلت  م��ي��الن��ي��ا  �إن  �مل��وق��ع  وق���ال 
من  �لأق��������ل  ع���ل���ى  دولر  �أل�������ف   100
�لإعالم  و�سائل  ��ستخد�م  عند  "غيتي"، 
تر�مب"  عائلة  "�سور  �سل�سلة  من  لأي 
ريجني  �لبلجيكي  �مل�سور  �سورها  �لتي 

ماهاو� بني 2010 و2016.
��سرتطتها  �ل��ت��ي  �لغريبة  �لأم���ور  وم��ن 
توزيع  ع��دم  ه��و  "غيتي"  على  ميالنيا 
يف  ����س��ت��خ��د�م��ه��ا  ح�����ال  يف  �إل  �ل�������س���ور 
نحو  �إي��ج��اب��ي  ط��اب��ع  حت��م��ل  "�أخبار" 

تر�مب وعائلته.

ال�سحر يدخل على خط 
عالقات الكوريتني

ب���ع���د �لن������ف������ر�ج �ل�������س���ي���ا����س���ي بني 
�لتي  �لزيارة  �إث��ر  على  �لكوريتني، 
قام بها زعيم كوريا �ل�سمالية، كيم 
�جلنوبية  ك��وري��ا  �إىل  �أون،  ج��ون��غ 
تدخل  ب��د�أت  �ملا�سي،  �أبريل  نهاية 
�لبلدين  بني  �لعالقات  خط  على 
ك���وري���ا  دع�����ت  �إذ  �أخ���������رى.  �أم��������ور 
كوريا  م���ن  "�سحرة"  �جل��ن��وب��ي��ة 
م�سابقة  يف  للم�ساركة  �ل�سمالية 
ت�ست�سيفها  دول��ي��ة  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف 
�جلاري،  يوليو  يف  بو�سان  مدينة 
"يونهاب"  وك��ال��ة  ذك���رت  م��ا  وف���ق 
�جلنوبية،  ك����وري����ا  يف  ل����الأن����ب����اء 
�ل���ث���الث���اء. ون��ق��ل��ت �ل���وك���ال���ة عن 
قوله،  �ل���وح���دة  وز�رة  يف  م�����س��در 
�ل�سحرة  دعت  �جلنوبية  كوريا  �إن 
للم�ساركة  �ل�سماليني  �ل��ك��وري��ني 
بناء  لل�سحر  �لدولية  �مل�سابقة  يف 
على �تفاق م�سرتك بني �لطرفني 

للم�ساركة يف �لفعاليات �لدولية.
تنتظر  �ل�����وز�رة  �أن  �مل�����س��در  وذك���ر 
حاليا رد� من كوريا �ل�سمالية بعد 
�أن دعت موؤخر� �ل�سحرة �لكوريني 
�لعامل  ب��ط��ول��ة  �إىل  �ل�����س��م��ال��ي��ني 
�لفرتة  يف  �ستعقد  �ل��ت��ي  لل�سحر، 
�ملدينة  يف  ي��ول��ي��و   15 �إىل   9 م��ن 

�ل�ساحلية �جلنوبية للبالد.
و�أكد على �أن هذه �خلطوة تتما�سى 
�إليه  تو�سلت  �ل���ذي  �لت���ف���اق،  م��ع 
�ملا�سي  �ل�������س���ه���ر  يف  �ل���ك���وري���ت���ان 
لبع�سيهما  �لبلدين  دع���وة  ب�����س��اأن 
�لتي  �ل��دول��ي��ة  ل��الأح��د�ث  �لبع�ض 

ت�ست�سيفانها يف �مل�ستقبل.

مينيما.. هاتف ذكي 
بحجم 3 بو�سات

من �ملعلوم �أن كل �لهو�تف �لذكية 
بال�سا�سات  تتميز  موؤخر�  �ل�سادرة 
�لكبرية �لأمر �لذي يجعل �لت�سفح 
�أ�سهل و�أريح، مما يوؤدي �إىل �إدمان 
�مل�����س��ت��خ��دم��ني ع��ل��ي��ه��ا، ل��ك��ن �أح���د 
�أخرى.  فكرة  ل��ه  كانت  �مل�سممني 
وعلى �أمل �حلد من تاأثري �لهو�تف 
�ل��ذك��ي��ة ع��ل��ى ح��ي��ات��ن��ا، ط���ور �أحد 
بحجم  ���س��غ��ري�  ه��ات��ف��ا  �مل�سممني 
ذكرته  م��ا  ح�سب  ب��و���س��ات،  ث���الث 
�لربيطانية.  "�ملريور"  �سحيفة 
و�سمم برييك روميوف هاتفا ذكيا 
�سغري� �أطلق عليه ��سم "مينيما"، 
يتوفر على كل �مليز�ت �ملوجودة يف 
�لهو�تف �لذكية �لكبرية و�مل�سهورة 

مثل �آيفون وغالك�سي.
"�ملريور" �إن �لهاتف يعمل  وقالت 
على  ي��ت��وف��ر  ح��ي��ث  طبيعي  ب�سكل 
ت�����س��غ��ي��ل ذك������ي، مم����ا يعني  ن���ظ���ام 
�لتطبيقات  ك��ل  م��ع  يتنا�سب  �أن���ه 

و�لألعاب.

تعرف على 
اأعرا�ض الُف�سام 

قال �لربوفي�سور بيرت فالكاي 
�إن �لُف�سام �ملعروف �أي�ساً با�سم 
يف  يرجع  ل  "�ل�سيزوفرينيا" 
���س��ب��ب و�ح�����د، بل  �إىل  �ل��غ��ال��ب 
�إىل عدة �أ�سباب جمتمعة، مثل 
جتربة عاطفية بال�سرت�ك مع 

��ستعد�د جيني.
و�أو�سح ع�سو �جلمعية �لأملانية 
ل���ل���ط���ب �ل���ن���ف�������س���ي و�ل�����ع�����الج 
�ل��ن��ف�����س��ي وط���ب �لأع�����س��اب �أن 
�أبرز �أعر��ض �لف�سام تتمثل يف 

�لهلو�سة و�سرعة �ل�ستثارة.
طبيب  �����س���ت�������س���ارة  وي���ن���ب���غ���ي 
هذه  م��الح��ظ��ة  مب��ج��رد  نف�سي 
�لأعر��ض، حيث ي�ساعد �لعالج 
يعي�سو�  �أن  على  �ملر�سى  �ملبكر 

حياة طبيعية �إىل حد كبري.
�ملر�ض  ه�����ذ�  م���و�ج���ه���ة  وت���ت���م 
ب����و������س����ط����ة خ����ط����ة ع���الج���ي���ة 
�لعالج  م���ن  ت��ت��األ��ف  م��ت��ك��ام��ل��ة 
�ل��ن��ف�����س��ي و�ل����ع����الج �ل����دو�ئ����ي 

وبع�ض �لعالجات �لأخرى. 

"غريفيث"  جامعة  ع��ن  �ل�����س��ادرة  �ل��در����س��ة،  و�أو���س��ح��ت 
�إىل  �سريك  من  نقله  يتم  �لعمل  �سغط  �أن  �لأ�سرت�لية، 
تقريبا يف  �مل�ساركني  ن�سف  �أن  و�أ���س��اف��ت  �مل��ن��زل.  يف  �آخ��ر 
�لدر��سة �أ�سارو� �إىل �أن �ل�سغط �أثر كثري� على عالقتهم 

مع �سركائهم.
ونقل موقع جامعة "غريفيث" عن �مل�سرفة على �لدر��سة 
�ل�سغط  �أن  �إىل  �أب��ح��اث��ن��ا  "تو�سلت  قولها  ب���روف  ب���اول 
�لأزو�ج  يوؤثر على  �أنه  �ملنقول حقيقي جد� ويحدث، كما 
مع �أو بدون �أطفال": و�أ�سافت �أن علماء �لنف�ض ُيطلقون 

على هذه �لظاهرة "عدوى �ل�سغط".
 16 ح���و�يل  فيها  ���س��ارك  در����س��ة  �لنتائج على  و�ع��ت��م��دت 
بكيفية  و�ه��ت��م��ت  ط��وي��ل��ة،  زم��ن��ي��ة  ف���رتة  �لأزو�ج ويف  م��ن 
ب��اول بروف  �أك��دت  �إذ  �لعمل،  �ملوظفني مع �سغط  تعامل 
�سعوبة  �لعمل، خا�سة مع  بيئة  يكون يف  قد  �ل�سغط  �أن 
�ل�ستغال مع �سخ�ض ما، وهو ما يت�سبب يف �لإجهاد ويوؤثر 

على �لأد�ء يف ميد�ن �ل�سغل.
�إىل  يتعر�ض  �ل��ذي  �ل�سخ�ض،  �أن  �ملتحدثة  نف�ض  وتابعت 
�لطرف  �إىل  نقله  يتم  ق��د  طويلة  ل��ف��رتة  �لعمل  �سغط 
�أماكن  �أن  و�أ�سافت  و�سعادته،  �سحته  على  ويوؤثر  �لآخ��ر 
�ل��ع��م��ل �جل���ي���دة ت����درك �حل���اج���ة �إىل دع���م م��وظ��ف��ي��ه��ا يف 

خمتلف مر�حل حياتهم.
�أن  بر�ك�سي�ض"  "هايل  م��وق��ع  يفيد  �ل�����س��ي��اق،  نف�ض  ويف 
�ل�سغط �ملتو��سل يت�سبب يف عو�قب وخيمة على �ل�سحة 
على غر�ر م�ساكل يف �ملعدة و�لأمعاء و�لآم �لظهر و�رتفاع 

�سغط �لدم، بالإ�سافة �إىل �أمر��ض �لقلب.
م���ن ج��ه��ة �آخ�������رى، مي��ك��ن �ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ���س��غ��ط �لعمل 
مثل  و�لفعالة  �لب�سيطة  �خلطو�ت  بع�ض  على  بالعتماد 
�لريا�سة،  ممار�سة  عن  ف�سال  و�لتاأمل،  �ليوغا  ممار�سة 

كما ي�سري �إىل ذلك نف�ض �ملوقع �لأملاين.

اأ�ضباب �ضغط العمل 
�لباحثون  �إليها  �أَرَج����َع  �لتي  �لأ���س��ب��اب  م��ن  �لكثري  هناك 
معظم  منها  يعانون  �لتي  و�مل�ساكل  �لنف�سية،  �ل�سغوط 

�ملوظفني، وتلك �لأ�سباب: 
ينتج  فبالتايل  لآخ��ر،  �سخ�ض  من  �ملوظف  ق��درة  تختلف 

عنه عدم تنا�سب قدرة �ملوظف مع حجم �لعمل. 

طموح  م�ستوى  �لعمل.  يف  بو�سعه  �مل��وظ��ف  �قتناع  ع��دم 
�ملوظف يكون �أعلى من �لعمل �لقائم عليه. 

�سيكون  بالتايل  بع�سها،  مع  �ملوظف  م�سوؤوليات  تد�خل 
�سغط عليه. 

�لوظيفي  �لو�سع  �لعمل، لعدم ر�ساه عن  تفانيه يف  عدم 
�ملنوط به. 

���س��وء �ل��ع��الق��ات م��ا ب��ني �مل��وظ��ف و�مل��وظ��ف��ني �أو �ساحب 
�لعمل. 

�أو ظروف  �لعمل مع طاقة حم��دودة  قلة يف عدد �ساعات 
خا�سة موؤثرة. 

�لفتقار لروح �لتعاون بني �ملوظفني، وعدم تنا�سب كمية 
�لعمل مع عدد �ملوظفني. 

يوؤثر  وحتفيزه،  مكافئته  وع��دم  �ملوظف،  ق��در�ت  تهمي�ض 
�سلباً على �لعمل. 

�أقل  ووق��ت  �لعمل مبجهود  لإنهاء  ت�سهيالت  وج��ود  ع��دم 
مما عليه. 

�لكفاءة  نق�ض  �أو  �لعمل،  بطبيعة  �مل��وظ��ف  معرفة  ع��دم 
و�خلربة. 

�لعمل  على  �سلباً  �مل��اأث��رة  و�لزوجية  �لجتماعية  �مل�ساكل 
و�إجنازه. ك�سل �ملوظف وتاأخريه لالأعمال ُتاأثر �سلباً؛ مما 

يوؤدي للعجز و�ل�سعور بالف�سل.

ال��ت��خ��ل�����ص م��ن ���ض��غ��وط��ات العمل  ك��ي��ف مي��ك��ن��ك 
امل�ضتمرة

حلل تلك �لأزمات و�ل�سكاليات �لتي تو�جه �ملوظف وَتُعوق 
تخل�سك  خطو�ت  لك  �سن�سع  �ملطلوب،  بال�سكل  جناحه 

من تلك �ل�سغوط وينبغي �تباعها: 
عليك  �ملوؤثرة  �ملو�قف  تلك  بت�سجيل  قم  �سغوطك:  دّون 
للمهام  تق�سيمك  ����س���رورة  م���ع  و���س��ي��ق،  ع�����س��ب��ي  ب��ت��وت��ر 
لأجز�ء، كي ت�ستطيع �لتعامل معها، ثم حتدي وقاوم، كاأن 
و�ختيارك  موعدها،  قبل  �ملطلوبة  �عمالك  بت�سليم  تقوم 
لأف�سل �لطرق للقيام به، وبعدها دون �جناز�تك �لفعلية 

و�سرتى �لفرق. 
غرّي وجهة نظرك: حاول �أن ترى �لإيجابيات ل �ل�سلبيات 
باإيجابية  فكرت  فكلما  تو�جهك،  �لتي  �لتوتر  مو�قف  يف 

كلما قل تاأثري �ل�سلوك �لنفعايل عليك. 

�لفنون  �أج��م��ل  �ل���س��رتخ��اء م��ن  ف��ن  تعلم �ل���س��رتخ��اء: 
�أن  ف��ح��اول  و�لع�سبية،  �ل��ت��وت��ر  م��ن  للتخل�ض  �مل�ساهمة 
ج�سمك  �إ���س��اب��ة  لتحا�سي  �لإم���ك���ان  ق���در  ع��ل��ى  ت�سرتخي 

بالأمر��ض. 
ع���ّزز ع��الق��ات��ك: ق��م ب��ت��ق��وي��ة �ل���رو�ب���ط �ل��ع��ائ��ل��ي��ة، وعّزز 
باحلو�ر  �لعمل،  وزم���الء  و�لأ���س��دق��اء  ب��الأ���س��رة  عالقتك 
�ملرونة،  م���ن  ن���وع  حل��ي��ات��ك  �سي�سيف  ف���اإن���ه  و�مل�������س���اورة، 

لتجعلك �أكرث �سعادة. 
حيث  حلياتك،  خطة  بو�سع  �ب���د�أ  �إذن  �لأول���وي���ات:  ح��ّدد 
ت�ستغل كل دقيقة منها لتنطلق مبا�سرة، وتنجز �أهد�فك 
و�سبكة  ل��ع��الق��ات��ك  جت��ع��ل  �أن  تن�سى  ول  ع���و�ئ���ق،  ب����دون 
�لعو�ئق،  و�إن وجدت بع�ض  �لآخرين مكان،  تو��سلك مع 

قم بتاأجيل بع�ض �لبنود �لعادية، ولي�ض �لأولويات. 
�ل��ت��زم ب��ال��ه��دوء: ح��اول �أن تكون �أك��رث ه���دوء�ً مم��ا عليه، 
للتعامل مع م�سكالتك بحلول منا�سبة، بعيد�ً عن �لتوتر 
و�لع�سبية، فال�سخ�ض �لناجح يحاول �لحتفاظ بهدوئه، 
فبالتايل �سينعك�ض على من حولك، ف�سيعاملونك بنف�ض 

�لهدوء و�سيزد�د �حرت�مهم لذ�تك. 
�سك  ول  �أخ��ط��اءه،  لديه  منا  ك��اًل  �أخطائك:  تخل�ض من 
�أنت و�حد منهم، و�سرتتكب �لعديد من �لأخطاء على مر 
حياتك، فاأنت ل�ست مع�سوماً من �لأخطاء، لكن �ملهم �أن 
وحاول  ب�سرعة،  وت�سححها  �لأخ��ط��اء  تلك  من  تتخل�ض 
�ل�سلبيني؛ كي تكون حياتك  �لعمل  زم��الء  تبتعد عن  �أن 

�لعملية �أقل توتر�ً وع�سبية. 
د�ئ��م��اً، لتق�سي على  ك��ن م��ب��ادر�ً  ب��امل��ب��ادرة:  �لك�سل  �ق��ت��ل 
�ل��روت��ني �ل��ق��ات��ل، و�ج��ع��ل �مل��ب��ادرة ج��زء م��ن �سلوكك، كي 
تر�كم  عن  �لنا�سئ  و�خل��م��ول  �لك�سل  حالة  من  تتخل�ض 
نف�سك  زود  ل��ذل��ك  �له���ت���م���ام���ات،  وت���ع���دد  �مل�����س��وؤول��ي��ات، 
�أمورك �لأ�سا�سية، ودع �لإ�سر�ر  �أ�سبوعياً مببادرة لإجناز 

طريقك للنجاح. 
�ل�سخ�ض  �أن  �لدر��سات  �أثبتت  ماً:  حتُكّ و�أق��ل  �سعيد�ً  ُك��ْن 
�لأكرث حباً لعمله، هو من لديه ن�ساط �أكرب، و�أن �ل�سعادة 
تكمن يف حبك كموظف لعملك، ورغبتك يف حت�سني �أد�وؤك 
فاملتحكمني  �لآخرين،  �لتحكم يف  �لأف�سل، وحتا�َض  نحو 
فاإذ�  �لتوتر،  بحالت  ي�سعرون  �لآخرين  على  بال�سيطرة 

رغبت بحياة هادئة و�سعيدة، كن �أقل حتكماً.

�سغط العمل يتحول اإىل عدوى وينتقل للمحيطني بنا

على  فقط  تقت�ضر  ال  العمل  �ضغط  عواقب  اأن  يبدو 
اإىل  اأي�ضا  تتعداه  بل  ال�ضحة،  على  املبا�ضر  التاأثري 
غرار  على  االأ�ضخا�ص،  اأق��رب  مع  االإن�ضانية  العالقات 
ذلك  وف�ضرت  حديثة،  علمية  درا�ضة  عنه  ك�ضفت  ما 

بتجربة �ضارك فيها عدة اأزواج.
يعترب احل�ضول على عمل مميز �ضكال من اأ�ضكال النجاح، 
االأ�ضخا�ص  مع  ت�ضرفاتنا  على  يوؤثر  قد  اأم��ر  ولكنه 
تو�ضلت  فقد  اإلينا.  االأق���رب  وخا�ضة  بنا،  املحيطني 

درا�ضة حديثة اإىل اأن كل �ضخ�ص يعاين من االإجهاد 
يف  �ضريكه  اإىل  ذل��ك  ينقل  اأن  ميكنه  العمل  يف 
احلياة، ويوؤثر بالتايل على �ضحته وعالقته معه، 

وفق ما اأ�ضار اإليه موقع "هايل براك�ضي�ص"، نقال 
 Australian" جملة  يف  �ضادرة  درا�ضة  عن 
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�ش�ؤون حملية

ملتقى ال�ضمالية ال�ضيفي 2018 يوا�ضل فعالياته

اأن�سطة متعددة يف ال�سمالية واأبوظبي والعني

م�سلم بن حم يزور �سفارة الإمارات يف كازاخ�ستان

تتبنى اأف�ضل املمار�ضات املحلية و العاملية

بلدية مدينة العني تطلق فريق ن�سر ثقافة البت�سامة و اإ�سعاد املتعاملني

•• العني - الفجر 

�ل�سيفي  �ل�سمالية  ملتقى  وب��ر�م��ج  �أن�سطة  تو��سلت 
ن��ادي ت��ر�ث �لإم���ار�ت وي�ستمر  ينظمه  �ل��ذي   2018
حتى 19 يوليو �جلاري، حيث �سهدت جزيرة �ل�سمالية 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��ه��ريي  �أح��م��د  �سنان  ل�سعادة  جولة 
من  عدد  برفقة  ،تفقد  بالنادي  و�لفعاليات  لالأن�سطة 
�مللتقى  فعاليات  و�مل�سئولني  و�لدر�ت  �ملر�كز  م��در�تء 

و�سري �لعمل و�لأد�ء.
�لطالب  م��ن  و��سعة  م�ساركة  �لفعاليات  �سهدت  كما 
�ملناعي  �سعيد  بح�سور  �مللتقى،  �أي���ام  وث��ال��ث  ث��اين  يف 
عبيد  و  �لإم����ار�ت،  ت��ر�ث  بنادي  �لأن�سطة  �إد�رة  مدير 
مر�سد  و�أحمد  �ل�سمالية  جزيرة  مدير  �ملهريي  �أحمد 
�ل��رم��ي��ث��ي م��دي��ر م��رك��ز �أب��وظ��ب��ي، و���س��ل��ط��ان �لرميثي 
رئي�ض  �لرميثي  خ��ادم  ور����س��د  �ل�سمحة،  مركز  مدير 

ق�سم �سوؤون �ملر�كز مدير �مللتقى.
�لو�جهة  �أن�سطة  بني  �جلزيرة  على  �لرب�مج  وتنوعت 
�ل�سعبية.  و�لأل��ع��اب  و�لفرو�سية،  و�لهجن،  �لبحرية، 
يف  �لبحرية  �لو�جهة  �أن�سطة  �سمن  �لطالب  و�سارك 
�مل�ست�سار  قدمها  �ملجال�ض،  �أدب  ع��ن  �لأوىل  جل�ستني 
�ل���رت�ث���ي ز�ي�����د ب���ن ���س��ع��ي��د �مل��ن�����س��وري وت���ن���اول فيها 
مثل  �لتقليدية  �ل��ب��ي��وت  و�أن����و�ع  وماهيتها،  �ملجال�ض 
�آد�ب  على  �لطالب  تعرف  كما  و�ل��ي��و�ين،  �ل�سعر  بيت 
تقدمي  وطريقة  �ل�سالم،  وط��رق  �ملجل�ض،  يف  �جللو�ض 
�لقهوة، وكيفية �حلو�ر بني �ل�سيف و�ساحب �ملجل�ض، 
و�ختتمت مبمار�سة عملية لكيفية تقدمي �لقهوة. ويف 
�جلل�سة �لثانية، تلقى �لطالب �سرحاً مف�ساًل ملهار�ت 
�ل��غ��و���ض و���س��ي��د �ل��ل��وؤل��وؤ �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة و�أن�����و�ع �ل�سباك 
حممد  �ل���رت�ث���ي  �مل����درب  م��ن  �مل�����س��ت��خ��دم��ة،  و�لأدو�ت 
على  �ل��ط��الب  ج��ولت  تو��سل  بجانب  ه��ذ�  �ملحريبي، 

ظهر �ل�سفينة �لرت�ثية حول �جلزيرة.

ويف من�سط �لألعاب �ل�سعبية، مار�ض �لطالب لعبة قبة 
�لنادي.  مدربي  باإ�سر�ف  �لقدم،  ك��رة  بجانب  م�سطاع 
تعلم  �لتي  و�لهجن  �لفرو�سية  �أن�سطة  ��ستمرت  بينما 
�ل��رك��وب للخيل و�لإب����ل يف جولت  �ل��ط��الب م��ه��ار�ت 

باإ�سر�ف مدربي �لنادي.
مركز  قدمها  للطالب  جمانية  عيادة  �مللتقى  و�سهد   
كو�ليتي كري �لطبي �أحد رعاة �مللتقى، �سملت مر�جعة 
و�ل�����س��ك��ر وفح�ض  �ل�سغط  وق��ي��ا���ض  و�حل�����ر�رة  ل��ل��وزن 

�لعظام و�لعالج �لطبيعي.
وع����رب ع����دد م���ن �ل���ط���الب �مل�����س��ارك��ني يف �مل��ل��ت��ق��ى عن 
و�أب���دو�  �ل�سمالية،  ج��زي��رة  على  ل��وج��وده��م  �سعادتهم 
�مللتقى.  برنامج  ت�سكل  �ل��ت��ي  �لفعاليات  ع��ن  ر�ساهم 
�مللتقى حققت  �أن�سطة  �أن  و�أبان نا�سر ماجد �ملرزوقي 
هو  �ملف�سل  من�سطه  �إن  وق��ال  للطالب،  كبرية  ف��ائ��دة 
�مللتقى  �أن  �لهاجري  �أكد من�سور هادي  بينما  �لهجن. 
ما  وه��و  وم��ف��ي��د�ً،  ممتعاً  ن�ساطاً  ميثل  فعالياته  بكل 

ر���س��اه عن  �مل��رزوق��ي مبدياً  �سيف حممد  و�ف��ق��ه عليه 
�لتابع  �لعني  مركز  نظم  نف�سه،  �ل�سياق  ويف  �لرب�مج. 
لنادي تر�ث �لإمار�ت زيارة �ىل متحف �لعني �لوطني 
�سمن بر�مج �مللتقى، حيث تعرف �لطالب على �لتحف 
�ملقتنيات  ح��ول  ل�سرح  و��ستمعو�  وتاريخها  �ملعرو�سة 

�لتاريخية �لتي يعود بع�سها �ىل �أكرث من مائة �سنة.
كما نظم �ملركز �أي�ساً �سمن فعاليات �مللتقى، زيارة �إىل 
ق�سر �ل�سيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه، حيث تعرف �لطالب 
فيها  يعي�ض  ك���ان  �ل��ت��ي  و�ل��غ��رف  �لق�سر  م��ع��امل  ع��ل��ى 
فيها  يق�سي  كان  �لتي  و�ملجال�ض  و�أ�سرته  ز�ي��د  �ل�سيخ 

حو�ئج �لنا�ض.
�ملر�كز �لن�سائية لنادي تر�ث �لإمار�ت ت�سارك فعاليات 

ملتقى �ل�سمالية 2018
 ..2018 �ل�سيفي  �ل�سمالية  ملتقى  فعاليات  �سمن 
70 ط��ال��ب��ة م��ن م��رك��ز �ل�سمحة  ح��ي��ث ���س��ارك��ت ن��ح��و 
�لن�سائي بعدد من �لن�سطة �لرت�ثية بجزيرة �ل�سمالية 

باإ�سر�ف جمموعة من �ملدربات �للو�تي قمن بتعليمهن 
�لأن�سطة �لتي تعمق تر�ث �لأجد�د يف نفو�سهن .

وقالت فاطمة �لتميمي رئي�ض ق�سم �لأن�سطة �لن�سائية 
�لعام  �مل��ل��ت��ق��ى ه���ذ�  "متيز  ت���ر�ث �لإم������ار�ت:  ن���ادي  يف 
بح�سور �لعديد من �لطالبات، م�سرية �ىل �ن �مللتقى 
�لأجد�د  ت��ر�ث  باأهمية  �لطالبات  تعريف  �إىل  يهدف 
�مل�سطلحات  �ملحافظة عليه و�لتعريف ببع�ض  وكيفية 
�ل��ق��دمي��ة �ل��ت��ي �أن���دث���رت، وت��ذك��ري ه���ذ� �جل��ي��ل بهذه 
�مل�سطلحات و�لتعرف على �لعاد�ت و�لتقاليد �لقدمية. 
و�أ�سارت �إىل �أن �لفعاليات تتجدد كل عام حتى ل ميل 
�لطالب، فمنها �لرتفيهية كالر�سم و�لريا�سة و�لألعاب 
�ل�سعبية، ومنها �أي�ساً �لرت�ثية ك�سناعة �ل�سدو و�لغزل 

وغريها �لكثري من �لأن�سطة.
ز�ر وف��د من طلبات وم�سئويل مركز  ويف ه��ذ� �لط��ار 
ملركز  �لتابع  ز�ي���د،  �ل�سيخ  معر�ض  �لن�سائي  �أبوظبي 
ز�يد للدر��سات و�لبحوث، حيث ��ستمعن �ىل �سرح عن 
�ل�سيخ  له  �ملغفور  ، وقمن مب�ساهدة مقتنيات  �ملعر�ض 
��سافة  ثر�ه"،  �هلل  "طيب  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د 
�ىل �لتعرف على عدد من �ملفرد�ت �لرت�ثية و�ل�سلحة 
فيلم ق�سري  ع��ر���ض  �جل��ول��ة مت  نهاية  .ويف  و�ل��ت��اري��خ 
عليه،  �ملحافظة  وكيفية  �ل��رت�ث  �أهمية  ح��ول  توعوي 
و�مل�سميات  �لأج����د�د  ت���ر�ث  على  �ل��ط��ال��ب��ات  ولتعريف 
لتذكري  ي�سعى  �ملر�كز  وم��از�ل  �أن��دث��رت  �لتي  �لقدمية 

�لطالبات
�لن�سائي  �لعني  م���در�ء مركز  م��ن  وف��د  ق��ام  �لعني  ويف 
ب��رف��ق��ة ط��ال��ب��ات��ه ب��زي��ارة ملتحف �ل��ع��ني �ل��وط��ن��ي، من 
2018، و�ساهدت  �ل�سمالية �ل�سيفي  فعاليات ملتقى 
�لطالبات جمموعة من �ملقتنيات �لتاريخية �لتي يعود 
بع�سها �إىل �أكرث من مائة عام، كما جتولن يف �ملتحف 
ز�يد  �ل�سيخ  له  للمغفور  مميزة  معرو�سات  و�ساهدن 

ثر�ه". �هلل  "طيب 

•• كازاخ�ستان - الفجر

�ل��ع��ام��ري ع�سو  ح��م  ب��ن  ���س��امل  ب��ن  م�سلم  �ل�سيخ  ز�ر 
ظهر  �أب��وظ��ب��ي،  لإم���ارة  �لوطني  �ل�ست�ساري  �ملجل�ض 
�م�����ض ���س��ف��ارة دول����ة �لم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة  يف 

كاز�خ�ستان.  
�لدكتور حممد  �لزيارة ب�سعادة   �لتقى بن حم خالل 
كاز�خ�ستان   لدى  �لم��ار�ت  دول��ة  �سفري  �أحمد �جلابر 

 ، ، و ر��سد علي �ملحرزي �مللحق �لع�سكري يف �ل�سفارة 
�حمد  �ل�سيخ  �ل�سفري  بح�سور  نائب  �لربيكي  وعمار 

م�سلم بن حم .
ومن جانبه ��ساد بن حم بجهود �خلارجية �لمار�تية 
برئا�سة �سمو �ل�سيخ عبد �هلل بن ز�يد �آل نهيان  وزير 
�خل��ارج��ة و�ل��ت��ع��اون �ل����دويل و�ل��ب��ع��ث��ة �لإم���ار�ت���ي���ة يف 
�ملغفور له  �ملوؤ�س�ض  �لقائد  �ن غر�ض  �خل��ارج،  م�سيفاً 
ثر�ه،  �هلل  طيب  ن��ه��ي��ان،  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�سيخ 

وحكمته يف �إقامة عالقات متينة مع جميع �لدول على 
�أ�سا�ض �لحرت�م �ملتبادل.

يتو��سل مع قيادتنا �لر�سيدة حفظها �هلل ، حيث تبو�أت 
بني  مرموقة  مكانة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لأمم و�لدول ل�سيا�ستها �حلكيمة �ملتو�زنة ، و�لوقوف 

�إىل جانب �حلق و�لعدل.
وم���ن ج��ان��ب��ه ���س��ك��ر �ل�����س��ف��ري �ل��دك��ت��ور حم��م��د �حمد 
�جلابر �ل�سيخ م�سلم بن حم على زيارته ملقر �ل�سفارة 

�لإمار�تية بكاز�خ�ستان.
وقد �سارك �ل�سيخ م�سلم بن حم يف �جتماع كاز�خ�ستان 
باخيتجان  معايل  ح�سره  �ل��ذي  لال�ستثمار  �ل���دويل 

�ساغينتايف رئي�ض وزر�ء جمهورية كاز�خ�ستان.
�أوجه  تعزيز  كاز�خ�ستان  �إىل  ح��م  ب��ن  زي���ارة   وت��ه��دف 
�لعالقات بني جمتمع �لأعمال �لمار�تي �لكاز�خ�ستاين 
و�لتعرف على �لفر�ض �ملتاحة لإقامة �سر�كات مثمرة 

على �ل�سعيدين �لتجاري و�ل�ستثماري.

•• العني - الفجر

و  �لبت�سامة  ن�سر  فريق  �لعني  مدينة  بلدية  �طلقت 
�إ�سعاد �ملتعاملني و �إد�رة �ملقرتحات و �ل�سكاوى ، �ملكون 
�لإد�ر�ت  و  �لقطاعات  جميع  ي�سمل  موظفاً   15 م��ن 
�ملعنية يف �لبلدية ، و يقدم �لفريق خدماته للموظفني 
و �ملتعاملني من خالل رفع معدلت �ل�سعادة �لوظيفية 
و  �خل��دم��ات  جميع  يف  �ملتعاملني  ��سعاد  ن�سبة  رف��ع  و 
بلدية  تقدمها  �لتي  �مل�ساريع  و  �لفعاليات  و  �لأن�سطة 
مدينة �لعني. و ي�سعى �لفريق لتنفيذ تطلعات �لقيادة 
�ل�����س��ع��ادة للموظفني و �جل��م��ه��ور من  ل��رف��ع م��ع��دلت 

�لتي  �ملحلية  و  �لعاملية  �ملمار�سات  �أف�سل  تبني  خ��الل 
تخ�ض �ل�سعادة �لوظيفية و ن�سر ثقافة �لبت�سامة ، كما 
يقوم �لفريق بو�سع خطة حت�سني لنتائج تقييم �آليات 
�لتح�سني �خلا�سة  و تطبيق خطة  �لوظيفية  �ل�سعادة 

باإ�سعاد �ملتعاملني.
فريق  رئي�ض  �ل��ظ��اه��ري  ن��خ��رية  جمعة  حممد  �أك���د  و 
ن�سر �لبت�سامة و ��سعاد �ملتعاملني ، �أن ت�سكيل �لفريق 
ياأتي �سمن معايري �لتميز �ملوؤ�س�سي �لتي ت�سعى بلدية 
�أبوظبي  خطة  �أه��د�ف  �سمن  لتطبيقها  �لعني  مدينة 
�ل�ساعية لتقدمي خدمات و جتربة متعاملني متميزة و 
�إد�رة متكاملة للمو�رد �لب�سرية ، حيث �سيقوم �لفريق 

و  �ملعنية  �لإد�ر�ت  دوري��ة مع  �جتماعات  و  بور�ض عمل 
�لفرق �ل�ست�سارية ، كما �سيقوم برفع �لتقارير �لدورية 
تطبيق  و  دع���م  يف  �لإد�ر�ت  �ل���ت���ز�م  مب���دى  �خل��ا���س��ة 
�خلطط �لتح�سينية و متابعة تطبيق �ملبادر�ت �لناجتة 

عن �مل�سروع ب�سكل عام.
�أع�ساء من مكتب  �لفريق  : ي�سم  �لظاهري  �أ�ساف  و 
�ملجتمع  خدمة  �إد�رة  و  �ملتكاملة  �حلكومية  �خل��دم��ة 
 – �ملتعاملني  خدمة  �إد�رة  �لعمليات  حت�سني  �إد�رة  و 
�لقنو�ت �لغري مبا�سرة و �إد�رة �سمات جودة �خلدمات 
�ل�سوؤون  �إد�رة  و  �لب�سرية  �مل���و�رد  �إد�رة  و  ن��ور  مركز  و 
�لتكامل  و  �ل�����س��م��ول��ي��ة  رغ��ب��ة يف حت��ق��ي��ق   ، �ل��ق��ان��ون��ي��ة 

لإ�سعاد �ملتعاملني و �ملوظفني ، و و�سع �لأطر �لقانونية 
و �خلدمية للم�سروع.

هذ� و قد قدم �لفريق ما يقارب من 36 مبادرة مبعدل 
21 مبادرة للموظفني و 15 مبادرة للمتعاملني �سعياً 
لر�سا و �سعادة �ملتعاملني و �ملوظفني �سمت �أفكار لتكرمي 
�ملوظفني �ملتميزين و تفعيل �لقو�نني �لتي تدعم �أد�ء 
ك�سر  و  �لوظيفية  �لعالقات  تعزيز  �إىل جانب  �ملوظف 
�لإيجابية  �ل�سلوكيات  تعزيز  و  �ليومي  �لعمل  روت��ني 
حول  �ملتعاملني  معرفة  ل��زي��ادة  �لفريق  ي�سعى  كما   ،
�ملقدمة  �لبلدية  خ��دم��ات  حت�سني  و  �لبلدية  خ��دم��ات 

للمتعاملني وحت�سني بيئة �لعمل. 

تاأهيل مهند�سي الإر�ساد الزراعي للم�ساركة يف 
حملة التوعية مبكافحة البعو�ض يف املزارع

•• اأبوظبي - الفجر

ملهند�سي  تعريفيتني  ور���س��ت��ني  ب��اأب��وظ��ب��ي  �مل��ز�رع��ني  خ��دم��ات  م��رك��ز  نظم 
حملة  ب�ساأن  �لتوعية  بر�مج  على  لطالعهم  و�لعني  �أبوظبي  يف  �لإر���س��اد 
�أبوظبي  مركز  مع  بالتعاون  تنظيمها  يف  ي�سارك  �لتي  �لبعو�ض  مكافحة 
�سعار  حت��ت  �لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  وج��ه��از  "تدوير"  �لنفايات  لإد�رة 

�لبعو�ض". من  وجمتمعنا  �أنف�سنا  نحمي  "كيف 
�لوقاية  بطرق  �لزر�عي  �لإر�ساد  مهند�سي  تعريف  على  �لور�ستان  ورك��زت 
من �لبعو�ض، وما يجب عمله يف �ملز�رع ملنع �نت�سار وتكاثر �لبعو�ض، حيث 
�ملز�رع وتوعيتهم  و�لن�سائح لعمال  �لإر�ساد�ت  �ملهند�سون نقل هذه  يتوىل 
باملمار�سات �ل�سحيحة للوقاية من خماطر �لبعو�ض، و�حلد من �نت�ساره يف 

�ملز�رع و�أ�سر�ره على �ل�سحة �لعامة.
 وقد تعرف �ملهند�سون على متطلبات �لوقاية وطرق �لتخل�ض من م�سببات 
�لأحو��ض من  تنظيف  �لعمل على  �ل��ري مع  �أحو��ض  �لذباب حول  تر�كم 
�لتخل�ض  �إىل  بالإ�سافة  فيها  �ل�سام  �لبعو�ض  �نت�سار  ملنع  �ملت�سخة،  �ملياه 
من �ملياه �لر�كدة وخملفات �ملزرعة بطريقة �آمنة كونها من �أكرث م�سببات 

�نت�سار �لبعو�ض.
قطاع  يف  �لعاملني  و�سالمة  �سحة  ع��ن  بامل�سوؤولية  �مل��رك��ز  م��ن  و�ل��ت��ز�م��اً 
�إدر�ج  �لقطاع بطريقة م�ستد�مة، مت  و�أهمية ذلك ل�سمان تنمية  �لزر�عة 
بر�مج �لتوعية �سمن خطة �لإر�ساد وتدريب عمال �ملز�رع خالل �لدور�ت 
�لتدريبية �لتي ينظمها لهم ب�سورة دورية، حيث مت و�سع حملة �لتوعية 
ملهند�سي  �حلقلية  و�ل��زي��ار�ت  �لإر�ساد  برنامج  �سمن  �لبعو�ض  �أ�سر�ر  من 

�لإر�ساد.
2018 وتت�سمن  وت�ستمر حملة �لتوعية طو�ل �سهري يوليو و�أغ�سط�ض 
ور�ض عن مكافحة �لبعو�ض وتوزيع ن�سر�ت توعوية على �ملز�رعني وعمال 
�لبعو�ض،  م��ن  �لوقاية  ط��رق  ع��ن  مب�سطة  معلومات  على  حتتوي  �مل���ز�رع 
�لن�سية  �لر�سائل  خ��الل  من  �مل��ز�رع  �أ�سحاب  مع  �لتو��سل  �إىل  بالإ�سافة 
�ملياه يف مز�رعهم  �ل��ري وخ��ز�ن��ات  �أح��و����ض  �لق�سرية حلثهم على تغطية 
م�ستوى  ورف��ع  �لبعو�ض   تكاثر  ومنع  و�لتوعوي  �لوقائي  �جلانب  لتعزيز 

�لوعي مبتطلبات �ل�سحة و�ل�سالمة �لعامة لدى عمال �ملز�رع.

ذوو متالزمة داون يكت�سفون اأ�سرار 
عامل املحيطات يف دبي اأكواريوم

•• دبي-الفجر:

��ستمتع �أع�ساء جمعية �لمار�ت ملتالزمة د�ون و�أ�سرهم بالرحلة �لرتفيهية 
�إىل  دبي �أكو�ريوم وحديقة �حليو�نات �ملائية، �طلعو� خاللها على برنامج 
�إىل  �أكو�ريوم"، و�لذي يهدف  "دبي  �ملائية يف  مذهل للحفاظ على �حلياة 
حماية وتعزيز عدد من �أبرز ف�سائل �حليو�نات �ملائية �ملهددة بالنقر��ض. 
حديقة  يف  �ل�ستك�ساف  �أن�سطة  يف  �مل�����س��ارك��ة  بفر�سة  �مل�����س��ارك��ني  وح��ظ��ي 

�حليو�نات �ملائية.
�أجز�ء  م�ساهدة  عند  �مل�����س��ارك��ني  وج���وه  �ل��غ��ام��رة  �ل�����س��ع��ادة  م�ساعر  وع��ل��ت 
بالن�ساط  �ملفعمة  و�حل��ي��اة  �ملبهرة  ب��الأل��و�ن  �ل��ز�خ��رة  �ملحيطات  حياة  من 

و�حلركة. 
�إد�رة  على  �جلمعية  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  ج��ع��رور  منال  �ل��دك��ت��ورة  و�أث��ن��ت 
ذوي  عا�سها  �ل��ت��ي  �ملمتعة  و�ل��ت��ج��رب��ة  �لثمينة  �لفر�سة  وع��ل��ى  م��ول  دب��ي 
مول«  »دب���ي  يف  �ك���و�ري���وم«  »دب���ي  �إىل  �لرحلة  �إن  وق��ال��ت:   د�ون  متالزمة 
متثل جتربة فريدة ومميزة بكل �ملقايي�ض، حيث �أنه �أكرب و�جهة م�ساهدة 
�لبحرية  �ل��ك��ائ��ن��ات  �آلف  م�ساهدة  خاللها  م��ن  ميكن  �ل��ع��امل،  يف  مائية 
�لوثائقية �لأف��الم  �إل يف  روؤيتها  باإمكاننا  �لتي مل يكن  و�ل��ن��ادرة،   �لغريبة 

و�أكدت �أهمية هذه �لتجربة �حلية لذوي متالزمة د�ون: لقد تعرفو� على 
عاد�ت �لكائنات �لبحرية و��ستمتعو� بها. 

من جانبها �أكدت �لأ�ستاذة نو�ل �حلاج نا�سر نائب رئي�ض جمل�ض �لإد�رة �أن 
�أ�سياء جديدة وعي�ض  �أتاحت �لفر�سة لذوي متالزمة د�ون لتعلم  �لرحلة 

جتربة ل تن�سى و�لتعرف �إىل مفاهيم جديدة على �أر�ض �لو�قع.
وجاءت �لرحلة �سمن �لربنامج �ل�سيفي �لرتويحي �ملعد لذوي متالزمة 

د�ون و�أ�سرهم يف نهاية �ملو�سم �حلايل 2018.



امليالنيني  الورم  يحاول   
العودة  العالج  من  هربًا 
من  �ضابقة  مراحل  اإىل 
عمد  اخل��ل��وي.  التمايز 
بحث جديد اإىل التحقق 
بعمق،  العملية  هذه  من 
حمتملة  و�ضيلة  وك�ضف 
ل�ضد طريق هرب �ضرطان 

اجللد هذا.

البكترييا  املتاجر، مناديًة بفوائد م�ضتعمرات  اأف�ضل. تتزاحم مئات املكمالت على رفوف  باأيام  البكترييا  مع الرواج الكبري الذي ت�ضهده الربوبيوتيك والربيبيوتيك، مل متّر 
واخلمائر التي تعي�ص يف تكافل. اإال اأن كثريين يرغبون يف التخل�ص من الكيلوغرامات الزائدة. وقد تت�ضاءل عن تاأثري الربوبيوتيك يف الوزن )هذا اإن كان لها اأي تاأثري(، يف حني 

يزداد عدد املنتجات التي تعد بالنحافة.
�لهندية  �ملجلة  يف  ُن�سرت  در����س��ة  تو�سلت   ،2012 ع��ام  يف 
لعلم �لغدد �ل�سماء و�لأي�ض �إىل عالقة بني �لنظام �لغذ�ئي، 
معدو  كتب  �لأي�سية.  و�مل��ت��الزم��ة  �لأم��ع��اء،  يف  و�مليكروبات 
�لدر��سة: )يقّدم ما �كت�سفناه من �آليات عمل �لربوبيوتيك 
��سرت�تيجيات  لتطوير  قوية  علمية  قاعدة  و�لربيبيوتيك 
�إجر�ء در��سات معمقة  تدخل غذ�ئية. ولكن من �ل�سروري 
ب��غ��ي��ة م��ن��ح هذه  وت��اأث��ريه��ا  ت��ت��ن��اول فاعليتها  �ل��ب�����س��ر  ع��ل��ى 

�أك���رب يف  تناف�سية  ق���درة  �ل��ع��الج��ات 
�ل�سوق �لغذ�ئية �لعاملية(.

ب��ع��د ���س��ن��ت��ني، �أ�����س����ارت جملة 
�أن  �إىل  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �ل���غ���ذ�ء 
�لربوبيوتيك  �أن�������و�ع  ب��ع�����ض 
خ�سارة  يف  �ل���ن�������س���اء  ي�����س��اع��د 

�ل��وزن. على �سبيل �ملثال، يف 
مزدوجة  ع��م��ي��اء  جت��رب��ة 
عالج  بو��سطة  بطت  �سُ
وهمي و�سملت م�ساركات 
متتعت  �ل�سمنة،  يعانني 
�ل��ن�����س��اء �ل��ل��و�ت��ي �أخ���ذن 
م��ك��م��الت حت���ت���وي على 
 Lactobacillus
 r h a m n o s u s
)�أك�����رب  وزن  ب���خ�������س���ارة 
ب�������ك�������ث�������ري(، م������ق������ارن������ًة 
مب����ج����م����وع����ة �ل�����ع�����الج 
�ل��������وه��������م��������ي. ف���������س����اًل 
�ملكمالت  ت����ن����اول  ع����ن 
�ل�������غ�������ذ�ئ�������ي�������ة، ح��������ّدت 
��ستهالك  �مل�������س���ارك���ات 
�ل�������س���ع���ر�ت �حل����ر�ري����ة 
�أ����س���ب���وع���اً   12 ط�������و�ل 
�أ����س���ب���وع���اً   12 ت��ل��ت��ه��ا 
خاللها  ���س��ع��ني  �أخ����رى 
على  �حل�������ف�������اظ  �إىل 
�خل�سارة �لتي حققنها. 

نتيجة لذلك، ��ستخل�ض 
�أن �ساللة هذه  �لباحثون 

�ل�سمينات على حتقيق  �لن�ساء  )ت�ساعد  �لبكترييا خ�سو�ساً 
خ�سارة وزن م�ستد�مة(.

�أورم،  �إي��ان  �لدكتور  ين�سح  ح�سبما  نت�سرع،  �أل  يجب  ولكن 
بروف�سور متخ�س�ض يف علم �مليكروبات، و�ملناعة، و�لأمر��ض 
�أن  توؤكد  �أدل��ة  �أَر  ك��ول��ور�دو. ي�سيف: )مل  يف جامعة ولي��ة 
�لتي جتعلها  �لآليات  ما  �ل��وزن.  تعزز خ�سارة  �لربوبيوتيك 
ت�سهم يف ذلك؟ �أعتقد �أن �لربوبيوتيك ل تتمتع بتاأثري كبري 

يف هذ� �ملجال(.
�لتغذية  خبرية  �ل��ر�أي  ت�ساطره 
كاتبة  زوك��رب��روت،  تانيا  �مل��ج��ازة 
�ملبيعات  �أع��ل��ى  �أع��م��ال��ه��ا  حققت 
و�ب�����ت�����ك�����رت �ل����ن����ظ����ام �ل����غ����ذ�ئ����ي 
ب����رن����ام����ج  يف  �حل������ي������اة  ومن��������ط 
F-Factor. تقول: )ح�سبما 
�لر�هنة  �لبحوث  من  يت�سح 
�لربوبيوتيك  تناولت  �لتي 
تتو�فر  ل  �ل��وزن،  وخ�سارة 
ك��ف��اي��ة بغية  ق���وي���ة  �أدل������ة 
�لربوبيوتيك  فاعلية  دعم 
وت��������ر�ج��������ع �ل��������ده��������ون يف 
كتلته.  وم���وؤ����س���ر  �جل�����س��م 
�ملزيد  جن�����ري  �أن  ع��ل��ي��ن��ا 
�إىل  لنتو�سل  �لبحوث  من 

خال�سة مغايرة(.
تعرب عن  زوكربروت  لكن 
ُن�سرت  �هتمامها مبر�جعة 
جملة  يف   2012 ع�������ام 
�له�سمي  �جل�����ه�����از  ط�����ب 
َمن  �أن  وُتظهر  �ل�سريري 
ميلكون  �ل�����س��م��ن��ة  ي��ع��ان��ون 
بكترييا  م���ن  �أع���ل���ى  ن�����س��ب��ة 
)فيال(  �جل������د�ر  م��ت��ي��ن��ات 
مقارنة  �لع�سو�نيات،  �إىل 
�لنحالء  ب����الأ�����س����خ����ا�����ض 
بن�سبة  ي��ت��م��ت��ع��ون  �ل���ذي���ن 
�ملمكن  م��ن  فهل  معاك�سة. 
�ل��ع�����س��و�ن��ي��ات يف  ع���دد  لتعزيز 

�ل��وزن؟ هذ� ممكن، ح�سبما  �كت�ساب  �أن يحول دون  �لأمعاء 
�إىل  نحتاج  �أن��ن��ا  ت��وؤك��د  �أن��ه��ا  �إل  ه��ذه،  �لتغذية  تذكر خبرية 

�ملزيد من �لبحوث يف هذ� �ملجال �أي�ساً.
للتحكم يف  �أم��ل  �أك��رب  �أن  روك��رب��روت على  ت�سّدد  �ملقابل،  يف 
تركيبتها.  �إىل  ذل��ك  وتعزو  �لربيبيوتيك.  يف  يكمن  �ل��وزن 
قابلة  غري  بالألياف  غنية  مركبات  )�لربيبيوتيك  تو�سح: 
�ل�سم�ض  ودو�ر  �ل��ب�����س��ل  م��ث��ل  �أط��ع��م��ة  يف  ت��ت��و�ف��ر  لله�سم 
�لدرين. ويرتبط �لنظام �لغذ�ئي �لغني بالألياف بانخفا�ض 
وزن �جل�سم وتر�جع خطر �ل�سمنة(. ملا كانت �لأطعمة �لتي 
حتتوي على مقد�ر كبري من �لألياف ُت�سعرك بال�سبع مدة 
�أطول، فتتناول مقد�ر�ً �أقل من �لطعام عموماً خالل �لنهار، 
زوك���رب���روت: )عندما  تتابع  �ل����وزن.  �إىل خ�����س��ارة  ي���وؤدي  م��ا 
للبكترييا  مغذية  م��و�د  تقّدم  �لقولون،  �لربيبيوتيك  تبلغ 
�ملفيدة يف �لأمعاء، �لربوبيوتيك. وهكذ� تعمل �لربوبيوتيك 
و�لربيبيوتيك معاً لتح�ّسنا عملية �له�سم، وحتد� من خطر 

�لأمر��ض �ملزمنة، وتعزز� �لوظائف �ملناعية(.

فوائد كثرية
ز  �إذ� كانت �لربوبيوتيك تعزِّ ما  �أننا ل نعرف يقيناً  �سحيح 
ج��ه��ودن��ا خل�����س��ارة �ل����وزن، �إل �أن��ن��ا من��ل��ك وف���رة م��ن �لأدل���ة 
تربهن �أنها توؤدي �إىل ميكروبيوم ن�سيط يف �لأمعاء، ما يعود 
مكمل  تناول  ي�سهم  �سحتنا.  من  ع��دة  �أوج��ه  على  بالفائدة 

بروبيوتيك عايل �جلودة بانتظام يف:
�مل�ساد�ت  تناول  خالل  �لأمعاء  بكترييا  �سحة  ��ستعادة   •

�حليوية وبعده.
�له�سم. عملية  • حت�سني 

�ملناعة. جهاز  • تعزيز 
وعالجها. �لبويل  �جلهاز  عدوى  • تفادي 

�ليومية. �لطاقة  • زيادة 
�لب�سرة. حالة  • حت�سني 

�للتهابي. �لأمعاء  مر�ض  �أعر��ض  من  • �لتخفيف 
ي�سّعب  �لربوبيوتيك  ���س��اللت  م��ن  كبري  ع��دد  ت��و�ف��ر  لكن 
عليك �ختيار �لنوع �ملنا�سب. لذلك نن�سحك باختيار عالمة 
جتارية عالية �جلودة ت�ستهر بخربتها �لو��سعة و�سمعتها يف 
جمال �لربوبيوتيك، مثل Natural Factors. كذلك 
�لبحوث  تدعمها  ���س��اللت  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  منتج  ع��ن  �ب��ح��ث 

وتوؤدي �إىل نتائج تتالءم مع حاجاتك �ل�سخ�سية.

الربوبيوتيك... لتح�سني عملية اله�سم

�أنه نوع عد�ئي جد�ً  �إل  نادر،  �مليالنيني  �لورم  �أن  �سحيح 
�ل���وف���اة، وي��رت��ب��ط مبعدلت  ���س��رط��ان �جل��ل��د ي�سبب  م��ن 
على  ع��الوة  �لأك���رب.  �لنت�سار  و�حتمال  �لأع��ل��ى  �لوفيات 
ثم  م��ن  معاجلته عندما يطفر،  ج��د�ً  �ل�سعب  م��ن  ذل��ك، 

ي�سبح مقاوماً للعالج.
�ملناعي  �ل��ع��الج  حققه  �ل���ذي  �لأخ���ري  �ل��ت��ق��دم  �أن  �سحيح 
ح�ّسن �إىل حد كبري معدلت �لنجاة و�لنتائج يف حالة َمن 
ولكن  �مليالنيني،  �ل��ورم  من  �لطافر  �ل�سكل  ه��ذ�  يعانون 
مع  ذ�ت��ه��ا  بالفاعلية  يتجاوبون  ل  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  يتبقى 

�لعالجات �أو �لذين يعانون �ل�سرطان جمدد�ً.
قّرر �أخري�ً باحثون من جامعة كاليفورنيا بلو�ض �أجنلي�ض 
ب��روف�����س��ور متخ�س�ض يف علم  غ��ر�ي��رب،  ت��وم��ا���ض  ب��ق��ي��ادة 
من  �أك��رب  بتف�سيل  �لتحقق  و�جلزيئية،  �لطبية  �لأدوي���ة 

كيفية تبّدل هذ� �ل�سرطان ليتهرب من �لعالج.
�لعملية  )�أي  �لتمايز  عن  �لعودة  عملية  �لعلماء  تفّح�ض 
مرحلة  �إىل  �مليالنينية  �لأور�م  خاليا  فيها  ترجع  �لتي 
�أبكر من �لنمو �جليني(، و�أكت�سفو� �أن من �ملمكن تق�سيم 
�ملرحلة  وف��ق  فرعية  �أن���و�ع  �أرب��ع��ة  �إىل  �مليالنينية  �لأور�م 

�لتي بلغتها.

يتاأّثر  �لفرعية  �لأن���و�ع  ه��ذه  بع�ض  �أن  �لباحثون  �كت�سف 
بنوع من موت �خلاليا. لكن �لأكرث �أهمية �إمكان حتفيز 
�أدوية معينة. ومن  هذ� �لنوع من موت �خلاليا بو��سطة 
�مل�سادة  �ل��ع��الج��ات  �ملمكن ل���س��ت��خ��د�م ه��ذه �لأدوي����ة م��ع 
�لهرب،  �مليالنيني من  �ل��ورم  �أن مينع  �لر�هنة  لل�سرطان 
)�خللية  جملة  يف  ُن�سر  �ل��ذي  �جلديد  �لبحث  ك�سف  كما 

�ل�سرطانية(.

فرعية اأنواع   4
ين�ساأ �لورم �مليالنيني من �خلاليا �ملنتجة خل�ساب �لب�سرة 
�أو �خلاليا �مليالنينية. �أجرى �لربوف�سور غر�يرب وزمالوؤه 
حتلياًل لتعبري خاليا �لأور�م �مليالنينية �جليني. كذلك 
�خلاليا  تكنولوجيا  با�ستخد�م  ميالنينية  خاليا  �بتكرو� 

�جلذعية.
�جليني  �لتعبري  م��ق��ارن��ة  �إىل  ذل��ك  بعد  �ل��ب��اح��ث��ون  عمد 
قو�عد  من  عليه  ح�سلو�  )كما  �مليالنيني  �ل��ورم  خلاليا 

�لبيانات �جلينية �لعامة( و�خلاليا �مليالنينية.
�لأور�م  خ��الي��ا  تق�سيم  �مل��م��ك��ن  م��ن  �أن  �ل��ت��ح��ل��ي��ل  ك�����س��ف 
�جلينات  وف��ق  ف��رع��ي��ة،  جم��م��وع��ات  �أرب���ع  �إىل  �مليالنينية 

�لتي تن�سط �أو تنطفئ يف كل مرحلة من مر�حل �لتمايز. 
تذكر جنيفر ت�سوي، باحثة من جامعة كاليفورنيا بلو�ض 
)�أ�سهمت  �ل��در����س��ة:  تقرير  و�سع  على  �أ�سرفت  �أجنلي�ض 
عملية �لت�سنيف �لدقيقة هذه يف تعميق فهمنا �لتغيري�ت 
�مليالنينية  �لأور�م  خ��الي��ا  على  ت��ط��ر�أ  �ل��ت��ي  �لتدريجية 
خالل عملية �لعودة عن �لتمايز. ول �سك يف �أن هذ� �لفهم 
��ستهد�ف  بغية  �أف�سل  ��سرت�تيجية  تطوير  يف  ي�ساعدنا 

هذ� �ل�سكل من مقاومة �لعالج(.

موت اخلاليا املربمج احلديدي
حلل �لربوف�سور غر�يرب وزمالوؤه �أي�ساً �ملعدلت �ملختلفة 
م��ن مر�حل  ك��ل مرحلة  �ل���دو�ء يف  م��ن �حل�سا�سية جت��اه 
�لتمايز. وبحث �لعلماء �أي�ساً عن �أدوية ميكن ��ستخد�مها 
وحدها �أو يف خلطات معينة بغية ��ستهد�ف �ستى مر�حل 

عملية عودة �لورم �مليالنيني عن متايزه.
�كت�سف �لباحثون )ح�سا�سية مرتفعة جتاه �إطالق عملية 
موت �خلاليا �ملربمج �حلديدي �رتبطت بدرجة �لتمايز(. 
ي�سّكل م��وت �خل��الي��ا �مل��ربم��ج �حل��دي��دي ن��وع��اً م��ن موت 
�لذي  �خلاليا ميكن حتفيزه ويختلف عن موت �خلاليا 
يحدث طبيعياً )�أي موت �خلاليا �لطبيعي �لذي يح�سل 

نتيجة تطور �لكائن(.
ل �سك يف �أن لكت�ساف هذه �حل�سا�سية جتاه موت �خلاليا 
�ملربمج �حلديدي تد�عيات عالجية مهمة، ح�سبما يو�سح 

معدو تقرير �لدر��سة، 
م����وت �خل���الي���ا �ملربمج  �ل���ت���ي حت��ف��ز  �أن )�لأدوي��������ة  مب���ا 
ل�ستهد�ف  ج��ي��دة  عالجية  )م��ق��ارب��ة  ت�سّكل  �حل��دي��دي( 
قدرة خاليا �لأور�م �مليالنينية على �لتمايز وزيادة فاعلية 

�لعالجات �مل�ستهدفة و�ملناعية(.
ُت�ستخدم  عندما  �أف�سل  نتائج  �ملناعية  �لعالجات  حتّقق 
�سد خاليا متمايزة، مقارنة باخلاليا غري �ملتمايزة، كما 

يو�سح �لباحثون.
)لكن هذه �لعالجات �ملعتمدة قد حتّفز �أي�ساً عملية �لعودة 
عن �لتمايز. لذلك، عندما ُت�ستخدم مع عالجات �أخرى، 
�مل��ربم��ج �حلديدي  م��وت �خل��الي��ا  ميكن لإط���الق عملية 
�أن مينع خاليا �لورم �مليالنيني من حماولة �سلوك درب 

�لهرب هذ�(، ح�سبما يختم �لربوف�سور غر�يرب.

طريقة جديدة للتعامل مع اأورام �سرطان اجللد
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تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ 
بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال 

بطلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: 

بتاريخ : 2008/04/01  �ملودعة بالرقم: 110069 
با�سم : �سيتي غروب �نك.

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،10013 و�ي   �ن  ن��ي��وي��ورك،  �سرتيت،  جرينويت�ض   388  : وع��ن��و�ن��ه 
�لأمريكية

و�لعالن،  �لدعاية  خدمات   -35 بالفئة:  �لو�قعة  �خل��دم��ات  �أو  �ل�سلع  لتمييز  وذل��ك 
خدمات �إد�رة �لأعمال �لتجارية، خدمات ت�سيري �لعمال و�ل�سر�ف عليها بالتفوي�ض، 

خدمات �لعمال و�لن�ساطات �ملكتبية و�أعمال ون�ساطات �ملكاتب، يف �لفئة 35. 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلماية يف: 2018/04/01 وحتى تاريخ : 2028/04/01.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  5  يوليو 2018 العدد 12369

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ 
بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال 

بطلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: 

بتاريخ : 2008/04/01  �ملودعة بالرقم: 110068 
با�سم : �سيتي غروب �نك.

وعنو�نه : 388 جرينويت�ض �سرتيت، نيويورك، �ن و�ي  10013، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
�لتجارب  �لتي ت�ستخدم يف  بالفئة: 9- �لأجهزة و�لعدد و�لأدو�ت  �لو�قعة  �أو �خلدمات  �ل�سلع  وذلك لتمييز 
�لفوتوغر�يف  �لت�سوير  و�دو�ت  وع��دد  و�أج��ه��زة  �مل�ساحة،  ولأع��م��ال  �مل��الح��ة  ولأغ��ر����ض  �لعلمية  و�لأب��ح��اث 
�عطاء  �أو  و�ر���س��ال  و�لقيا�ض  �ل��وزن  و�دو�ت  وع��دد  و�جهزة  �لب�سرية،  و�لعدد  و�لأج��ه��زة  و�ل�سينماتوغر�يف، 
و�د�رة  و�أج��ه��زة وع��دد تو�سيل  و�لتعليم،  �لإن��ق��اذ  �ل���س��ر�ف(، و�ج��ه��زة وع��دد  �أو  �ل���س��ارة و�ل�سبط )�ملعاينة 
عموماً،  و�لكهرباء  �لكهربائي  بالتيار  �لتحكم  وع��دد  و�جهزة  �لكهربائي  �لتيار  وتنظيم  وجتميع  وحتويل 
�جهزة وعدد �لت�سجيل و�ر�سال �أو بث و��ستعادة ت�سجيل �ل�سو�ت �أو �ل�سور، �حلامالت �ملغنطي�سية للبيانات، 
بو�سع قطعة  �لعاملة  �لجهزة  ت�سغيل  و�أليات  �لتوماتيكية  �لبيع  ماكينات  �لت�سجيل،  و�قر��ض  ��سطو�نات 
�لبيانات  معاجلة  وجتهيز�ت  �أجهزة  �حلا�سبة،  �للت  �لنقد،  وت�سجيل  ر�سد  وماكينات  �أجهزة  فيها،  نقدية 

و�جهزة �لكمبيوتر ونحوها، �جهزة �خماد �حلر�ئق يف �لفئة 9. 
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف: 2018/04/01 

وحتى تاريخ : 2028/04/01.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ 
بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال 

بطلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة بالرقم: 110070
بتاريخ : 2008/04/01 

با�سم : �سيتي غروب �نك.
�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،10013 و�ي   �ن  ن��ي��وي��ورك،  �سرتيت،  جرينويت�ض   388  : وع��ن��و�ن��ه 

�لأمريكية
وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36- خدمات �لتامني، خدمات �ل�سوؤون 
�ملالية و�ل�سوؤون �لتمويلية، �خلدمات مبجالت وم�سائل �لتد�ولت و�لعمليات �لنقدية، 

خدمات مكاتب وكالء و�سما�سرة �لمالك �لعقارية،  يف �لفئة 36. 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلماية يف: 2018/04/01 وحتى تاريخ : 2028/04/01.
ادارة العالمات التجارية
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اإعــــــالن رقــم: 2018-48

»ADAFZ00074« :اإلغـاء الرخ�سـة رقــم
�ضاحب الرخ�ضة: ات�ص ام ار لال�ضت�ضارات ذ.م.م

HMR Consulting LLC

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

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

فعلى كل �ضخ�ص اأو جهة اأي حق اأو اعرتا�ص مراجعة املنطقة 

احلرة ملطارات اأبوظبي خالل اأ�ضبوعني من تاريخ االإعالن دون 

حتمل املنطقة اأدنى م�ضوؤولية جتاه حقوق الغري.

العدد 12369 
بتاريخ 2018/7/5

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

�إمار�تي   - �حل��ارث��ي  عبد�هلل  م�ساعد  مفرج  من  كل  فقد 
 - �حل��ارث��ي  ع��ب��د�هلل  م�ساعد  م��ف��رج  وم�����س��اع��د  �جلن�سية 
�إمار�تي �جلن�سية وحم�سن مفرج م�ساعد عبد�هلل �حلارثي 
�إمار�تية   - ناجي حم�سن  وناجية   - �جلن�سية  �إم��ار�ت��ي   -
ع��ب��د�هلل �حل��ارث��ي  -  م��ف��رج م�ساعد  �جلن�سية - وغ��وي��ه 
�إمار�تية �جلن�سية وفرجه مفرج م�ساعد عبد�هلل �حلارثي 
- �إمار�تية �جلن�سية و�مني مفرج م�ساعد عبد�هلل �حلارثي 
- ���س��ه��اد�ت ����س��ه��م ���س��ادرة م��ن �ل�����س��رك��ة �ل��ع��امل��ي��ة لز�رعة 
�ملذكورة  بال�سركة  �لت�سال  عليه  يجدها  من   . �ل�سماك 

�أعاله �و رقم 050/7825056  

    فقدان �صهادة ا�صهم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2016/2 بيع عقار مرهون                 
 

طالب �لتنفيذ:  بنك �إت�ض ��ض بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدود - فرع دبي 
�إم��ارة دبي - بردبي - مدينة دبي لالإنرتنت - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى بنك �ت�ض ��ض بي  عنو�نه : �لإم��ار�ت - 

�سي - �لطابق �لر�سي - بجو�ر �ت�ض بي �ل�سرق �لو�سط 
�ملنفذ �سده : مدينة دبي للحياه �لع�سرية - �ض ذ م م - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - �سارع �ملطينة - مبنى 

مركز �للولو - �لطابق �لأور 120 - بجو�ر فندق �سري�تون ديرة  
5.00 م�ساء ويف �لي��ام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال  2018/7/11  �ل�ساعة  نه يف يوم  �لربعاء  �ملو�فق 
وعلى  للمز�د�ت  �لم��ار�ت  �لبيع)�سركة  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  لدى  �دن��اه  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع  �سيجرى 
عن  يقل  ل  تاأمني  �ي��د�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( �للكرتوين  موقعها 
معزز�  باعرت��سه  �لتقدم  �لبيع  على  �عرت��ض  لديه  من  ولكل  �ملز�يدة  دخول  قبل  �لأ�سا�سي  �لثمن  من   20%
مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري 
ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن 
ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :  
1 -  عبارة عن �ر�ض ف�ساء - رقم �لر�ض : 1121 - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا  7 - �مل�ساحة : 9413،02 مرت مربع 
- �لقيمة �لتقديرية )12،665،100،00( درهم ، 2 -  عبارة عن �ر�ض ف�ساء - رقم �لر�ض : 1114 - �ملنطقة 
: و�دي �ل�سفا  7 - �مل�ساحة : 46266،75 مرت مربع   �لقيمة �لتقديرية )47،311013( درهم  3 - عبارة 
18219،95 مرت مربع -  7 - �مل�ساحة :  1120 - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا   عن �ر���ض ف�ساء - رقم �لر���ض : 
1113 - �ملنطقة :  4 - عبارة عن �ر���ض ف�ساء - رقم �لر���ض :  9،805،885( دره��م -  �لقيمة �لتقديرية ) 

و�دي �ل�سفا  7 - �مل�ساحة : 34312،14  مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية ) 29،546،595( درهم   
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

   �ىل �ملدعي عليه/ �سي جي �أر جي للخدمات �لفنية - �ض ذ م م - 

نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه 
�ل�ساعة  �لرب��ع��اء  ي��وم  �مل��و�ف��ق   2018/7/11 جل�سة  لها  �ملحكمة  وح��ددت 

11.00 �سباحا �لقاعة 2  

ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
لديكم من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على 

�لقل ، يف حالة تخلفكم فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
  5445/2018/13 
  5446/2018/13
  5447/2018/13
  5448/2018/13
  5449/2018/13
  5450/2018/13
  5451/2018/13
  5453/2018/13
  5469/2018/13

��سم �ملدعي
 حممد فرياد خمتار 

فخر �قبال عبا�ض 
حممد عبيد �هلل ممتاز 

حم�سن علي �ر�سد علي باد� 
حممد �سغري حممد ب�سري 

حممد �مري بت حممد 
حممد �سكيل �جنوم حممد 

��سف نو�ز �سمني خان 
حممد زبري عبد�لرحيم  

مبلغ �ملطالبة
10429  درهم + تذكرة �لعودة
13309  درهم + تذكرة �لعودة
14099  درهم + تذكرة �لعودة
15009  درهم + تذكرة �لعودة
18380  درهم + تذكرة �لعودة
16380  درهم + تذكرة �لعودة
19770  درهم + تذكرة �لعودة
9000  درهم + تذكرة �لعودة

12478  درهم + تذكرة �لعودة

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/723  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- و�حه بو�سان للتجارة �لعامه �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها  �ن �ملدعي/حممد عبد�لرحمن عبد�هلل �ملرزوقي قد 
درهم   )311263( وق��دره  مببلغ  و�لتكافل  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
ت���اري���خ:2015/5/31 وحتى  و�ل��ر���س��وم و�مل�ساريف  و�ت��ع��اب �ملحاماة و�ل��ف��ائ��دة 9% م��ن 
8.30 �ض  �ل�ساعة   2018/7/18 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 1.C.13 بالقاعة 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/1752  جتاري جزئي
�ن  �ملدعي عليه / 1- �جنيل مي�سال كاميلو�ض ماتهو جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل 
عبد�هلل  عبد�لوهاب  علي  وميثله:عبد�هلل  ما�سكارينها�ض  دينزيل  �ملدعي/�و�ستني 
�ملدعي عليه بان يوؤدي  بالز�م  �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  �ل�سويدي قد 
تاريخ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره���م   )65000( وق���دره  مبلغ  للمدعي 
�تعاب  ومقابل  و�مل�سروفات  بالر�سوم  �لز�مها  مع  �لكامل  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق 
�ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2018/7/9 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/1758  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- ��سد �هلل حممد ��سالح جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�أق��ام عليك  �سبلي خري �هلل قد  ���ض.ذ.م.م وميثله:جو�سلني  ريلوك�سون �سريفيز  �لي��د 
درهم   )297282.98( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د 
�لتام. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2018/7/12 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1688  جتاري جزئي
�ل�سيد/حم�سن  ومي��ث��ل��ه��ا  و�ل��ه��د�ي��ا  للمالب�ض  �ملن�سية  ع��ل��ي��ه/���س��رك��ة  �مل��دع��ي  �ىل 
���س��الح �ل��دي��ن �لم���ام جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/�مل��در���س��ة �لكادميية 
وميثله:�بر�هيم  �ملن�سوري  �ملطيوعي  غامن  عبيد  �ل�سيدة/عهود  ومتثلها  �جلديدة 
موؤرخ  عقد  ف�سخ  دع��وى  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �مل��ال  �بر�هيم  ح�سن 
بو�قع  قانونية  وفائدة  درهم   )137392( مببلغ  مالية  ومطالبة  بتاريخ:2014/7/8 
12% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية مع �لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف.وحددت لها جل�سة 
لذ�   ch.1.C.14:بالقاعة �ل�ساعة:08:30�ض  �مل��و�ف��ق:2018/7/18  �لربعاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2017/4266  جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- هاي �ند لل�سقق �لفندقية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
عبد�لوهاب  علي  وميثله:عبد�هلل  م.م.ح  �لتجارية  �لتدفئة  حللول  �ملدعي/لودي�سيا 
�ملنعقدة بتاريخ 2018/2/26  يف  �ل�سويدي نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها  عبد�هلل 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/لودي�سيا حللول �لتدفئة �لتجارية م.م.ح بالز�م �ملدعي 
عليها �ن توؤدي �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )43200( درهم و�لفائدة �لقانونية على ذلك �ملبلغ 
بو�قع 9% م��ن:2017/2/28 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتها �لر�سوم و�مل�ساريف وخم�سمائة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر 

با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  5  يوليو 2018 العدد 12369

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  5  يوليو 2018 العدد 12369

�ن��اىل لنيزو  �مل��دع��و /  فقد 
د�ت��ان ، �لفلبني   �جلن�سية 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)5109625( من يجده 
عليه �لت�سال بتليفون رقم  

0508048866

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / �ساهز�د رفقات 
باك�ستان     ، ع���ل���ي  رف����ق����ات 
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
)9569443( من يجده 
عليه �لت�سال بتليفون رقم  

0551291620

فقدان جواز �سفر

فقد �ملدعو / مانكاتا بيهار� 
لك�سمانا رو بيهار� ، �لهند   
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )7228743L( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0565328283

فقدان جواز �سفر
�م����ني   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�مل�������غ�������رب     ، رف�������ي�������ع�������ى 
�سفره  ج���و�ز   - �جلن�سية 
 )0378358( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0544904744

فقدان جواز �سفر

فقد �ملدعو / حممد ماهر 
�لردن     ، �ل�سقري�ت  علي 
�سفره  ج���و�ز   - �جلن�سية 
 )622499O( رق�����م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0508206891

فقدان جواز �سفر
�رجا  ياتى   / �ملدعو  فقد 
�ندوني�سيا     ، ���س��اه��ي��ه��ان 
�سفره  ج���و�ز   - �جلن�سية 
 )910265( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0508844722

فقدان جواز �سفر

�سكينا  �مل�������دع�������و/  ف����ق����د 
�ثيوبيا     ، �ب��ر�ه��ي��م  جيمال 
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
)4604522( من يجده 
عليه �لت�سال بتليفون رقم  

0506223261

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د �مل��������دع��������و/ رو������س�����ي 
�وغ��������ن��������د�   ، ن��������ام��������وج��������ا 
رقم  �سفره  ج��و�ز  �جلن�سية 
)B1256084( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
�قرب  �و  �وغ���ن���د�  ب�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

�هلل خان  �سابر  �ملدعو/  فقد 
باك�ستان   ، خ����ان  �هلل  ن��ق��ي��ب 
رقم  ���س��ف��ره  ج����و�ز  �جلن�سية 
 )M V 4 1 2 6 6 1 1 (
ي����ع����رث  مم����������ن  ي��������رج��������ى   -
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
مركز  �ق��رب  �و  �لباك�ستانية 

�سرطة بالمار�ت.

فقدان �صهادة اأ�صهم تفقدان جواز �سفر
�سامل  جمعه  بطي  يعلن 
�مل����ح����ريب����ي ع����ن ف���ق���د�ن 
�سهادة ��سهم  �عمار على 
من يجدها �لت�سال برقم 
 0 5 0 4 1 4 1 4 9 4
جمعه  ب���ط���ي  �ل�������س���ي���د/ 

�سامل �ملحريبي

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  5  يوليو 2018 العدد 12369
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املال والأعمال

تفاهم بني دبي لل�سلع املتعددة 
ومركز اأ�ستانا املايل الدويل

•• دبي -وام:

وقع مركز دبي لل�سلع �ملتعددة �ملنطقة �حلرة �لر�ئدة يف �لعامل و�ملخت�سة 
وهو  �ل��دويل  �مل��ايل  �أ�ستانا  مركز  تفاهم- مع  -مذكرة  و�مل�ساريع  بالتجارة 
�لأورو�آ�سيوي  �لقت�سادي  و�لحت��اد  و�لقوقاز  �لو�سطى  لآ�سيا  مايل  مركز 

و�ل�سرق �لأو�سط وغرب �ل�سني ومنغوليا و�أوروبا.
لل�سلع  دبي  ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �سليم  بن  �أحمد  من  كل  �ملذكرة  وقع 
�ملتعددة و�لدكتور كري�ت كليمبتوف حاكم مركز �أ�ستانا �ملايل �لدويل وذلك 
على هام�ض �ملنتدى �لقت�سادي �لإ�سالمي يف �أ�ستانا لعام 2018 بح�سور 
عمدة  �إ�سيكي�سيف  و�أ�سيت  مينيخانوف  ر�ستم  تتار�ستان  جمهورية  رئي�ض 

�أ�ستانا و �لدكتور بندر �حلجار رئي�ض �لبنك �لإ�سالمي للتنمية.
ومبوجب مذكرة �لتفاهم يلتزم �لطرفان باإن�ساء من�سات للتعاون وتطوير 
�خلدمات �ملالية و�ملهنية مبا يتما�سى مع �أف�سل �ملمار�سات �لدولية ويت�سمن 

�لتفاق �أي�سا تبادل �خلرب�ت فيما يتعلق بتجارة �ل�سلع.
وتهدف �ملذكرة �إىل توطيد �لعالقات بني مركز �أ�ستانا �ملايل �لدويل و�أع�ساء 
بور�سة دبي للذهب و�ل�سلع �لبور�سة �لأكرب و�لأكرث تنوعا يف جمال تد�ول 
�مل�ستقات يف �ل�سرق �لأو�سط ومن�سة تر�يدفلو وهي من�سة على �لإنرتنت 

لت�سجيل حيازة وملكية �ل�سلع يف مر�فق �لتخزين يف دولة �لإمار�ت.
�أ�ستانا  �أحمد بن �سليم عن �سعادته بتوقيع هذه �ملذكرة مع مركز  و�أع��رب 
�لعالقات بني  �ل��دويل مبا ميثل ف�سال جديد� مثري� لالهتمام يف  �مل��ايل 

مركز دبي لل�سلع �ملتعددة وجمتمع �لأعمال �لكاز�خي.
�لأعمال  �أمام ممار�سة  “مع وجود تفوي�ض و��سح لإز�ل��ة �حلو�جز  وقال: 
�لتجارية وتدفق �لتجارة �لعاملية عرب دبي يلتزم مركز دبي لل�سلع �ملتعددة 
�أنحاء  جميع  يف  �ل�سرت�تيجيني  �ل�سركاء  مع  �لتجارية  �لعالقات  بتعزيز 

�لعامل«.

مليارات درهم �سيولة فائ�سة   7
�سحبها »املركزي« خالل مايو

•• اأبوظبي-وام:

عاد م�سرف �لإمار�ت �ملركزي ل�سحب �ل�سيولة �لفائ�سة من �ل�سوق خالل 
7 مليار�ت درهم وفق ر�سده لإد�رة  �ملا�سي وبقيمة بلغت نحو  �سهر مايو 

�ل�سيولة لدى �جلهاز �مل�سريف و�ل�سوق ب�سكل عام.
وجاءت عودة �مل�سرف �ملركزي جمدد� ل�سحب �ل�سيولة �لفائ�سة من �ل�سوق 
بعدما جلاأ يف �سهر �أبريل �ملا�سي ل�سخ نحو 16.1 مليار درهم من �ل�سيولة 
لدى �جلهاز �مل�سريف وعلى �لنحو �لذي ين�سجم مع �ل�سيا�سية �لنقدية �لتي 

يتوىل تنفيذها يف دولة �لإمار�ت.
ويف ظل جلوء �مل�سرف �ملركزي ل�سحب �ل�سيولة �لفائ�سة من �ل�سوق.. فقد 
�ساهم ذلك يف �رتفاع ر�سيده من �سهاد�ت �لإيد�ع من 118.2 مليار درهم 

خالل �أبريل �إىل 125.2 مليار درهم مع نهاية �سهر مايو �ملا�سي.
�مل�سرف  ي�ستخدمها  �ل��ت��ي  �لأدو�ت  م��ن  و�ح���دة  �لإي����د�ع  ���س��ه��اد�ت  وتعترب 
�لقت�ساد  يف  �ل�سيولة  و�إد�رة  �لنقدية  �سيا�سته  �أه���د�ف  لتحقيق  �مل��رك��زي 
�لنقد يف  �أخ��رى ت�ساهم يف جلها ب�سبط حركة  �أدو�ت  �إىل  �إ�سافة  �لوطني 

�ل�سوق �ملحلي.
لدى  �ل�سيولة  �إد�رة  يف  �ملركزي  �مل�سرف  بحركة  �خلا�ض  �ملوؤ�سر  وبح�سب 
�جلهاز �مل�سريف من خالل ��ستخد�م �أد�ة �سهاد�ت �لإيد�ع.. �سهد �سهر يناير 
من �لعام 2018 عمليات �سخ حيث �نخف�ض ر�سيد �ل�سهاد�ت �إىل 132.4 

مليار درهم مقارنة مع 135 مليار درهم يف دي�سمرب من �لعام 2017.
�أما يف �سهر فرب�ير فقد عاد �ملركزي ل�سخ �ل�سيولة جمدد� بقيمة بلغت 4 
مليار�ت درهم قبل �أن يرجع مرة �أخرى يف �سهر مار�ض حل�سب 6 مليار�ت 

درهم من فائ�ض توفر منها لدى �جلهاز �مل�سريف.
وخالل �أبريل.. قام �مل�سرف �ملركزي باأكرب عملية �سخ لل�سيولة خالل �لعام 
2018 وبقيمة بلغت نحو 16.1 مليار درهم ما �أدى �إىل �نخفا�ض ر�سيد 

�سهاد�ت �لإيد�ع لديه �إىل م�ستوى 118.2 مليار درهم.

»جمارك عجمان« تطلع على 
اإجنازات جمارك البحرين

•• عجمان-وام: 

�ل�سيخ حممد  برئا�سة  �مليناء و�جلمارك يف عجمان  د�ئ��رة  �لتقى وفد من 
�لبحرين معايل  �لد�ئرة خالل زيارته مملكة  �لنعيمي رئي�ض  بن عبد�هلل 
تر�سيخ  �إط��ار  يف  وذل��ك  �جلمارك  رئي�ض  خليفة  �آل  حمد  بن  �أحمد  �ل�سيخ 
�لعمل �مل�سرتك بني �إد�ر�ت �جلمارك وتبادل �خلرب�ت مبا يحقق �مل�سلحة 

�مل�سرتكة بني �جلانبني . 
�إجناز�ت  �لوفد - خالل �لجتماع �لذي عقد بني �جلانبني - على  و�طلع 
و��ستمع  تعريفي  فيلم  خ��الل  م��ن  �لبحرين  مملكة  يف  �جل��م��ارك  ���س��وؤون 
نظام  تد�سني  بينها  وم��ن  �مل�ستجد�ت �جلمركية  �آخ��ر  ح��ول  و�ف  �سرح  �إىل 
�لتخلي�ض �جلمركي لل�ساحنات “ دربك خ�سر” �إ�سافة �إىل نظام �لتخلي�ض 

�لإلكرتوين “ �أفق«. 
و�أ�ساد �ل�سيخ حممد بن عبد�هلل �لنعيمي بالإجناز�ت �لتي حققتها مملكة 
�لثانية  �لعالقات  وتوطيد  �لزيارة  وبنتائج  �جلمركي  �ملجال  يف  �لبحرين 
بني �جلانبني .. م�سري� �إىل �أن �لوفد �طلع على �لأنظمة �جلمركية �ملطبقة 
�ل�ستري�د  عمليات  لت�سهيل  �أطلقتها  �لتي  و�ملبادر�ت  �لبحرين  جمارك  يف 
بن  خليفة  ميناء  �جل��م��ارك  مبني  يف  �لعمل  �سري  �إىل  �إ�سافة  و�لت�سدير 
“�أفق”  نظام  و��ستخد�م  و�لأق�سام  �لإد�ر�ت  و�خت�سا�سات  ومهام  �سلمان 

ومر�حل عمليات �لتخلي�ض �جلمركي. 
و�أو�سح �أن هذه �لزيار�ت تهدف لالطالع على �لرب�مج و�لأنظمة �ملتبعة يف 
�إد�ر�ت �جلمارك و�ل�ستفادة من �خلرب�ت و�ملبادر�ت وتطبيق �لأف�سل منها 

يف �سري �لعمل يف ميناء وجمارك عجمان. 
ر�فق �ل�سيخ حممد بن عبد�هلل �لنعيمي وفد �سم كل من حممد �لعو�سي 
�أنظمة  ق�سم  رئ��ي�����ض  �مل���رزوق���ي  وي��ح��ي��ى  �جل��م��رك��ي��ة  �ل�����س��وؤون  �إد�رة  م��دي��ر 
�ملعلومات وعلي ر��سد رئي�ض ق�سم �لتخلي�ض �جلمركي و�سيف �سامل �لكتبي 

رئي�ض ق�سم �لمن يف �مليناء. 

»مركز دبي للهيئات القت�سادية واملهنية« ي�سجل
% منوًا يف اأعداد الهيئات امل�سجلة منذ بداية العام احلايل  38 

•• دبي-الفجر: 

�لقت�سادية  للهيئات  دبي  “مركز  �أعلن 
 2014 ع���ام  ت��اأ���س�����ض  �ل���ذي  و�ملهنية”، 
ك���م���ب���ادرة م�����س��رتك��ة ب���ني غ���رف���ة جتارة 
و�سناعة دبي ود�ئرة �ل�سياحة و�لت�سويق 
ب��دب��ي وم��رك��ز دب���ي �لتجاري  �ل��ت��ج��اري 
�ل���ع���امل���ي، ع���ن من���و م��ل��ح��وظ يف �أع�����د�د 
�لهيئات �لدولية �مل�سجلة خالل �لن�سف 
ن�سبته  بلغت  �حل���ايل  �ل��ع��ام  م��ن  �لأول 
%38، حيث �ن�سم �إىل �ملركز 58 هيئة 
مرخ�سة ومت ��ستالم 16 طلباً للح�سول 

على �لع�سوية منذ بد�ية �لعام. 
�مل�سجلة  �لر�سمية  �لهيئات  �سمن  وم��ن 
و�جلمعية  �ل���ط���اق���ة،  م��ع��ه��د  ح���دي���ث���اً، 
�لبولية،  �مل�����س��ال��ك  جل���ر�ح���ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل���دول���ي���ني، وجمل�ض  �مل���درب���ني  و�حت�����اد 
و�جلمعية  �ل��ط��ري�ن،  ل�سالمة  �خلليج 
�لدولية للفعاليات �حلية )�إيليا( �ل�سرق 
�لأو�سط وهي �جلمعية �خلا�سة بتطوير 

�لفعاليات.
وي��اأت��ي ه���ذ� �ل��ن��م��و �ل��ك��ب��ري ع��ل��ى خلفية 
للهيئات  دب��������ي  “موؤمتر  ت���ن���ظ���ي���م 
�لقت�سادية و�ملهنية” �لأول يف دي�سمرب 
حيوية  من�سة  ���س��ك��ل  و�ل����ذي   ،2017

للتو��سل وتبادل �ملعرفة لتعزيز �لتقدم 
ع����رب خم��ت��ل��ف �ل���ق���ط���اع���ات م����ن خالل 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني يف هذه  �مل�������در�ء  ت���و�����س���ل 
وهيئات  �حل��ك��وم��ة  ممثلي  م��ع  �لهيئات 
وكذلك  و�ل��ط��الب  �جلامعي  �لتدري�ض 

�ملهنيني �ملهتمني بتاأ�سي�ض �لهيئات.
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ك��اظ��م،  ع�����س��ام  وق���ال 
�ل�سياحي  ل��ل��ت�����س��وي��ق  دب�����ي  مل���وؤ����س�������س���ة 
مهماً  دور�ً  �لهيئات  “تلعب  و�لتجاري: 
يف رح��ل��ة ت��ط��ور م��دي��ن��ت��ن��ا، ك��ون��ه��ا تعد 
وتطور  �ملعرفة  لنقل  حم��ف��ز�ت  مبثابة 
�لقطاعات. ونقوم من خالل مركز دبي 

بت�سهيل  و�ملهنية،  �لقت�سادية  للهيئات 
جدول �أعمال هذ� �لتحول، ونعمل ب�سكل 
متناغم لإن�ساء نظام بيئي للهيئات من 
�لنمو  ه��ذ�  وي�سكل  �ل��ن��م��و،  تعزيز  �أج���ل 
�إيجابية  خ��ط��وة  �لت�سجيل  يف  �مل��ت�����س��ارع 
نحو �ل�ستفادة من �إمكانات دبي كمركز 

عاملي للمعرفة وفعاليات �لأعمال«.
�إد�رة  م���دي���ر  �ل��ه��ا���س��م��ي،  ح�����س��ن  وق�����ال 
�ل���ع���الق���ات �ل���دول���ي���ة يف غ���رف���ة جت���ارة 
عديدة  ف��ر���ض  “تربز  دب����ي:  و���س��ن��اع��ة 
للهيئات �لقت�سادية و�ملهنية للم�ساهمة 
يف من��و وت��ط��ور �قت�ساد دول��ة �لإم���ار�ت 

جمالت  يف  وخ�سو�ساً  �ملتحدة  �لعربية 
�مل�ستقبلية  و�ل�������س���ن���اع���ات  �لأب�����ح�����اث 
�ملعارف  وت���ب���ادل  �لأك���ادمي���ي  و�مل��ج��ت��م��ع 
ون��ت��ط��ل��ع للعمل  �مل��ت��ن��وع��ة.  و�خل������رب�ت 
و�سركائنا  �أع�سائنا  مع  جنب  �إىل  جنباً 
�لقت�سادية  �لهيئات  لالرتقاء مبجتمع 
لالإمارة  و�ل���رتوي���ج  دب����ي،  يف  و�مل��ه��ن��ي��ة 
ك��م��رك��ز ����س��رت�ت��ي��ج��ي ت�����س��ت��خ��دم��ه هذه 
�أ�سو�ق  يف  ح�����س��وره��ا  ل��ت��ع��زي��ز  �ل��ه��ي��ئ��ات 

�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا«.
�لأول  �ل���ن���ائ���ب  ج���ل���ف���ار،  م���اه���ر  وق������ال 
للرئي�ض يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي: 

�لتجاري  دب���ي  م��رك��ز  يف  ن��ف��خ��ر  “نحن 
لالأفر�د  ت�سمح  من�سة  بتوفري  �لعاملي 
و�مل��وؤ���س�����س��ات ب��ال��ت��و����س��ل، و�مل�����س��اه��م��ة يف 
�لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لق��ت�����س��ادي��ة  �لتنمية 
�سهده  �لذي  �لنمو  �إن  �ملتحدة.  �لعربية 
مركز دبي للهيئات �لقت�سادية و�ملهنية 
يف �لن�سف �لأول من عام 2018 ي�سهد 
على ذلك، خا�سة و�أن �لزيادة جاءت على 
دبي  ملركز  �لأول  �مل��وؤمت��ر  �إق��ام��ة  خلفية 
مركز  يف  و�ملهنية  �لقت�سادية  للهيئات 

دبي �لتجاري �لعاملي«. 
للهيئات  دب����ي  م��رك��ز  ت��اأ���س��ي�����ض  وج����رى 
للزيادة  ��ستجابة  و�ملهنية  �لقت�سادية 
�لكبرية يف �لطلب على م�ساركة �لهيئات 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  يف 
و�ل�����س��رق �لأو����س���ط، ح��ي��ث ي��ق��دم �ملركز 
�لر�غبني  �لأع�������س���اء  ل��ك��اف��ة  �مل�����س��اع��دة 
فروع  �أو  لهم  متثيلية  مكاتب  بتاأ�سي�ض 
يف دبي. كما يهدف �ملركز ب�سكل رئي�سي 
و�لتعليم  للحو�ر  من�سة  ي�سبح  �أن  �إىل 
�لفر�ض  با�ستك�ساف  �ملهتمني  كافة  بني 
يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�مل�ساهمة يف 
نهاية �ملطاف يف بناء دفع �قت�ساد �ملعرفة 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�سبه 

�جلزيرة �لعربية ب�سكل �أو�سع.

 يف الدورة الوزارية الثالثني لالإ�ضكوا يف دار االأمم املتحدة يف بريوت

اأبو غزالة ي�سدد على �سرورة تبني التكنولوجيا كاأحد امل�سادر »الطبيعية« اجلديدة
  •• بريوت -الفجر: 

دع��ا �سعادة �ل��دك��ت��ور ط��الل �أب��و غ��ز�ل��ة �إىل 
�حت�سان جّدي للتطور �لتكنولوجي موؤكد� 
قطاع  �أك���رب  ث��ال��ث  ت�سكل  �لتكنولوجيا  �أن 
�قت�سادي يف �لعامل وهي �لأد�ة �لتي تعتمد 

عليها �لقطاعات �لقت�سادية عامليا. 
�للجنة  يف  ك��م��ت��ح��دث  م�����س��ارك��ت��ه  وخ�����الل 
�آ�سيا  ل��غ��رب��ي  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �لق��ت�����س��ادي��ة 
�لتي  �لثالثني  �ل��وز�ري��ة  �ل��دورة  )�ل�سكو�( 
ب����ريوت،  يف  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  د�ر  يف  ع��ق��دت 
رك���ز �ل��دك��ت��ور �أب���وغ���ز�ل���ة ع��ل��ى ح��ق��ي��ق��ة �أن 
�أ�����س����ا�����ض تطور  �أ����س���ب���ح���ت  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وجود  �أ�سا�ض  و�أنها  �لعامل  يف  �لقت�ساديات 
�آبل  مثل  �لعمالقة  �ل�����س��رك��ات  م��ن  �لكثري 
وغوغل و�م��ازون. وق��ال: مل يعد �لقت�ساد 
وع�سر  �جلغر�فية،  باحلدود  مقيد�  �لعاملي 
ي�ستطيع  �سخ�ض  �أي  �أن  يعني  �لن���رتن���ت 
لديه  ك����ان  �إذ�  م��ع��رف��ة  ع���ام���ل  ي�����س��ب��ح  �أن 
�ل�����س��غ��ف و�حل���م���ا����ض. وت��ت��وف��ر �ل��ك��ث��ري من 
يف  وعلينا  �لرقمية  �لتكنولوجية  �لفر�ض 

ه���ذه �مل��ن��ط��ق��ة م���ن �ل���ع���امل �ل���س��ت��ف��ادة من 
�أن ن��ك��ون ق��ادري��ن على  ه��ذ� �ل��و�ق��ع. يجب 
مبعرفة  يتمتعون  معرفة”  “عمال  خ��ل��ق 
�أجل  م��ن  �لتكنولوجيا  جم��ال  يف  متقدمة 
�لرقمي.  �لعاملي  �لقت�ساد  متطلبات  تلبية 
�لتوجه  فاإن هذ�  �أبوغز�لة،  للدكتور  ووفقا 
�سيعمل على تعزيز �ملنطقة �لعربية وي�ساعد 
يف �لق�ساء على �لفقر ودعم �ملو�طن لي�سبح 
لعبا موؤثر� على م�ستوى �لعامل. و�أكد على 
قوة �لعقل �لب�سري يف قيادة �لإبد�ع، جمدد� 
وقال:  �لذكية.  و�لعقول  �مل���ر�أة  بقوة  ثقته 
ونحن  �ل��ق��ادم��ة  �لأج���ي���ال  �أم���ه���ات  “�إنهن 
�إليه  يحتجن  ما  كل  باإعطائهن  لهن  ندين 
م��ن �أج���ل �ل��ن��ج��اح. �إن �ل��ع��امل �ل��ي��وم يقوم 
�أن  وي��ج��ب  �لتكنولوجية  �لب��ت��ك��ار�ت  ع��ل��ى 
نلعب دور� مهما يف هذ� �ملجال كي ي�ستطيع 
�قت�سادنا �لبقاء ومن �أجل �أن جند لنا مكانا 
�ل���ع���امل.« ووف��ق��ا للدكتور  �ق��ت�����س��اد�ت  ب��ني 
�أبوغز�لة فاإن �لتعليم �لرقمي �أ�سبح عامال 
علينا  وق���ال:  �ملجتمعات  متكني  يف  حيويا 
�لبتعاد عن �لأ�ساليب �لقدمية و�لتقليدية 

لتبني  �لتعليمية  �لأنظمة  ودفع  �لتعليم  يف 
من  و�ل���س��ت��ف��ادة  �لرقمي  �لتعليم  و�ع��ت��م��اد 
�أن  وباعتبار  �لعامل.  �خل��رب�ء على م�ستوى 
م�ستقبل  و�إي��ج��اد  ه��و جوهر خلق  �لب��ت��ك��ار 
ظهور  عن  �أبوغز�لة  �لدكتور  �أعلن  �أف�سل، 

قادم جديد �ىل قطاع �لتعليم.
نوعا  �أن�ساأنا  �حلاجة،  ه��ذه  “لتلبية  وق��ال: 
ج���دي���د� م���ن �جل���ام���ع���ات، �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل 
ت���خ���ري���ج م���ب���دع���ني وت�����س��م��ى ك��ل��ي��ة طالل 
�أب���وغ���ز�ل���ة �جل��ام��ع��ي��ة ل��الب��ت��ك��ار ح��ي��ث لن 
�لتعليمية  �ملوؤ�س�سة  هذه  من  طالب  يتخرج 
�ل �إذ� قام بابتكار منتج �أو خدمة جديدة ذ�ت 

�سلة بتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت«. 
جلامعتي  زي�����ار�ت�����ي  “وخالل  و�أ������س�����اف 
�أهمية عدم  �أك��دت على   ،MIT و  ه��ارف��رد 
حيث  “ورقيني”  تقليديني  طالب  تخريج 
�لتعليم  يف  �جلديد  �ملفهوم  ه��ذ�  من  ذهلو� 
�أبوغز�لة  ط���الل  ك��ل��ي��ة  و���س��ت��وف��ر  �ل���ع���ايل. 
متقدمة  خم���ت���رب�ت  ل��الب��ت��ك��ار  �جل��ام��ع��ي��ة 
ل���الب���ت���ك���ار، و�ل����ق����درة ع��ل��ى �ل���ت���و�����س���ل مع 
متقدم  تكنولوجي  وتعليم  دول��ي��ني  خ��رب�ء 

لهذه  لالنت�ساب  يتاأهلون  �ل��ذي��ن  لأول��ئ��ك 
�لروؤية  ميتلكون  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  �جل��ام��ع��ة، 
ل��ت��ط��وي��ر خ���دم���ات وم��ن��ت��ج��ات ت��ع��ت��م��د على 
“هناك  و�أ���س��اف:  �جل��دي��دة.«  �لتكنولوجيا 
�مل��ب��دع��ة يف منطقتنا  �ل��ع��ق��ول  �ل��ك��ث��ري م��ن 
يحتاجون  �ل��ذي��ن  �ملبتكرين  م��ن  و�ل��ك��ث��ري 
�ل��ب��ي��ئ��ة �مل��ن��ا���س��ب��ة ل��ي��ب��دع��و�. ك��ل م��ا نحتاج 
�أو  في�سبوك  مثل  تطبيق  تطوير  ه��و  �ل��ي��ه 
ت�سعنا  �أخ��رى  تكنولوجيا  �أي  �أو  �ب  و�ت�ض 
هو  م��ا  �لعاملية.  �لتكنولوجيا  خ��ارط��ة  على 
غ��وغ��ل؟ ه��و ع��ب��ارة ع��ن ب��رجم��ي��ة حا�سوب 
ف��ق��ط. وب��ال��رغ��م م��ن ذل����ك، ف����اإن عائد�ته 
ت��ف��وق �ق��ت�����س��ادي��ات �ل��ك��ث��ري م���ن �ل�����دول يف 
�أبوغز�لة:  �ل��دك��ت��ور  وخ��ت��م  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا.«   
م��و�رد جمموعة  �أ�سع جميع  �سخ�سيا  “�أنا 
�لطالب  وخدمة  مل�ساعدة  �أبوغز�لة  ط��الل 
يف  وعر�سها  �لب��د�ع��ات  ه��ذه  مثل  لتطوير 
�أو  �ملنتج  خ��الل تطوير  �سو�ء من  �لأ���س��و�ق 
�لفكرية  �مللكية  حقوق  حماية  �أو  ت�سميمه 
ن��ح��ن ل نحتاج  �ل��ت�����س��وي��ق.  ب��الإ���س��اف��ة �ىل 
�لبذور  زرع  علينا  تقليديني،  خريجني  �ىل 

•• اأبوظبي- وام: 

�مل�ستوى  رفيع  بوفد جت��اري  �لم���ار�ت  دول��ة  �ساركت 
�لذي  لال�ستثمار  �ل����دويل  ك��از�خ�����س��ت��ان  �ج��ت��م��اع  يف 
هام�ض  على  موؤخر�  كاز�خ�ستان  حكومة  ��ست�سافته 
�لح��ت��ف��ال ب��ال��ذك��رى �ل��ع�����س��ري��ن ل��ت��اأ���س��ي�����ض مدينة 

“�أ�ستانة” عا�سمة جمهورية كاز�خ�ستان.
�ل��ه��ائ��ل��ة و�لفر�ض  �لإم��ك��ان��ي��ات  ون��اق�����ض �لج��ت��م��اع 
�لكاز�خ�ستاين  �لق��ت�����س��اد  ي��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �ل���و�ع���دة 
�لأخرية  �ل�سنو�ت  خالل  مت�سارعاً  من��و�ً  �سهد  �ل��ذي 
�لفريدة  �ل�ستثمارية  �لبيئة  على  �ل�سوء  �سلط  كما 
�لتي تتمتع بها و�أهمية �مل�ساركة �لدولية يف �ملر�حل 

�لقادمة من تطوير مدينة �أ�ستانة. ويعك�ض �لحتفال 
“�أ�ستانة”  م��دي��ن��ة  ل��ت��اأ���س��ي�����ض  �ل��ع�����س��ري��ن  ب��ال��ذك��رى 
كاز�خ�ستان  جمهورية  حتمله  �لذي  �لكبري  �لطموح 
حموري  دور  لعب  �إىل  ت�سعى  فتية  دول��ة  باعتبارها 
�سمن م�سروع “�حلز�م و�لطريق” �لذي يربط بني 

�قت�ساد�ت �أوروبا و�سرق �آ�سيا.
و�أكد �سعادة �لدكتور حممد �أحمد بن �سلطان �جلابر 
�سفري �لدولة لدى جمهورية كاز�خ�ستان حر�ض دولة 
�لمار�ت على �مل�ساركة يف �جتماع كاز�خ�ستان �لدويل 
�لأعمال  رج��ال  لال�ستثمار من خالل جمموعة من 
�لإمار�تيني �لذين ميثلون عدة قطاعات ��ستثمارية 
و�مل�ساركة �أي�سا يف �فتتاح �ملركز �ملايل يف مدينة �أ�ستانة 

و�حتفالتها مبرور 20 عاما على �ختيارها عا�سمة 
جلمهورية كاز�خ�ستان وذلك يف ظل �لزخم �مللمو�ض 
�لكاز�خ�ستانية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لعالقات  ت�سهده  �ل��ذي 
�أو��سر �لتعاون �لثنائي  �ملتبادلة يف توطيد  و�لرغبة 
ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت ومت��ا���س��ي��ا مع 

توجيهات �لقيادة �لر�سيدة لدولة �لإمار�ت.
�سفري  �سريف  ���س��ع��ادة خ���ري�ت لم��ا  ق��ال  م��ن جانبه 
�جتماع  �ن  �ل���دول���ة  ل����دى  ك��از�خ�����س��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
ثمينة  فر�سة  ق��دم  لال�ستثمار  �ل��دويل  كاز�خ�ستان 
للم�ستثمرين �لدوليني للتعرف على �ملز�يا و�لفر�ض 
بتحقيق  ملتزمة  ك��دول��ة  كاز�خ�ستان  تقدمها  �لتي 
معدلت منو ثابتة وت�سعى �إىل تعميق عالقاتها مع 

�سركائها �لدوليني. و�أ�ساف “ ت�سعى كاز�خ�ستان �إىل 
فتح �آفاق جديدة للتعاون �لتجاري و�ل�ستثماري مع 
�ل�سركاء  �أب��رز  دول��ة �لإم���ار�ت باعتبارها و�ح��دة من 
و�ل���س��ت��ث��م��ار�ت يف منطقة  �ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة  يف 
�ملتبادلة  �لتجارة  �رتفع حجم  �لأو�سط حيث  �ل�سرق 
 2017 يف  دولر  م��ل��ي��ون   643 �إىل  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
�ن  ..م����وؤك����د�   “ ب��امل��ائ��ة   72 بن�سبة  من����و�ً  م�سجلة 
حكومة كاز�خ�ستان ل تدخر جهد�ً يف �لرتقاء باملناخ 
�ل�ستثماري وتعزيز ثقة �مل�ستثمرين ورجال �لأعمال 
قدم  �لذي  كاز�خ�ستان  باقت�ساد  و�لعاملية  و�ل�سركات 
منوذجاً تنموياً يحتذى به على م�ستوى منطقة �آ�سيا 

�لو�سطى.

�ل��ي��وم م��ن �أج���ل جني �ل��ف��و�ئ��د غ���د�. علينا 
�عتماد خطة  ومع  �لبتكار.«  بركب  �للحاق 
�لتنمية �مل�ستد�مة لعام 2030، مت حتديد 
للق�ساء  �سرورية  باعتبارها  �لتكنولوجيا 
�لق��ت�����س��اد وحماية  وت��ن��م��ي��ة  �ل��ف��ق��ر  ع��ل��ى 
على  �لإ�سكو�  ت�سر  ذل��ك  ولتحقيق  �لبيئة، 
م��ن خالل  �لإن��ت��اج��ي��ة  م��ك��ا���س��ب يف  حتقيق 
�لتوزيع  م��ع  م��ت��و�زن��ة  ت��ك��ون  �لتكنولوجيا 
�لعادل للنمو و�مل�ساركة �ل�ساملة على جميع 
منرب�  �لوز�رية  �جلل�سة  ومتثل  �مل�ستويات. 
ملناق�سة �لإجر�ء�ت �ملطلوبة من �حلكومات 
و�ل���ق���ط���اع �خل����ا�����ض و�مل���ج���ت���م���ع �مل������دين يف 
�لتطور  ملتطلبات  ��ستجابة  �لعربية  �ل��دول 
لتعظيم  �لعامل،  يجتاح  �ل��ذي  �لتكنولوجي 
خماطر  وتقليل  �مل�ستد�مة  �لتنمية  فو�ئد 
�إ�ساءة �ل�ستخد�م و�لتاأثري �ل�سلبي �ملحتمل 

و�لعمل مع �حلكومات يف �ملنطقة �لعربية.
و�سارك يف �جلل�سة كمتحدثني ممثلون عن 
�إىل  بالإ�سافة  �مل���دين،  و�ملجتمع  �حلكومة 
و�لأكادمييني  �خلا�ض  �لقطاع  عن  ممثلني 

و�ل�سباب.

بور�سة دبي للذهب وال�سلع تو�ّسع �سّلة ال�سمانات الحتياطية بال�سراكة مع بنك �ستاندرد ت�سارترد

الإمارات ت�سارك يف اجتماع كازاخ�ستان الدويل لال�ستثمار

•• دبي-الفجر:

و�ل�سلع  ل��ل��ذه��ب  دب����ي  ب��ور���س��ة  �أع��ل��ن��ت 
بخدمات  �مل��خ��ت�����س��ة  �ل��ت��اب��ع��ة  و���س��رك��ت��ه��ا 
�ل���ط���رف �مل��ق��اب��ل �مل����رك����زي، ���س��رك��ة دبي 
ملقا�سة �ل�سلع، �أن �أع�ساء �ملقا�سة �أ�سبحو� 
�ملالية  �لأور�ق  تقدمي  على  �لآن  قادرين 
�حتياطية.  ك�سمانات  �ملعتمدة  �لعاملية 
�ل�سمانات،  �سّلة  تو�سيع  لعملية  ودع��م��اً 
خدمات  ت�سارترد  �ستاندرد  بنك  �سيقدم 
�لإ�سافية  �ل�سيغة  ل��ه��ذه  �لإي����د�ع  �إد�رة 
من �ل�سمانات، كما �سيكون م�سوؤوًل عن 

حماية �لأ�سول.
وي��ق��وم �أع�����س��اء �مل��ق��ا���س��ة يف ���س��رك��ة دبي 
�سمانات  بتقدمي  حالياً  �ل�سلع  ملقا�سة 
تد�ولتهم  ه��و�م�����ض  م��ق��اب��ل  �ح��ت��ي��اط��ي��ة 
وود�ئع  بنكية،  و�سمانات  نقدية،  ب�سيغة 
لأج����ل، و���س��م��ان��ات ���س��ب��ائ��ك ع��ل��ى من�سة 
ه���ذه  م�����ع  ل���ك���ن���ه���م   ،Tradeflow
�خلطوة �سيكونون قادرين على ��ستخد�م 

�لربيطانية  �خل��زي��ن��ة  و���س��ن��د�ت  �أذون����ات 
�ملالية  �لأور�ق  من  وغريها  و�لأمريكية 
و�سوف  �ل��ث��اب��ت.  �ل���دخ���ل  ذ�ت  �مل��ع��ت��م��دة 
�لحتياطية  �ل�����س��م��ان��ات  ���س��ل��ة  ت�����س��اع��د 
�لأع�ساء على توظيف مو�ردهم  �ملو�ّسعة 
�ملالية بكفاءة وحت�سني تكاليف �لتمويل.

�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض  م��ي��ل،  ل��ي�����ض  وق����ال 
“نحن  و�ل�����س��ل��ع:  للذهب  دب��ي  ل�بور�سة 
�سعد�ء  بهذه �ل�سر�كة مع بنك �ستاندرد 
�ل�سمانات  ���س��ل��ة  ل��ت��و���س��ي��ع  ت�������س���ارت���رد 
�لح��ت��ي��اط��ي��ة يف ب��ور���س��ت��ن��ا. ف��م��ن خالل 
بتعوي�ض  �ل�سوق  يف  للم�ساركني  �ل�سماح 
باأور�ق  بهم  �لهو�م�ض �خلا�سة  �لتز�مات 
كفاءة  رف��ع  م��ن  �سنتمكن  ع��امل��ي��ة،  مالية 
عمليات �ملقا�سة ودعم �ملزيد من �ل�سيولة 
ل��ل��ذه��ب و�ل�سلع.  دب���ي  ب��ور���س��ة  ���س��وق  يف 
و����س���وف ي���وف���ر �ل��ع��ر���ض �جل���دي���د قيمة 
�إ�سافية لالأع�ساء من خالل م�ساعدتهم 
على ��ستخد�م �أ�سولهم، كما �سيوفر لهم 
�سماًنا �إ�سافًيا لأنه يحظى بدعٍم من قبل 

�أحد �لبنوك �لأكرث �سهرًة يف �لعامل«.
رئي�ض  �إق���ب���ال،  ق���ال معت�سم  ج��ان��ب��ه  م��ن 
�ستاندرد  بنك  �مل�سرفية،  �ملعامالت  ق�سم 
�ملتحدة:  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  ت�����س��ارت��رد، 
�إىل  ميتد  �ل���ذي  �ل��ط��وي��ل  تاريخنا  “مع 
نحو 60 عاًما يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، يتمتع بنك “�ستاندرد ت�سارترد” 
�سبكته  تعزيز  م��ن  متكنه  ج��ي��دة  مبكانة 
تلبية  ل�سمان  �لو��سعة  �لعاملية  وقدر�ته 
�حتياجات عمالئنا �ملالية بطريقة فعالة 

و�سل�سة«.
�ل�سلع  ملقا�سة  دب���ي  ���س��رك��ة  وت��ع��م��ل  ه���ذ� 
ك��ط��رف م��ق��اب��ل م��رك��زي ي��ق��دم خدمات 
م��ق��ا���س��ة وت�����س��وي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة، م��ع توفري 
يف  �مل��ت��د�ول��ة  �ملالية  ل���الأدو�ت  �ل�سمانات 
�أع�ساء بور�سة دبي  �لبور�سة. وي�ستفيد 
للذهب و�ل�سلع و�سركة دبي ملقا�سة �ل�سلع 
�لت�سويات  من  كبري  ب�سكل  وعمالوؤهما 
�ملال �ملقّدمة لهم  ر�أ�ض  �مل�سمونة وكفاءة 
من خالل تعوي�سات �لهام�ض و�ملجموعة 

�ل��و����س��ع��ة م��ن �ل�����س��م��ان��ات �أك���رث م��ن �أي 
�ملنطقة.  يف  �آخ���ر  م��رك��زي  مقابل  ط��رف 
�ل�سلع  ملقا�سة  دب��ي  �سركة  تعاملت  وق��د 
م��ع ب��ور���س��ة دب���ي ل��ل��ذه��ب و�ل�����س��ل��ع منذ 
تخلف  ح��ال��ة  �أي  ح���دوث  دون  �إط��الق��ه��ا 
ع��ن �ل�����س��د�د، وه��ى معرتف بها م��ن قبل 

�ل��ه��ي��ئ��ة �لأوروب����ي����ة ل������الأور�ق و�لأ����س���و�ق 
�مل��ال��ي��ة ك��ط��رف مقابل م��رك��زي م��ن بلٍد 
لدى  معتمدة  �أن��ه��ا  �إىل  بالإ�سافة  �آخ���ر، 
����س���وق �أب���وظ���ب���ي �ل���ع���امل���ي، و���س��ل��ط��ة دبي 
للخدمات �ملالية، وجمموعة من �لهيئات 

�لتنظيمية �خلارجية.
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املال والأعمال

» اقت�سادية دبي « ت�ستعر�ض جتربتها يف 
اخلدمات خالل موؤمتر م�سر للتميز احلكومي

•• القاهرة-وام:

عر�ض �سعادة �سامي �لقمزي مدير عام د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف دبي 
�لعاملية يف خدمات �لأعمال.. وذلك لدى  �لريادة  �لد�ئرة يف �سنع  جتربة 
للتميز  م�سر  “موؤمتر  يف  �لثاين  �ليوم  فعاليات  �سمن  بجل�سة  م�ساركته 
وبيانات  �إح�سائيات  بعر�ض  �جلل�سة  �لقمزي  وب���د�أ   .»2018 �حلكومي 
�ملختلفة يف  �لقطاعات �لقت�سادية  ن�سبة م�ساهمة  �قت�ساد دبي مبينا  عن 
�لناجت �ملحلي �لإجمايل بالفرتة 2013-2017 و�نتقل �إىل مقارنة �لنمو 

�ملحقق يف 2017 و�ملتوقع يف 2018 و�سول �إىل �لعام 2020.
�ل�����س��رك��ات ح�سب  ت�سنيف  ع��ن  �لق��ت�����س��ادي-  �لأد�ء  - يف حم���ور  وحت���دث 
�جلن�سية م�سري� �إىل �لتنوع �لكبري يف جن�سيات �ل�سركات �لعاملة يف �إمارة 
دبي ما يعد موؤ�سر� على قوة جذب �ل�ستثمار�ت و�لت�سهيالت �ملقدمة لبدء 
�لأعمال ومنوها مبينا �أن جن�سيات �ل�سركات �لعاملة تتوزع على ما ن�سبته 

93 % من دول �لعامل.
وعر�ض �لقمزي - يف حمور �لأد�ء �لقت�سادي - نتائج تدفقات �ل�ستثمار 
�ل�ستثمار�ت  قيمة  �أن  وبني   2017 �سنة  دبي  �إم��ارة  �إىل  �ملبا�سر  �لأجنبي 
27.3 مليار درهم  بلغ  �ملا�سي  �لعام  دبي  �لتي جذبتها  �ملبا�سرة  �لأجنبية 
2016 وبلغ عدد م�سروعات  % مقارنة بعام   7.1 ما يعني زيادة بن�سبة 
�ل�ستثمار �لأجنبي يف دبي 367 م�سروعا بزيادة %50 عن �لعام �ل�سابق 
�لذي  �مل��ب��ا���س��ر  �لأج��ن��ب��ي  لال�ستثمار  دب���ي  م��ر���س��د  ح�سب  وذل���ك   2016
وم�سروعات  �جل��دي��دة  �ل�ستثمارية  للم�سروعات  حتليلية  بيانات  ي��ق��دم 
و�مل�سروعات  و�ل�ستحو�ذ  �لندماج  م�سروعات  جانب  �إىل  �ل�ستثمار  �إع��ادة 
�مل�سرتكة وغريها من �أنو�ع �ل�ستثمار �جلديدة. ويف حمور منظومة �لتميز 
�لتميز،  �ملرتبطة مبفهوم  ��ستعر�ض بع�ض �جلهات �حلكومية  �حلكومي.. 
ومنها مكتب رئا�سة جمل�ض �لوزر�ء و�لتي تعمل كمحفز للريادة يف �لقطاع 
�لحتادية  �حلكومية  للجهات  �ملبا�سر  �لدعم  تقدمي  خالل  من  �حلكومي 
�أعمالها وبناء �لقدر�ت و�نتقل للحديث عن �لأمانة  لتمكينها من تطوير 
�حلكومية  �ل��رب�م��ج  �إد�رة  على  يعمل  و�ل��ذي  �لتنفيذي  للمجل�ض  �لعامة 
�لتي ت�ستهدف �لتميز يف �لعمليات و�خلدمات �حلكومية وبرنامج حمد�ن 
�لذي  �ملتميز  ل��الأد�ء �حلكومي  دبي  �لذكية وبرنامج  للحكومة  بن حممد 
�ملحركة  �لقوة  �لعامل ليكون  يقدم برناجما متكامال للتميز �حلكومي يف 
لتطوير �لقطاع �حلكومي بدبي وموؤ�س�سة دبي للم�ستقبل و�لتي تعمل على 

��ست�سر�ف �مل�ستقبل باإمارة دبي متا�سيا مع �إطالق �أجندة دبي �مل�ستقبل.
كما تطرق �إىل برنامج م�سرعات دبي �مل�ستقبل وهو برنامج مكثف ملدة 9 
�أ�سابيع يجمع �أهم �سركات �لتكنولوجيا يف �لعامل مع �ملوؤ�س�سات �حلكومية 
�مل�ستقبل  حلكومات  ج��دي��دة  من���اذج  وب��ن��اء  حتويلية  ح��ل��ول  خللق  �ل��ر�ئ��دة 
باإحد�ث تغيري �سامل يف منظومة �لعمل �حلكومي وقدم �سرحا عن نظام 
بنجمتني  يبد�أ  نظاما  يعتمد  و�ل��ذي  �خل��دم��ات  لت�سنيف  �لعاملي  �لنجوم 

و�سول �إىل 7 جنوم.

مكتوم بن حممد ي�ستقبل رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة بو�ض الأملانية

 اأكد اأن م�ضر لديها موؤ�ض�ضات را�ضخة قادرة على حتقيق التميز

رئي�ض جهاز التنظيم والإدارة امل�سري: حمظوظون بدعم و�سراكة الأ�سقاء يف الإمارات

وزارة املالية تطلق خدمات املن�سة الذكية املوحدة
 لربط كافة اأنظمة حت�سيل الإيرادات العامة الإلكرتونية للحكومة 

•• دبي -وام: 

�ل�سيخ مكتوم بن حممد  ��ستقبل �سمو 
 - نائب حاكم دبي  �آل مكتوم  ر��سد  بن 
يف جمل�سه بزعبيل ظهر �م�ض- �ل�سيد 
�إد�رة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  دي��ن��ري  ف��ول��ك��م��ار 

�سركة بو�ض �لأملانية.
فولكمار  ب��ال�����س��ي��د  ���س��م��وه  رح����ب  وق����د 
دي��ن��ري و�ل���وف���د �مل���ر�ف���ق.. م�����س��ري� �إىل 

م�ساعي �إمارة دبي لتعزيز �ل�ستثمار�ت 
كافة  �ل�سعد  وعلى  �ملجالت  جميع  يف 
�لوطني  �لق���ت�������س���اد  ع���ل���ى  ي���ع���ود  مب����ا 
�ل�سركات  كافة  �أن  م��وؤك��د�  ب��الزده��ار.. 
يحظون  �لأعمال  ورجال  و�مل�ستثمرين 
ب��رع��اي��ة خ��ا���س��ة وم��ث��ال��ي��ة م���ن خالل 
مع  تتما�سى  قاطبة  عمل  بيئة  توفري 

�لأطر �لعاملية.
�للقاء مناق�سة عدد من  وجرى خالل 

�ملو��سيع �ملتعلقة با�سرت�تيجية �ل�سركة 
وبحث  و�ل��ع��امل  �ملنطقة  يف  ون�ساطها 
تطلعات  حتقيق  ب��ه��دف  �ل��ت��ع��اون  �سبل 
�ل�سركة يف �لتو�سع على م�ستوى �ل�سرق 

�لأو�سط.
�ل�����س��ي��د فولكمار  �أع�����رب  م���ن ج��ه��ت��ه.. 
دي��ن��ري ع���ن �إع��ج��اب��ه ب���دول���ة �لإم�����ار�ت 
ب�����س��ك��ل ع�����ام و�إم���������ارة دب�����ي ع���ل���ى وجه 
�خل�سو�ض ملا �سهدته من تطور مذهل 

يف كافة �ملجالت وملا توفره من �إمكانات 
وت�سهيالت لوج�ستية متميزة لل�سركات 
كافة  �ل���ق���ط���اع���ات  يف  و�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

لالرتقاء وحتقيق طموحات �لإمارة.
ي�سار �إىل �أن �سركة “بو�ض” تاأ�س�ست يف 
بو�ض”،  “روبرت  يد  على   1886 عام 
و�لآلت  �ل�سيار�ت  �سناعة  يف  وتخت�ض 
ور�سة   300 ول���دي���ه���ا  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، 
يف  �ل�سيار�ت  خل��دم��ات  وم��رك��ز  �سيانة 

منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا.
كاظم  عي�سى  ���س��ع��ادة   .. �ل��ل��ق��اء  ح�سر 
حمافظ مركز دبي �ملايل �لعاملي، �سعادة 
ك���ل م���ن �ل���دك���ت���ور حم��م��د �ل���زرع���وين 
�حلرة  �مل��ن��ط��ق��ة  ل�سلطة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
�لقا�سم  وه�سام  “د�فز�”،  دب��ي  مبطار 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض  �مل��ن��ت��دب  �ل��ع�����س��و 
ل�سركة و�سل يف دبي، ومالك �آل مالك 

�ملدير �لتنفيذي ملجموعة “ تيكوم«.

•• القاهرة-الفجر: 

قال �سعادة �لدكتور �سالح عبد �لرحمن 
للتنظيم  �ملركزي  �جلهاز  رئي�ض  �ل�سيخ، 
�لعربية،  م�سر  جمهورية  يف  و�لإد�رة 
�إن �سر جناح �أي فرد �أو موؤ�س�سة �أو دولة 
يكمن يف متيز �لإد�رة، وفخامة �لرئي�ض 
يف  من��وذج��ا  ي��ق��دم  �ل�سي�سي  عبد�لفتاح 
ولديها  قادمة،  م�سر  �أن  م�سيفاً  ذل��ك، 
قدرة على �لنجاح مبا متلكه من مقومات 
ودع���م م��ن �لأ���س��ق��اء يف دول���ة �لإم�����ار�ت 
على  ن�سكرهم  �ل��ذي��ن  �ملتحدة  �لعربية 
�خلرب�ت  تبادل  على  وحر�سهم  دعمهم 
وتطوير  و�لب���ت���ك���ار  �ل��ت��م��ي��ز  جم����ال  يف 

�لعمل �حلكومي.
�إطار  �أنه يف  و�أكد �لدكتور �سالح �ل�سيخ 
خطة �لدولة �مل�سرية لالإ�سالح �لإد�ري 
�ملتمثلة  �لتحديات  برفع  �لبد�ية  كانت 
يف: �لهيكل �لتنظيمي، �إنتاجية �لعمالة، 
للدولة،  �ململوكة  �لأ���س��ول  �لت�سريعات، 
و�لإطار  و�حلوكمة،  �لعامة،  �خل��دم��ات 

�لثقايف.
يف  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف  �أن  وتابع 
�لبو�سلة  ه��ي   ”2030 م�سر  “روؤية 
�إد�ري  ج��ه��از  على  وت��ق��وم  ل��ن��ا،  بالن�سبة 
ك����فء ي��ح��ق��ق �ل��ت��ك��ل��ي��ف��ات �مل��ط��ل��وب��ة يف 

»عجمان لالإح�ساء« ي�ساهم يف 
ر�سم ال�سيا�سات القت�سادية

•• عجمان-وام: 

�قت�سادية  م�سوح  ع��دة  �ج���ر�ء  و�لتناف�سية  لالإح�ساء  عجمان  مركز  يعتزم 
�أن�سطة �قت�سادية منها �ل�سناعة و�لتجارة وقطاع  ربعية و�سنوية تركز على 
و�لبناء  �لت�سييد  لقطاع  �إ�سافة  و�لتاأمني  �ملايل  و�لقطاع  و�ملو��سالت  �لنقل 
بهدف �حل�سول على �إطار �سامل عن �لأن�سطة �لقت�سادية يف �لإمارة ومعرفة 
م�ساهمة كل قطاع يف �لناجت �ملحلي و�لقيمة �مل�سافة لكل مكونات �لأن�سطة. 
عجمان  مل��رك��ز  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �حلبي�سي  �سعيد  ه��اج��ر  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
دورة  عجمان”  “�سر�ي  فندق  يف  �فتتاحها  خ��الل   - و�لتناف�سية  لالإح�ساء 
ت�ستمر حتى �ليوم   ”2018 “�مل�سوح �لقت�سادية �ل�سنوية  تدريبية بعنو�ن 
�خلمي�ض - �ن �إجر�ء �مل�سوحات �لدورية يف عجمان ي�ساعد �سناع �لقر�ر على 
ر�سم �ل�سيا�سات �لقت�سادية وتطوير �ملنظومة �ملحلية وتعزيز جهود �لإمارة 
يف حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة من خالل توفري �سورة متكاملة عن خ�سائ�ض 
ومكونات �ملوؤ�س�سات �لعاملة ورفدهم باأهم �لبيانات ذ�ت �جلودة �لعالية ب�سكل 
ي�سهم يف مو�كبة �لزدهار �لقت�سادي �لذي ت�سهده �لدولة ب�سكل عام و�لإمارة 
ب�سكل خا�ض مما ميكن �مل�ستثمرين من و�سع ت�سور و��سح حول �لقطاعات 

�ملختلفة ون�سب �لنمو و�لفر�ض �لكامنة يف كل منها.

مليون درهم عقود »املوا�سالت احلكومية«   33
مبوا�سالت الإمارات خالل يونيو

•• دبي-وام:

�لتابعة  �لأع��م��ال  م��ر�ك��ز  جمموعة  ع�سو  �حلكومية  �مل��و����س��الت  م��رك��ز  وق��ع 
مل��و����س��الت �لإم�����ار�ت خ���الل ي��ون��ي��و �مل��ا���س��ي جم��م��وع��ة م��ن �ل��ع��ق��ود �جلديدة 
و�ملجددة مع عدد من �جلهات �حلكومية وملدد تعاقدية متفاوتة بقيمة �إجمالية 
بلغت 33 مليون درهم. و�أفاد عبد�لغفار حممد يو�سف مدير مركز �ملو��سالت 
�حلكومية �أن هذ� �لنجاح �لالفت يف ��ستقطاب جمموعة جديدة من �ل�سركاء 
و�لعقود يعود �إىل كفاءة وجودة خدمات �لنقل �لتي يحر�ض مركز �ملو��سالت 
فرق  حر�ض  م��وؤك��د�ً  �ملتعاملني  من  متميزة  لنخبة  تقدميها  على  �حلكومية 
�لذي  �لأم��ث��ل  �لنحو  وعلى  عالية  باحرت�فية  �خل��دم��ات  تقدمي  على  �لعمل 
يحقق �سعادة �ملتعاملني ويجدد ثقتهم بخدمات �لنقل �لتي تقدمها مو��سالت 
�لإمار�ت. و�أو�سح عبد�لغفار باأن �لعقود �جلديدة مت �إبر�مها مع 4 جهات وهي 
هيئة �لبيئة باأبوظبي ود�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات باأبوظبي ود�ئرة 
�ملوؤ�س�سة  �ستوفر  حيث  لالأر�ساد  �لوطني  و�ملركز  بدبي  و�لأم���الك  �لأر����س��ي 
مب��وج��ب تلك �ل��ع��ق��ود خ��دم��ات �لنقل �حل��ك��وم��ي م��ن خ��الل �أك���رث ع��ن 140 

مركبًة وملدد متفاوتة متتد من �سنتان �إىل 4 �سنو�ت.

ويقوم  معقولة،  وبتكلفة  �ملحدد  �لوقت 
ويقدم  �مل�سرية  �لدولة  تقدم  يف  ب��دوره 
خدمات ذ�ت جودة عالية، ونحن قادرون 

على �إجناز كل هذه �لتحديات.
جاء ذلك �سمن فعاليات “موؤمتر م�سر 
بالقاهرة  �ملُ��ن��ع��ق��د  �حلكومي”  ز  للتميُّ
4 يوليو �جلاري،  �إىل   3 يف �لفرتة من 
ت��ف��ع��ي��ال ل��ل�����س��ر�ك��ة �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة مع 
تبادل �خلرب�ت،  �لإم���ار�ت، بهدف  دول��ة 
�لعمل  ممار�سات  �أف�سل  على  و�لط��الع 

�حلكومي بني �لدولتني. 
و�لإد�رة  �لتنظيم  جهاز  رئي�ض  و�أو���س��ح 
�أن هناك جمموعة مبادئ يلتزم  مب�سر 
بها �جلهاز �لإد�ري للدولة �مل�سرية وهو 
يخطو يف طريق �لإ�سالح �أبرزها: عدم 
�لرئي�ض  ففخامة  ب��امل��وظ��ف��ني،  �مل�سا�ض 
عبد�لفتاح �ل�سي�سي لن ير�سى �أن ُي�سار 
تقلل  دول  فهناك  بالدولة،  موظف  �أي 
�لعمالة حاليا، لكن يف م�سر ل م�سا�ض 
عملية  �أن  ك���ذل���ك  ون�����رى  ب��امل��وظ��ف��ني، 
ومثابرة  ج��ه��د  �إىل  حت���ت���اج  �لإ�����س����الح 
�أخطر  م��ن  �لت�سرع  لأن  ووق���ت،  و���س��رب 

�لأمور يف طريق �لإ�سالح �لإد�ري. 
و�أ�ساف �لدكتور �سالح �ل�سيخ �أن م�سر 
�لإد�ري  ل��الإ���س��الح  جلنة  لديها  حاليا 
برئا�سة معاىل م�سطفى مدبوىل رئي�ض 

و�ملر�فق  �لإ�سكان  وزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�ض 
�لعمر�نية �جلديدة، وت�سم  و�ملجتمعات 
خرب�ء من �لدولة ومن �لقطاع �خلا�ض، 
روؤية  لو�سع  تعمل  وهناك جلان فرعية 
حماور  خم�سة  هناك  �أن  و�أك��د  �لتحول. 
�لتطوير  ه����ي:  �لإد�ري،  ل���الإ����س���الح 
�مل���وؤ����س�������س���ي، ب���ن���اء وت��ن��م��ي��ة �ل����ق����در�ت، 
وحت�سني  �ل���ت�������س���ري���ع���ي،  و�لإ��������س�������الح 
م�سيفاً  �لبيانات،  ومنظومة  �خلدمات، 
�أن �لهدف هو زيادة كفاءة �جلهاز �لإد�ري 
للدولة، حيث �إن �لتطوير �ملوؤ�س�سي يقوم 
�لإد�ري، ورفع  �لتنظيم  على رفع كفاءة 
ك��ف��اءة �حل��ك��وم��ة، و����س��ت��ح��د�ث وتطوير 
و�إجر�ء�ت  �لتنظيمية،  �لتقا�سيم  بع�ض 
لهيكلة  خطة  وهناك  د�عمة،  �إ�سالحية 
و�لإد�رة،  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م  �مل����رك����زي  �جل���ه���از 
�إد�ر�ت  وحتويل  �ملحلية،  �لإد�رة  وهيكلة 
�لب�سرية،  ل��ل��م��و�رد  �إد�ر�ت  �إىل  �لأف����ر�د 
ون��ح��ن ن��وؤم��ن ب��ال��ك��ف��اءة �مل�����س��ري��ة وباأن 

�جلهاز �لإد�ري للدولة ز�خر بالأكفاء.
�أن  على  �ل�سيخ  �سالح  �ل��دك��ت��ور  و���س��دد 
�إع��ادة �لنظر يف منظومة تدريب  �أهمية 
للم�سار  وف���ق���اً  و�مل���وظ���ف���ني  �ل���ق���ي���اد�ت 
�لتنفيذية  �لقياد�ت  وتدريب  �لوظيفي 
���س��ي��ج��رى تنظيم  �إن����ه  يف م�����س��ر، وق����ال 
�ستطرح  م��رة  ولأول  �سنوية،  ت��دري��ب��ات 

للموظفني  ت��دري��ب��ا  �مل�سرية  �حل��ك��وم��ة 
�لرتقاء  يف  لالإ�سهام  للمعا�ض  �ملحالني 
ب��الق��ت�����س��اد �ل��وط��ن��ي، وه���ي ر���س��ال��ة باأن 
للمعا�ض،  ب��الإح��ال��ة  يتوقف  ل  �ل��ع��ط��اء 

لكنه م�ستمر وي�سهم يف �لقت�ساد.
يف  م�سرية  جت���ارب  �ل�سيخ  و��ستعر�ض 
م�سر  “�أن�ساأت  ق��ائ��ال:  �لتميز،  جم��ال 
�لأك��ادمي��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��دري��ب بهدف 
�حلكوميني،  �مل��وظ��ف��ني  ق����در�ت  تنمية 
�لبنوك  مع  تعاون  بروتوكولت  ووقعنا 
�مل�سرية �سمن م�سروع 2030 لإر�سال 
ولدينا  بريطانيا،  �إىل  �مل�سرية  �لعقول 
�ل�سباب،  ل��ت��دري��ب  �ل��رئ��ا���س��ي  �ل��ربن��ام��ج 
�لو�سطى  �ل���ق���ي���اد�ت  ت���دري���ب  وب��رن��ام��ج 
على  ���س��ب��اب   110 حل�����س��ول  وي���ه���دف 
م�ستمر  وه��و  �لأع��م��ال  �إد�رة  ماج�ستري 

لتخريج 1500 كادر �سبابي«.
وحدد �لإج��ر�ء�ت �لتى �تخذتها �لدولة 
خطة  �سمن  �ل��ب��ي��ان��ات،  منظومة  جت��اه 
قو�عد  و��ستكمال  بيانات  قو�عد  لإن�ساء 
�لناخبون،  منها  �ملكتملة،  غري  �لبيانات 
و�ملو�ليد  �مل�����س��ت��غ��ل��ة،  غ���ري  و�لأ������س�����ول 
�لطبية،  و�مل�����س��ت��ح�����س��ر�ت  و�ل���وف���ي���ات، 
وبيانات �ملو�طنني وغريها من �لبيانات. 
نات  وو�سف �لدكتور �سالح �ل�سيخ “ممكِّ
د�عمة  قيادة  على  تقوم  باأنها  �لتميز” 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�إط��الق خدمات  �ملالية عن  �أعلنت وز�رة 
�ملن�سة �لذكية �ملوحدة لربط كافة �أنظمة 
�لإلكرتونية  �لعامة  �لإي��ر�د�ت  حت�سيل 
للحكومة �لحتادية، وذلك خالل ور�سة 
�أكرث  بها  و�سارك  �ل���وز�رة  عقدتها  عمل 

من 20 جهة حكومية �حتادية. 
�ملوحدة  �ل��ذك��ي��ة  �ملن�سة  ت�سميم  وج���اء 
�لإي���ر�د�ت  حت�سيل  �أنظمة  كافة  لربط 
�لعامة �للكرتونية للحكومة �لحتادية، 

بهدف �لرتقاء بعملية تقدمي �خلدمات 
�لعامة لكل من �ل�سركات و�لأف��ر�د على 
عمليات  متطلبات  ولتلبية  ���س��و�ء،  ح��د 
�ملطابقة  وت��ن��ف��ي��ذ  �ل���رق���م���ي���ة،  �ل����دف����ع 
�ملعامالت  تقارير  على  للتدقيق  �لآل��ي��ة 

و�لإير�د�ت.
وحتديد  وت�سنيف  تعريف  مت  وقد  هذ� 
�لفهر�ض  �لحت���ادي���ة  �خل���دم���ات  ر����س���وم 
�ل����دره����م  �لإل�������ك�������رتوين يف م���ن���ظ���وم���ة 
�لو�جهات  ل��رب��ط  وذل����ك  �لإل����ك����رتوين، 
�لتكاملية لأنظمة تقدمي �خلدمات مع 

�لإلكرتوين،  للدفع  �لبيع  نقاط  �أجهزة 
تقدمي  ت���ن���ف���ي���ذ  �إج�������������ر�ء�ت  ولأمت�����ت�����ة 

�خلدمات. 
وقال �سعادة �سعيد ر��سد �ليتيم، �لوكيل 
و�مليز�نية:  �مل�������و�رد  ل��ق��ط��اع  �مل�����س��اع��د 
لتطوير  �سعيها  �ملالية  وز�رة  “تو��سل 
�لحتادية،  للجهات  �ملقدمة  �خل��دم��ات 
تتو�فق  �لتي  �لتقنيات  �أح��دث  ومو�كبة 
من  �مل��ال��ي��ة  �لإد�رة  مقايي�ض  �أع��ل��ى  م��ع 
�لإلكرتوين،  �ل��دره��م  منظومة  خ��الل 
كما ي�سكل م�سروع �ملن�سة �لذكية �ملوحدة 

للجهات  �لتح�سيل  �أنظمة  كافة  لربط 
باإد�رة  لالرتقاء  هامة  خطوة  �لحتادية 
غري  و�ل��دف��ع  �مل��ايل  �لتح�سيل  وتنظيم 
�لنقدي �لذي يتميز بالكفاءة و�ل�سهولة 
وت����وف����ري �ل����وق����ت، وذل������ك ع����رب �إج������ر�ء 
مع  و�مل��ط��اب��ق��ة  �لآيل  �لتدقيق  عمليات 
تتم  �ل��ت��ي  �لل��ك��رتون��ي��ة  �لعمليات  ك��اف��ة 
�مل�����ايل �لحت�������ادي �لآيل،  �ل���ن���ظ���ام  ب���ني 
ومنظومة �لدرهم �للكرتوين، و�أر�سدة 
�إيد�ع �لي��ر�د�ت لدى �مل�سارف  ح�سابات 

يف �لدولة«.

وروؤية ومناذج ناجحة، وموؤ�س�سات ر��سخة 
و�لنفتاح على �خلرب�ت، و�سر�كة ودعم، 
ونحن حمظوظون لأن لدينا دعما من 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سكانية  ب��رثوة  تتمتع  �أن م�سر  و�أو���س��ح 
�لأوىل  بالدرجة  �سبابية  وث��روة  هائلة، 
عك�ض �ل��ع��دي��د م��ن �ل����دول، وه���ذه ميزة 
وحتد، حيث �إن م�سر لديها %52 من 
و61%  �سنة”   25 من  “�أقل  �ل�سباب 
و68.79%  �سنة”،   30 م���ن  “�أقل 
  75.63% و  �سنة”   35 م���ن  “�أقل 
وهي ث��روة كبرية  40 �سنة”  “�أقل من 

ن�سعى ل�ستغاللها.
�لرحمن  عبد  �سالح  �ل��دك��ت��ور  وي�سغل   
�ل�����س��ي��خ ح��ال��ي��ا م��ن�����س��ب رئ��ي�����ض �جلهاز 
م�سر،  يف  و�لإد�رة  للتنظيم  �مل���رك���زي 
و���س��ب��ق �أن ���س��غ��ل م��ن�����س��ب ن��ائ��ب وزي���رة 
كما  �لإد�ري،  ل���الإ����س���الح  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
و�لعلوم  �لق��ت�����س��اد  بكلية  �أ���س��ت��اذ�  عمل 
�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة �ل���ق���اه���رة، و�أع����د 
�لكثري من �لبحوث و�لدر��سات �خلا�سة 
بالقت�ساد �مل�سري، وتقلد من�سب رئي�ض 
ق�سم �لإد�رة يف جامعة �مل�ستقبل، و�سارك 
يف �لعديد من �لندو�ت و�لفعاليات بعدد 
من �جلامعات �خلا�سة بتطوير �لإد�ر�ت 

�ملحلية.

و����س��ت��ع��ر���ض خ���الل ور���س��ة �ل��ع��م��ل �آلية 
�ملرتبطة،  غ��ري  �لتح�سيل  �أج��ه��زة  رب��ط 
لربط  �مل��وح��دة  �ل��ذك��ي��ة  �ملن�سة  وم��ز�ي��ا 
�لعامة  �لإي���ر�د�ت  حت�سيل  �أنظمة  كافة 
�لل����ك����رتون����ي����ة ل��ل��ح��ك��وم��ة �لحت����ادي����ة 
على  يتوجب  �لتي  �لفنية  ومتطلباتها 
�جل���ه���ات �لحت���ادي���ة ت��وف��ريه��ا، ومدى 
ك��ف��اءة تقدمي  ع��ل��ى  �ملن�سة  ه���ذه  ت��اأث��ري 
�لدرهم  منظومة  يدعم  مبا  �خل��دم��ات، 
�لرقمي  و�ل���ت���ح�������س���ي���ل  �لإل������ك������رتوين 

لالإير�د�ت.
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املال والأعمال

هيئة راأ�ض اخليمة لتنمية ال�سياحة تطلق خدمة جديدة لنقل الّزوار اإىل جبل جي�ض 

لل�ضحنات الدولية التي يرتاوح وزنها بني 15 و30 كلغ 

متديد خ�سومات بريد الإمارات اإىل �ست وجهات حمددة حتى نهاية يوليو احلايل

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

�أعلنت هيئة ر�أ�ض �خليمة لتنمية �ل�سياحة 
�م�������ض ع���ن �إط������الق خ���دم���ة ن��ق��ل جديدة 
و�سكانها  �لإم������ارة  ل�����زو�ر  ت��ت��ي��ح  وف���اخ���رة 
و�سوًل �سهاًل ورحلة ممتعة �إىل �أعلى قمة 
جبلية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

و���س��ت�����س��ه��م �خل���دم���ة �ل��ت��ي ���س��ت��ن��ط��ل��ق من 
و�سط �ملدينة و�جلزيرة �حلمر�ء وجزيرة 
متكني  يف  ج���ي�������ض  ج���ب���ل  �إىل  �مل�����رج�����ان 
�أطول  �إىل  ب�سهولة  �لو�سول  من  �جلميع 
من�سة  وحديقة  �لعامل  يف  �نزلقي  م�سار 

�مل�ساهدة. 
وع��الوة على ذل��ك، ياأتي �إط��الق �خلدمة 
�جل����دي����دة ل��ي�����س��اع��د م�����س��غ��ل��ي �جل�����ولت 
�لرئي�سية  �لعاملية  �لأ�سو�ق  �ل�سياحية من 
بق�ساء  �لر�غبني  �ل�سياح  ��ستقطاب  على 
�ملتميزة  �ل�سياحية  �لوجهة  يف  عطالتهم 
�ملعامل  يف  �مل���ذه���ل���ة  �مل���غ���ام���ر�ت  وخ���و����ض 
�ل�سياحية �لر�ئعة �لتي حتت�سنها �لإمارة. 
ونظر�ً لنخفا�ض درجات �حلر�رة يف جبل 
جي�ض بع�سر درجات عن باقي مناطق دولة 
�لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، ي��ع��د مو�سم 
باملغامر�ت  للتمتع  مثالية  ف��رتة  �ل�سيف 

�ملتوفرة يف �جلبل. وبف�سل هذه �خلدمة 
ب�سهولة  �لو�سول  للزو�ر  ميكن  �ملتميزة، 
“جبل  مغامرة  خل��و���ض  جي�ض  جبل  �إىل 
يف  �نزلقي  م�سار  �أط��ول  جي�ض فاليت”، 
�لعامل و�ملمتد على م�سافة 2.83 كم، �أو 
ق�ساء وقت ممتع مب�ساهدة �ملغامرين من 
حديقة من�سة �مل�ساهدة �لتي ت�سم �لعديد 

من نقاط �مل�ساهدة و�ساحنات �لطعام.
موؤخر�ً  �مل�ساهدة  من�سة  حديقة  و�سهدت 
�إك�سربي�ض”   Puro« م��ط��ع��م  �ف���ت���ت���اح 
 ،Puro وتر��ض  مطعم  من  ن�سخة  وه��و 
�لذي ي�سم �أول تر��ض خارجي مطل على 

�خليمة.  ر�أ����ض  لإم����ارة  �ل�ساحر  �ل�ساحل 
ماأكولت  قائمة  م��ن  تقدمه  م��ا  وبف�سل 
و�لبيتز�  �ل�سهية  �ملخبوز�ت  ت�سم  خفيفة 
�إك�سربي�ض”   Puro ي��ع��د«  و�ل�����س��ل��ط��ات، 
وج���ه���ة م��ث��ال��ي��ة ل��ل��ر�غ��ب��ني ب��ق�����س��اء يوم 
بوجبات  و�ل�ستمتاع  �جل��ب��ال  على  مميز 
 Puro « خفيفة �أثناء رحلتهم. وي�ستقبل
�ل�ساعة  م��ن  ي��وم��ي��اً  �ل����زو�ر  �إك�سربي�ض” 
8 م�ساًء طو�ل  �ل�ساعة  11 �سباحاً حتى 
9 �سباحاً  �ل�����س��اع��ة  �لأ���س��ب��وع وم���ن  �أي����ام 
نهاية  عطلة  �أي���ام  م�ساًء   8 �ل�ساعة  حتى 
�لأ����س���ب���وع. ويف ه���ذ� �ل�����س��ي��اق، ق���ال هيثم 

ر�أ����ض  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة  �ل��رئ��ي�����ض  م��ط��ر، 
�إطالق  “ياأتي  �ل�سياحة:  لتنمية  �خليمة 
مبثابة  �ل����زو�ر  لنقل  جي�ض  ج��ب��ل  خ��دم��ة 
�لتي  �ملتو��سلة  �جلهود  على  �إ�سايف  دليل 
نبذلها يف �سبيل منح زو�ر �لإم��ارة جتربة 
�أن  يف  �سك  ول  �ملقايي�ض.  بكل  ��ستثنائية 
مريحة  رحلة  �ستوفر  �جل��دي��دة  �خل��دم��ة 
وممتعة لزو�ر وجهاتنا �ل�سياحية �لر�ئدة 
م�سار  �أط����ول  حتت�سن  �ل��ت��ي  �لإم������ارة  يف 
�نزلقي يف �لعامل و�إطاللت مذهلة على 
حديقة  م��ن  �ل�ساحرة  �لطبيعية  �ملناظر 

من�سة �مل�ساهدة«.

•• دبي-الفجر:

�مل�����زود �لر�ئد  ب��ري��د �لإم�������ار�ت،  ق����ررت 
�لتو�سيل  وح��ل��ول  �لربيدية  للخدمات 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  يف  �ل�����س��ري��ع 
�لذي  �لكبري  �لإق��ب��ال  وب�سبب  �ملتحدة، 
�سهدته حملة �خل�سومات �جلذ�بة على 
خدمات �لتو�سيل �ل�سريع )�ك�سربي�ض( 
�لعرو�ض  مت��دي��د  �ل��دول��ي��ة،  لل�سحنات 
�ملتنوعة  �خل�������س���وم���ات  م����ن  �ل���ق���ي���م���ة 
 15 بني  وزنها  ي��رت�وح  �لتي  لل�سحنات 

و30 كلغ �ملر�سلة �إىل �ست وجهات.
وب���ه���ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة �أو����س���ح ع��ب��ي��د حممد 
�لتجاري  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ق��ط��ام��ي، 
�لإم����ار�ت،  بريد  جمموعة  يف  بالوكالة 
ب���اأن �ل����دول �ل�����س��ت �لأوىل �مل�����س��ارك��ة يف 
هذه �حلملة هي �لهند وم�سر و�ل�سني 
حيث  وبنغالدي�ض.  و�لفلبني  وباك�ستان 

�ستحظى كل وجهة بحزمة حمددة من 
للطرود  �مل�سممة  �خلا�سة  �خل�سومات 
15-30 كلغ،  م��ن  ي���رت�وح وزن��ه��ا  �لتي 
%17 وت�����س��ل حتى  ت���ب���د�أ م���ن  و�ل���ت���ي 
�لدويل  �لتو�سيل  خ��دم��ة  م��ع   .60%

�ل�سريع يف غ�سون 2-5 �أيام.
و�أ���س��اف ب���اأن جمموعة ب��ري��د �لإم����ار�ت 
وتطوير  ب���ت���ح���دي���ث  م������وؤخ������ر�ً  ق����ام����ت 
متكن  �لتي  “�ك�سربي�ض”  بريد  خدمة 
�ملتعامل من ��ستقبال و�إر�سال �ملر��سالت 
و�مل�ستند�ت �أو �لب�سائع من �لباب للباب 
حيث تقوم بريد �لإمار�ت بتجميع �ملو�د 
�مل��ت��ع��ام��ل �ىل مقر  �مل��ر���س��ل��ة م���ن م��ق��ر 
�مل�����س��ت��ل��م يف ف���رتة زم��ن��ي��ة وج��ي��زة د�خل 
111 دول���ة يف  �أك���رث م��ن  �ل��دول��ة و�إىل 
�ىل  �ملتعاملني  �لقطامي  ودع��ا  �ل��ع��امل. 
�ل�ستفادة من �خلدمة �ل�سريعة و�لآمنة 
�لتكلفة  ذ�ت  �ل��ع��امل،  يف  وج��ه��ة  �أي  �إىل 

�ملتعامل من تقفي  �لتي متكن  �ملنا�سبة، 
�أثر �لبعثية على �سبكة �لإنرتنت �و من 
وتتبع  �ل��ذك��ي  �لهاتف  تطبيقات  خ��الل 
خط �سري �لر�سالية، حيث تعترب خدمة 
�ك�سربي�ض من �أ�سرع �خلدمات �لربيدية 
و�مل�ستند�ت  �ملر��سالت  وت�سليم  لإر�سال 
من �لباب للباب يف �ليوم �لتايل للبعائث 
للبعائث  ي����وم   5 �ىل   2 وم����ن  �مل��ح��ل��ي��ة 

�لدولية مع �إثبات ت�سليم �لربيد.
و�أو�سح باأن خدمة “�ك�سربي�ض” متكن 
�ل��ب�����س��ائ��ع �خلا�سعة  ���س��ح��ن  م��ن  �أي�����س��اً 
�ل�سحنات  وت�سمل  �جلمركية  للر�سوم 
توجد  ل  كما  �ل��ت��اأم��ني،  خدمة  �لدولية 
لل�سحنات  مطلوبة  ��سافية  وث��ائ��ق  �أي 
�ل��ت��ي تعترب  1000 دره���م  �لأق����ل م��ن 
�لإلكرتونية  �ل��ت��ج��ارة  ل�سركات  مم��ي��زة 
لإر�سال  �ملتو�سطة  �ل�سغرية  و�ملوؤ�س�سات 
تناف�سية  ب��اأ���س��ع��ار  للمتعاملني  ع��ي��ن��ات 

وب��ك��ل ���س��ه��ول��ة وي�����س��ر. وت��خ��ت��ل��ف ر�سوم 
خدمة  بو��سطة  �ملر�سلة  �لربيدية  �ملو�د 

�ل��وزن و�جلهة  باختالف  “�ك�سربي�ض” 
�ملر�سلة �إليها. 

»تدوير« تفتتح اأول منجم للنفايات 
القابلة لإعادة التدوير يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

�سهد معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي وزير �لتغري �ملناخي و�لبيئة �فتتاح 
�لقابلة لإعادة  للنفايات  لأول منجم  “تدوير”  �لنفايات  �أبوظبي لإد�رة  مركز 
�إطار �سعيه نحو  �أبوظبي وذلك يف  �لتدوير بجو�ر حديقة �خلالدية يف مدينة 
ت�سجيع و�إ�سر�ك �أفر�د �ملجتمع مبختلف فئاته على �مل�ساهمة يف ف�سل �لنفايات 

من �مل�سدر.
ومنجم �لنفايات �لقابلة لإعادة �لتدوير هو عبارة عن موقع يف �لأحياء �ل�سكنية 
وذلك عرب  �لتدوير  لإع��ادة  �لقابلة  �لنفايات  �مل�ساركة يف ف�سل  للجمهور  يتيح 
ك��م��و�د ميكن  �مل��ع��ت��م��دة  �لأن�����و�ع  ن���وع وف���ق  ل��ك��ل  و�سعها يف ح��اوي��ات خم�س�سة 

�ل�ستفادة منها.
وقام معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي وزير �لتغري �ملناخي و�لبيئة و�سعادة 
�لكعبي  �سامل  و�لدكتور  �أبوظبي  مدينة  بلدية  ع��ام  مدير  �لقبي�سي  ب��در  �سيف 
�ملدير �لعام بالإنابة ل� “تدوير” �إ�سافة �إىل عدد من م�سوؤويل �لدو�ئر �حلكومية 
�لأخرى بجولة تعريفية ملر�فق �ملنجم ��ستمع خاللها �ىل �سرٍح مف�سل عن �آلية 
�إعادة  لعملية  �ملطلوبة  �لزمنية  و�لفرتة  �لتكلفة  تقليل  يف  ودوره  �ملنجم  عمل 
�لتدوير ف�سال عن �سهولة �حل�سول على �لبيانات حول كمية �لنفايات �لناجتة 
�أ�س�ض  على  قر�ر�تها  �تخاذ  على  “تدوير”  ي�ساعد  مما  �لنفايات  من  ن��وع  لكل 
مدرو�سة مبا يتو�فق مع متطلبات �ملناطق �ملختلفة. و�أكد �لدكتور �لزيودي �ن 
هذ� �مل�سروع �ملجتمعي ي�سهم يف حتقيق �أهد�ف �لأجندة �لوطنية 2021 و�لتي 
تت�سمن ف�سل �لنفايات من �مل�سدر و�لتخل�ض منها بطرق مبتكرة وبعيد�ً عن 
�لأ�ساليب �لتقليدية �ملتمثلة يف �لرمي باملكبات وحتويلها �إىل مو�د ي�ستفاد منها 

يف دعم �سناعات �إعادة �لتدوير �إ�سافة �إىل تقليل �إنتاج �لأفر�د من �لنفايات.
من جهته �أكد معايل فالح حممد �لأحبابي رئي�ض د�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين 
م�سروع  �أن  �ملنا�سبة  بهذه  كلمة  يف  “تدوير”  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  و�لبلديات 
توفري  على  “تدوير”  حر�ض  يعك�ض  �لتدوير  لإع��ادة  �لقابلة  �لنفايات  منجم 
ملردوده  نظر�ً  �ل�سكنية  و�لأحياء  �ملجمعات  قرب  للبيئة  و�سديقة  �آمنة  من�ساآت 
�لقت�سادي و�لبيئي على �لإمارة من خالل ت�سهيل عملية جمع وف�سل ومعاجلة 
�لنفايات �لأمر �لذي �سي�ساهم يف تقليل �لتكلفة �ملادية لفرز �لنفايات كما �سيدعم 
�أبوظبي  �لنفايات يف  �إد�رة  �إىل  �لهادفة  �لبيئة مبا يحقق روؤيتنا  �ملحافظة على 
�لكعبي  �سامل  �لدكتور  و�أ�سار  عاملياً.  بها  �ملعمول  و�لتقنيات  �لنظم  �أح��دث  وفق 
�ملدير �لعام بالإنابة ل� “تدوير” �إىل �لهتمام �لذي توليه “تدوير” لرت�سيخ 
�لجتماعية  �ل�سر�ئح  خمتلف  لدى  �ملجتمعي  �لوعي  ون�سر  �ل�ستد�مة  مبادئ 
باأهمية فرز �لنفايات �لذي يعد من �أهم طرق تقليل كمية �لنفايات ..متوقعا �أن 

يحقق �مل�سروع نتائج �إيجابية وكبرية يف جمال �لإد�رة �ملتكاملة للنفايات.
وح�سب خطط “تدوير” مت ت�سميم 4 مناذج خمتلفة ملناجم �لنفايات تختلف 
فيما بينها من حيث �ل�سكل ومن حيث عدد �حلاويات �ملخ�س�سة للمو�د ويعترب 
وعدد  و�حلجم  �مل�ساحة  �لأك��رب من حيث  هو  �طالقه  �ل��ذي مت  �ملنجم  من��وذج 
�حلاويات �ملخ�س�سة كما مت حتديد 6 مناطق �سكنية �أخرى يف �أبوظبي لو�سع 
هذ� �لنموذج فيه عالوة على وجود 15 موقعا �آخر مت تركيب �لنماذج �لثالثة 
�لأخرى فيها. ويتميز �لنموذج �ملوجود عند حديقة �خلالدية بتنوع �حلاويات 
فيه وباألو�ن خمتلفة للمخلفات �لقابلة للتدوير باأكرث من 12 نوعا من �أنو�ع 
و�لأور�ق  �لكهربائية  و�لأدو�ت  و�مل��ع��ادن  و�لبال�ستيك  كالزجاج  �ملخلفات  تلك 
�لتي  �لنفايات  لنوعية  وتعريفية  �إر�سادية  لوحات  و�سع  مع  �لكرتونية  و�لعلب 
يتم ��ستالمها يف �ملنجم. وتتميز �ملناجم مبو��سفات عالية وخ�سائ�سها �ملتو�فقة 
مع معايري �ل�ستد�مة حيث �أنه يعتمد على م�سادر �لطاقة �ملتجددة با�ستخد�م 
�ألو�ح �سم�سية لتوليد �لطاقة �لكهربائية �لنظيفة وبا�ستخد�م م�سابيح كهربائية 

عالية �لأد�ء وحتافظ على �لطاقة.
كما تتميز بت�سميم �سهل وجذ�ب لت�سجيع �جلمهور على ��ستخد�م �ملر�فق كما 
�ست�سمن قيام �أفر�د �ملجتمع بف�سل وفرز �لنفايات من �مل�سدر ب�سلوك ح�ساري 
ور�ق وب�سكل �سحيح من غري خلط بني �ملو�د مبا ي�سمن رفع �لقيمة �لقت�سادية 

للمخلفات بتحويلها �إىل مو�رد.

اجناز 89 % من م�سروع 
براكة للطاقة النووية ال�سلمية 

•• اأبوظبي-وام: 

ك�سفت موؤ�س�سة �لإمار�ت للطاقة �لنووية �ل�سلمية - خالل فعاليات منتدى 
“ تبادل �ملعرفة “ �لذي �نطلق �م�ض يف �أبوظبي - عن �إجناز 89 % من 

�لعمليات �لإن�سائية لإجمايل م�سروع بر�كة للطاقة �لنووية �ل�سلمية.
و�أعلنت �ملوؤ�س�سة �كتمال �لأعمال �لإن�سائية يف �ملحطة �لأوىل متهيد� ملرحلة 
�لعمليات �لت�سغيلية نهاية 2019 ومطلع 2020 فيما مت �إجناز 93% 
من �ملحطة �لثانية و%83 من �ملحطة �لثالثة و%72 من �ملحطة �لر�بعة 
بينما ت�سل ن�سبة �لكو�در �لب�سرية �ملو�طنة يف �ملوؤ�س�سة �ىل 60 %. و�أكدت 
�أن �لعمليات �لإن�سائية ت�سري على نحو �آمن وثابت يف م�سروع بر�كة للطاقة 
�لنووية �ل�سلمية �لذي يقع يف منطقة �لظفرة ويطل على �خلليج �لعربي 

ويبعد نحو 53 كيلومرت� �إىل �جلنوب �لغربي من مدينة �لروي�ض.
و�ستوفر حمطات بر�كة للطاقة �لأربع 25 % من �حتياجات �لدولة من 

�لكهرباء .
يوليو  يف  بامل�سروع  �لوىل  �ملحطة  يف  �لإن�سائية  �لأع��م��ال  ب��د�أت  قد  كانت 
�لحتادية  �لهيئة  م��ن  �لإن�سائية  �لرخ�سة  على  �حل�����س��ول  بعد   2012

للرقابة �لنووية و�سهادة عدم �ملمانعة من هيئة �لبيئة – �أبوظبي.
�سركة  تبنيها  �لتي  �ملفاعالت  و�ح��د� من  �أن   2017 �لإم���ار�ت يف  و�أك���دت 
كورية جنوبية قرب �أبوظبي هي �أكرب م�سروع قيد �لإن�ساء يف �لعامل لتوليد 

�لكهرباء بالطاقة �لنووية و�ستكون �لأوىل يف �لعامل �لعربي.
�مل�ساريع  م��ن  �ل�سلمية  �ل��ن��ووي��ة  للطاقة  ب��ر�ك��ة  حمطات  م�سروع  ويعترب 
�جلديدة و�ل�سخمة يف جمال �لطاقة �لنووية �ل�سلمية يف �لعامل وهو ي�سهد 
تطوير �أربع حمطات متطابقة يف �آن و�حد ت�سم كل منها مفاعال من طر�ز 
“بي �آر-1400” �ملتقدم وقد بد�أ تطوير �مل�سروع يف �لعام 2012 و�سهد 

تقدما متو��سال منذ تلك �لفرتة.
�لدولة  يف  �لطاقة  م�سادر  تنويع  يف  �أ�سا�سيا  دور�  �مل�سروع  ه��ذ�  و�سيوؤدي 
و�ملن�ساآت �حلكومية  و�ل�سركات  للمنازل  �لطاقة  كمية كبرية من  و�سيوفر 
ملحطات  �لتام  �لت�سغيل  وبعد  �ل��دول��ة.  يف  �لكربونية  للب�سمة  خف�ض  مع 
بو�قع  �لدولة  يف  �لكربونية  �لنبعاثات  من  �ستحد  �لرب��ع  بر�كة  م�سروع 
�ملوؤ�س�سة لبد ملرحلة  21 مليون طن �سنويا. ويف �لوقت �لذي ت�ستعد فيه 
�لعمليات �لت�سغيلية يف �ملحطة �لأوىل فاإنها تركز على توظيف فريق من 
�سركة  �لأهم يف  �لعمل  �سيمثلون فريق  وتدريبه فهم  �لإمار�تية  �لكفاء�ت 
عن  و�مل�����س��وؤول��ة  �لنووية  للطاقة  �لم���ار�ت  ملوؤ�س�سة  �لتباعة  للطاقة  ن��و�ة 
نحو  �إىل  �ملوؤ�س�سة  �ستحتاج   2020 ع��ام  ويف  �مل��ح��ط��ات.  و�سيانة  ت�سغيل 
2500 موظف وموظفة من ذوي �لكفاء�ت ومبختلف �لتخ�س�سات مثل 
�ملحطات  ت�سغيل  ل�سمان  وذل��ك  �ل��دع��م  وموظفي  و�لتقنيني  �ملهند�سني 

�لأربعة يف موقع بر�كة على نحو �آمن وفعال.

وت�����س��م��ي��م خدمات  �ل��ك��ف��اءة  م�����س��ت��وى 
ذكية مرت�بطة ومتكاملة �سمن باقات 
و�أن  �حلكومية  �جلهات  خمتلف  وع��رب 
و�لإبد�ع  و�لبتكار  بال�ستباقية  تت�سم 
و�لتجدد �مل�ستمر و�لتطور وذ�ت كفاءة 
بني  و�لتو�زن  �ل�ستد�مة  حتقق  عالية 
ت��ق��دمي خ��دم��ة ت�����س��ع��د �مل��ت��ع��ام��ل وبني 

تكلفة تقدميها. 
وحول حمور �حلوكمة �أ�سار حممد بن 
مع  �لعالقات  �إد�رة  من��وذج  �إىل  طليعة 
تطوير  رو�د  ع��رب  �حلكومية  �جل��ه��ات 
�خلدمات لفتا �إىل �أهمية �إعد�د �لأدلة 
ميثاق  فيها  و�ملعايري مبا  و�ل�سيا�سيات 
�مل��ت��م��ي��زة ودليل  �خل���دم���ة �حل��ك��وم��ي��ة 
ومعادلة  �حلكومية  �خل��دم��ات  تطوير 
�إ�سعاد �ملتعاملني ونظام �لنجوم �لعاملي 
وجائزة  �حلكومية  �خلدمات  لت�سنيف 

�خلدمة �حلكومية �مل�سرتكة بالإ�سافة 
ن��ظ��ام خ��دم��ات��ي و�ل��ت��ي ه��ي عبارة  �إىل 
للخدمات  م��وح��دة  بيانات  ق��اع��دة  ع��ن 

�حلكومية.
و�لكفاء�ت  �ل��ق��در�ت  بناء  �سعيد  وعلى 
�لب�سرية �لهادفة �إىل ن�سر ثقافة �سعادة 
على  طليعة  بن  حممد  ركز  �ملتعاملني 
�أنظمة  وت��ط��وي��ر  ����س��ت��ح��د�ث  ����س���رورة 
�إ�سعاد  مب��وظ��ف��ي  خ��ا���س��ة  و���س��ي��ا���س��ات 
�لتحفيز  �سيا�سة  و�ن��ت��ه��اج  �ملتعاملني 
�لتدريب  ب��ر�م��ج  وت��ط��وي��ر  و�ل��ت��ك��رمي 
�مل��ب��ت��ك��رة ع�����الوة ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة رحلة 
تقدمي  قنو�ت  عرب  وجتربته  �ملتعامل 
�لتاأكد من حتقيق  �أج��ل  �خلدمات من 
على  وذل����ك  للمتعامل  �سل�سلة  رح��ل��ة 
ث���الث���ة م�����س��ت��وي��ات ت���ب���د�أ ق��ب��ل تقدمي 
وتنتهي  ب���اخل���دم���ة  م�������رور�  �خل����دم����ة 

ب��ق��ي��ا���ض ���س��ع��ادة �ل��ع��م��الء ب��ع��د تقدمي 
�لقيا�ض  م��وؤ���س��ر�ت  ب��اع��ت��م��اد  �خل��دم��ة 
�ملتعامل  �سوت  �إىل  �ل�ستماع  وخا�سة 
مبا يحقق مفهوم “�ملتعامل �لإيجابي.

لقطاع  �لعام  �ملدير  م�ساعد  وخ�س�ض 
�خل�����دم�����ات �حل���ك���وم���ي���ة و�خل�����دم�����ات 
لقيا�ض  ح���ي���ز�  ع��ر���س��ه  يف  �مل��وؤ���س�����س��ي��ة 
من  موؤ�سر�ت  عدة  وفق  �خلدمات  �أد�ء 
لت�سنيف  �لعاملي  �لنجوم  ن��ظ��ام  بينها 

�خلدمات �حلكومية .. 
�أن���ه ج��رى م��ن خ��الل هذ�  م�سري� �إىل 
�سعادة  م���رك���ز   520 ت��ق��ي��ي��م  �ل���ن���ظ���ام 
�حلكومة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  م��ت��ع��ام��ل��ني 
�لحتادية و�ملحلية و�خلا�سة وفق عدة 
معايري من بينها حتقيق نقلة نوعية يف 
كفاءة �خلدمات وطرق تقدميها وتعدد 
وقلة  �جنازها  و�سرعة  �خلدمة  قنو�ت 

•• القاهرة-وام:

عر�ض �سعادة �ملهند�ض حممد بن طليعة 
�خلدمات  لقطاع  �لعام  �ملدير  م�ساعد 
�حلكومية و�خلدمات �ملوؤ�س�سية مبكتب 
�ل��وزر�ء يف وز�رة �سوؤون  رئا�سة جمل�ض 
�ل��������وزر�ء و�مل�����س��ت��ق��ب��ل جتربة  جم��ل�����ض 
ت�سميم  يف  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  ح��ك��وم��ة 
�حلكومية  للخدمات  متكامل  من���وذج 
“ موؤمتر  فعاليات  م�ساركته يف  خ��الل 
 “  2018 ل��ل��ت��م��ي��ز �حل��ك��وم��ي  م�����س��ر 

�ملنعقد يف �لقاهرة.
وحدد حممد بن طليعة خالل �ملوؤمتر 
- �لذي ي�سهد م�ساركة �إمار�تية رفيعة 
�مل�����س��ت��وى ل��ت��ب��ادل �خل�����رب�ت يف جمال 
حتديث �لأد�ء �حلكومي - �أبرز �ملحاور 
للخدمات  �ملتكامل  للنموذج  �لرئي�سية 
�حلكومية و�لتي تت�سمن ��سرت�تيجية 
�لإم���ار�ت يف تطوير �خلدمات  حكومة 
ومن�������وذج �حل���وك���م���ة وب����ن����اء �ل����ق����در�ت 
وجتربته  �ملتعامل  ورح��ل��ة  و�ل��ك��ف��اء�ت 
ع��رب ق��ن��و�ت ت��ق��دمي �خل��دم��ة وقيا�ض 
�سوت  �إىل  و�ل���س��ت��م��اع  �خل��دم��ات  �أد�ء 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  وت���ط���وي���ر  �مل��ت��ع��ام��ل 
�لرقمية و�لبتكار و��ست�سر�ف م�ستقبل 

�خلدمات �حلكومية. 
و����س���ل���ط �ل�������س���وء ع���ل���ى �أب�������رز �أه������د�ف 
����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة ح��ك��وم��ة �لإم���������ار�ت يف 
�أن  �إىل  و�ل���ر�م���ي���ة  ت��ط��وي��ر �خل���دم���ات 
�لأوىل عامليا يف  �لإم����ار�ت  ت��ك��ون دول���ة 
تقدمي �خلدمات �حلكومية وذلك من 
�ل�سرت�تيجية  ه���ذه  ت�����س��م��ي��م  خ���الل 
تكون  و�أن  �مل��ت��ع��ام��ل  �ح��ت��ي��اج��ات  ح���ول 
رح����ل����ت����ه ل���ل���ح�������س���ول ع����ل����ى �خل����دم����ة 
ومي�سرة  وب�سيطة  �سريعة  �حلكومية 
عالوة على توفري �خلدمات �حلكومية 
م��ن خ���الل خم��ت��ل��ف �ل��ق��ن��و�ت وبنف�ض 

�سعادة  م�ستويات  ورف��ع  �لنتظار  م��دة 
�ملتعاملني.

 ك����م����ا ت�����ن�����اول �ب�������ن ط���ل���ي���ع���ة م���وؤ����س���ر 
عرب  �خل���دم���ة  �أد�ء  ل��ق��ي��ا���ض  �ل�����س��ع��ادة 
م���دة  في�ه  تن�������اول  تو�سيحي  م��ث��ال 
�مل���وؤ����س���ر وع����دد �خل���دم���ات �ل��ت�����������������������ي مت 
ت��ق��دمي��ه��ا و�إج���م���ايل �ل��ت��ق��ي��ي��م��ات عرب 
�مل��ر�ك��ز و�لإن���رتن���ت و�ل��ق��ن��و�ت �لذكية 
�لت��������ي  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��������ات  وع�����دد 
�أك��م��ل��ت ت��ط��ب��ي��ق �مل��وؤ���س�����������ر ع��ل��ى �ملوقع 

�لإلكرتوين. 
تطوير  حمور  �أي�سا  �لعر�ض  وت�سمن 
بهدف  �ل���رق���م���ي���ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل���ب���ن���ي���ة 
ت��ط��وي��ر وحت�����س��ني جت��رب��ة �مل��ت��ع��ام��ل يف 
تقدمي �خلدمات �حلكومية عن طريق 
�لوطنية  �مل�ساريع  م��ن  ح��زم��ة  �إط���الق 
يف ظل وجود بنية حتتية توفر �لربط 
�لإل������ك������رتوين �مل����وح����د ب����ني �جل���ه���ات 
�ملعلومات  رب���ط  و���س��ي��ا���س��ة  �لحت���ادي���ة 
�إىل جانب توفر �ملمكنات �لتقنية �لتي 
ت�سمن �لدخول �لذكي وبو�بة موحدة 
بالإ�سافة  �ل��رق��م��ي  و�ل��ت��وق��ي��ع  ل��ل��دف��ع 
عالقات  لإد�رة  �ل��وط��ن��ي  �ل��ن��ظ��ام  �إىل 

�ملتعاملني. 
ب���ن ط��ل��ي��ع��ة عر�سه  و�خ���ت���ت���م حم��م��د 
للخدمات �حلكومية  �ملتكامل  للنموذج 
م�ستقبل  و��ست�سر�ف  �لبتكار  مبحور 
�خلدمات �حلكومية من خالل تاأ�سي�ض 
خم��ت��رب �خل����دم����ات �حل��ك��وم��ي��ة �ل���ذي 
تطبيقات  �آف���اق  ��ستك�ساف  �إىل  يهدف 
يف  وجت��ري��ب��ه��ا  �حل��دي��ث��ة  �لتكنولوجيا 
�خل��دم��ات �حل��ك��وم��ي��ة وم��ف��ه��وم �ملركز 
خدمات  ل��ت��ق��دمي  �مل���وح���د  �حل���ك���وم���ي 
عدد من �جلهات �حلكومية و�ل��ذي مت 
تطبيقه ع��ن ط��ري��ق م��رك��ز خ��دم��ات 1 
�أك���رث م��ن 200 خدمة  و�ل����ذي ي��ق��دم 

حكومية من 12 جهة حكومية.

الإمارات تعر�ض جتربتها يف ت�سميم منوذج متكامل للخدمات احلكومية خالل موؤمتر م�سر للتميز احلكومي
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املال والأعمال

تد�سني رحلة مبا�سرة للطريان العماين اىل الدار البي�ساء ت�ساهم يف تن�سيط ال�سياحة البينية العربية
•• الدار البي�ساء-الفجر:

ت���اأت���ي �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة يف 
م��ق��دم��ة �ل�����دول �مل�����س��درة ل��ل�����س��ي��اح��ة يف 
�ملغرب ويحتل �ل�سائح �لإمار�تي �ملرتبة 
�لثانية بينما �ل�سائح �لكويتي يحتل ثالثا 
وياأتي �ل�سائح �لعماين يف �ملرتبة �لر�بعة 
و�لبحرين  قطر  يف  �ل�سو�ح  ياأتي  بينما 
يف �مل��رت��ب��ة �خل��ام�����س��ة و�ل�����س��اد���س��ة على 
لل�سياحة  �ل�سريع  �لنمو  �لتو�يل يف ظل 
يف �ل�سوق �ملغربية لل�سياح �لقادمني من 
�خلليج وقد �أكد �لعديد من �ملر�قبني �أن 
ت�سهد �لعالقات �لقت�سادية و�ل�سياحية 
بني �ل�سلطنة ب�سكل خا�ض ودول �خلليج 
�ل��ع��رب��ي ب�����س��ك��ل ع����ام  و�مل���غ���رب �لعربي  
خ���الل �ل��ف��رتة �ل��ق��ادم��ة من���و� وذل���ك يف 
�أعقاب تد�سني �خلط �لطري�ن �لعماين 
خلط �لد�ر �لبي�ساء موؤخر� موؤكدين �أن 
وجود هذ� �خلط �سيوجد تو��سل مبا�سر 
بني �ل�سياح يف  �ل�سلطنة  و�ملغرب وبينها 

وبني دول �خلليج و�ل�سرق �لأق�سى.
�لبي�ساء  �ل����د�ر  ت��د���س��ني خ��دم��ة  وي��اأت��ي 
حيث  �لُعماين  للطري�ن  مثايل  وقت  يف 
�ل��ز�ئ��ري��ن للمغرب  ع��دد�ل�����س��ي��اح  ق����ارب 
�ألف �سائح مع توقع �ن يرتفع هذ�   70
�لرقم يف �عقاب تد�سني �لناقل �لوطني 
لل�سلطنة وجهة �إ�سطنبول يف �لأول من 
ا �أن  يونيو �ملن�سرم، حيث من �ملزمع �أي�سً
�إىل  رح��الت��ه  �لعماين  �ل��ط��ري�ن  يد�سن 
خدمته  ت�سغيل  �إع���ادة  وك��ذل��ك  مو�سكو 

�إىل جزر �ملالديف يف �أكتوبر �ملُقبل.

وق������ال م���ع���ايل �أح����م����د �مل����ح����رزي وزي����ر 
�ملحطة  ه����ذه  �ن  �ل���ع���م���اين  �ل�����س��ي��اح��ة 
�ست�سهم يف تلبية �لطلب �ملتز�يد لل�سياح 
ورج���ال �لأع��م��ال و�ل��د�ر���س��ني �ملتجهني 
جانب  �إىل  �ملغربية  �ململكة  �أو  لل�سلطنة 
تعزيز �لعالقات �لقت�سادية و�لتجارية 
�ل�سقيقني،  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني  و�ل�����س��ي��اح��ي��ة 
بني  للم�سافرين  تتيح  �ملحطة  �أن  مبيًنا 
�إمكانية �لربط  �لبي�ساء  م�سقط و�لد�ر 
ب�سال�سة عرب مطار م�سقط �لدويل �إىل 
�سبكة وجهات �لطري�ن �لعماين �لو��سعة 

�إىل �لعديد من دول �لعامل. 

ماليني �ضائح   8
�لعماين  �ل��ط��ري�ن  �أن  معاليه  و�أو���س��ح 
و��سرت�تيجيا  �أ���س��ا���س��ي��ا  ���س��ري��ك��ا  �أ���س��ب��ح 
حيث  بال�سلطنة  �ل�����س��ي��اح��ة  �سناعه  يف 
ق����ام ب��ن��ق��ل  م���ا ل ي��ق��ل ع���ن 8 ماليني 
�لعديد  وح�سد  �مل��ا���س��ي،  �ل��ع��ام  م�سافر 
م��ن �جل���و�ئ���ز �ل��دول��ي��ة ك��ج��ائ��زة �ف�سل 
�أربع جنوم  طري�ن �قليمي رئي�سي لفئه 
لعام 2018 من قبل موؤ�س�سة “خرب�ت 
ح�سل  كما  �بك�ض”  �لعاملية  �مل�سافرين 
عن  �لف�سل  �لطري�ن  �سركة  لقب  على 
و�لدرجة  �لأع���م���ال  رج���ال  درج���ة  فئتي 
�ل�سياحية من قبل جو�ئز �ل�سفر �لعاملية 
وكاأف�سل   ،  2018 �لو����س���ط  ل��ل�����س��رق 
ناقل جوي عربي د�عم لل�سياحة �لعربية 
وج���ائ���زة �أف�����س��ل ���س��وق ح���رة ع��ل��ى منت 
�لطائرة وجائزة �أف�سل خدمة موظفني 
�لأو�سط  بال�سرق  �ل��ط��ري�ن  خطوط  يف 

من �سكاي تر�ك�ض. 

فر�ص ا�ضتثمارية واعدة
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��ع��ايل حم��م��د �ساجد 
وزير �ل�سياحة و�لنقل �جلوي و�ل�سناعة 
�لجتماعي  و�لق���ت�������س���اد  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ب��امل��م��ل��ك��ة �مل��غ��رب��ي��ة يف ك��ل��م��ت��ه -خ���الل 
�لطري�ن  نظمه  �ل��ذي  �لر�سمي  �حلفل 
رحالته  ت��د���س��ني  مب��ن��ا���س��ب��ة  �ل���ع���م���اين 
بال  �خل����ط  �إن  �ل��ب��ي�����س��اء-  �ل������د�ر  �إىل 
�لعالقات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ���س��ي��ع��م��ل  ���س��ك 
يف  �لبلدين  بني  و�لتجارية  �لقت�سادية 
ظل �تفاقيات �لتعاون �لتي تربطهما يف 
و�لنقل �جلوي، م�سيًد�  �ل�سياحة  جمال 
باملقومات �ل�سياحية �لو�عدة �لتي متتاز 
�ل�سرت�تيجي  وموقعها  �ل�سلطنة  بها 
من  وقربها  �ملنطقة  يف  �أ�سا�سية  كنقطة 
دول �آ���س��ي��ا و�ل�����س��رق �لأق�����س��ى مم��ا يتيح 
�ملرحلة  خ��الل  �ملغربي  �لوطني  للناقل 
�ملقبلة من ربط وجهات �إىل هذه �لدول 
عرب �لطري�ن �لُعماين با�ستخد�م �لرمز 

�مل�سرتك.
يتم  �أن  �أم���ل���ه يف  ع���ن  م��ع��ال��ي��ه  و�أع������رب 
�ل����س���ت���ف���ادة م����ن �ل���ف���ر����ض �مل���ت���اح���ة يف 
�لبلدين  �مل��ج��الت يف  ه���ذه  �ل��ب��ل��دي��ن يف 
�لأعمال  رج����ال  وت�����س��ج��ي��ع  �ل�����س��ق��ي��ق��ني 
�مل��غ��رب��ي��ني ون��ظ��ر�ئ��ه��م �ل��ع��م��ان��ي��ني على 
�ملوقع  �أه���م���ي���ة  م��و���س��ًح��ا  �ل����س���ت���ث���م���ار، 
بو�بة  يعد  �لذي  للمغرب  �ل�سرت�تيجي 
�لإف��ري��ق��ي��ة ويطل  �ل��ق��ارة  غ��رب  ل�سمال 
على �لقارة �لأوربية من جهة مما يفتح 

�آفاق �أو�سع يف جمالت �لتجارة بني هذه 
�لدول.

وق����ال ج��ع��ف��ر ب��ن ج��م��ع��ة �ل��ل��و�ت��ي نائب 
�لأو�سط  ل��ل�����س��رق  �لإق��ل��ي��م��ي  �ل��رئ��ي�����ض 
و�أف��ري��ق��ي��ا ب��ال��ط��ري�ن �ل��ع��م��اين �أن خط 
د�سنه  �لذي  �لبي�ساء”  “م�سقط-�لد�ر 
�أربع  ب��و�ق��ع  لل�سلطنة  �ل��وط��ن��ي  �ل��ن��اق��ل 
�لأ�سبوع  على منت طائر�ته  رحالت يف 
 787-800 “�لبوينج  ط������ر�ز  م����ن 
من  ك��ب��ري�  �ق��ب��ال  ي�سهد  درمياليرن” 
�أو  �ل�سلطنة  م��ن  ���س��و�ء  �مل�سافرين  قبل 
م��ن خ��الل عمليات �ل��رب��ط م��ع خمتلف 

وجهات �لطري�ن �لعماين.
ي�سعى  �ل��ع��م��اين  �ل���ط���ري�ن  �أن  و�أ����س���اف 
ك���ذل���ك م���ن خ����الل ه����ذه �ل���وج���ه���ة �إىل 
وجهات  �إىل  �ملغرب  من  �مل�سافرين  ربط 
�ل�سرق  دول  �أو  �ل�سلطنة  �إىل  �سو�ء  عدة 
�لدول،  م��ن  وغ��ريه��ا  كال�سني  �لأق�سى 
ورب�����ط �مل���غ���رب ب����ال����دول �مل����ج����اورة لها 
بالتن�سيق مع �سركات �لطري�ن �لأخرى، 
معربا عن �أمله يف �أن يكون �خلط خالل 
�ملرحلة �ملقبلة برحالت مبا�سرة يومية. 
�ملدير �لإقليمي للمكتب �لوطني �ملغربي 

للرتويج �ل�سياحي يف �ل�سرق �لأو�سط

نتائج مب�ضرة الفتتاح خط الطريان 
العماين وحملة ترويجية للخط 

ت�ضهد الفرتة القادمة
�لإقليمي  �مل��دي��ر  �ساكر  �سديق  حممد 
للرتويج  �مل���غ���رب���ي  �ل���وط���ن���ي  ل��ل��م��ك��ت��ب 
�أن  ق���ال  �لأو����س���ط  �ل�����س��رق  يف  �ل�سياحي 

خط �لطري�ن �لعماين �سيعمل على رفع 
�أعد�د �ل�سياحة �لبينية بني دول �خلليج 
و�مل��غ��رب �ل��ع��رب��ي ن��ظ��ري م��ا ميتلكه من 
ت�سهده  وم��ا  متنوعة  �سياحية  مقومات 
م��ن ����س��ت��ق��ر�ر �أم��ن��ي وك��ذل��ك م��ا تتمتع 
ب��ه م��ن ع��الق��ات مم��ي��زة ع��ل��ى �ل�سعيد 
�لإقليمي  �مل���دي���ر  و�أ�����س����اف  �ل��ر���س��م��ي. 
للرتويج  �مل���غ���رب���ي  �ل���وط���ن���ي  ل��ل��م��ك��ت��ب 
حملة  بتنفيذ  قمنا  �ل�سرق  يف  �ل�سياحي 
�مل��غ��رب ل�سمان  ل��ل��رتوي��ج ع��ن  دع��ائ��ي��ة 
و�سول ما تتميز به �ملغرب من مقومات 
�خلليجيني  �ل�����س��ي��اح  ل��ك��اف��ة  ���س��ي��اح��ي��ة 
ووج����ود �مل��م��ي��ز�ت �ل��ك��ث��رية م��ث��ل �خلط 
�ملبا�سر ناهيك على ��ستخد�م �خلطوط 
ومهيئة  ك���ب���رية  ل���ط���ائ���ر�ت  �ل��ع��م��ان��ي��ة 
م���رغ���وب���ة م���ن ق��ب��ل �ل�����س��ائ��ح وه�����ذ� ما 
�لرت�نزيت   �سياحة  خ��الل  م��ن  �سهدناه 
�ل���ذي���ن ي��رغ��ب��ون د�ئ���م���ا  ب��ال�����س��ف��ر على 
�لطري�ن �لعماين يف �لرحالت �لطويلة 
ع���ن وج�����ود ج�����ودة يف �خلدمة  ن��اه��ي��ك 
و�سعر تناف�سي مميز وميكن معرفته من 
خالل �لعرو�ض �حلالية لل�سفر من دول 

�خلليج �إىل �ملغرب باأ�سعار مميزة جد�.
و�أكد حممد �سديق �أننا نعمل جاهدين 
م����ع �ل����ط����ري�ن �ل���ع���م���اين ل����زي����ادة عدد 
�لرحالت لت�سل �إىل رحالت يومية �إىل 
�ل��د�ر �لبي�ساء وه��ذ� �لأم��ر يتطلب منا 
�ل�سياحة  ع��ن  للرتويج  م�ساعف  جهد 
ف��رتة �لرتويج  �لبلدين وخ��الل  يف كلتا 
�لتي مل تزيد عن �ل�سهرين جند �لنتائج 

مب�سرة جد�.

بلدية دبي تطلق نظام حجز التذاكر 
واخلدمات الذكية لـ» برواز دبي«

•• دبي -وام:

حجز  نظام  دب��ي  بلدية  ع��ام  مدير  �ل��ه��اج��ري  �لرحمن  عبد  د�ود  �أط��ل��ق 
�ل��ت��ذ�ك��ر �لإل��ك��رتوين م��ن خ��الل �مل��وق��ع �لإل��ك��رتوين �جل��دي��د وتطبيق 

�لهاتف �لذكي �خلا�ض ب� “برو�ز دبي«.
ويوفر �لتطبيق للزو�ر طريقة �سهلة ت�سمح لهم بحجز تذ�كرهم م�سبقا 
و�سمان �ختيار وقت �لزيارة �ملف�سل خا�سة و�أن برو�ز دبي يعترب من �أهم 

�مل�ساريع �ل�سياحية �ملميزة �لتي نفذتها �لبلدية.
و��ستقبل “برو�ز دبي” �أكرث من 466 �ألف ز�ئر منذ �فتتاحه مطلع هذ� 
�لعام حيث �أكد مدير عام �لبلدية �أن �إطالق �ملوقع �لإلكرتوين �سي�سهل 
عملية �حلجز مما يجعل جتربة �لزو�ر �أكرث متعة و�سهولة ف�سال عن �أنه 
يقدم طيفا و��سعا من �خلدمات �لإلكرتونية مبا فيها معلومات مف�سلة 

حول �لربو�ز.
�لبلدية  ع��ام  م��دي��ر  م�ساعد  �ملطيوعي  م��ب��ارك  حممد  ق��ال  جهته  م��ن 
لالت�سال و�ملجتمع �أن �إطالق �ملوقع �لإلكرتوين �جلديد ل� “ برو�ز دبي 
“ يتما�سى مع خطط مبادرة دبي �لذكية لتمكني �سكان دبي من �لو�سول 
هذ�  ودعم  �لذكية  �لإلكرتونية  �لأنظمة  با�ستخد�م  مر�فقها  �إىل جميع 
�لنهج �لتقني لي�سود جميع مر�فق �لربو�ز .. م�سري� �إىل �أنه مت تطبيق 
تقنية �لت�سوير وم�ساركة �ل�سور فور� عرب �لربيد �لإلكرتوين وو�سائل 
بجانب  للزو�ر  جمانا  ف��اي  �ل��و�ي  خدمة  وتوفري  �لجتماعي  �لتو��سل 
�لإعالن عن �إحدى �خلدمات �لذكية و�لتي �ستطلق قريبا وهي “�ملر�سد 

�لذكي«.
و�أو���س��ح �أن���ه مت �لإع���الن ع��ن �إط���الق ن��ظ��ام حجز �ل��ت��ذ�ك��ر �للكرتوين 
د�خل  �مل�ستقبل”  “معر�ض  يف  خا�سة  فعالية  خالل  �لذكية  و�خلدمات 

�لربو�ز .
من جانبه قال خالد �ل�سويدي مدير �إد�رة �ملر�فق �لرتفيهية يف �لبلدية 
�إن “برو�ز دبي” يعد معلما معماريا بارز� ويوفر على �رتفاع 150 مرت� 
ب�سقيها �لرت�ثي و�حلديث ويقع يف  ر�ئعة ملدينة دبي  بانور�مية  مناظر 

حديقة زعبيل.
يذكر �أن �لربو�ز يف حد ذ�ته يوفر �إطاللت بانور�مية لكامل مدينة دبي 
ليحكي ق�ستها عرب �لزمن منذ تاأ�سي�سها وحتى تنفيذ خططها �لطموحة 
لتحقيق م�ستقبل ز�هر و�فتتح يف يناير 2018 ومن �ملتوقع �أن ي�ستقبل 

�أكرث من مليوين ز�ئر كل عام.

 تعاون بني اإك�سبو 2020 دبي و»دارك ماتر« حلماية ال�سبكات الرقمية والبيانات
•• دبي-وام:

وقع “ �إك�سبو 2020 دبي “ �تفاق تعاون 
�ل�سركة �لإمار�تية  مع “د�رك ماتر” - 
�لعاملية �ملتخ�س�سة يف �لأمن �لإلكرتوين 
و�لدفاع �لرقمي - لتوظيف حلول �لأمن 
�لرقمية  �لتجربة  حماية  ت�سمن  �لتي 
يف  م�سارك   200 ونحو  �ل���زو�ر  ملاليني 

�لوجهة �لعاملية �ملقبلة. 
“د�رك  ت�سبح  �لت��ف��اق  ه���ذ�  ومب��وج��ب 
ماتر” مزود خدمات �لأمن �لإلكرتوين 
مزود  ف��ئ��ة  م���ن  دب����ي   2020 لإك�����س��ب��و 
خ��دم��ات ر�سمي وت��ت��وىل �لإ���س��ر�ف على 
�لرقمية  للمن�سة  �لإل���ك���رتوين  �لأم���ن 
�لكاملة لإك�سبو 2020 دبي �إ�سافة �إىل 

�لتطبيقات و�لبيانات �لتي تدعمها. 
و�سيوظف �إك�سبو 2020 دبي بع�سا من 
و�أكرثها  �لتكنولوجية  �حل��ل��ول  �أح���دث 
�أمانا على �لإطالق بهدف متكني �لزو�ر 
و�ملوظفني  و�ل�سركاء  �مل�ساركة  و�لبلد�ن 
بياناتهم  على  �حلفاظ  من  و�ملتطوعني 

وتطبيقاتهم على من�سته �لرقمية. 
ويف ظل �لنمو �ملطرد ل�ستخد�م �لأجهزة 

�ملن�سات  ت���اأث���ري  ي��ق��ت�����س��ر  ل���ن  �ل���ذك���ي���ة 
�لرقمية على �حلياة �ليومية للنا�ض بل 
�ست�ساعد �ملن�سات �أي�سا يف تعزيز جتربة 
كل ز�ئر لإك�سبو 2020 دبي مما يجعل 
حا�سما  ع��ن�����س��ر�  �لإل�����ك�����رتوين  �لأم������ن 

لنجاح �حلدث. 
لالأجهزة  �مل���ت���ز�ي���دة  ل��الأه��م��ي��ة  ون���ظ���ر� 
و�لبيانات  �لرقمية  و�لتطبيقات  �لذكية 
�أولوية كربى  �أ�سبح �لأمن �لإلكرتوين 

و�أ�سا�سا لنجاح �أي حدث عاملي. 
جملة  ماتر”  “د�رك  ���س��رك��ة  و���س��ت��ق��دم 
�لأمني  �ل��ر���س��د  ت�سمل  �خل���دم���ات  م��ن 
�لإلكرتوين وتقييم �ملخاطر و�ل�ستجابة 
للحو�دث وخدمات �لتحقيقات �لرقمية 
دبي   2020 لإك�سبو  �لتح�سري  خ��الل 

و�أثناء �نعقاده وبعد ختامه. 
�أول  رئي�ض  نائب  �لها�سمي  وقال حممد 
�لبتكار وتقنية �مل�ستقبل �إك�سبو 2020 
دبي �إنه يف عامل �ليوم �ملرت�بط و�ملت�سل 

ت���وج���د ح���اج���ة د�ئ���م���ة وم��ل��ح��ة حللول 
مو�سحا  �ملبتكرة..  �لإل��ك��رتوين  �لأم���ن 
و حماية  �أم����ن  ���س��م��ان  ه���و  �ل���ه���دف  �أن 
بيانات وتطبيقات �إك�سبو 2020 ح�سب 
�أمن  جم��ال  يف  �ملطبقة  �لعاملية  �ملعايري 

�ملعلومات. 
و�أ�ساف �أن �لأمن �لإلكرتوين هو جمال 
�لتعاون  �أن  �ملهم  لذ� من  �لتطور  �سريع 
مع خرب�ء �ل�سناعة مثل “ د�رك ماتر” 
لتطوير حلول حتافظ على �أمن �لبنية 
�لتحتية �لرقمية لإك�سبو 2020 دبي. 

من جهته �أعرب ربيع دبو�سي نائب رئي�ض 
�أول تطوير �لأعمال و�ملبيعات و�لت�سويق 
باأن  �سعادته  عن  ماتر  د�رك  �سركة  من 
ر�سمي  م��زود خدمات  �أول  �سركته  تكون 
فيه  ي���وؤدي  �ل���ذي  دب��ي   2020 لإك�سبو 

�لبتكار و�لتقنية دور� حموريا.. 
�سامل  ع���م���ل  �إط�������ار  ل���ت���وف���ري  م��ت��ط��ل��ع��ا 
لالأمن �لإلكرتوين لإك�سبو 2020 من 

�ملخاطر  وتقييم  �ل��د�ئ��م  �لر�سد  خ��الل 
و�لتحقيقات  �ل�����س��ري��ع��ة  و�ل���س��ت��ج��اب��ة 
�إك�سبو  ج��ع��ل  يف  ل��ل��م�����س��اع��دة  �ل��رق��م��ي��ة 
�إك�سبو  دور�ت  �أك���رث  �أح���د  دب��ي   2020
�لتقني  �جل�����ان�����ب  يف  �أم�����ن�����ا  �ل����������دويل 

و�لإلكرتوين. 
ذو  2020 هو م�سروع  �إك�سبو  �أن  و�أك��د 
�لإمار�ت  لدولة  بالن�سبة  وطنية  �أهمية 
�ل�سركة  �لفخر مب�ساهمة  عن  معربا   ..
بدور مهم يف جتهيز �أكرب حدث يف تاريخ 

�لدولة. 
وي��ق��ع �مل��ق��ر �ل��رئ��ي�����س��ي ل�����س��رك��ة “د�رك 
ماتر” يف �أبوظبي ولها مر�كز لالأبحاث 
و�ل�سني  وف��ن��ل��ن��د�  ك��ن��د�  و�ل��ت��ط��وي��ر يف 
وت���ق���دم خ���دم���ات �لأم������ن �لإل����ك����رتوين 
�لعامل مبا يف  �أن��ح��اء  للعمالء يف جميع 
و�لفعاليات  و�ل�سركات  �حلكومات  ذلك 

�لكربى. 
 2020 �إك�سبو  �سركاء  قائمة  وت�سمل 

�أول”  ر���س��م��ي  “�سريك  ف��ئ��ة  م���ن  دب����ي 
وطري�ن  �لعاملية  دبي  ومو�نئ  �أك�سنت�سر 
�لإم����ار�ت وبنك �لإم����ار�ت دب��ي �لوطني 
�إ�ض.�إيه.بي”  و”  ون��ي�����س��ان  و�ت�����س��الت 

و�سيمن�ض و�سي�سكو وبيب�سيكو. 
وت�سم قائمة �ل�سركاء من فئة “ �سريك 
ر���س��م��ي “ .. ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
و�سركة برتول �لإمار�ت �لوطنية �إينوك 

و” يو.بي.�إ�ض«. 
�لفرتة  يف  دب��ي   2020 �إك�سبو  و�سيقام 
من 20 �أكتوبر 2020 �إىل 10 �أبريل 
2021 و�سيكون �أول �إك�سبو دويل ينظم 
و�أفريقيا  �لأو����س���ط  �ل�����س��رق  منطقة  يف 
بالإبد�ع  �حتفال  و�سيمثل  �آ�سيا  وجنوب 
�لب�سري �لذي يعطي ملحة عن �مل�ستقبل 
م�سرت�سد� مبو�سوعاته �لفرعية �لثالثة 

.. �لفر�ض و�لتنقل و�ل�ستد�مة. 
�إك�سبو  ي�����س��ت��ق��ط��ب  �أن  �مل���ت���وق���ع  وم�����ن 
25 مليون زيارة و�سيكون  2020 دبي 
خ����ارج  م����ن  زو�ره  م����ن  �مل����ائ����ة  يف   70
�لإم��ار�ت وهي �أعلى ن�سبة للزيار�ت من 
تاريخ معار�ض  �ملنظمة يف  �لدولة  خارج 

�إك�سبو �لدولية. 

•• اأبوظبي - وام:

�رتفع حجم �لتبادل �لتجاري بني �لإمار�ت 
 53.3 �إىل  �ملا�سي  �لعام  بنهاية  و�ل�سني 
مقابل  دره��م  مليار   195.8 دولر  مليار 
درهم  مليار   169“ دولر  مليار   46.3
 15.1 2016 مبعدل منو  عام  “بنهاية 

باملائة.
و�أو����س���ح ت��ق��ري��ر �ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة غري 
ذلك  �أن  و�ل�سني  �لإم����ار�ت  ب��ني  �لنفطية 
�إع��ادة �لت�سدير  جاء نتيجة لرتفاع قيمة 
بن�سبة 37.4 باملائة �إىل 3.5 مليار دولر 
12.8 مليار درهم ومنو �لو�رد�ت 14.7 
 “ دولر  مليار   48.3 �إىل  لت�سل  باملائة 

177.4 مليار درهم«.
وت��وزع��ت �ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة ل��ل��دول��ة مع 
�لتجارة  ب��ني  �ملا�سي  �ل��ع��ام  خ��الل  �ل�سني 

 “ دولر  مليار   25.685 بقيمة  �ملبا�سرة 
باملائة   48 “ بن�سبة  دره��م  مليار   94.3
م��ن �إج���م���ايل �ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة مقابل 
52 باملائة ح�سة �ملناطقة �حلرة و�لبالغة 
“ 101.5 مليار  27.644 مليار دولر 

درهم« .
�ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة للدولة  و����س��ت��ح��وذت 
من  باملائة   14.7 ن�سبة  على  �ل�سني  مع 
للعام  للدولة  �خلارجية  �لتجارة  �إجمايل 
2017 وفقاً للتقدير�ت �لأولية �ل�سادرة 

عن وز�رة �لقت�ساد مطلع �لعام �حلايل.
وق��ال��ت �ل���وز�رة �إن �لأرق���ام �لأول��ي��ة ت�سري 
لدولة  �خلارجية  �لتجارة  �إجمايل  �أن  �ىل 
�لإم��ار�ت �سي�سل �إىل 1.7 تريليون درهم 
توقعاتها  ع��ن  معربة   2017 ع��ام  خ��الل 
خالل  �ل��دول��ة  جت��ارة  يف  �لنمو  با�ستمر�ر 
�لعام 2018 و�لأعو�م �ملقبلة وذلك يف ظل 

�ل�سر�كات  وبناء  �لنفتاح  �سيا�سة  ��ستمر�ر 
ويف  �ل���دول  خمتلف  م��ع  �ملثمرة  �لتجارية 
�ل���ع���امل وت���ط���وي���ر خريطة  ق������ار�ت  ك���اف���ة 
�ل��ت��ج��اري م��ع �لأ����س���و�ق �لعاملية  �ل��ت��ع��اون 
�لو�عدة. و�أظهرت بيانات �لتقرير �أن �سلع 
 21.718 بني  توزعت  �ملبا�سرة  �لتجارة 
“ قيمة  “79.7 مليار درهم  مليار دولر 
�ل��و�رد�ت وحو�يل 1.386 مليار دولر “ 
5 مليار�ت درهم “ وقيمة �ل�سادر�ت غري 
 9.5“ دولر  مليار  و2.580  �لنفطية 

مليار درهم” �سلع �إعادة �لت�سدير.
�ل�سلعة  و�رد�ت  قيمة  �أن  �لتقرير  و�أو�سح 
�ل�سبكات  فيها  �ل��ه��و�ت��ف مب��ا  �أج��ه��زة  م��ن 
�خلليوية وغريها من �ل�سبكات �لال�سلكية 
و�أجهزة �إر�سال و��ستقبال �ل�سوت و�ل�سور 
دولر  م��ل��ي��ار   6.509 ب��ل��غ��ت  و�ل��ب��ي��ان��ات 
�سلع  ج��اءت  فيما  درهم”  مليار   23.9“

�آلت �ملعاجلة �لذ�تية للمعلومات ووحد�تها 
و�آلت نقل  وقارئات مغناطي�سية وب�سرية 
بلغت  رم��وز  بهيئة  حو�مل  على  �ملعلومات 
1.480 مليار دولر”5.4 مليار درهم«. 
�لإيثلني و��سكالها  �سلع بوليمر�ت  وجاءت 
ل��ل�����س��ادر�ت غري  �مل��رك��ز �لأول  �لأول��ي��ة يف 
 4“ دولر  مليار   1.09 بقيمة  �لنفطية 
مليار�ت درهم” فيما جاءت �سلع �ل�سيار�ت 
وغريها من �ملركبات �مل�سممة �أ�سا�ساً لنقل 
�إع���ادة  ل�سلع  �لأول  �مل��رك��ز  يف  �لأ���س��خ��ا���ض 
دولر  م��ل��ي��ار   1.143 بقيمة  �ل��ت�����س��دي��ر 

“4.2 مليار درهم«.
�ل�ستثمار  ح���ق���ائ���ق  �ل���ت���ق���ري���ر  وت�����ن�����اول 
�لقطاعات  �أه��م  �أن  �إىل  م�سري�ً  وقطاعاته 
�سملت  �لإم����ار�ت  يف  لل�سني  �ل�ستثمارية 
جتارة �جلملة و�لتجزئة و�إ�سالح �ملركبات 
�لعقارية  و�لأن�����س��ط��ة  �لأم�����ني  و�أن�����س��ط��ة 

و�لتخزين  و�ل��ن��ق��ل  و�ل���ب���ن���اء  و�ل��ت�����س��ي��ي��د 
و�ملعلومات  �ل��ت��ح��وي��ل��ي��ة  و�ل�������س���ن���اع���ات 
�ل�سركات  �أه�����م  وت�����س��م��ل  و�لت���������س����الت. 
“ �إعمار  �ل�سني  يف  �مل�ستثمرة  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�لبال�ستيكية  للد�ئن  و�أبوظبي  �لعقارية 
�ملحدودة “بروج” و�سركة برتول �أبو ظبي 
�لوطنية “�أدنوك” وبنك �لحتاد �لوطني 
�أبوظبي  وب���ن���ك  �لأول  �أب���وظ���ب���ي  وب���ن���ك 
�خليمة  ر�أ�ض  و�سري�ميك  ودناتا  �لتجاري 
�ملتطورة  �لتكنولوجيا  ��ستثمار  و���س��رك��ة 
لالأملنيوم  �ل���ع���امل���ي���ة  �لم���������ار�ت  و����س���رك���ة 
جتاري  و�سركة  �لقاب�سة  �لأو�ئ���ل  و�سركة 
و�سركة مبادلة وعامل �ملناطق �لقت�سادية 
وجم��م��وع��ة ب��احل�����س��ا وجم��م��وع��ة جمري� 
�لتقرير  ت��ن��اول  كما  �لعاملية  دب��ي  وم��و�ن��ئ 
�أبرز �لزيار�ت بني �لبلدين خالل �لأعو�م 

�لثالثة �ملا�سية.
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مركز حممد بن را�سد لالبتكار احلكومي 
يعر�ض جتربته يف »موؤمتر م�سر للتميز«

•• القاهرة -وام: 

�أكدت �سعادة هدى �لها�سمي م�ساعد �ملدير �لعام لال�سرت�تيجية و�لبتكار 
يف قطاع �ل�سرت�تيجية و�ل�سيا�سات يف مكتب رئا�سة جمل�ض �لوزر�ء مدير 
حت�سني  يف  �لبتكار  �أهمية  �حلكومي  لالبتكار  ر����س��د  ب��ن  حممد  مركز 
�لنمو �لقت�سادي وتوفري فر�ض  جودة �حلياة ودوره �لأ�سا�سي يف زيادة 

عمل جديدة وزيادة م�ستويات �لدخل.
جاء ذلك خالل م�ساركتها يف جل�سة بعنو�ن “�لبتكار �حلكومي” �سمن 
�لذي   ”2018 للتميز �حلكومي  “م�سر  ملوؤمتر  �لثاين  �ليوم  فعاليات 
ينعقد على مد�ر يومي 3 و4 يوليو �جلاري يف مركز �ملنارة للموؤمتر�ت 

و�ملعار�ض �لدولية بالقاهرة بجمهورية م�سر �لعربية.
بتعريف  م�ساركتها  خ��الل  �لتقدميي  عر�سها  �لها�سمي  ه��دى  وب���د�أت 
للتقدم  �حلثيث  و�حلكومات  و�ملوؤ�س�سات  �لأف��ر�د  �سعي  باعتباره  �لبتكار 
عرب توليد �أفكار مبتكرة و��ستحد�ث منتجات وخدمات وعمليات جديدة 

ترتق�ي بج�ودة �حلي�اة.
�لب�سري  �مل���ال  ر�أ����ض  على  ت�ستمل  �ل��ت��ي  �لب��ت��ك��ار  عنا�سر  �أه���م  وح���ددت 
�ملبتكرة  و�خلدمات  �ملنتجات  جانب  �إىل  �لتنظيمية  و�لبيئة  و�ملوؤ�س�سات 
و�ملعرفة  �ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  و�ل���س��ت��ث��م��ار  و�ل��ت��م��وي��ل 

و�لتكنولوجيا و�لبنية �لتحتية.
و�عتربت �لبتكار �أ�سا�ض تناف�سية �لدول وي�سكل م�ساألة حا�سمة وحيوية يف 
بقائها و��ستمر�رها و�أنه �لو�سيلة �لوحيدة ملو�جهة �لتحديات �مل�ستقبلية 
وتذليل �لعقبات �لتي قد تعرت�ض طريقها. م�سرية �إىل �أنه �أ�سبح معيار� 

من �ملعايري �لرئي�سية ملنظومة �لتميز �حلكومي.
�أظه���������رت  �لتي  �لبتكار  عن  حي��������ة  و�أمثل��������ة  جت��ارب  ��ستعر�ست  كما 
وتوفري  و��سحة  و��س������رت�تيجية  بروؤي������ة  تب���������د�أ  �لب��ت��ك��ار  رح��ل��ة  �أن 
�أو مرتبط�������ا فقط  لي�ض حم�سور�  و�أنه  �لأفكار  لتولي���������د  د�عمة  بيئ�������ة 
�سخم������ة  نتائج  بتحقي����������ق  �لبتكار  يكون  �أن  ميكن  بل  بالتكنولوجيا 

بتكلفة ب�سيطة.
و�إثر�ء  حتفيز  �حلكومي  لالبتكار  ر����س��د  ب��ن  حممد  مركز  وي�ستهدف 
�لقطاع �حلكومي من خالل و�سع منظومة متكاملة  ثقافة �لبتكار يف 
�لإمار�ت  دولة  ركائز حكومة  �أ�سا�سية من  ركيزة  ي�سبح  لالبتكار بحيث 
ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  لروؤية  تطبيقا  �ملتحدة  �لعربية 
�آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي �لهادفة 
�إىل تطوير �لعمل �حلكومي وتعزيز تناف�سية دولة �لإمار�ت بحيث تكون 
حكومة دولة �لمار�ت يف م�ساف �حلكومات �لأكرث �بتكار� على م�ستوى 

�لعامل.
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العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     

   يف  الدعوى 2018/338    تظلم جتارى               
�ىل �ملتظلم �سده / 1- مطعم �لرتي�ست - �ض ذ م م   جمهول حمل �لقامة مبا 
�أن �لتظلم /مر�د حاج حميدة وميثله / فتيحة حممد برجو قور�ري -   قد �قام 
عليك �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�سوعه تظلم من �لقر�ر �ل�سادر يف  �لدعوى رقم 
�ملحاماة.    �تعاب  و�مل�سايف ومقابل  و�لر�سوم  246/2018 حجز حتفظي جتاري 
وحددت لها جل�سه يوم �لحد  �ملو�فق 2018/7/8  �ل�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.5 رقم 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �أو م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/120  ا�صتئناف مدين    

نبهان  جمهول حمل �لقامة  �مل�ستاأنف �سده/ 1-�أمي��ن وليد منري  �ىل 
�أمنة  �ل�سويدي وميثله/  �ليو�سف  �أحمد خليفة  �مل�ستاأنف /خولة  �ن  مبا 
رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف  قد    - علي  �سفقت  �سيد 
يوم  لها جل�سه  وح��ددت  بتاريخ 2018/1/24     كلي  م��دين   2017/563  :
رقم  ب��ال��ق��اع��ة  ���س��ب��اح��ا    10.00 �ل�����س��اع��ة  �مل���و�ف���ق 2018/8/27  �لث���ن���ني  
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/180  ا�صتئناف تظلم جتاري 

ع��ب��د�ل��رق��ي��ب حم��م��د عبد�لر�سيد   ���س��ده/ 1-حم��م��د  �مل�����س��ت��اأن��ف  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /بنك دبي �لتجاري - �ض م ع   
قد ��ستاأنف   �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم : 2017/159 تظلم جتاري    
وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/7/25  �ل�ساعة 17.30 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�ساء�  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1010  جتاري جزئي              

حمل  جم��ه��ول  م    م  ذ   - �لغذ�ئية  للخدمات  �ملتكاملة   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ن��د �سيب�ساندلرز - ���ض ذ م م وميثله /  �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ ����ض �ي ف��ودز 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �حلمادي  حممد  �بر�هيم  علي 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   289850.56( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م 
ومقابل �تعاب �ملحاماة و�لفائدة   12% من تاريخ �ملطالبة  وحتى �ل�سد�د �لتام.   
وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2018/7/23  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/1764  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- ل برمييري للمقاولت �لبناء - �ض ذ م م  2-حممد متيم ب�سفته 
�ل�سخ�سية وب�سفته مدير /  ل برمييري للمقاولت �لبناء - �ض ذ م م  جمهويل حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ �سركة �ض �ض لوتاه للمقاولت - �ض ذ م م  وميثله / عبد�هلل 
بالز�م  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  �آل علي - قد  �لناخي  خمي�ض غريب 
�ملدعي عليهم بالت�سامن و�لت�سامم مببلغ وقدره )137272 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف 
�سمول  و  �لتام  �ل�سد�د  �ل�ستحقاق  وحتى  تاريخ  و�لفائدة  12% من  �ملحاماة  �تعاب  و 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق  2018/7/17  
ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ساعة 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1476  جتاري جزئي              

م   جمهول حمل  م  ذ   - للبناء و�ل�ستثمار  �سركة �لحت��اد  �ملدعي عليه / 1-  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ �سركة ت�سنيع �ملعادن �لفنية - ذ م م - فرع دبي   قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )377282.91 
�ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م( 
وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  وحددت لها جل�سة 
Ch1.C.12 لذ�  يوم �لثنني  �ملو�فق  2018/7/23  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/5635  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه / 1-�نييتيك �نرتنا�سيونال �م �ي م م ح  جمهول حمل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / كرييت جوبالد��ض ���س��وت��اي   ق��د �أق���ام عليك 
 255481( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1800 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف.  وحددت 
لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2018/7/9  �ل�ساعة 10.00 �ض  بالقاعة 
Ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/1943  تنفيذ عمايل 
-  جمهول  و�لرخام  �لبالط  �ملنفذ �سده/1- خط �حلجر لعمال  �ىل 
�أق���ام عليك  حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �لتنفيذ/ بان�سي ده����ار   ق��د 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)9000( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. بال�سافة �ىل مبلغ 
900 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/2296   تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  دومينجو   دوما�سيان  لورينا  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
 / �ل��وط��ن��ي وميثله  �لحت���اد  �لتنفيذ/بنك  ط��ال��ب  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
�أق���ام عليك �لدعوى  �ل��ه��رم��ودي  ق��د  ع��ب��د�هلل حممد ر���س��ول علي 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)140495( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/1637   تنفيذ جتاري  
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ���س��رك��ة �أرك �ن��رتن��ا���س��ون��ال م��ي��دل �ي�����س��ت - ذ م م  
�سعيد ح�سن  �أبناء  �لتنفيذ/�سركة  �ن طالب  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  م   م  ذ   - �لتجارية  با�سماخ 
دره��م �ىل  وق��دره )156475.87(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

�ساعد  حممد  �سيف  �ملدعو/  فقد 
وزوجته  �جلن�سية  �إمار�تي   ، �ملهريي 
�إمار�تية   ، �لغيثي  �سامل  حممد  مرمي 
من  �سادرة  ��سهم  �سهاد�ت  �جلن�سية 
�سركة �إعمار )من يجدها عليه �لت�سال 

بتلفون رقم )055/6666959(

فقــــدان ا�صهــــم 
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
يف  الدعوى 2018/422  جتاري كلي 

�سد �ملدعي عليها / رميونت �نف�ستمنت - �ض ذ م م 
�ملقامة من / �سفو�ن بن �سيمان بن عبد�هلل �ل�سويكت 

مبا �ن هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي �لبتد�ئية حتت رقم  2018/422  جتاري 
كلي ،  وحيث �نه مت ندبنا خبري� ح�سابيا  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله فاننا وعمال باحكام 
حل�سور  ندعوكم   ، �ملحاكم  �م��ام  �خل��ربة  �عمال  بخ�سو�ض  م   1992 ل�سنة  �لثبات  قانون 
�ملو�سح  �لعنو�ن  �جتماع خربة  �و من ميثلكم قانونا و�ل��ذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على 
�دناه وذلك يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2018/7/10  يف متام �ل�ساعة 15 : 12 ظهر� ،  ويرجى 

منكم �ح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، �لطابق �لر�بع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�ض : 04-2698876 
اخلبري احل�صابي وامل�صريف  
حممد �صعيد ال�صريف 

 اجتماع خربة

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
�سركة / فرونتري �نرتنا�سيونال كوي�ست منطقة حرة - ذ م م  )رخ�سة رقم 92888 ( و�لكائنة ب���� دبي 
، �ض ب : 502234 ، دبي دولة �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ،  و�ملرخ�سة لدى �سلطة دبى للمجمعات 
�ت��خ��اذه بو��سطة  �مل��ذك��ورة يف �ع��الن ق��ر�ره��ا للكافة و�ل��ذى مت  ،  ترغب ه��ذه �ل�سركة   �لبد�عية 
جمل�ض �إد�رة �ل�سركة /  فرونتري �نرتنا�سيونال كوي�ست منطقة حرة - ذ م م )�ل�سركة �لرئي�سية( 

يف �إجتماعه �لذي عقد بتاريخ  2018/3/4  ب�ساأن �غالق وحل �ل�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب �ل�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه �ى مطالبات فى مو�جهتها عليه تقدمي 

هذه �ملطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن عن طريق �لربيد �مل�سجل �و �لت�سال ب : 
�ل�سيد : مانويل برند هرني رن�سنك  

��سم �ل�سركة :  فرونتري �نرتنا�سيونال كوي�ست منطقة حرة - ذ م م      
�ض ب : 502234 

دبي - دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
هاتف رقم : 97144424334+  

Email:pro@biddi.com :  لربيد �للكرتوين�
لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرتة �ل�سعار و�ملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

�سركة / جا�ض منطقة حرة - ذ م م )رخ�سة رقم 19146 (  و�لكائنة ب���� دبي ، �ض ب  : 117253 
  ، ،  و�ملرخ�سة لدى �سلطة دبى للمجمعات �لبد�عية  �ملتحدة  �لعربية  ، دبي دول��ة �لم��ار�ت 
بو��سطة جمل�ض  �تخاذه  و�ل��ذى مت  للكافة  �ع��الن قر�رها  �مل��ذك��ورة يف  �ل�سركة   ترغب ه��ذه 
�إد�رة �ل�سركة / جا�ض منطقة حرة - ذ م م )�ل�سركة �لرئي�سية( يف �إجتماعه �لذي عقد بتاريخ  

2018/4/15  ب�ساأن �غالق وحل �ل�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب �ل�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه �ى مطالبات فى مو�جهتها عليه 
تقدمي هذه �ملطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذ� �لع��الن عن طريق �لربيد �مل�سجل �و 

�لت�سال ب :  �ل�سيد : جوي غ�سوب  
��سم �ل�سركة : جا�ض منطقة حرة - ذ م م      

�ض ب : 117253  
دبي - دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

هاتف رقم : 971501422960+ 
Email: pro@biddi.com :  لربيد �للكرتوين�

لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرتة �ل�سعار و�ملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة 
��سم �ل�سركة : جيجيكو للخدمات العقارية  

�لعنو�ن : مكتب رقم 504 - ملك لطيفة م�سبح ر��سد �لفتان �لفال�سي - ديرة- �لقرهود 
�لقيد  رق��م     706760 �لرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�سكل   -
بال�سجل �لتجاري : 1156407 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد 
مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
بتاريخ   دب��ي  �لعدل حماكم  ل��دى كاتب  و�مل��وث��ق  بتاريخ 2018/6/28   دب��ي  ق��ر�ر حماكم 
2018/6/28 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني كابك�ص 
ح�ضن للتدقيق  �لعنو�ن : مكتب 607 ملك م�ساريع قرقا�ض - �ض ذ م م - �ملنخول - ديرة  
-  هاتف  3859377-04 فاك�ض : 3859376-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي/كابك�ص ح�ضن للتدقيق  
-  هاتف   دي���رة    - �ملنخول   - م  م  ذ  ���ض   - م�ساريع قرقا�ض  : مكتب 607 ملك  �ل��ع��ن��و�ن 
3859377-04 فاك�ض : 3859376-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
�أعاله لت�سفية  جيجيكو للخدمات  باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور  بدبي 
العقارية  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2018/6/28 و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/6/28 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاله ، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

اإعالن بالن�صر
رقم 2018/4239   

�ملنذر : جملة �لو�سيط 
�ملنذر �ليها : بر�ميد لل�سناعات �خل�سبية و�لديكور - �ض ذ م م 
�ملو�سوع / �إعالن بالن�سر يف �إنذ�ر عديل رقم 2018/1/130847 

وثمامنائة  �لف  ع�سرة   )10800( وق��دره  مبلغ  ب�سد�د  �ليه  �ملنذر   / �ملنذر  ينذر 
�ي��ام من تاريخ ��ستالمه ه��ذ� �لنذ�ر  دره��م وذل��ك يف خ��الل م��دة �ق�ساها )5( 
�لالزمة  �لق�سائية  �لج���ر�ء�ت  �تخاذ  �ىل  �آ�سف  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل   ، �لعديل 
�ليه  �ملنذر  وحتميل   ، و�ل�سرر  للعطل  �جلابر  و�لتعوي�ض  ذك��ر  مبا  للمطالبة 

بكافة ر�سوم وم�ساريف  �لتقا�سي �تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

انذار عديل بالن�صر
رقم املحرر  ) 4274/2018(      

�ملنذر : �ل�سيد / �سيف بن حممد بن عبد�هلل �ل�سام�سي ، �إمار�تي �جلن�سية ، ميثله بالوكالة/ ها�سم 
�بو�لقا�سم عبد�للطيف عبد�لغفار ، برقم �ملحرر )2014/1/132951(

�لعنو�ن : دبي ، �لرب�ساء 1 - بناية ي�ض بزن�ض �سنرت مكتب رقم 110  خلف �للولو هايرب ماركت 
مقابل �كادميية دبي �لأمريكية - ت : 044478808 

�ملنذر �ليه : بروفايل كالدينج لالعمال �لفنية - �ض ذ م م
�للولو هايرب ماركت  رقم )409( خلف  بر�سا فايل مكتب  بناية    -  1 �لرب�ساء    - دبي   : �لعنو�ن 

ومقابل �كادميية دبي �لمريكية - ت : 055/6436988  
يخطر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة دفع كامل متاأخر�ت بدل �ليجار و�مل�ستحقة �لدفع للمنذر يف 
مدة �ق�ساها �سهر من تاريخ �لن�سر لهذ� �لنذ�ر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 
�لالزمة �سد �ملنذر �ليه مع �لز�مه بجميع �مل�سروفات و�لر�سوم �لق�سائية وفو�ئد �لتاأخري و�تعاب 

�ملحاماة وبدل �لعطل و�ل�سرر. 
  الكاتب العدل   

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2015/644 تنفيذ جتاري                 
طالب �لتنفيذ:  يونايتد بنك ليمتد 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - بعد فندق �لفريمونت - بناية بارك بلي�ض - �لطابق 17 
�ملنفذ �سده :  ر�مي�س�ض �ساند��ض ��ساند��ض كاليد��ض 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �سارع منخول - بناية جا�سم �لري�ض - �سقة 107 - �و بالر�ساد 
�نه يف يوم  �لربعاء   �ملو�فق  2018/7/11  �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�سارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 

ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - 
عبارة عن �سقة �سكنية - رقم �لر�ض : 896 - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : جولد 
كري�ست فيوز - رقم �لوحدة : 1416 - �مل�ساحة : 102،50 مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية : 1،103،299،00 

درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده 

فى الدعوى رقم  2017/36 بيع عقار مرهون  
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري )�ض م ع(  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد - �سارع �ملنخول - جو�ر ديرة - �سيتي 

�سنرت ملك بنك دبي �لتجاري - �سندوق بريد رقم 2668 ، هاتف رقم 042121423 - فاك�ض رقم : 04-2121911 
�ملنفذ �سده : بوجا �أ�سي�ض كارموكار 

عنو�نه :  �إمارة دبي - ديرة - دو�ر �ل�ساعة - بناية �ل�سر�فية - �سقة 103 - هاتف رقم : 0504547065 
�لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع  5.00 م�ساء ويف �لي��ام �لثالث  �ل�ساعة    2018/7/11 �ملو�فق  �نه يف يوم  �لأربعاء  
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�

%20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة  emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه 

�لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
عبارة عن �سقة �سكنية - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم �لر�ض : 33 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : جولد كر�ست فيوز  -2 رقم 

�لعقار : 2905 - رقم �لطابق : 29 - �مل�ساحة : 155،11 مرت مربع - �لتقييم : 1،335،670،00 درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده 
فى الدعوى رقم  2018/37 بيع عقار مرهون   

طالب �لتنفيذ: بنك ر��ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد- بناية �لبزن�ض بوينت مكتب رقم 401  خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت  ، هاتف : 

 3244594826  : مكاين  رقم   0508650437  : هاتف   04/2946945
�ملنفذ �سده : مري يعقوب علي  - عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة مر�سى دبي - بناية برج �سالفه 1 - �لطابق �حلادي 

و�لربعني - �ل�سقة رقم 4109 رقم مكاين : 1330676145 
5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى  2018/7/11  �ل�ساعة  �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية : �ملنطقة : مر�سى دبي - رقم �لر�ض : 51 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : برج �سالفة - رقم �لعقار : 4109 

- �مل�ساحة : 129،09 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )1،806،365( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/401 جتاري  جزئي                               

�ىل �ملدعي عليه /1  - ع�سام جميل حد�د - ب�سفته مالك/ جموهر�ت فيينا  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / جموهر�ت فافور - �ض ذ م م  - قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم باأن �ملحكمة 
حكمت بتاريخ 2018/6/25  �حلكم �لتمهيدي �لتايل : بندب �خلبري �حل�سابي �ساحب �لدول باجلدول 
تكون مهمته لالطالع على ملف �لدعوى و�مل�ستند�ت �ملقدمة فيها وما ع�سى �ن يقدمه �خل�سوم وكذ� 
�ل�سجالت و�لدفاتر �لتجارية و�لورقية و�للكرتونية �ملنتظمة �ملر��سالت �لورقية و�للكرتونية �ملتبادلة 
بني طريف �لتد�عي على �ن تكون حمررة باللغة �لعربية �و مقدم ب�ساأنها ترجمة معتمدة - بيان �ن لزم 
�لأمر لبيان حقيقة و�قع �لعالقة �لتقاعدية بني طريف �لدعوى ونوع �ملعامالت �لتي متت بينهما ، وبيان 
م�سمونها مع بيان مدى تو�فقها مع �لعرف �لتجاري لذلك �لنوع من  �ملعامالت �لتجارية وتو�سيح 
�ملدعية  �لزمت  �تعاب �خلبري  كاأمانة على ذمة  �سبعة �لف درهم  ، وح��ددت مبلغ  ذلك بدقة للمحكمة 
ب�سد�دها خلز�نة �ملحكمة.  وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لثنني   �ملو�فق  2018/7/30 �ل�ساعة 30 : 8 

�لتقرير.  و�يد�ع  �ملاأمورية  ملبا�سرة  �خلبري  لخطار   Ch1.C.12 سباحا يف �لقاعة�

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/1969 جتاري كلي                                              

�ىل �ملدعي عليه/1- رويال �ند�سرتيز - �ض م ح - ذ م م 2-�سركة رويال بيرتو �نريجي �ض م ح  ب�سفته كفيال - 3- �سور�ب 
جويال دهارم جويال 4- �وتكا�ض جويال د�ر �م بال جويال  جمهويل حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي / �مل�سرف �لعربي 
�آل علي - نعلنكم بان �ملحكمة  �لناخي  �مل�سرف - وميثله / عبد�هلل خمي�ض غريب  لال�ستثمار و�لتجارة �خلارجية - 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/7/27  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ �مل�سرف �لعربي لال�ستثمار و�لتجارة 
يوؤدو�  بان  و�لتكافل  بالت�سامن  و�لر�بعة  و�لثالثة  و�لثاين  �لوىل  عليهم  �ملدعي  بالز�م   : �ول  �مل�سرف   - �خلارجية 
للمدعي مبلغ 9،784،762،23 درهم فقط ت�سعة مليون و�سبعمائة و�ربعة وثمانون �لف و�سبعمائة و�ثنان و�ستون درهم 
وثالثة وع�سرون فل�سا و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ قيد �لنز�ع يف 2016/9/20 وحتى �ل�سد�د �لتام.  ثانيا : 
�لز�م �ملدعي عليها �خلام�سة باملديونية �سالفة �لبيان بالت�سامن مع �ملدعي عليها �لوىل يف حدود مبلغ 2.035.596.77 
درهم مليونان وخم�سة وثالثون �لف وخم�سمائة و�ستة وت�سعون درهم و�سبعة و�سبعون فل�سا و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 
9% من تاريخ قيد �لنز�ع يف 2016/9/20 وحتى �ل�سد�د �لتام.  ثالثا : �لز�م �ملدعي عليهم بامل�ساريف ومبلغ �لف درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر 

هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2017/104 بيع عقار مرهون                 
طالب �لتنفيذ:  بنك �بوظبي �لوطني 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة- �سارع بني يا�ض - نف�ض بناية بنك �بوظبي �لوطني - بجو�ر د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
�ملنفذ �سده :   كور�ض �سيد مو�سى منتظر 

�ب��ر�ج فندق �لفريمنت - �ملركز �لتجاري - مكتب رقم  �إم��ارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�ي��د - مكتب  عنو�نه : 
  0506500948  : متحرك   -  707

�نه يف يوم  �لربعاء   �ملو�فق  2018/7/11  �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�سارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 
ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - �ر�ض وما عليها من بناء - نخلة 
جمري� - رقم �لر�ض : 791 - رقم �لبلدية : 6453-381 - �مل�ساحة : 657.69 مرت مربع �لقيمة �لتقديرية 

: 10000000 درهم لعلى عطاء - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 177
�لبيع  يف  يرغب  �جلن�سية  باك�ستاين   ، عزيز  رحمن  غالم  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 - �لفنية  للمقاولت  /�لجماع  �مل�سماة  �لرخ�سة  يف    %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل 
مبوجب رخ�سة )513606( وذلك لل�سيد/ حممد �سلمان خان غالم رحمن ، باك�ستاين �جلن�سية  
تعديالت �خرى : مت تنازل مالك �لرخ�سة �ل�سابق ل�ساحبها �حلايل ومت تغيري �ل�سم �لتجاري 

للرخ�سة : من )�لإجماع للمقاولت �لفنية ( �إىل )ج�سر �لقوز للمقاولت �لفنية(. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��ض  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل - بال�صارقة 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات    

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1067
�جلن�سية  �إمار�تي   - �لقا�سمي  �سالح  �سالح عبد�هلل  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  �ىل �ل�سيد/ ظاهر معني لل 
معني - باك�ستاين �جلن�سية يف )ور�سة �لري�سة �لذهبية ل�سيانة �ل�سيار�ت( رخ�سة مهنية 

تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )616722( 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعـــــالن
�ملرجع : 1066

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ حممد بهادر خان - باك�ستاين �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل 
�إمار�تي  ح�سته �لبالغة 50% ح�سة يف �ل�سركة �ملذكورة �عاله وذلك �ىل �ل�سيد/ �سالح كامل �حمد حممد - 
و�لتنازل عن عدد %25  �لبيع  باك�ستاين �جلن�سية يف  �ل�سيد/ عابد علي فريد خان -  �جلن�سية - كما ويرغب 
ح�سة من ح�سته �لبالغة 50 % ح�سة �ىل �ل�سيد/ �سالح كامل �حمد حممد - �إمار�تي �جلن�سية 1% ح�سة و�ىل 
�ل�سيد/ ميان �فتخار خان ميان �يوب خان - باك�ستاين �جلن�سية 24% ح�سة يف �لرخ�سة �لتجارية )عابد علي 
خلدمة �ل�سيار�ت( - رخ�سة رقم )565424( - حيث مت تغيري �ل�سكل �لقانوين من �سركة �عمال بوكيل خدمات 
�ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة - كما مت تغيري �ل�سم �لتجاري �ىل / عابد علي وميان �فتخار خان لتجارة 
قطع غيار �ل�سيار�ت �مل�ستعملة - ذ م م  ومت تغيري �لن�ساط من / �سيانة �ل�سيار�ت ، غ�سيل وت�سحيم �ل�سيار�ت 
�ن�سحاب وكيل �خلدمات ودخول �سركاء  �مل�ستعملة لل�سيار�ت ومت  �لغيار  - خدمات �سيار�ت �ىل / جتارة قطع 
�خرين.  وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 

من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عرت��ض على ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانوين حيال ذلك. 

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

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/1675  جتاري جزئي              
�مل��دع��ي عليه / 1-ر����س��د �ح��م��دب��ن ب�سري �ح��م��د  جم��ه��ول حم��ل �لقامة  �ىل 
�لدعوى  �أق��ام عليك  قد  ع   م  �ض   - �لوطني  �لقيوين  �أم  بنك  �مل��دع��ي/  �ن  مبا 
درهم(   38363.11( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و�لفائدة  2.49% من 2011/12/20 
وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  وحددت لها جل�سة 
يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/7/10 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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   اإعالن بالن�صر- بالإحالة  
 2018/104  منازعات ايجارية 

�ىل �ملدعي عليه �لأول / �سامل بن هادي بن علي �ل�سلوم  و�ملدعي عليه �لثاين / �لأ�سيل ملو�د �لبناء وميثلها 
)فهد خالد خلوي �سريد �ملطريي( ،  و�ملدعي عليه �لثالث / حممد ح�سن حممد �سعيد بكار 

 2018/104 �حلقوقية  �ل��دع��وى  �ق��ام��و�  ق��د   - �لنقبي  �سعيد  �حمد  �مل��رح��وم حممد  ورث��ة   / �ملدعيني  �ن  حيث 
منازعات �يجارية �سد �ملدعي عليهم وملا �سنورد فيما بعد / وملا تر�ه حمكمتكم �ملوقرة عفو� ، 

نطلب :  1- ��ستدعاء �ملدعي عليهم �لثالث لأقرب جل�سة. 
2- �لز�م �ملدعي عليهم باخالء �لعني �ملوؤجرة 

3- مطالبة �ملدعي عليهم بدفع �لقيمة �ليجارية �ملتبقية بو�قع 5000 درهم عن فرتة �لعقد 
بتاريخ 2017/12/6 حتى  �لعقد  �نتهاء  تاريخ  �لالحقة من  �لفرتة  �ملدعي عليهم بدفع تعوي�ض عن  �ل��ز�م   -4
تاريخ �لخالء �لفعلي للعني �ملوؤجرة  5- �لز�م �ملدعي عليهم بدفع جميع فو�تري �لكهرباء و�ملاء و�لت�سالت 
على �ملحالت لأي د�ئرة حكومية �و حملية �و خا�سة علما باأن �لعني �ملوؤجرة تتكون من 4 �بو�ب ولكل 2 باب عد�د 
كهرباء وماء م�ستقل د�خل �ملحالت ول ميكن �لطالع على رقم �لعد�د من خارج �ملحل.  مما يقت�سي ح�سوركم 
�ىل �لد�ئرة �لثانية منازعات �يجارية وعقارية مبحكمة ر�أ�ض �خليمة يوم �لثنني �ملو�فق 2018/7/23 م �ل�ساعة 

�خلام�سة م�ساء� وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع - حرر بتاريخ : 2018/7/3  

مكتب اإدارة الدعوى
معاذ احمد العمو�س  

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
 اإعادة اإعالن بالن�صر 

 الدعوى رقم 2018/1705 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية 
�ىل �ملدعى عليه / ديبان�سو خور�نا 

نعلمك بان �ملدعي / �لهيئة �لعامة لل�سوؤون �ل�سالمية �لوقاف 
يف �لدعوى رقم 2018/1705 �لد�ئرة �ملدنية �جلزئية �لثانية ، قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �عاله تطالب 
�لبالغ   �لق�سط �لخري  بقيمة  �ملتاأخرة عن عام 2017  �ليجارية  �لقيمة  ب�سد�د  �ملدعي عليه  �لز�م    : فيها 
13750 درهم ثالثة ع�سر �لف و�سبعمائة وخم�سون درهم وقيمة �ليجار عن �لفرتة �لتي �سغل �لعني بعد 
�لخالء  تاريخ  �سنويا وحتى  �لف  درهم خم�سة وخم�سون  بو�قع 55000  بتاريخ 2017/2/15  �لعقد  �نتهاء 
عليه  �ملدعي  �لز�م   - �ل�سو�غل  من  خالية  وت�سليمها  �ملوؤجرة  �لعني  باخالء  عليه  �ملدعي  �لز�م   - �لفعلي 
باح�سار �سهادة بر�ءة ذمة للكهرباء و�ملاء عن جممل مدة �لعقد �ىل حني �لخالء �لفعلي - �لز�م �ملدعي 
عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - �نتم مكلفون باحل�سور �مام �لد�ئرة �جلزئية �لثانية 
مبحكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 151 بتاريخ 2018/7/29 ، وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها 

�عاله - بو�سفك مدعي عليه - حترير� يف 2018/7/2 
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلربة 
اإعالن بالن�صر للح�صور امام اخلبري الهند�صي 

دعوى رقم 2018/35  جتاري كلي - راأ�س اخليمة   

�ملدعي عليها / �سركة �لرتقاء ملقاولت �لبناء - ذ م م  
وميثلها حممد زكريا عبد�لرحمن غز�ل 

�إد�رة �خلرب�ء  مكتب   - �خليمة  ر�أ���ض  د�ئ��رة حماكم  مقر  �إىل  �حل�سور  يتعني 
ملقابلة �خلبري �لهند�سي �ملذكور و�إح�سار كافة �مل�ستند�ت و�لوثائق �لتي توؤيد 
موقفكم يف �لدعوى رقم 2018/35 جتاري كلي وذلك يوم �لربعاء �ملو�فق 11 

يوليو/2018 يف متام �ل�ساعة �حلادية ع�سر �سباحا )11.00( 
 حماكم راأ�س اخليمة - مكتب اإدارة اخلرباء 
اخلبري الهند�صي - فرح  فوؤاد  م�صطفى       

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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  اعالن  

�ملرجع : 200
�إمار�تي  ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/  �بر�هيم �سيف �بر�هيم �ملعينى �ليا�سي - 
تنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )100%( يف �ملن�ساأة �ملذكورة �أدناه بكافة مقوماتها �ملادية 
�ل�سيد/ حميد علي  �لبيع كافة �ملوجود�ت و�ملعد�ت �ىل  و�ملعنوية و�ل�سم �سامال هذ� 
حممد حاقول �ل علي - �إمار�تي �جلن�سية يف موؤ�س�سة فردية م�سماة )�ل�سباح لتاأجري 

�ل�سيار�ت( و�ملرخ�سة برقم )114073( من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة.  
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  
على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عرت��ض 

على ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانوين حيال ذلك. 
  الكاتب العدل بال�صارقة 

   دولة الإمارات العربية املتحدة  
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

   اعالن بالن�صر للح�صور اأمام املحكمة   
يف ال�صتئناف رقم 572 ل�صنة 2018 م جتاري 

�ىل �مل�ستاأنف �سده : 2- �سركة رينو جلف )ذ م م( �ل�سيد/ فرديناند جورد�ن 
نعلنكم بان �مل�ستاأنف : �سيف مبارك فا�سل �ملزروعي 

قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر يف �لق�سية �ملدنية رقم 5033 ل�سنة 2017 جتاري )كلي( 
�لتا�سعة  �ل�ساعة  مت��ام  يف   - م   2018/8/13 جل�سة  لنظره  حت��دد  وق��د   - �ل�سارقة 

و�لن�سف �سباحا مبقر هذه �ملحكمة �مام �لد�ئرة �ملدنية �لثانية   
لذ� يرجى �لتف�سل باحل�سور �و من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف حالة 

غيابكم فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �ل�ستئناف وفقا لحاكم �لقانون.  
ملحوظة : ين�سر هذ� �لعالن على نفقة �مل�ستاأنف دون �أية م�سوؤولية على �ملحكمة 

جتاه حقوق �لغري
  رئي�س قلم الكتاب 

المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل
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  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
بطلب    ) بابو  حممد  �لني�ساء  )ن�سيم  �ملو�طنة  تقدمت 
بتغيري  �لتوثيقات  ق�سم  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة 

��سمها من )ن�سيم �لني�ساء( �ىل )نادية(
فمن لديه �عرت��ض يتقدم به �ىل �لق�سم �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر �لعالن.
حممد �صعيد العدوي   - كاتب عدل 

حممد �صامل املن�صوري - قا�صي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

�ىل �ملدعي عليه/ �سي جي �أر جي للخدمات �لفنية - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها 

جل�سة 2018/7/11 �ملو�فق يوم �لربعاء �ل�ساعة 11.00 �سباحا �لقاعة 2  

لذ� فانتم مكلفون باحل�سور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 
قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل ، يف حالة تخلفكم فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
 5797/2018/13
5798/2018/13
5799/2018/13
5800/2018/13
5896/2018/13
5897/2018/13
6214/2018/13

م
1
2
3
4
5
6
7

��سم �ملدعي
 عمري ح�سن عارف ح�سني 

حبيب �لرحمن ريا�ض 
�مني خان 

حممد عادل حممد ��سرف 
�ود�يبهان ر�مدين 
�سالح �لدين ب�سري 

لطيف �ر�سد حممد  

مبلغ �ملطالبة
2800 درهم +  تذكرة �لعودة

42262 درهم +  تذكرة �لعودة
18750 درهم +  تذكرة �لعودة
9133 درهم +  تذكرة �لعودة

13625 درهم +  تذكرة �لعودة
13625 درهم +  تذكرة �لعودة
16280 درهم +  تذكرة �لعودة
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مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

�ىل �ملدعي عليه/ �سي جي �أر جي للخدمات �لفنية - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها 

جل�سة 2018/7/11 �ملو�فق يوم �لربعاء �ل�ساعة 11.00 �سباحا �لقاعة 2  

لذ� فانتم مكلفون باحل�سور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 
قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل ، يف حالة تخلفكم فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
  5490/2018/13
  5565/2018/13
  5592/2018/13
  5594/2018/13
  5783/2018/13
  5784/2018/13
  5796/2018/13

م
1
2
3
4
5
6
7

��سم �ملدعي
 �يوب �ن�ساري قمر �لدين 

��سي�ض بي�سو��ض 
حممد ريا�ض رب نو�ز 

علي ح�سن حممد 
حممد حميد حممد يو�سف 

عابد علي �سادق 
�سناء �هلل خان حممد  

مبلغ �ملطالبة
13125 درهم +  تذكرة �لعودة
11188 درهم +  تذكرة �لعودة
14309 درهم +  تذكرة �لعودة
17509 درهم +  تذكرة �لعودة
9349 درهم +  تذكرة �لعودة
9149 درهم +  تذكرة �لعودة

22823 درهم +  تذكرة �لعودة
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مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

�ىل �ملدعي عليه/ �سي جي �أر جي للخدمات �لفنية - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها 

جل�سة 2018/7/11 �ملو�فق يوم �لربعاء �ل�ساعة 11.00 �سباحا �لقاعة 2  

�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديكم  م��ا  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
�سيكون  فان �حلكم  تخلفكم  ، يف حالة  �لق��ل  �ي��ام على  بثالثة  قبل �جلل�سة  للمحكمة  م�ستند�ت 

مبثابة ح�سوري. 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
 5142/2018/13
 5145/2018/13
 5201/2018/13
 5439/2018/13
 5443/2018/13
5444/2018/13

م
1
2
3
4
5
6

��سم �ملدعي
 �أر�سالن جميل حممد جميل 

�سابر علي موخا 
ر�سول حممد روكمان دين 

�هلل ر�كتا فارز�ند علي 
نزير �حمد �ساهامند 

علي ر�سا ��سر�ر ح�سني  

مبلغ �ملطالبة
29313 درهم + تذكرة �لعودة
23811 درهم + تذكرة �لعودة
10940 درهم + تذكرة �لعودة
13232 درهم + تذكرة �لعودة
5443 درهم + تذكرة �لعودة

17949 درهم + تذكرة �لعودة
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مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

  �ىل �ملدعي عليه/ �سي جي �أر جي للخدمات �لفنية - �ض ذ م م 
  نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها 

جل�سة 2018/7/11 �ملو�فق يوم �لربعاء �ل�ساعة 11.00 �سباحا �لقاعة  2  

�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديكم  م��ا  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
�سيكون  فان �حلكم  تخلفكم  ، يف حالة  �لق��ل  �ي��ام على  بثالثة  قبل �جلل�سة  للمحكمة  م�ستند�ت 

مبثابة ح�سوري. 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
 6407/2018/13 
 6408/2018/13
 6489/2018/13
 6576/2018/13
 6612/2018/13

م
1
2
3
4
5

��سم �ملدعي
طالب �سري حممد 

مانيك ماليثا 
فر�ز �حمد خمتار 
�سوين خان نياز 

علي ر�سا حمبوب    

مبلغ �ملطالبة
10300 درهم +  تذكرة �لعودة
12076 درهم +  تذكرة �لعودة
9300 درهم +  تذكرة �لعودة
9950 درهم +  تذكرة �لعودة
9000 درهم +  تذكرة �لعودة
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مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

  �ىل �ملدعي عليه/ �سي جي �أر جي للخدمات �لفنية - �ض ذ م م 
لها  �ملحكمة  وح��ددت  �أدن��اه  �ملذكورة  �لعمالية  �لدعاوي  عليكم  �قامو�  قد  �ملدعيني  ب��اأن  نعلنكم 

جل�سة 2018/7/11 �ملو�فق يوم �لربعاء �ل�ساعة 11.00 �سباحا �لقاعة 2  

لذ� فانتم مكلفون باحل�سور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل ، يف حالة تخلفكم فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري. 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
 5478/2018/13
 5480/2018/13
 5485/2018/13

م
1
2
3

��سم �ملدعي
 حممد زبري ذو �لفقار 

حممد عديل ��سالم حممد 
�سكيل ��سفاق �حمد   

مبلغ �ملطالبة
10476 درهم +  تذكرة �لعودة
13303 درهم +  تذكرة �لعودة
10177 درهم +  تذكرة �لعودة
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 اعالن بالن�صر 

�ىل �ملدعى عليها / منال حممد فاروق حممد جودة �بو �سمعان -�ردنية �جلن�سية 
2- هادية حامد �بر�هيم عليان - �ردنية �جلن�سية 

�ردنية �جلن�سية - يف   - �سمعان  �بو  �ملدعية / رهام حممد فاروق حممد جودة  بان  نعلمكم 
�لدعوى رقم 2018/3897 �لد�ئرة �لكلية �لثالثة.  قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب 
يف  للمدعية  �لرثية  ح�س�سهم  بيع  عقد  على  عليهم  �ملدعي  توقيع  ب�سحة  �لق�ساء   : فيها 
عليهم  �ملدعي  �لز�م  مع  �أ    127 �ر�ض  قطعة   15 رقم  حو�ض  �لقوز  �ل�سارقة  �لكائنة  فيال 
بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.  لذ� يقت�سي ح�سورك �أمام حمكمة �ل�سارقة �لحتادية 
�لبتد�ئية - مكتب �إد�رة �لدعوى - مكتب رقم 9 - وذلك لالإجابة على �لدعوى وتقدمي ما 
لديكم من بيانات وذلك بتاريخ وذلك بتاريخ 2018/7/9 للنظر يف �لدعوى �ملذكورة �رقامها 
بو�سفك مدعي عليه  ويف حال تخلفكم عن �حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل عنكم فانه �سيتم 

��ستكمال �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك.    
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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 الدعوى رقم 2018/162 جتاري جزئي  

�ملدعية / ريت�ض جمبو للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 
�ملدعي عليها �لوىل : �سيل كيم للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 

�ملدعي عليها �لثانية : جم بوليمر للبرتوكمياويات - �ض م م  - ندعوكم حل�سور �جتماع �خلربة �ملحا�سبية �لأول 
مكرر )3( يف �لدعوى �أعاله ، وذلك يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/7/11 يف متام �ل�ساعة �خلام�سة و�لن�سف م�ساء� ، وذلك 
مبكتبنا �لكائن دبي- بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد بالقرب من حمطة مرتو �ملركز �ملايل ، برج �لعطار مكتب رقم 2403 ، 

�لطابق �لر�بع و�لع�سرون ، هاتف رقم 358996-04 و فاك�ض رقم 04-3589966  
دفاعكم وم�ستند�تكم وما  �وجه  كافة  �ح�سار  �لتنبيه ب�سرورة  �عاله مع  �ملذكور  �ملوعد  يرجى منكم �حل�سور يف 
ترونه منا�سبا لتي�سري �عمال �خلربة و�لكتابة �ليها للتاأكيد على ح�سوركم �لجتماع �مل�سار �ليه �عاله ، يرجى �لتكرم 
بالنتباء �ىل �ن عدم تقدمي �مل�ستند�ت يف جل�سة �خلربة �لوىل �سيرتتب عليه تاأخري عمل �خلبري وذلك علىم�سوؤولية 
�لطرف �ملت�سبب يف ذلك -  ويرجى من وكيل �ملدعية �إعالن �ملدعي عليها �لوىل بالن�سر يف �إحدى �جلر�ئد �ملنت�سرة 

بالدولة مبوعد �جتماع �خلربة �ملحا�سبية قبل موعد �لجتماع �ملحدد ب�سبعة �يام ، مرفق طيه ن�ض �لإعالن.   
اخلبري املحا�صبي -  د. م�صعل عبداهلل الزرعوين 

رقم القيد لدى حماكم دبي  128
رقم القيد لدى وزارة العدل - 536 

رقم القيد لدى وزارة الإقت�صاد  647

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة 
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 اإعالن حل�صور اإجتماع اخلربة احل�صابية  

يف الدعوى رقم 239 ل�صنة 2018 ا�صتئناف جتاري - العني
�مل�ستاأنف �سده �لثاين / �سركة �ملدين �لعاملية لالمتياز 

�إعالن حل�سور �جتماع �خلربة �حل�سابية مبوجب �حلكم �ل�سادر من حمكمة �لعني 
ع�سر   �حلادية  �ل�ساعة  متام  يف   2018/7/10 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  وذلك  �لبتد�ئية 
�سباحا لبيان دفوعكم يف  �لدعوى �ملرفوعة من حذيفة فخر �لدين قربان وذلك 
مبقر �سوؤون �خلرب�ء - �لعني ، على �لعنو�ن �لتايل : مدينة �لعني - �جليمي - �سارع 
حمد�ن بن حممد - �أمام كارفور �جليمي - مبنى �ملحكمة �جلديد - �لطابق �لأول 
 : رقم  فاك�ض   -  04-2999555 : رقم  هاتف   ، رقم  050-5271043  هاتف متحرك   ،

2999333-04  - ويف حالة عدم �حل�سور �ستتم �جر�ء�ت �خلربة �أ�سول. 
خبري ح�صابي 
اأمين اأحمد ح�صن - قيد رقم : 438  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة بالن�صــر  
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 اإعالن بالن�صر لدى حمكمة دبي 

الق�صية رقم 2017/4137 جتاري جزئي
�ملدعي عليها / هايدون للمقاولت �مليكانيكيه و�لكهربائية 

مدعوه للح�سور لجتماع �خلربة �حل�سابية �ملقرر عقده �لثانية ع�سر ظهر� يوم 
�لربعاء �ملو�فق 2018/7/11  وذلك مبقر مكتب �خلبري / حممد �سعيد �ل�سبلي 
لتدقيق �حل�سابات و�لكائن بدبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مقابل حمطة مرتو 
�خلليج �لتجاري - خلف �لإمار�ت للعطالت - بناية بري�سم - بجو�ر �ومنيات 
1 - �لطابق �ل�ساد�ض مكتب رقم 607  م�سطحبني معكم كافة �مل�ستند�ت �لتي 

ترغبون يف تقدميها للخبري.  
اخلبري احل�صابي 
�صامل حممد �صامل بالعمي 
رقم القيد : 144  

اإجتمـــــاع خبـــــــرة 

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

�ل�سيد / عبد�لرحمن عبد�لفتاح عبد�لرحمن خنفر 
�ل��ه��الل ق��د رف��ع ���س��دك  �لدعوى  ب��ان م�سرف  يرجى �لعلم 
2017/2996 جتاري جزئي ، لذ� �رجو ح�سور �جتماع �خلربة 
يوم �لحد 2018/7/8  �ل�ساعة �لثانية و�لن�سف ظهر�  يف مقر 
�لقيادة  م��رتو  بجو�ر حمطة  �بوهيل  دب��ي  �لكائن يف  �خلبري 
 -   0505257979  : هاتف  �مل��ي��ز�ن��ني   5 مكتب  �إم  ك��ي  �آر  بناية 

0505257979   لتقدمي ما لديك من م�ستند�ت.
اخلبري امل�صريف / حممد مطر �صليم  

 اجتماع خربة 

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
 اإعادة اإعالن بالن�صر 

�ىل �ملدعى عليهم / 1- كيوت لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت ذ م م   2- حممد نعيم عبد�لرز�ق 
و�لد�رية  و�لعمالية  و�لتجارية  �ملدنية  �لد�ئرة  رقم 2018/3109  �لدعوى  �مل�سمونه يف  �لغيار  / موؤ�س�سة قطع  �ملدعي 
�قرب جل�سة  �لدعوى وحتديد  قيد   -1   : فيها  يطالب  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  رفع  قد  باأن  نعلمكم   - �لوىل  �لكلية 
لنظرها و�عالن �ملدعي عليهما بها  ،  2- �حلكم بالز�م �ملدعي عليهما �لوىل و�لثاين بالت�سامن و�لت�سامم فيما بينهما 
بان يوؤديا �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )938.525( )ت�سعمائة وثمانية وثالثون �لف وخم�سمائة وخم�سة وع�سرون درهما( 
مع �حت�ساب فائدة قانونية على �ملبلغ �ملذكور 12% �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى �ل�سد�د �لتام و�حلكم بالز�م 
�ملدعي عليهما �لوىل و�لثاين بان يوؤديا �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )100.000( مائة �لف درهما كتعوي�ض عن �ل�سر�ر 

�ملادية و�ملعنوية �لتي حاقت بها عما حلقها من خ�سارة وما فاتها من ك�سب من جر�ء فعل �ملدعي عليهما 
�ملعجل  بالنفاذ  �سمول �حلكم  �ملحاماة مع  �تعاب  و�مل�ساريف ومقابل  بالر�سوم  و�لثاين  �ملدعي عليهما �لوىل  �لز�م   -3
طليقا من قيد �لكفالة.  لذ� يقت�سي ح�سورك �أمام حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل 
 ، �ملو�فق 2018/7/25  �لأربعاء  يوم  ، وذلك  �مل�ستند�ت  كافة  لها  �لدعوى مرفقا  ، وتقدمي مذكرة جو�بية على  معتمد 
�مام �لد�ئرة �ملدنية و�لتجارية و�لعمالية و�لد�رية �لكلية �لوىل ، �لقاعة  141 ، �ل�ساعة 8.30 �سباحا ، وذلك للنظر 
يف �لدعوى �ملذكور �مل�سار �ليها �أعاله - بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

  ال�صماء           
�ملدعوة /  �سعاد عبد�هلل  ب��اأن  ر�أ���ض �خليمة  د�ئ��رة حماكم  تعلن 
�لأول  �ملقطع  تعديل  بطلب  تقدمت   ، �ملن�سوري  �سالح  خلفان 
ل�سمها من )�سعاد( �ىل )علياء( ، ليكون  ��سمها بعد �لتعديل / 
علياء عبد�هلل خلفان �سالح �ملن�سوري  - و�ن من له م�سلحة يف 
�لعرت��ض �ن يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ �لعالن 

�مام ق�سم �ل�سهاد�ت يف حمكمة ر�أ�ض �خليمة.
  قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
                 اأياد حممد الإبراهيم اخلطايبة

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2018/4264   

�ملنذر :  �لبنك �لعربي �ملتحد 
�ملنذر �ليه : م�ست�سفى ليف لين - �ض ذ م م - )جمهول حمل �لقامة( 

)خم�سة  دره��م   35.000.000.00 وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر   -
وثالثني مليون دره��م( وما ي�ستجد عليها من فائدة للمنذر خالل ثالثون يوما من 
كافة  �تخاذ  له  يحق  �ملنذر  فان  �ملهلة  �ل�سد�د خالل هذه  �متناعكم عن  وح��ال  تاريخه 
�لجر�ء�ت �لقانونية قبلكم للز�مكم بت�سوية �ملديونية �ملرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب 
بيع �لعقار رقم 247 �لبالغ م�ساحته 4693.27 مرت مربع مبنطقة �لورقاء �لوىل باإمارة 
دبي طبقا لحكام �لقانون و�ملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاأميني 

رقم 14 ل�سنة 2008 باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لقانونية �لخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1/4261   
�ملنذرة / تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة - ذ م م 

ومي��ث��ل��ه��ا �ل�����س��ي��د/ حم��م��د ي��و���س��ف حم��م��د ي��و���س��ف مب���وج���ب وك���ال���ة رقم 
2018/1/111327 �ملوؤرخة لدى �لكاتب �لعدل بدبي بتاريخ 2018/5/14 

�ملنذر �ليه / �حمد حممد نور �حلاج نا�سر  - ينذر �ملنذر - �ملنذر �ليه - بالغاء 
�ل�سالحيات �ملمنوحة للمنذر �ليه مبوجب �لوكالة �ل�سادرة بتاريخ  28 يناير 
2014 رقم حمرر 17977/1/2014 و�عتبارها غري منتجة  لثارها �لقانونية 

جتاهه من تاريخ �لإخطار.
  املخطر - تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة - ذ م م
رقم الوكالة / 2018/1/1113271  
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العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     

   يف  الدعوى 2018/338    تظلم جتارى               
�ىل �ملتظلم �سده / 1- مطعم �لرتي�ست - �ض ذ م م   جمهول حمل �لقامة مبا 
�أن �لتظلم /مر�د حاج حميدة وميثله / فتيحة حممد برجو قور�ري -   قد �قام 
عليك �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�سوعه تظلم من �لقر�ر �ل�سادر يف  �لدعوى رقم 
�ملحاماة.    �تعاب  و�مل�سايف ومقابل  و�لر�سوم  246/2018 حجز حتفظي جتاري 
وحددت لها جل�سه يوم �لحد  �ملو�فق 2018/7/8  �ل�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.5 رقم 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �أو م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/120  ا�صتئناف مدين    

نبهان  جمهول حمل �لقامة  �مل�ستاأنف �سده/ 1-�أمي��ن وليد منري  �ىل 
�أمنة  �ل�سويدي وميثله/  �ليو�سف  �أحمد خليفة  �مل�ستاأنف /خولة  �ن  مبا 
رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف  قد    - علي  �سفقت  �سيد 
يوم  لها جل�سه  وح��ددت  بتاريخ 2018/1/24     كلي  م��دين   2017/563  :
رقم  ب��ال��ق��اع��ة  ���س��ب��اح��ا    10.00 �ل�����س��اع��ة  �مل���و�ف���ق 2018/8/27  �لث���ن���ني  
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/180  ا�صتئناف تظلم جتاري 

ع��ب��د�ل��رق��ي��ب حم��م��د عبد�لر�سيد   ���س��ده/ 1-حم��م��د  �مل�����س��ت��اأن��ف  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /بنك دبي �لتجاري - �ض م ع   
قد ��ستاأنف   �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم : 2017/159 تظلم جتاري    
وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/7/25  �ل�ساعة 17.30 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�ساء�  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1010  جتاري جزئي              

حمل  جم��ه��ول  م    م  ذ   - �لغذ�ئية  للخدمات  �ملتكاملة   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ن��د �سيب�ساندلرز - ���ض ذ م م وميثله /  �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ ����ض �ي ف��ودز 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �حلمادي  حممد  �بر�هيم  علي 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   289850.56( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م 
ومقابل �تعاب �ملحاماة و�لفائدة   12% من تاريخ �ملطالبة  وحتى �ل�سد�د �لتام.   
وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2018/7/23  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/1764  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- ل برمييري للمقاولت �لبناء - �ض ذ م م  2-حممد متيم ب�سفته 
�ل�سخ�سية وب�سفته مدير /  ل برمييري للمقاولت �لبناء - �ض ذ م م  جمهويل حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ �سركة �ض �ض لوتاه للمقاولت - �ض ذ م م  وميثله / عبد�هلل 
بالز�م  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  �آل علي - قد  �لناخي  خمي�ض غريب 
�ملدعي عليهم بالت�سامن و�لت�سامم مببلغ وقدره )137272 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف 
�سمول  و  �لتام  �ل�سد�د  �ل�ستحقاق  وحتى  تاريخ  و�لفائدة  12% من  �ملحاماة  �تعاب  و 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق  2018/7/17  
ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ساعة 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1476  جتاري جزئي              

م   جمهول حمل  م  ذ   - للبناء و�ل�ستثمار  �سركة �لحت��اد  �ملدعي عليه / 1-  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ �سركة ت�سنيع �ملعادن �لفنية - ذ م م - فرع دبي   قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )377282.91 
�ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م( 
وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  وحددت لها جل�سة 
Ch1.C.12 لذ�  يوم �لثنني  �ملو�فق  2018/7/23  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/5635  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه / 1-�نييتيك �نرتنا�سيونال �م �ي م م ح  جمهول حمل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / كرييت جوبالد��ض ���س��وت��اي   ق��د �أق���ام عليك 
 255481( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1800 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف.  وحددت 
لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2018/7/9  �ل�ساعة 10.00 �ض  بالقاعة 
Ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/1943  تنفيذ عمايل 
-  جمهول  و�لرخام  �لبالط  �ملنفذ �سده/1- خط �حلجر لعمال  �ىل 
�أق���ام عليك  حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �لتنفيذ/ بان�سي ده����ار   ق��د 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)9000( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. بال�سافة �ىل مبلغ 
900 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/2296   تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  دومينجو   دوما�سيان  لورينا  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
 / �ل��وط��ن��ي وميثله  �لحت���اد  �لتنفيذ/بنك  ط��ال��ب  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
�أق���ام عليك �لدعوى  �ل��ه��رم��ودي  ق��د  ع��ب��د�هلل حممد ر���س��ول علي 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)140495( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/1637   تنفيذ جتاري  
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ���س��رك��ة �أرك �ن��رتن��ا���س��ون��ال م��ي��دل �ي�����س��ت - ذ م م  
�سعيد ح�سن  �أبناء  �لتنفيذ/�سركة  �ن طالب  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  م   م  ذ   - �لتجارية  با�سماخ 
دره��م �ىل  وق��دره )156475.87(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�ساعد  حممد  �سيف  �ملدعو/  فقد 
وزوجته  �جلن�سية  �إمار�تي   ، �ملهريي 
�إمار�تية   ، �لغيثي  �سامل  حممد  مرمي 
من  �سادرة  ��سهم  �سهاد�ت  �جلن�سية 
�سركة �إعمار )من يجدها عليه �لت�سال 

بتلفون رقم )055/6666959(

فقــــدان ا�صهــــم 
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
يف  الدعوى 2018/422  جتاري كلي 

�سد �ملدعي عليها / رميونت �نف�ستمنت - �ض ذ م م 
�ملقامة من / �سفو�ن بن �سيمان بن عبد�هلل �ل�سويكت 

مبا �ن هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي �لبتد�ئية حتت رقم  2018/422  جتاري 
كلي ،  وحيث �نه مت ندبنا خبري� ح�سابيا  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله فاننا وعمال باحكام 
حل�سور  ندعوكم   ، �ملحاكم  �م��ام  �خل��ربة  �عمال  بخ�سو�ض  م   1992 ل�سنة  �لثبات  قانون 
�ملو�سح  �لعنو�ن  �جتماع خربة  �و من ميثلكم قانونا و�ل��ذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على 
�دناه وذلك يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2018/7/10  يف متام �ل�ساعة 15 : 12 ظهر� ،  ويرجى 

منكم �ح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، �لطابق �لر�بع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�ض : 04-2698876 
اخلبري احل�صابي وامل�صريف  
حممد �صعيد ال�صريف 

 اجتماع خربة
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�سركة / فرونتري �نرتنا�سيونال كوي�ست منطقة حرة - ذ م م  )رخ�سة رقم 92888 ( و�لكائنة ب���� دبي 
، �ض ب : 502234 ، دبي دولة �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ،  و�ملرخ�سة لدى �سلطة دبى للمجمعات 
�ت��خ��اذه بو��سطة  �مل��ذك��ورة يف �ع��الن ق��ر�ره��ا للكافة و�ل��ذى مت  ،  ترغب ه��ذه �ل�سركة   �لبد�عية 
جمل�ض �إد�رة �ل�سركة /  فرونتري �نرتنا�سيونال كوي�ست منطقة حرة - ذ م م )�ل�سركة �لرئي�سية( 

يف �إجتماعه �لذي عقد بتاريخ  2018/3/4  ب�ساأن �غالق وحل �ل�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب �ل�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه �ى مطالبات فى مو�جهتها عليه تقدمي 

هذه �ملطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن عن طريق �لربيد �مل�سجل �و �لت�سال ب : 
�ل�سيد : مانويل برند هرني رن�سنك  

��سم �ل�سركة :  فرونتري �نرتنا�سيونال كوي�ست منطقة حرة - ذ م م      
�ض ب : 502234 

دبي - دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
هاتف رقم : 97144424334+  

Email:pro@biddi.com :  لربيد �للكرتوين�
لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرتة �ل�سعار و�ملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
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�سركة / جا�ض منطقة حرة - ذ م م )رخ�سة رقم 19146 (  و�لكائنة ب���� دبي ، �ض ب  : 117253 
  ، ،  و�ملرخ�سة لدى �سلطة دبى للمجمعات �لبد�عية  �ملتحدة  �لعربية  ، دبي دول��ة �لم��ار�ت 
بو��سطة جمل�ض  �تخاذه  و�ل��ذى مت  للكافة  �ع��الن قر�رها  �مل��ذك��ورة يف  �ل�سركة   ترغب ه��ذه 
�إد�رة �ل�سركة / جا�ض منطقة حرة - ذ م م )�ل�سركة �لرئي�سية( يف �إجتماعه �لذي عقد بتاريخ  

2018/4/15  ب�ساأن �غالق وحل �ل�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب �ل�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه �ى مطالبات فى مو�جهتها عليه 
تقدمي هذه �ملطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذ� �لع��الن عن طريق �لربيد �مل�سجل �و 

�لت�سال ب :  �ل�سيد : جوي غ�سوب  
��سم �ل�سركة : جا�ض منطقة حرة - ذ م م      

�ض ب : 117253  
دبي - دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

هاتف رقم : 971501422960+ 
Email: pro@biddi.com :  لربيد �للكرتوين�

لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرتة �ل�سعار و�ملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة 
��سم �ل�سركة : جيجيكو للخدمات العقارية  

�لعنو�ن : مكتب رقم 504 - ملك لطيفة م�سبح ر��سد �لفتان �لفال�سي - ديرة- �لقرهود 
�لقيد  رق��م     706760 �لرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�سكل   -
بال�سجل �لتجاري : 1156407 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد 
مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
بتاريخ   دب��ي  �لعدل حماكم  ل��دى كاتب  و�مل��وث��ق  بتاريخ 2018/6/28   دب��ي  ق��ر�ر حماكم 
2018/6/28 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني كابك�ص 
ح�ضن للتدقيق  �لعنو�ن : مكتب 607 ملك م�ساريع قرقا�ض - �ض ذ م م - �ملنخول - ديرة  
-  هاتف  3859377-04 فاك�ض : 3859376-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي/كابك�ص ح�ضن للتدقيق  
-  هاتف   دي���رة    - �ملنخول   - م  م  ذ  ���ض   - م�ساريع قرقا�ض  : مكتب 607 ملك  �ل��ع��ن��و�ن 
3859377-04 فاك�ض : 3859376-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
�أعاله لت�سفية  جيجيكو للخدمات  باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور  بدبي 
العقارية  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2018/6/28 و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/6/28 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاله ، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن بالن�صر
رقم 2018/4239   

�ملنذر : جملة �لو�سيط 
�ملنذر �ليها : بر�ميد لل�سناعات �خل�سبية و�لديكور - �ض ذ م م 
�ملو�سوع / �إعالن بالن�سر يف �إنذ�ر عديل رقم 2018/1/130847 

وثمامنائة  �لف  ع�سرة   )10800( وق��دره  مبلغ  ب�سد�د  �ليه  �ملنذر   / �ملنذر  ينذر 
�ي��ام من تاريخ ��ستالمه ه��ذ� �لنذ�ر  دره��م وذل��ك يف خ��الل م��دة �ق�ساها )5( 
�لالزمة  �لق�سائية  �لج���ر�ء�ت  �تخاذ  �ىل  �آ�سف  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل   ، �لعديل 
�ليه  �ملنذر  وحتميل   ، و�ل�سرر  للعطل  �جلابر  و�لتعوي�ض  ذك��ر  مبا  للمطالبة 

بكافة ر�سوم وم�ساريف  �لتقا�سي �تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم املحرر  ) 4274/2018(      

�ملنذر : �ل�سيد / �سيف بن حممد بن عبد�هلل �ل�سام�سي ، �إمار�تي �جلن�سية ، ميثله بالوكالة/ ها�سم 
�بو�لقا�سم عبد�للطيف عبد�لغفار ، برقم �ملحرر )2014/1/132951(

�لعنو�ن : دبي ، �لرب�ساء 1 - بناية ي�ض بزن�ض �سنرت مكتب رقم 110  خلف �للولو هايرب ماركت 
مقابل �كادميية دبي �لأمريكية - ت : 044478808 

�ملنذر �ليه : بروفايل كالدينج لالعمال �لفنية - �ض ذ م م
�للولو هايرب ماركت  رقم )409( خلف  بر�سا فايل مكتب  بناية    -  1 �لرب�ساء    - دبي   : �لعنو�ن 

ومقابل �كادميية دبي �لمريكية - ت : 055/6436988  
يخطر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة دفع كامل متاأخر�ت بدل �ليجار و�مل�ستحقة �لدفع للمنذر يف 
مدة �ق�ساها �سهر من تاريخ �لن�سر لهذ� �لنذ�ر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 
�لالزمة �سد �ملنذر �ليه مع �لز�مه بجميع �مل�سروفات و�لر�سوم �لق�سائية وفو�ئد �لتاأخري و�تعاب 

�ملحاماة وبدل �لعطل و�ل�سرر. 
  الكاتب العدل   

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2015/644 تنفيذ جتاري                 
طالب �لتنفيذ:  يونايتد بنك ليمتد 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - بعد فندق �لفريمونت - بناية بارك بلي�ض - �لطابق 17 
�ملنفذ �سده :  ر�مي�س�ض �ساند��ض ��ساند��ض كاليد��ض 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �سارع منخول - بناية جا�سم �لري�ض - �سقة 107 - �و بالر�ساد 
2018/7/11  �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال  �نه يف يوم  �لربعاء   �ملو�فق  
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�سارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 

ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - 
عبارة عن �سقة �سكنية - رقم �لر�ض : 896 - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : جولد 
كري�ست فيوز - رقم �لوحدة : 1416 - �مل�ساحة : 102،50 مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية : 1،103،299،00 

درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده 

فى الدعوى رقم  2017/36 بيع عقار مرهون  
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري )�ض م ع(  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد - �سارع �ملنخول - جو�ر ديرة - �سيتي 

�سنرت ملك بنك دبي �لتجاري - �سندوق بريد رقم 2668 ، هاتف رقم 042121423 - فاك�ض رقم : 04-2121911 
�ملنفذ �سده : بوجا �أ�سي�ض كارموكار 

عنو�نه :  �إمارة دبي - ديرة - دو�ر �ل�ساعة - بناية �ل�سر�فية - �سقة 103 - هاتف رقم : 0504547065 
�لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع  5.00 م�ساء ويف �لي��ام �لثالث  �ل�ساعة    2018/7/11 �ملو�فق  �نه يف يوم  �لأربعاء  
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�
%20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة  emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه 

�لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
عبارة عن �سقة �سكنية - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم �لر�ض : 33 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : جولد كر�ست فيوز  -2 رقم 

�لعقار : 2905 - رقم �لطابق : 29 - �مل�ساحة : 155،11 مرت مربع - �لتقييم : 1،335،670،00 درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده 
فى الدعوى رقم  2018/37 بيع عقار مرهون   

طالب �لتنفيذ: بنك ر��ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد- بناية �لبزن�ض بوينت مكتب رقم 401  خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت  ، هاتف : 

 3244594826  : مكاين  رقم   0508650437  : هاتف   04/2946945
�ملنفذ �سده : مري يعقوب علي  - عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة مر�سى دبي - بناية برج �سالفه 1 - �لطابق �حلادي 

و�لربعني - �ل�سقة رقم 4109 رقم مكاين : 1330676145 
5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى  2018/7/11  �ل�ساعة  �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية : �ملنطقة : مر�سى دبي - رقم �لر�ض : 51 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : برج �سالفة - رقم �لعقار : 4109 

- �مل�ساحة : 129،09 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )1،806،365( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/401 جتاري  جزئي                               

�ىل �ملدعي عليه /1  - ع�سام جميل حد�د - ب�سفته مالك/ جموهر�ت فيينا  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / جموهر�ت فافور - �ض ذ م م  - قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم باأن �ملحكمة 
حكمت بتاريخ 2018/6/25  �حلكم �لتمهيدي �لتايل : بندب �خلبري �حل�سابي �ساحب �لدول باجلدول 
تكون مهمته لالطالع على ملف �لدعوى و�مل�ستند�ت �ملقدمة فيها وما ع�سى �ن يقدمه �خل�سوم وكذ� 
�ل�سجالت و�لدفاتر �لتجارية و�لورقية و�للكرتونية �ملنتظمة �ملر��سالت �لورقية و�للكرتونية �ملتبادلة 
بني طريف �لتد�عي على �ن تكون حمررة باللغة �لعربية �و مقدم ب�ساأنها ترجمة معتمدة - بيان �ن لزم 
�لأمر لبيان حقيقة و�قع �لعالقة �لتقاعدية بني طريف �لدعوى ونوع �ملعامالت �لتي متت بينهما ، وبيان 
م�سمونها مع بيان مدى تو�فقها مع �لعرف �لتجاري لذلك �لنوع من  �ملعامالت �لتجارية وتو�سيح 
�ملدعية  �لزمت  �تعاب �خلبري  كاأمانة على ذمة  �سبعة �لف درهم  ، وح��ددت مبلغ  ذلك بدقة للمحكمة 
ب�سد�دها خلز�نة �ملحكمة.  وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لثنني   �ملو�فق  2018/7/30 �ل�ساعة 30 : 8 

�لتقرير.  و�يد�ع  �ملاأمورية  ملبا�سرة  �خلبري  لخطار   Ch1.C.12 سباحا يف �لقاعة�

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/1969 جتاري كلي                                              

�ىل �ملدعي عليه/1- رويال �ند�سرتيز - �ض م ح - ذ م م 2-�سركة رويال بيرتو �نريجي �ض م ح  ب�سفته كفيال - 3- �سور�ب 
جويال دهارم جويال 4- �وتكا�ض جويال د�ر �م بال جويال  جمهويل حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي / �مل�سرف �لعربي 
�آل علي - نعلنكم بان �ملحكمة  �لناخي  �مل�سرف - وميثله / عبد�هلل خمي�ض غريب  لال�ستثمار و�لتجارة �خلارجية - 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/7/27  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ �مل�سرف �لعربي لال�ستثمار و�لتجارة 
يوؤدو�  بان  و�لتكافل  بالت�سامن  و�لر�بعة  و�لثالثة  و�لثاين  �لوىل  عليهم  �ملدعي  بالز�م   : �ول  �مل�سرف   - �خلارجية 
للمدعي مبلغ 9،784،762،23 درهم فقط ت�سعة مليون و�سبعمائة و�ربعة وثمانون �لف و�سبعمائة و�ثنان و�ستون درهم 
وثالثة وع�سرون فل�سا و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ قيد �لنز�ع يف 2016/9/20 وحتى �ل�سد�د �لتام.  ثانيا : 
�لز�م �ملدعي عليها �خلام�سة باملديونية �سالفة �لبيان بالت�سامن مع �ملدعي عليها �لوىل يف حدود مبلغ 2.035.596.77 
درهم مليونان وخم�سة وثالثون �لف وخم�سمائة و�ستة وت�سعون درهم و�سبعة و�سبعون فل�سا و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 
9% من تاريخ قيد �لنز�ع يف 2016/9/20 وحتى �ل�سد�د �لتام.  ثالثا : �لز�م �ملدعي عليهم بامل�ساريف ومبلغ �لف درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر 

هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2017/104 بيع عقار مرهون                 
طالب �لتنفيذ:  بنك �بوظبي �لوطني 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة- �سارع بني يا�ض - نف�ض بناية بنك �بوظبي �لوطني - بجو�ر د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
�ملنفذ �سده :   كور�ض �سيد مو�سى منتظر 

�ب��ر�ج فندق �لفريمنت - �ملركز �لتجاري - مكتب رقم  �إم��ارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�ي��د - مكتب  عنو�نه : 
  0506500948  : متحرك   -  707

2018/7/11  �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال  �نه يف يوم  �لربعاء   �ملو�فق  
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�سارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 
ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - �ر�ض وما عليها من بناء - نخلة 
جمري� - رقم �لر�ض : 791 - رقم �لبلدية : 6453-381 - �مل�ساحة : 657.69 مرت مربع �لقيمة �لتقديرية 

: 10000000 درهم لعلى عطاء - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/6911  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�آت ذ� توب للديكور�ت �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / حممد ريا�ض حممد رم�سان  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   22027( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
.MB183152292AE:2000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى(

�ض   09.30 �ل�����س��اع��ة   2018/7/22 �مل���و�ف���ق  �لح����د  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.B.10:بالقاعة
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .

رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/5481  عمايل جزئي

���ض.ذ.م.م جمهول  �ىل �ملدعي عليه / 1-�سي جي �ر جي للخدمات �لفنية 
حمل �لقامة مبا  �ن �ملدعي / حممد فاروق حممد يا�سني  قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15303 درهم(  
�ل�سكوى  و�مل�����س��اري��ف.رق��م  و�ل��ر���س��وم  دره���م  ع���ودة مببلغ )2000(  وت��ذك��رة 
�ملو�فق  �لرب���ع���اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    Mb182186786ae
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.A.2:بالقاعة ���ض   11.00 �ل�ساعة   2018/7/11
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/4540  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لنظرة �ل�ساحرة لعمال �لفنية جمهول حمل �لقامة 
مب��ا  �ن �مل��دع��ي / �ب��ر�ه��ي��م ب��در �ب��ر�ه��ي��م حممد م�سباح  ق��د �أق���ام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )29860 درهم(  
�ل�سكوى  و�مل�����س��اري��ف.رق��م  و�ل��ر���س��وم  دره���م  ع���ودة مببلغ )2000(  وت��ذك��رة 
�ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB182043953AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.A.2:بالقاعة ���ض   08.30 �ل�ساعة   2018/7/18
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/2211  تنفيذ عمايل 
����ض.ذ.م.م جمهول حمل  �ل�سيار�ت  لتاجري  �ر  �سي  �ر  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
وميثله:عبيد  �بر�هيم  علي  حممد  �لتنفيذ/ح�سن  طالب  �ن  مبا  �لقامة 
��سحاق ��سماعيل �ملازمي  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )36765.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )2671( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/2767  تنفيذ عمايل 
�لعقار�ت  وتاأجري  و�سر�ء  بيع  يف  للو�ساطة  هومز  �ور�جن  �سده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ع��ب��اده ع��ي�����س��ى �جلنادي  جم���ه���ول حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن ط���ال���ب 
وميثله:يو�سف حممد �حمد يو�سف �حلمادي  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )41333( درهم �ىل طالب 
خلزينة  ر�سوم  دره��م   )2676( مبلغ  �ىل  بال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
بحقك يف حالة  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/5327  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �ل �ند �ر بريفورمن�ض �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  �أق���ام  عليك  ق��د  م��ادري��د   �و���س��ون  �لتنفيذ/ليليان  �ن طالب  مب��ا 
وق��دره )17614(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية 
 )1423( مبلغ  �ىل  بال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1008  ا�صتئناف جتاري    

عبد�للطيف   -2 ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  ��سيد�  �سركة   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
للتجارة  ��سيد�  �سركة  مدير  وب�سفته  �ل�سخ�سية  ب�سفته  لطيف  حممد  كرمي 
�لقامة  للقر�ض جمهول حمل  �سخ�سي  وكفيل  �سامن  وب�سفته  ذ.م.م  �لعامة 
مبا �ن �مل�ستاأنف /بنك �ي دي بي �ي �ملحدودة )فرع من مركز دبي �ملايل �لعاملي( 
وميثله:�سعيد مبارك عبيد �حمد �لزحمي  قد ��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى 
رقم 2017/1865 جتاري كلي وحددت لها جل�سه يوم �لثنني  �ملو�فق 2018/8/6 
�ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1777  عمايل جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- �لعائالت للتموين و�لتجارة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/غالم ح�سني ح�سن حممد خان نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
�ملنعقدة بتاريخ 2018/4/19  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/غالم ح�سني ح�سن 
توؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  بحكمت  خ��ان  حممد 
�و مقابلها نقد� ما مل  للمدعي مبلغ )20.244( درهم وتذكرة عودة ملوطنه عينا 
يكن قد �لتحق بالعمل لدى �ساحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�سب من �مل�سروفات 
يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما   . �ملدعي  و�عفت 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  �لع��الن  ه��ذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار� 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/1623 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1- جمال ��سرف عبد�جلبار جمهول حمل �لقامة 
�د�رة-فرع  مكتب   - ���ض.م.ع  �لهالل  �لتنفيذ/م�سرف  طالب  �ن  مبا 
عليك  �أق��ام  قد  �جلرمن  �بر�هيم  ��سماعيل  وميثله:علي  �لبحر  برج 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
�ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )127667.78( وق���دره 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2201 تنفيذ جتاري
�لدين ذ.م.م 2- عماد فوؤ�د  �ملنفذ �سده/1- �سركة مطاعم فخر  �ىل 
�لتنفيذ/�وليفيتي  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ع��ازر  �سليم 
لتجارة �لغذية �ض.ذ.م.م وميثله:�أمل عمري �ل�سبيعي قد �أقام عليك 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
�ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )188152.36( وق���دره 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/327 تنفيذ عقاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- جوزيف فيدرك 2- ذي �جن�سي للعقار�ت )موؤ�س�سة 
فردية( جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/جوزيف ناجي 
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )418260( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن قرار بالتنفيذ 

يف الدعوى رقم 2018/881 تنفيذ جتاري

�ض.ذ.م.م  �لد�خلي  للت�سميم  �سكوير   3 ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
كار  �لتنفيذ/باحل�سا  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
رينتال �ض.ذ.م.م وميثله:ح�سني علي عبد�لرحمن لوتاه قررت 
حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2018/5/29 �خطاركم حل�سور 
مدير �ل�سركة �ملنفذ �سدها للمثول �مام �سعادة قا�سي �لتنفيذ 

وذلك بناء� على طلبه.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2103 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1- حممد ح�سن بن حمد �لفال�سي/ب�سفته من ورثة �ملرحوم فوزي حممد ح�سن بن حمد 
�لفال�سي 2- فاطمة ب�سيت خليفة/ ب�سفتها من ورثة �ملرحوم فوزي حممد ح�سن بن حمد �لفال�سي 3- �حمد 
فوزي حممد ح�سن بن حمد �لفال�سي/ ب�سفته من ورثة �ملرحوم فوزي حممد ح�سن بن حمد �لفال�سي 4- 
�ملرحوم  �لفال�سي/ ب�سفته من ورثة  �لو�سي حممد ح�سني  �لفال�سي وميثله  عبد�هلل فوزي حممد ح�سن 
فوزي حممد ح�سن بن حمد �لفال�سي 5- فاطمة فوزي حممد ح�سن �لفال�سي وميثلها �لو�سي حممد ح�سن 
�لفال�سي/ ب�سفته من ورثة �ملرحوم فوزي حممد ح�سن بن حمد �لفال�سي جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/�لبنك �لتجاري �لدويل وميثله:عبا�ض م�ستت فندي �ملالكي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�م �ملنفذ �سدهم )1.2.3.4.5( بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )11007357.28( درهم + و�لز�م 
�ملنفذ �سده 6 وعنه جلنة �لقو�مة ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )29153395.60( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
مذكرة اعالن بالن�صر

             يف  الدعوى 2018/84  ا�صتئناف تظلم جتاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- ��سفيني و�ليا �سوريندر و�ليا جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / جي ��ض بي باور لتجارة �ملعد�ت �ض.ذ.م.م  

قد ��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2017/722 جتاري     
وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/7/25 �ل�ساعة 17.30 
�و من  ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم  م�ساء�  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر

             يف  الدعوى 2017/1986  احوال نف�س م�صلمني
�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد عطاهلل ح�سني �لربتوي  جمهول حمل �لقامة 
�أق��ام عليك  مبا �ن �مل��دع��ي/ دي��رب� لك��ون �لنجاد )خديجة بعد �ل���س��الم(  قد 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالنفقة �ملوؤقته وعن �ل�سر�ر �ملعنوية و�لتعوي�ض 
ولنفاذ �سروط عقد �لزو�ج يف �ساأن �ملالية �لزوجية و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماه. وحددت لها جل�سة يوم  �لثالثاء �ملو�فق  2018/7/10   �ل�ساعة 8.30 
�ض بالقاعة رقم )7( يف مبنى �لحو�ل �ل�سخ�سية يف منطقة �لقرهود لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 

يف الطعن 2018/374 طعن جتاري
تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز

مدير  وب�سفته  نف�سه  عن   - طفيل  حممد  حممود  �قبال  �لطاعن/1- 
�سركة �أر �ف لويالتي ذ.م.م 

باعالن �ملطعون �سده:1- �سيخة حممد �سليمان جمهول حمل �لقامة 
�أع��اله ويتوجب عليكم  �ملذكور  �أق��ام عليكم �لطعن  باأن �لطاعن  نعلنكم 
�حل�سور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �سحيفة �لطعن �ملقدمة 

�سدكم .
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1629  ا�صتئناف مدين 
�ىل �ملدعي عليه /1 - حمده عبا�ض كرمي �سرحان �لبلو�سي -  جمهويل حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / علوي كوتى كالودي  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/6/7 �حلكم �لتمهيدي �لتايل : حكمت 
بندب  �ملو�سوع  �لف�سل يف  : وقبل  ثانيا   - �سكال.   �ل�ستئناف  بقبول   : �أول   : �ملحكمة 
وحو�دثها  �ل�سيار�ت  على  �لتاأمني  �خت�سا�ض  باجلدول  �ل��دور  �ساحب  �لفني  �خلبري 
��سبوع على  ب�سكل عام مامل يتفق �لطرفان خالل  �لتاأمني  �ملتاح يف جمال خرب�ت  �و 
خالف ذلك ، حتدد ماأموريته بالنت.  وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق 

 Ch2.3  2018/7/12  �ل�ساعة 00 : 10 �سباحا يف �لقاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/437 عمايل جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- �سركة عبد�هلل �حلربي للتجارة �لعامة - ذ م م   جمهول حمل �لقامة 
�ملدعي / خان نو�ز خان خان حممد خان - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها  �أن  مبا 
�ملنعقدة بتاريخ 2018/4/26 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/خان نو�ز خان خان حممد 
للمدعي مبلغ  ت��وؤدي  بان  �ملدعي عليها  بالز�م   : �ملحكمة مبثابة �حل�سوري  خان بحكمت 
)4.638( درهم )�ربعة �لف و�ستمائة وثمانية وثالثون درهم( وتذكرة عودة ملوطنه ما مل 
يكن قد �لتحق بخدمة �ساحب عمل �آخر و�لزمتها باملنا�سب من �مل�سروفات و�عفت �ملدعي 
من ن�سيبه منها ورف�ست ما عد� ذلك.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/843  مدين جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد ر�فعي بوناث بار�مبيل  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ ديفيد �ستيفن نورمان   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها  �لق�ساء بالز�م 
�ملدعي عليهم باد�ء مبلغ وقدره 500.000 درهما �ىل �ملدعي بالت�سامن و�لت�سامم 
تعوي�سا عن �ل�سر�ر �ملادية و�لدبية �لتي حلقت به من جر�ء �حلادث و�لز�م �ملدعي 
عليهم بالر�سوم وم�سروفات �لتقا�سي ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة 
لذ�   Ch2.D.17 بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �ض  �ملو�فق  2018/7/18   �لربعاء   يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أي��ام على �لأق��ل ويف حالة تخلفك فان  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/1843  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- مقهى كاز� باليا - �ض ذ م م   جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ �حمد حممد ك�سبان مرت�سى فج �لنور وميثله / جالل �لدين 
ح�سني �سالح دياب  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )27283.5( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
فان  وعليه  �ملحكمة.  ر�سوم خلزينة  دره��م   2093 مبلغ  �ىل  بال�سافة  �ملحكمة. 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2018/1857  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- مقهى كاز� باليا - �ض ذ م م   جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ زهري �ملطيع  وميثله / جالل �لدين ح�سني �سالح دياب  
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )86473.5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. بال�سافة 
�ىل مبلغ 6236 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/4926  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه /1- وكالة �ر جي بي لالإعالن - �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ ي�سريه كمال ر�غب �سعيد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   68370( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
 )mb173419810ae(و�لر�سوم و�مل�ساريف ورقم �ل�سكوى )3000 درهم(
وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2018/7/19 �ل�ساعة 9.30 �ض  بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    Ch1.B.10
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �لأقل. )�عالن بالن�سر بورود �لتقرير(. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
�لهادي و�ملعني من قبل حمكمة  يعلن �خلبري �لدكتور / عقيل حممد هادي ح�سن 
دبي �لبتد�ئية يف �لدعوى رقم  90 / 2018 مدين جزئي ، و�ملقامة من �ملدعي / �ر�ساد 
علي حممد منري وتنفيذ�ً للمهمة فاإن �ملدعي عليها �ل�سادة / �ون تامي ليموزين - 
�ض ذ م م مدعوة حل�سور �جتماع �خلربة �حل�سابية �أو بو��سطة وكيل معتمد و�ملقرر 
عقده يوم �لحد �ملو�فق 08 / 07 / 2018 يف متام �ل�ساعة �حلادية ع�سر �سباحاً موعد�ً 
لالجتماع  يف مقر مكتبنا �لكائن يف �إمارة دبي – ديرة – بور�سعيد – بناية �لو�سل 
بزن�ض �سنرت – بجو�ر فندق جي 5 )فندق روتانا �سابقا( – �سارع رقم 27 – �لطابق 
�لتكرم  نرجو منكم  32428  لذ�    94178 902(  رقم مكاين:   ( رقم  – مكتب  �لتا�سع 
تودون  �لتي  و�مل�ستند�ت  �لأور�ق  جميع  و�إح�سار  �أعاله،  �ملحدد  �ملوعد  يف  باحل�سور 

تقدميها لنا لنتمكن من �أد�ء مهمتنا
اخلبري    
د. عقيل حممد هادي ح�صن  الهادي 

 اجتماع خربة
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

      مذكرة اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/274  مدين كلي

�ىل �ملدعي عليهم / 1- جا�سم مو�سان بادين�ساري كالتيل 2- كري�سناد��ض منغاتو جناليل 
3- عبد�ملناف ديلي �بر�هيم �بر�هيم 4-ر�جا ر�م �لجار�سامي �لجار�سامي جمهويل حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك دبي �ل�سالمي �ض.م.ع وميثله:�حمد مهري خمي�ض عبيد بن 
بالت�سامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد  م�سحار 
و�لر�سوم  دره���م   )250.000.00( وق���دره  تعوي�ض  م��ع  دره���م   )1.494.247.91( مببلغ 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/7/11 �ل�ساعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/804  مدين جزئي
�ىل �خل�سم �ملدخل / 1- �سركة نور�ض �سيلكت ليمتد - منطقة حرة رقم �لت�سجيل �إ ف 
1193 جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/مرو�ن حمود وميثله:�سعيد مبارك عبيد 
�حمد �لزحمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
وقدره )499000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ 
�ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2018/7/8 �ل�ساعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch 2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/1081  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- وقا�ض �سرو�ر غالم �سرو�ر جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�ستارلت ليموزين لنقل �لركاب بال�سيار�ت �لفخمة �ض.ذ.م.م وميثله:ر��سد عبد�لرز�ق 
حممد تهلك قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
وقدره )18178( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ 
�مل��و�ف��ق 2018/7/8  �لح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  �ل��ت��ام.  �ل�سد�د  �ل�ستحقاق وحتى 
�ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  من مذكر�ت  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1069  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه/حممد �لبوطي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/رينجز 
ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �����ض.ذ.م.م  �ل�سيافة  خل��دم��ات  برمييوم 
درهم   )69046( وق���دره  مببلغ  �لبوطي  حممد  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف.وح��ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم �لح���د �مل�����و�ف�����ق:2018/7/8 
�أو من  �ل�ساعة:08:30�ض بالقاعة:ch.2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/263  مدين كلي
�ملدعي/ن�ساأت  �ن  �لقامة مبا  فتيح جمهول حمل  عليه/�ملنت�سر حلمي  �ملدعي  �ىل 
ع�سم و��سف تادر�ض قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها بطالن عقدي �لتفاق بني 
�لطرفني و�ل��ز�م �ملدعي عليه بان يرد للمدعي مبلغ )5290000( درهم مع �لفائدة 
�ل�سد�د و�ن يوؤدي للمدعي مبلغ )10000000( درهم على  �لقانونية 12% حتى متام 
�ل�سد�د  مت��ام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 �لقانونية  و�لفائدة  �لتعوي�ض  �سبيل 
�ملو�فق:2018/7/15  �لح��د  يوم  جل�سة  لها  و�لت��ع��اب.وح��ددت  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
�ل�ساعة:09:30�ض بالقاعة:ch.2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/391  جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه/1- �حلز�م �لخ�سر للمو�د �لغذ�ئية �ض.ذ.م.م 2- �حمد عبد �هلل �حمد 
جمهول  فالبيل  �سريوكاتو  �لرحمن  جميب   -4 مبارك  عبيد  مبارك  طالب   -3 �مل��ال 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك �لفجرية �لوطني )فرع دبي( وميثله:علي ��سماعيل 
�بر�هيم �جلرمن مبا �ن �ملدعي/بنك �لفجرية �لوطني )فرع دبي( قد �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ:2018/6/28 �حلكم �لتمهيدي 
�خلبري  بندب  �ملو�سوع  يف  �لف�سل  وقبل  �حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  �لتايل:حكمت 
�ل�سادر  �حلكم  منطوق  وفق  مهمته  تكون  باجلدول  �ل��دور  �ساحب  �ملخت�ض  �مل�سريف 
بتلك �جلل�سة ، وحددت لها �ملحكمة يوم �خلمي�ض �ملو�فق:2018/7/12 �ل�ساعة:09:30 

�سباحا يف �لقاعة:ch2.E.21 يف حالة عدم �سد�د �ملدعي �مانة �خلبري. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2018/467  جتاري كلي 

�ىل �ملدعي عليه/1- �سركة �سمان للمقاولت ذ.م.م 2- بلعبا�ض بن بر�هيم جمهول حمل �لقامة 
���ض.م.ع وميثله:�حمد مهري خمي�ض عبيد بن م�سحار مبا  �ل�سالمي  دبي  �ملدعي/بنك  �ن  مبا 
�مل��ذك��ورة �ع��اله وعليه نعلنكم بان  �ل��دع��وى  �ق��ام  ����ض.م.ع ق��د  �ن �ملدعي/بنك دب��ي �ل���س��الم��ي 
�خلبري  بندب  �ملحكمة  �لتايل:حكمت  �لتمهيدي  �حلكم  ب���ت���اري���خ:2018/7/3  حكمت  �ملحكمة 
�لدور باجلدول  �مل�سارف �ل�سالمية �ساحب  �لتمويل �ل�سالمي وعمليات  �مل�سريف �ملخت�ض يف 
�و من خ��ارج �جل��دول عند �لقت�ساء خبري� يف هذه �لدعوى تكون مهمته �لط��الع على ملف 
عليها  و�ملدعي  �ملدعية  مقر  �ىل  و�لنتقال  �خل�سوم  يقدمه  �ن  وماع�سى  وم�ستند�تها  �لدعوى 
و�لدفاتر  �ل�سجالت  وج��دت  �ن  و�للكرتونية  �لورقية  �ملر��سالت  على  و�لط��الع  �لم��ر  لزم  �ن 
و�لزمت  دره��م  �لف  ع�سر  خم�سة  قدرها  خربة  �مانة  وح��ددت  و�للكرتونية  �لورقية  �لتجارية 
�ملدعي ب�سد�دها ، وحددت لها �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2018/7/10 �ل�ساعة:09:30 �سباحا 

يف �لقاعة:ch1.C.15 يف حالة عدم �سد�د �ملدعي �مانة �خلبري. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/8  مدين كلي 
�ىل �ملدعي عليه/1- خليفه �حمد حممد عبده جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/

نعلنكم  تهلك  حممد  ع��ب��د�ل��رز�ق  وميثله:ر��سد  �لبقماء  حممد  عبد�ملح�سن  حممد 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/4/30  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�سالح/حممد عبد�ملح�سن حممد �لبقماء بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره )6.000.000( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية 
وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمته بالر�سوم و�مل�سروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . 
حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل  �سعيد  بن  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  با�سم �ساحب  �لع��الن �سدر  لن�سر هذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/448  عقاري كلي

�ملدعي عليه/حممد رو�ث��ر �سليمان جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ىل 
بنك دبي �ل�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:�حمد مهري خمي�ض عبيد 
بن م�سحار قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ �تفاقية �ليجارة 
�ملنتهية بالتملك ومالحقها و�لتعوي�ض مببلغ وقدره )145.000( درهم وت�سليم 
يوم  جل�سة  لها  �مل��ح��ام��اة.وح��ددت  �ت��ع��اب  ومقابل  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  �لعقار 
�لثالثاء �ملو�فق:2018/7/24 �ل�ساعة:09:30�ض بالقاعة:ch.1.B.8 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2105 تنفيذ جتاري
���ض.ذ.م.م جمهول  �ل�سيار�ت  لتجارة  ون  كابيتل  �ملنفذ �سده/1-  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/تركي بن فالح بن فر�ج �جلمهور 
�لبلو�سي قد  �ل�سمري وميثله:عبد�حلميد غلوم مر�د يو�سف �سالح 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )72226( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2144 تنفيذ جتاري
�ض.ذ.م.م  �ستيك هاو�ض  بويز  & ك��او  كن�ض  �سركة  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ل�سركة �لعربية �لمريكية 
للتكنولوجيا )�ر�متك( وميثله:منى �حمد عبد�لعزيز يو�سف �ل�سباغ قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )145928.99( وق��دره  به 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/240  ا�صتئناف جتاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- حممد ر�سا �سم�ض �له �يزدبني/عن نف�سه وب�سفته 
مدير� ل�سركة مبينا للتجارة �لعامة ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�مل�ستاأنف /بنك �سادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�سي( وميثله:�حمد علي مفتاح 
�سالح �لزعابي  قد ��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 1642/2017 
�ل�ساعة  �ملو�فق 2018/8/6  جتاري كلي وح��ددت لها جل�سه يوم �لثنني  
10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/605  ا�صتئناف عمايل    
�ل�سكنية �ض.ذ.م.م  ��ض لت�سويق �لوحد�ت  �مل�ستاأنف �سده/ 1- يف تي  �ىل 
)�سابقا(  ذ.م.م  �ل�سكنية  �ل���وح���د�ت  لت�سويق  ب��ال���ض  �لق�����س��ر  )ح��ال��ي��ا( 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /عادل عبد�حلليم حممد زهر�ن  
جزئي  عمايل   2017/8392 رق��م  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف/  قد 
بتاريخ:2018/3/15 وحددت لها جل�سه يوم �خلمي�ض  �ملو�فق 2018/7/19 
�ل�ساعة 11.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch1.B.4 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 

يف الطعن 2018/592 طعن جتاري
تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/1-عبد�هلل �سليمان مر�د �لطاهر

وميثله:حمده ح�سني �حمد جا�سم مكي 
�سركة  �سليمان  علي  ملالكها  تيلكوم  ت��ي  ����ض  �ي��ة  ���س��ده:1-  �مل��ط��ع��ون  ب��اع��الن 
�ل�سخ�ض �لو�حد �ض.ذ.م.م وهي �يه ��ض تي تيليكوم �ض.ذ.م.م )�سابقا( 2- علي 
باأن  نعلنكم  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �لبلو�سي  �لطاهر  عبد�هلل  م��ر�د  �سليمان 
�لطاعن �أقام عليكم �لطعن �ملذكور �أعاله ويتوجب عليكم �حل�سور �ىل حمكمة 

�لتمييز وذلك للرد على �سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم .
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
       اعالن بالطلبات املعدلة بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/278  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/بو�سبا للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م 2- �بهناف جوبتا ر�فيندير 3- �بهي�سيك 
دبي(  )ف��رع  �لوطني  �لفجرية  �ملدعي/بنك  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  كومار  ر�فيندر 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �جل��رم��ن  �بر�هيم  ��سماعيل  وميثله:علي 
وق��دره )9.694.576.49(  له مبلغ  ي��وؤدو�  بان  بينهم  فيما  بالت�سامن  �ملدعي عليهم  بالز�م 
دره����م و�ل��ف��ائ��دة �ل��ق��ان��ون��ي��ة ب��و�ق��ع 12% م��ن ت��اري��خ رف���ع �ل���دع���وى وح��ت��ى �ل�����س��د�د �لتام 
�لثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  �ملحاماة.وحددت  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لز�مهم 
�ملو�فق:2018/7/17 �ل�ساعة:09:30�ض بالقاعة:ch.1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 

�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة .  
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1148  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/�مل�ستقبل ل�سناعة �ل�سحوم وزيوت �لتزليق م.م.ح ل�ساحبها/حممد علي 
حاجي  علي  بارمبيل  ف��اك��اد�  علي  حممد   -2 بارمبيل  ف��اك��اد�  حاجي  علي  بارمبيل  ف��اك��اد� 
بي  بولكينثودى حممد  �ملدعي/عبد�ملجيد  �ن  �لقامة مبا  بارمبيل جمهول حمل  فاكد� 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها  وميثله:عبد�لرحمن حممد عي�سى �لناوري �لعامري قد 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهما مببلغ وقدره )900.000( 
وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م 
�ل�ساعة:09:30�ض  �مل����و�ف����ق:2018/7/11  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�����س��د�د 
بالقاعة:ch.2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .  
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1029  جتاري كلي

�ملدعي/كا�سبيان  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �سد�د  عليه/نادر  �ملدعي  �ىل 
قد  �لهنائي  �سيخان  م�سعود  خليفة  وميثله:عبد�لعزيز  �سوليو�سنز  �يرنجي 
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام 
)5779872.10( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�سة 
 ch.2.E.21:بالقاعة �ل�ساعة:09:30�ض  �ملو�فق:2018/7/12  يوم �خلمي�ض 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .  
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2018/16618 (

�ملنذر   : م�سرف �أبوظبي �ل�سالمي.
�ملنذر �إليه :  كو�سيك غو�ض بر�فول غو�ض    .  

�إليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )152،769.60( درهم  ينذر �ملنذر �ملنذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 98496/ خ�سو�سي /R / دبي ( من نوع ) 
بي �م دبليو  I 528– �سالون( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 15138 /2018 (

�ملنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
�ملنذر �إليه: حممد مدثر حممود حممود جميل .  

درهم   )60،667.00( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذره  تنذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �ست�سطر �ملنذره لتخاذ �لإجر�ء�ت 
نوع  ( من  دب��ي   /K/ 49773/ خ�سو�سي  ( رق��م  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية 
)هوند� �كورد–  �سالون ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 15143 /2018 (

�ملنذر : بنك �بوظبي �لول ) حاليا ( بنك �بوظبي �لوطني ) �سابقا (  
�ملنذر �إليه:  حممد عبد�لوهاب حممد خمتار .  

درهم   )66،299.32( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر  
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �ست�سطر �ملنذره لتخاذ �لإجر�ء�ت 
نوع  م��ن   ) دب��ي   /J/ خ�سو�سي   /47648  ( رق��م  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية 
)دودج ت�سالنجر - �سالون  ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 16373 /2018 (

�ملنذر : بنك �بوظبي �لول ) حاليا ( بنك �بوظبي �لوطني ) �سابقا (  .
�ملنذر �إليه : و�ئل منري �خلن   .  

درهم   )65،398.91( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لإتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 45441/ خ�سو�سي /�لفئة J/ دبي ( من نوع 
) كيا �سبورجت –  ��ستي�سن ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2018/16617 (

�ملنذر   : م�سرف �أبوظبي �ل�سالمي.
�ملنذر �إليه :  لوؤي حممد ر�سا �ل�سيد    .  

درهم   )36،200.22( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 49186/ خ�سو�سي /O/ دبي ( من نوع ) 
E  مر�سيد�ض 500 –  كوبيه( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 15157 /2018 (

�ملنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
�ملنذر �إليه: ناديكا �سانديبانا ر�نهيتي بيجالجي.  

درهم   )18،538.00( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذره  تنذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �ست�سطر �ملنذره لتخاذ �لإجر�ء�ت 
نوع  ( من  دب��ي   /C/ 52768/ خ�سو�سي   ( رق��م  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية 
)تويوتا ياري�ض –  �سالون ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 16403 /2018 (

�ملنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
�ملنذر �إليه: حممد عمر دين حممد ��سالم .  

درهم   )10،304.00( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذره  تنذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �ست�سطر �ملنذره لتخاذ �لإجر�ء�ت 
من   ) �بوظبي  �لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 52099/ خ�سو�سي /10/ 
نوع )تويوتا كامري–  �سالون ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 15136 /2018 (

�ملنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
�ملنذر �إليه: وقا�ض �سرور غالم �سرور �لنجم .  

�إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )119،374.28( درهم  تنذر �ملنذره �ملنذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �ست�سطر �ملنذره لتخاذ �لإجر�ء�ت 
نوع  من   ) دب��ي   /F/ خ�سو�سي   /49739  ( رق��م  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية 
)ني�سان �لتيما - �سالون  ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 15145 /2018 (

�ملنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
�ملنذر �إليه: �جافور لطف �لرحمن.  

درهم   )34،983.00( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذره  تنذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �ست�سطر �ملنذره لتخاذ �لإجر�ء�ت 
نوع  من   ) دب��ي   /R/ خ�سو�سي   /21384  ( رق��م  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية 
)تويوتا كورول –  �سالون ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإنذار عديل بالن�صر 
) رقم ) 2018/16634 

�ملنذر   : م�سرف �أبوظبي �ل�سالمي.
�ملنذر �إليها :  ركن �لنجاح لتاأجري �ل�سيار�ت    .  

درهم   )22،860.60( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 22017/ خ�سو�سي /�بي�ض / �ل�سارقة ( من 
نوع ) ميت�سوبي�سي لن�سر  – �سالون( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 15156 /2018 (

�ملنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
�ملنذر �إليه: جم�سيد �ر�سد رنا �ر�سد حممود .  

درهم   )23،868.00( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذره  تنذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �ست�سطر �ملنذره لتخاذ �لإجر�ء�ت 
نوع  م��ن   ) دب��ي   /J/ خ�سو�سي   /59986  ( رق��م  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية 
)ني�سان TIDA  ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2018/16635 (

�ملنذر   : م�سرف �أبوظبي �ل�سالمي.
�ملنذر �إليها :  �سذي �لإمار�ت لإد�رة �لعمليات �لت�سويقية   .  

درهم   )15،080.32( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
95910/ خ�سو�سي /A / ر�أ���ض �خليمة (  �لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 
من نوع ) د�يهات�سو جر�ن ماك�ض  –  فان �سحن( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )  16384  / 2018 (

�مل��نذر  :  حبيب بنك �ي جي زيوريخ.
�ملنذر �إليها : دبلومات �لهند�سية ذ م م .

درهم   )11،788.20( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
( من  �ل�سارقة    /  1 86419/ خ�سو�سي/   ( �ل�سيارة رقم  �لتنفيذية على 
نوع )�سوزوكي �سيلرييو_ هات�سباك ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 15144 /2018 (

�ملنذر : بنك �بوظبي �لول ) حاليا ( بنك �بوظبي �لوطني ) �سابقا (  .
�ملنذر �إليها : عبري حممد جمعه حممد �لظنحاين   .  

�إليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )125،276.81( درهم  ينذر �ملنذر �ملنذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لإتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
81780/ خ�سو�سي /�لفئة C/ دبي ( من  �لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 
نوع ) ني�سان كيو �ك�ض 70  –  �أ�ستي�سن ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2018/16612 (

�ملنذر   : م�سرف �أبوظبي �ل�سالمي.
�ملنذر �إليها :  �لقد�ض لتاأجري �ل�سيار�ت    .  

�إليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )214،150.17( درهم  ينذر �ملنذر �ملنذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 62871/ خ�سو�سي /�لويل/ �ل�سارقة ( من 
نوع ) ني�سان باترول –  �سالون( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 16397 /2018 (

�ملنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
�ملنذر �إليه:  �ساجو بار�بر�مبيل فال�سالن .  

درهم   )22،935.23( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذره  تنذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �ست�سطر �ملنذره لتخاذ �لإجر�ء�ت 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 21905/ خ�سو�سي /2/ �ل�سارقة ( من نوع 
حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  و�ملمولة   ) �سالون    - ياري�ض  تويوتا   (

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 16394 /2018 (

�ملنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
�ملنذر �إليه:  خالد عو�د �حلميد .  

درهم   )21،950.00( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذره  تنذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �ست�سطر �ملنذره لتخاذ �لإجر�ء�ت 
( من  �أبوظبي  57709/ خ�سو�سي /14/   ( رقم  �ل�سيارة  �لتنفيذية على 
�ملنذر مع  قبل  ل�ساحلكم من  و�ملمولة   ) �سالون    - �لنرت�  هايوند�ي   ( نوع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 16401 /2018 (

�ملنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
�ملنذر �إليه:  عارف ح�سني جهاجنري خليفه .  

درهم   )5،565.00( وق���درة  مبلغ  ���س��د�د  ب�سرعة  �إل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذره  تنذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �ست�سطر �ملنذره لتخاذ �لإجر�ء�ت 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 16435/ خ�سو�سي /R/ دبي ( من نوع ) 
تويوتا كورول - �سالون  ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2018/16633 (

�ملنذر   : م�سرف �أبوظبي �ل�سالمي.
�ملنذر �إليه :  دوميرتو فا�سيالتي    .  

درهم   )64،506.73( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 18804/ خ�سو�سي /R / دبي ( من نوع ) 
– �سالون( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة  فورد فوك�ض  

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 16383 /2018 (

�ملنذر : بنك �بوظبي �لول ) حاليا ( بنك �بوظبي �لوطني ) �سابقا (  .
�ملنذر �إليها : فاطمه عبد�حلامد زوجه عبا�ض �بر�هيم مر�د �لبلو�سي   .  

درهم  �إليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )190،087.95(  ينذر �ملنذر �ملنذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لإتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 3904/ خ�سو�سي /�لفئة 2/ �ل�سارقة ( من 
–  �سالون ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل    350 ����ض  ن��وع ) كيا لكز�ض جي 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2018/16613 (

�ملنذر   : م�سرف �أبوظبي �ل�سالمي.
�ملنذر �إليها :  �لظفرة لتاأجري �ل�سيار�ت    .  

درهم   )18،788.36( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
من   ) �ل�سارقة   /  2/ خ�سو�سي   /67964  ( رقم  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية 
نوع ) ني�سان تيد� هات�سباك - �سالون( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 16386 /2018 (

�ملنذر : بنك �أبوظبي �لتجاري  .
�ملنذر �إليه : زي�سان حنيف حممد حنيف   .  

درهم   )64،396.40( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لإتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 48413/ خ�سو�سي /�لفئة 14/ �أبوظبي ( 
من نوع ) مازد� 6 –  �سالون ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإنذار عديل بالن�صر 
)  2018/ رقم ) 15148 

�ملنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
�ملنذر �إليه: ح�سني مدثر عبد�لعزيز .  

درهم   )31،608.00( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذره  تنذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �ست�سطر �ملنذره لتخاذ �لإجر�ء�ت 
نوع  من   ) دب��ي   /L/ خ�سو�سي   /48191  ( رق��م  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية 
�ملنذر مع  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل   ) –  �سالون  �سيفيك  )LXI هوند� 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 16400 /2018 (

�ملنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
�ملنذر �إليه:  �سالح ديالو .  

درهم   )76،215.17( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذره  تنذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �ست�سطر �ملنذره لتخاذ �لإجر�ء�ت 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 61899/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع ) 
تويوتا لند كروزر - ��ستي�سن  ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )  16378  / 2018 (

�مل��نذر  :  حبيب بنك �ي جي زيوريخ.
�ملنذر �إليها : دبلومات �لهند�سية ذ م م .

درهم   )11،788.20( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
من   ) �ل�سارقة    /  1 خ�سو�سي/  �لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 86420/ 
نوع )�سوزوكي �سيلرييو_ هات�سباك ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 16379 /2018 (

�ملنذر : بنك �بوظبي �لول ) حاليا ( بنك �بوظبي �لوطني ) �سابقا (  .
�ملنذر �إليه : فادي ع�سام �ل�سود  .  

درهم   )57،016.48( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لإتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 90861/ خ�سو�سي /�لفئة J/ دبي ( من نوع 
–  �سالون ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ    40 )V فولفو 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 16380 /2018 (

�ملنذر : بنك �بوظبي �لول ) حاليا ( بنك �بوظبي �لوطني ) �سابقا (  .
�ملنذر �إليه : �نوب كري�سنا بيالي   .  

درهم   )60،066.15( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لإتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 87365/ خ�سو�سي /�لفئة Q/ دبي ( من 
نوع ) ني�سان �لتيما 2.5 –  �سالون ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 16399 /2018 (

�ملنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
�سنكر�ن  بيالي  بالكري�سنان  بيالي  بالكري�سنان  �سريكانتان  �إل��ي��ه:  �مل��ن��ذر 
�ونيتان.   تنذر �ملنذره �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )17،984.00( 
درهم نتيجة �لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �ست�سطر �ملنذره لتخاذ �لإجر�ء�ت 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 23251/ خ�سو�سي /B/ عجمان ( من نوع 
)هايوند�ي �ك�سنت   –  �سالون ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 16381 /2018 (

�ملنذر : بنك �بوظبي �لول ) حاليا ( بنك �بوظبي �لوطني ) �سابقا (  .
�ملنذر �إليها : د�نا �سكريه منري �خلن  .

درهم   )60،334.96( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لإتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
E/ دبي ( من  33859/ خ�سو�سي /�لفئة  �لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 
نوع ) كيا �وبتما  –  �سالون ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2018/16636 (

�ملنذر   : م�سرف �أبوظبي �ل�سالمي.
�ملنذر �إليه:  عبد�لرحمن حممد عبد�لرحمن ح�سن حوكل    .  

درهم  وق��درة )249،456.96(  �سد�د مبلغ  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
70010/ خ�سو�سي /K  / دبي ( من نوع  �لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 
) �سيفرولية كورفيت – كوبيه( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 15160 /2018 (

�ملنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
�ملنذر �إليه: ر�جا ر�مان د�سو .  

درهم   )13،582.16( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذره  تنذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �ست�سطر �ملنذره لتخاذ �لإجر�ء�ت 
نوع  ( من  دبي   /M/ 51934/ خ�سو�سي  ( �ل�سيارة رقم  �لتنفيذية على 
�ملنذر مع حفظ  –  �سالون ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل  )تويوتا كامري  

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5 

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2018/16638 (

�ملنذر   : م�سرف �أبوظبي �ل�سالمي.
�ملنذر �إليه :  فيفيكاناند بالالنيابان جاني�سمور   .  

درهم   )57،384.18( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 21823/ خ�سو�سي /N / دبي ( من نوع ) 
حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  و�ملمولة  – �أ�ستي�سن(  فورت�سرن  تويوتا 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اأقاليم. تقع يف الق�ضم ال�ضمايل من القارة  اأمريكا ال�ضمالية تتاألف من 10 مقاطعات وثالثة  كندا هي دولة رائعة يف 
ال�ضمايل. وبني  املتجمد  املحيط  �ضمااًل يف  الغرب ومتتد  الهادئ يف  املحيط  اإىل  ال�ضرق  االأطل�ضي يف  املحيط  من  ومتتد 
�ضالالت نياغرا ال�ضهرية وجزر االألف اخلارقة اجلمال، تتعدد االأماكن ال�ضياحية يف كندا، التي ت�ضتحق الزيارة والتاأمل 

مناظرها الطبيعية واال�ضتفادة من االأن�ضطة التي تقدمها. تعرفوا معنا اإىل اأبرز اأماكن اجلذب ال�ضياحي يف كندا.

�ضالالت نياغرا
و�حدة من مناطق �جلذب �لأكرث �سعبية يف كند�. ترّحب 
ك��ّل حدب  ياأتون من  ز�ئ��ر،  مليون   12 باأكرث من  �سنوياً 
روؤية  ل���رو�ده  يتيح  �ل��ذي  �سكيلون،  ب��رج  بقربها  و���س��وب. 

بانور�مية ر�ئعة لل�ساللت.

جزر االألف

�جل���زر �لأل�����ف، �أو �لأل����ف ج���زي���رة، ت��ق��ع ع��ل��ى ط���ول �ملياه 
ونيويورك.  �أونتاريو  بني  لور�ن�ض،  �سانت  لنهر  �ملتالألئة 
باجلمال  و�ل�ستمتاع  �ل�سرتخاء  �أماكن  �أف�سل  وتعد من 

�لطبيعي يف كند�، و�سط �مل�سهد �لر�ئع لهذه �جلزر.

مدينة كيبيك القدمية
�حلي  وه��و  لليون�سكو،  �لعاملي  �ل��رت�ث  مو�قع  من  موقع 

�مل�ستك�سف  �أ���ّس�����س��ه  �ل���ذي  ك��ي��ب��ي��ك،  م��دي��ن��ة  �ل��ت��اري��خ��ي يف 
�لفرن�سي �سامبالن يف مطلع �لقرن �ل�سابع ع�سر. ُيعترب 
نة،  و�حد�ً من �أف�سل �لأمثلة على �ملدن �ل�ستعمارية �ملح�سّ
نة  �إذ ي�سم �إىل �لآن �أ�سو�ر�ً موؤلفة من عّدة مو�قع حم�سّ

و�أبو�باً ودعائم دفاعية ذ�ت ت�سميم معماري ر�ئع.

جبال روكي
�ل�سا�سعة  ب��ال��غ��اب��ات  لال�ستمتاع  فر�سة  ل��ز�ئ��ري��ه��ا  ت��ق��دم 
فبف�سل  بالثلوج.  �ملغطاة  و�جل��ب��ال  �لر�ئعة  و�ل��ب��ح��ري�ت 
جتذب  �خلالبة  �لطبيعية  ومناظرها  �لر�ئعة  طبيعتها 
�سنوياً ماليني �ل�سائحني �لر�غبني يف �لتخييم، و�لت�سلق، 

و�ل�سيد، وركوب �لدر�جات و�لتزحلق على �لثلج.

حديقة الدينا�ضورات
�لدينا�سور�ت  ك��ان��ت  �سنة،  مليون  و�سبعني  خم�ض  قبل 

تعي�ض يف جنوب �ألربتا يف كند�.
 و�لآن، خالل زيارة �إىل هذه �ملقاطعة �جلميلة، �سيمكنك 
معاي�سة ع�سور ما قبل �لتاريخ، عرب م�ساهدة �حلفريات 
�ل��ق��دمي��ة لأغ����رب �ل��دي��ن��ا���س��ور�ت، و�ل���س��ت��م��ت��اع باملناظر 
�لفرتة  تلك  �لرياح يف  �سّكلتها  �لتي  �ل�سخرية  �لطبيعية 

من �لزمان.

املمر الداخلي
على �متد�د ما يقارب 25 �ألف ميل من �ل�ساحل �لكولومبي 

�لربيطاين و�سوًل �إىل �أل�سكا، �سيكون باإمكانك �كت�ساف 
من  �لد�خلي  �ملمر  يف  �خلالبة  �لطبيعية  �ملناظر  �أجمل 
و�لغابات  و�ل�ساللت  بالثلوج  �ملغطاة  �جلبال  حيث  كند�، 

و�حلياة �لربية �ل�ساحلية.

ال�ضفق القطبي ال�ضمايل
و�حد من عرو�ض �لطبيعة �لأكرث روعة على وجه �لأر�ض؛ 

�أو يف  ي��وك��ون،  ه��ور���ض،  و�ي��ت  �أن ترينه يف مدينة  ميكنك 
�لغربية،  �ل�سمالية  �لأقاليم  يف  �لو�قعة  يلونايف،  مدينة 
حيث تتوّفر لك روؤية مذهلة لأجمل �ألو�ن �ل�سماء خالل 

تلك �لظاهرة.
�لقطبي  �ل�سفق  ملحّبي  �لفر�سة  ت�سر�سل  مدينة  وتقّدم   
�ل�����س��م��ايل مل��ع��اي�����س��ة �أج��م��ل �ل��ل��ح��ظ��ات ب��ني �أروع �لأل����و�ن 

�لطبيعية �ل�سماوية �ملبهرة.

كندا .. اأجمل الوجهات 
ال�سياحية واأكرثها �سحرًا

اذا كنتم تبحثون عن 
ال���ري���ف ال��ربي��ط��اين 
هي  فكاراليل  ال�ضهري 
الذي  االأول  خياركم 
اأكرب  اإنها  ب��ه.  نن�ضح 
ُكمربيا،  مقاطع  مدن 
معظم  يعي�ص  ال��ت��ي 
املناطق  يف  ���ض��ك��ان��ه��ا 
اأّن  ك��م��ا  ال��ري��ف��ي��ة، 
ال�ضكانية  ال��ك��ث��اف��ة 
ف��ي��ه��ا ت��ع��ت��رب ث���اين 
كل  يف  منطقة  اأق����ل 
امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة، 
ت���وج���د يف  ح��ي��ث ال 
 5 اإال  امل��ق��ط��اع��ة  ك��ل 
عدد  يكاد  وال  بلدات 
يزيد  كلهم  ال�ضكان 
ن�ضمة،   20،000 ع��ن 
هي  املقاطعة  اأّن  رغم 
من  اململكة  يف  الثالثة 

حيث امل�ضاحة.

ممتدة  ريفية  م�ساحات  �إًذ�، 
و���س��ا���س��ع��ة، ب���اأق���ل ع����دد من 
�جلميلة  �لطبيعة  �ل�سكان. 
�مل�سهد  كّل  و�خل�سر�ء حتتل 
�أو  مدنية  م�سايقات  ب���دون 
تف�سد  �أن  مي��ك��ن  ح�����س��ري��ة 
�لريفية  رح��ل��ت��ك��م  ع��ل��ي��ك��م 

�ملمتازة.
و����س���ط  ك�������ارلي�������ل يف  ت����ق����ع 
م����ن����اط����ق ف����ائ����ق����ة �جل����م����ال 
طبيعية  حم��م��ي��ة  �أ���س��ه��ره��ا 
�لبحري�ت،  منطقة  ��سمها 
�أغلب  �أو�ض  ت�سكل جبال  كما 
م�ساحة �ملقاطعه ت�سم �أعلى 
�إجن������ل������رت� وه���ي  ن���ق���ط���ة يف 
 bikeScafell )978
بكارليل  وحت���ي���ط  م������رًت�(. 
هادريان.  ���س��ور  م���ن  �أج�����ز�ء 
وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ك��ث��ريي��ن ف����اإّن 
�نطالق  ه��ي نقطة  ك��ارلي��ل 
و�لتجو�ل  ل��ل��ت��ن��زه  م��رك��زي��ة 
يف مقاطقة ُكمربيا �ل�سا�سعة 

و�خلالبة.
كارليل  �إىل  �لو�سول  ميكن 
ع����ن طريق  �ل�������س���ي���ارة  ع����رب 
�أو بالقطار عرب   M6 �سارع 
عديدة  وخ���ط���وط  حم��ط��ات 

مثل لندن و�أدنربة.

كارليل  ك��ات��در�ئ��ي��ة  وُتعترب 
�ل�سياحية،  معاملها  �أه��م  م��ن 
 ،1112 ع��ام  تاأ�س�ست  حيث 
وه���������ي م������ق������ّر �لأ�����س����ق����ف����ي����ة 
كارليل،  يف  �لأجن��ل��ي��ك��ان��ي��ة 
�أ�سغر  ث�����اين  ُت���ع���ت���رب  ح���ي���ث 
كاتدر�ئية عتيقة يف �إجنلرتة 
وت�سمل  �أك���������س����ف����ورد.  ب���ع���د 
�ل�سخور  �ل����ب����ارزة  م��ع��امل��ه��ا 
و�لأحجار �ملنحوتة وت�سكيلة 
م��ن �مل��ع��م��اري��ات م��ن �لقرون 

نافذة  �أكرب  وفيها  �لو�سطى، 
مزينة على �لطر�ز �لقوطي 

يف كل �إجنلرتة.
ك�����ارلي�����ل فهي  ق���ل���ع���ة  �أم�������ا 
ت��ق��ع يف م��رك��ز �مل��دي��ن��ة وهي 
ج����زء �أ���س��ا���س��ي م���ن �ل����رت�ث 
ت��اأ���س�����س��ت عام  �لإجن���ل���ي���زي، 
�مللك  ي�����د  ع����ل����ى   1093
�لثاين  وي��ل��ي��ام  �لإجن���ل���ي���زي 
ع�سكرًيا  م�����رك�����ًز�  وك����ان����ت 
ه������اًم������ا حل����م����اي����ة �حل��������دود 

ع������ام،   900 م������ن  لأك����������رث 
�حلدود  م��ن  ق��رب��ه��ا  �أّن  ك��م��ا 
��سكتلند�  م���ع  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
ج��ع��ل��ه��ا م���رك���ًز� ل��ل��ك��ث��ري من 
وهي  و�مل������ع������ارك.  �حل��������روب 
حماذية لبقايا �سور هادريان 
وحت���ت���ل م���ك���اًن���ا م���رك���زًي���ا يف 
مّر  على  �لإجنليزي  �لتاريخ 

�لع�سور.
ثقافية  بجولت  يرغب  وملن 
يف  و�ل���س��رتخ��اء  �لتنزه  بعد 
�لريف �ل�سا�سع، ميكنه زيارة 
 Tullie( ت�����ويل  م��ت��ح��ف 
 ،)House Museum
وهو متحف ممتاز خم�س�ض 
�ملتعلقة  �لأب������ع������اد  جل���م���ي���ع 
ب�����احل�����ي�����اة ع����ل����ى �حل���������دود. 
 The Lanes وُي���ع���ت���رب 
 Shopping Centre
للت�سوق  �ل���ت���ج���ارّي  �مل���رك���ز 
وفيه  ك����ارلي����ل،  يف  �لأك������رب 
�����س����ب����ك����ات ك������ب������رية ك����ث����رية 

ومتنوعة.

كارليل.. الطبيعة اجلميلة 
واخل�سراء يف الريف الربيطاين 

اأوليمبيا .. اأجمل واأروع املدن 
ال�سياحية يف اليونان

هي و�ح��دة من �أجمل �ملدن �ليونانية، و�إن مل 
�أّن��ه قد فاتك  يعني  ت��زوروه��ا يف حياتك فهذ� 

�لكثري.. 
�أق�������س���ى �جلنوب  ت��ق��ع يف  �أول��ي��م��ب��ي��ا  م��دي��ن��ة 
�لظهور  يف  �لأوملبية  �لأل��ع��اب  ب��د�أت  �ليوناين، 
دورة  �أول  ع��ق��دت  �مل��ي��الد،  قبل   776 ع��ام  بها 
�لتقومي  "بد�ية  �لقمر  �كتمال  عند  �أوليمبية 

�لإغريقي"،
�ملعابد و�لأماكن   وكان يوجد بها �لعديد من 
�لألعاب  فيها  �أقيمت  ثم  �لقدمية،  �لتاريخية 
�لأول��ي��م��ب��ي��ة �ل��ت��ي ك��ان��ت ت��ق��ام م���رة ك���ل �أرب���ع 

�سنو�ت، وفيما يلي نبذة خمت�سرة عن �ملدينة 
وتفا�سيل �إقامة دورة �لألعاب �لأوليمبية منذ 

بد�ية �إقامتها وحتى �لآن.
اأوملبيا

�ملدن  و�أروع  �أج��م��ل  م��ن  �أوليمبيا  مدينة  تعد 
باأوقات  �ل�ستمتاع  �ملمكن  ،�لتي من  �ل�سياحية 

مليئة باملغامرة ،
ف��ه��ي ح��ق��ا ت�ستحق �ل���زي���ارة، ح��ي��ث ي��وج��د بها 
�لعديد من �لفنادق �ملوجودة يف مو�قع هادئة 

وجميلة،
ومن �أهم هذه �لفنادق :

�لفندق  هذ�  يبعد  �لأوملبية:  �لقرية  – فندق 
�لأق���د�م فقط،  على  ���س��ري�ً  قليلة  دق��ائ��ق  ب�سع 
�أوليمبيا  م��دي��ن��ة  يف  �لأث����ري����ة  �لأم����اك����ن  م���ن 

�لقدمية،
 كما يتوفر به �لعديد من �خلدمات؛ مثل:
-وجود �سبكة �لإنرتنت �لال�سلكي �ملجاين.

جميع  ب���ه���ا  وي���ت���وف���ر  م��ك��ت��م��ل��ة  �ل����غ����رف   –
�لرفاهيات .

و�ل�ستجمام. للر�حة،  �أماكن  بها  – يتوفر 
�سباحة حمامات  بها  – توفر 

. و�لوجبات  �لأطعمة  �ألذ  تقدم  – مطاعم 
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ل يعرف �أوين ويل�سون يقيناً كيف جنح يف تخطي 
طفولته من دون �لتعّر�ض لندوب عاطفية كبرية. 
لكنه يتذّكر �ل�سعوبة �لتي يو�جهها �لولد للتكّيف 
مع حميطه، و�لتعاطي مع �سغط �لنظر�ء، و�إنهاء 

رق�سة من دون �أن يجرح �أحد م�ساعره.
ي��ذك��ر �أوي����ن وي��ل�����س��ون: )ع��ن��دم��ا ك��ن��ت يف �ل�سف 
�خل��ام�����ض، ذه��ب��ن��ا �إىل ���س��ف رق�����ض. ط��ل��ب��و� من 
و�لفتيان  �لغرفة  من  جهة  يف  �جللو�ض  �لفتيات 
�ختيار  علينا  ب��اأن  �أخربونا  ثم  �ملقابلة،  �جلهة  يف 
�لفتيات،  ب��اجت��اه  �لغرفة  ع��رب  رك�سنا  �سريكتنا. 
ب�سريك. يبدو يل جنوناً  لكن بع�سهن مل يحظ 
بالغ نظاماً مماثاًل. كنت  �أن ي�سع �سخ�ض  �ليوم 
�أفكر دوماً يف مدى �لأمل �لذي قد �أ�سعر به لو �أن 

�أحد�ً مل يخرتين(.
مل ي��ن�����َض وي��ل�����س��ون ق��ط وق���ع ت��ل��ك �ل��ل��ح��ظ��ة من 
م�ساريعه،  �ختياره  يف  دور�ً  ذل��ك  و�أّدى  طفولته، 
�إىل  �لأولد  فيها  ُي�سطر  �ل��ت��ي  ت��ل��ك  خ�سو�ساً 
�ل��ت��ع��اط��ي م���ع م�����س��ائ��ل م��ع��ق��دة. ف��م��ع �أن����ه ع�سق 

 ،Wonder �جل����دي����د  م�������س���روع���ه  ���س��ي��ن��اري��و 
منحى  �ت��خ��ذ  �أن���ه  ل��و  عنه  للتخلي  م�ستعد�ً  ك��ان 

ميلودر�مياً جد�ً.

اأعلى املبيعات
بالت�سيو  ج.  ر.  كتاب  �إىل   Wonder ي�ستند 
�أع��ل��ى �مل��ب��ي��ع��ات. ت���دور �لق�سة حول  �ل���ذي ح��ّق��ق 
�سبي يف �لعا�سرة من �لعمر يعاين ت�سوهاً خلقياً 
يف �لوجه. يقوم دور ويل�سون �لأبوي على تقدمي 
�لفكاهة  م��ن  )بلم�سة  �لن�سائح  وتوجيه  �ل��دع��م 
�أ�سا�ساً بقلة  �أوغي يو�جه عاملاً يحفل  �أحياناً( لأن 

�لحرت�م لكل ما يبدو خمتلفاً قلياًل.
�أولد�ً،  ت�سمل  �لتي  �لأف��الم  )يف  ويل�سون:  يخرب 
�أو �ل�سخرية. مييل �لبالغون غالباً  �أتفاَد �لوعظ 
وكانو�  �أولد�ً  كانو�  �إىل حياتهم حني  �لعودة  �إىل 
ك��ب��ري�ً من  ل��ك��ّن ج����زء�ً  ل��ه��و ول��ع��ب.  يعي�سون يف 
�لندماج  حم��اول��ت��ه  ح���ول  يتمحور  �ل��ول��د  ح��ي��اة 
�لجتماعي(.  �ل�سغط  م��ن  �خل���وف  وم��و�ج��ه��ت��ه 

مما  بكثري  �أك���رب  �ل�سغط  ه��ذ�  )ي��ك��ون  ي�سيف: 
يو�جهه �لإن�سان �لبالغ(.

ُيعر�ض  �أن  قبل  بالت�سيو  كتاب  ويل�سون  يقر�أ  مل 
ع��ل��ي��ه م�����س��روع �ل��ف��ي��ل��م. ل��ذل��ك ت��ع��ّرف �إىل هذه 
�أول مرة. كان  �ل�سخ�سيات عندما قر�أ �ل�سيناريو 
�أن��ه و�ج��ه م�سكلة يف  �مل��و�د لو  �إىل م�سدر  �سيعود 
�إىل  �أنه مل يَر حاجة  �إل  �لتعاطي مع �سخ�سيته، 
�أن  �لن�ض مرة كافية ليدرك  ق��ر�ءة  ذل��ك، فكانت 

�لق�سة حتمل فكرة ت�ستحق �لتعبري عنها.

جوليا روبرت�ص
فاإنه  ع��م��اًل،   70 نحو  ���س��ارك يف  ويل�سون  �أن  م��ع 
مل ي��ت��ع��اون م��ط��ل��ق��اً م���ع ج��ول��ي��ا روب���رت�������ض قبل 
وقت  �إىل  ي��ح��ت��اج��ا  مل  لكنهما   .Wonder
ل �إىل نوع من �لألفة يف �لعمل معاً،  طويل للتو�سّ

ما �ساعدهما على �لنجاح يف دوريهما كزوجني.
ي�سّم �لفيلم م�سهد�ً مي�سي فيه �لزوجان �أم�سية 
نادرة يف �ملنزل من دون �أولدهما، فينجح ويل�سون 

�ل��ت��ف��اع��ل ب��ط��ري��ق��ة ميكن  يف دف���ع روب��رت�����ض �إىل 
 Pretty Womanمن بلحظة  ت�سبيهها 
ريت�سارد  1990، عندما يقفل  ُعر�ض عام  �لذي 
مفاجئاً  ق������الدة  ع��ل��ب��ة  �مل�������س���اه���د  �أح������د  يف  غ����ري 

روبرت�ض، ما يجعلها ت�سحك ب�سوت عاٍل.
متكن ويل�سون من �حل�سول على رد �لفعل �لكبري 
قّدم  عندما   Wonder يف  روبرت�ض  من  ذ�ت��ه 
لها هدية يف تلك �لأم�سية �لهادئة. تفتح �لعلبة، 
من  �مل�ساهد  متنع  بطريقة  ر  ُي�سوَّ �مل�سهد  �أن  �إل 

روؤية حمتو�ها.
�أول  �إىل  ي��ع��ود  �سيئاً  ت�سم  �أن��ه��ا  وي�����س��ل��ون  ي��خ��رب 
كان  ومهما  وباملخرج.  �ملمثلة  بهذه  جمعه  غ��د�ء 
�إط��الق �سحكة  �إىل  حمتو�ها، فقد دفع روبرت�ض 

.Pretty Woman ذكرتنا بفيلم
ي��ت��اب��ع م��و���س��ح��اً: )�ح���ت���وت �ل��ع��ل��ب��ة ع��ل��ى غر�ض 
خمتلف يف كل مرة فتحتها. لكن ما دفعها �إىل رد 
�لفعل �لكبري ذ�ك كان غر�ساً له عالقة باأمر قاله 

�ملخرج �أثناء ذلك �لغد�ء، فاأ�سحكها كثري�ً(.

ي�ضتند اإىل كتاب ر.ج. باالت�ضيو الذي حّقق اأعلى املبيعات

الوجه يف  خلقيًا  ت�سوهًا  يعاين  العمر  من  العا�سرة  يف  �سبي   Wonder

اأزمة الثقة. ي�ضّكل تراجع الثقة بالنف�ص  I Feel Pretty ال�ضوء على م�ضكلة حقيقية:  ي�ضّلط فيلم اإميي �ضومر 
بني  وتدمريًا  تف�ضيًا  اأكرث  اأنه  مع  والعرق،  واجلن�ص،  ال�ضن،  عن  النظر  بغ�ص  عمومًا،  الب�ضرية  احلالة  من  ج��زءًا 
ال�ضابات. فتجعلهن هذه االأزمة اأكرث عر�ضة لال�ضطرابات الغذائية ومتالزمة املحتال. كذلك تدفعهن اإىل اللجوء 
اإىل اجلراحات التجميلية واإنفاق مليارات الدوالرات على منتجات التجميل، واحلميات الغذائية، واملالب�ص املنحفة. 

نتيجة لذلك، يخفقن عمومًا يف امل�ضي قدمًا يف حياتهن بنجاح.

مثايل كوميدي  اإطار  يف  النف�ض  يف  الثقة  م�ساألة  يتناول   I Feel Pretty

�لتاأليف  ثنائي  يتناول   I Feel Pretty يف 
و�لإخر�ج �آبي كون ومارك �سيلفر�ستاين م�ساألة 
�إط��ار كوميدي مثايل يقوم  �لنف�ض يف  �لثقة يف 
�أن���ه���ا ب��رم��ت��ه��ا ت��رت��ب��ط بطريقة  ع��ل��ى م��ف��ه��وم 
لونا:   SoulCycle تنادي مدّربة  تفكريك. 
)بّدلو� طريقة تفكريكم، بّدلو� حياتكم(. ماذ� 
بثقة  نتحلى  �أن  وقررنا  ي��وم  ذ�ت  ��ستيقظنا  لو 

كبرية بالنف�ض؟
ت��ع��وق �أزم���ة �لثقة ح��ي��اة ري��ن��ي )���س��وم��ر(، فهي 
تفتقر  �أن��ه��ا  ع��ن  وبفكرتها  باجلمال  مهوو�سة 
مركز  يف  در�جتها  عن  تقع  عندما  ولكن  �إل��ي��ه. 
�أنها  تظن  �إ�سابتها  جتعلها   ،SoulCycle
ف��ائ��ق��ة �جل���م���ال. ن��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك، حت�����س��ل على 
�لوظيفة �لتي حتلم بها وتفوز بال�ساب �ملنا�سب، 
تفكريها.  طريقة  تغيريها  بف�سل  كله  وذل��ك 
وهكذ� يقّدم هذ� �لعمل و�سفاً قوياً مَل ي�ستطيع 
يندفع  فعله.  �لتفكري  طريقة  يف  مماثل  تبّدل 

�لتي  عينها  بالطريقة  ري��ن��ي  ح��ب  �إىل  �ل��ن��ا���ض 
حتب بها هي نف�سها.

اإخفاق التنفيذ
يت�سمنها  �لتي  �لإيجابية  �لر�سالة  رغم  ولكن 
�لفيلم، فاإن I Feel Pretty يخفق يف جمال 
�إل  �أزي��اء،  عار�سة  �سومر  تكون  ل  قد  �لتنفيذ. 
�أنها تتمتع مع ذلك بجمال �مر�أة بي�ساء �سقر�ء 
منا�سبة  غ��ري  يجعلها  م��ا  �حل��ج��م،  م��ت��و���س��ط��ة 

متاماً لهذ� �لدور.
تر�جع  طريقة  ُتعترب  ل  ذل��ك،  �إىل  بالإ�سافة   
�لتجميل  منتجات  �سركة  يف  �لفاتنات  �لن�ساء 
منها  خ��وف��اً  ري��ن��ي  �إز�ء   Lily LeClair
منطقية على �أقل تقدير. قد يكون حبها لذ�تها 
�ل��ب��ع�����ض معه  ت��ف��اع��ل  �أن ط��ري��ق��ة  �إل  و�ق��ع��ي��اً، 

منافية للو�قع.
�لبديهية،  �لأ�سا�سية  �لهفو�ت  هذه  عن  ف�ساًل 

��ستقر�ر  ع����دم   I Feel Pretty ي���ع���اين 
�إىل خو�ض بع�ض  ريني  ُت�سطر  بنيوي خطري. 
تقّدم  م��ع  �سخ�سيتها  يف  �جل��ذري��ة  �ل��ت��غ��ي��ري�ت 
�لق�سة. ولكن يف �حلبكة �لفرعية غري �ملكتملة 
)بيزي  �سديقتيها  م��ع  تفاعلها  تعر�ض  �ل��ت��ي 
تعاين  �أن��ه��ا  ت��خ��ال  ب��ري��ان��ت(،  و�آي����دي  فيليب�ض 
تفتقر  كذلك  �ملتعددة.  �ل�سخ�سيات  ��سطر�ب 
�لذي  �مل��ه��م  �ل�����س��ام  �لن�سيج  �إىل  �لق�سة  ه���ذه 
فيها  ترتطم  �لتي  �للحظة  �أجز�ءها من  يوّحد 
�أنها  �كت�سافها  م��ع  وت��ن��ه��ار  باحل�سي�ض  ري��ن��ي 
بعد  جم���دد�ً  نهو�سها  �إىل  طبيعتها  �إىل  ع��ادت 
 SoulCycle سماعها �أن زميلتها �لفاتنة يف�
مرة.  لل�سّد  تعر�ست  ر�تايكوف�سكي(  )�إميلي 
�إن��ه يبدو  ج���د�ً، حتى  �سريعاً  ت��ب��دًل  ه��ذ�  ُيعترب 

عنيفاً وخارجاً عن �ملاألوف.

طريقة �ضاحرة

يف �ملقابل، ينجح I Feel Pretty يف عر�ض 
ُيعترب  ���س��اح��رة.  بطريقة  �ل��ع��اط��ف��ي��ة  �ل��ع��الق��ة 
�لعرو�ض  م��ق��ّدم  ف��ي��ه  ي����وؤدي  ع��م��ل  �أول  �لفيلم 
�لفكاهية روري �سكوفيل دور�ً رئي�ساً، ول �سك يف 

�أن �أد�ءه ��ستثنائي. 
�إيثان �نعد�م �لثقة  يعاين �سكوفيل يف �سخ�سية 
ثقتها  ب�����س��ب��ب  ري��ن��ي  �إىل  وي��ن��ج��ذب  ب��ال��ن��ف�����ض، 

�لو��سحة. 
ن�����س��اه��ده وه���و ي��ق��ع يف ح��ب��ه��ا ف��ي��م��ا ت�����س��ارك يف 
م�سابقة مالب�ض كوين �آيلند لل�سباحة، مقّدمة 
جمموعة �مل�ساهدة �لأكرث فكاهة يف هذ� �لعمل، 
وذلك بف�سل حركات �سومر �لر�ق�سة �جلريئة 

وردود فعل �سكوفيل �مل�سطربة.
 ي�ساألها و�لذهول باٍد على وجهه: )هل �أ�ستطيع 
ت�سّكل  وهكذ�  �أك���رب؟(.  عندما  مثلك  �أ�سبح  �أن 
�لو�قعي  �ل���وج���ه  �ل��روم��ان�����س��ي��ة  �ل��ع��الق��ة  ه���ذه 

�مل�سرق يف فيلم يخفق يف جمالت �أخرى �ستى.

نقا�ضات مهمة
رمبا ل يكون I Feel Pretty مثالياً، �إل �أنه 
�سيقود بالتاأكيد �إىل نقا�سات مهمة حول �لثقة 
ونظرتنا �إىل �أنف�سنا. لكنه يق�سر عن �إبر�ز لب 

�مل�سكلة. 
تعمل ريني يف �سركة منتجات جتميل، بيد �أننا 
ل نتوقف مطلقاً لرنى حم��اولت هذ� �لقطاع 
كي  ب�سعات  باأنهن  دوم��اً  ي�سعرن  �لن�ساء  جلعل 
�لإح�سا�ض  �إىل  �سعيهن  يف  �مل��ال  �إنفاق  يو��سلن 

بجمالهن.
ل �سك يف �أن تقّبل ريني ذ�تها ُيعترب ثورياً لأن 
قطاع �لإعالن يقوم على كره �لذ�ت. لكن م�سار 

توبتها ل يقوم على رف�سها هذ� �لنظام بل على 
�أن هذ� �لنظام قد  تعزيز رهانها عليه. �سحيح 
�أنه يظل  �إل  �ليوم مع خطاب ت�سجيع،  يرت�فق 
حلقة مفرغة من �ل�ستهالك �لر�أ�سمايل �لقائم 

على رغبتك يف �ل�سعور باأنك مالئم.
�ل��ع��ث��ور على  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل ت�سجيعنا  ه���ذ�  ي���ود   
جمالنا �لد�خلي وجتاهل تلك �لقوى �ل�سناعية 
�خلارجية �لتي جتني �لفو�ئد من �نعد�م ثقتنا 

بنف�سنا.
�إذ�ً، ي�سلط I Feel Pretty �ل�سوء على �أزمة 
لربط  ب��اإم��ك��ان��ات��ه  ي�سحي  �أن���ه  �إل  ه���ذه،  �لثقة 

�لأجز�ء كافة معاً بخيط جميل منمق.



ملاذا عليِك اأن ت�سعي »قطعة 
اإ�سفنج« داخل الثالجة؟

 ذك���ر م��وق��ع )م�����ريور( �ل��ربي��ط��اين �أن �ل��ط��ري��ق��ة �مل��ث��ال��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
�خل�سر�و�ت و�لفاكهة �أطول فرتة ممكنة د�خل �لثالجة هي و�سع �إ�سفنجة 

بد�خلها.
تلف  �إىل  ت���وؤدي  �ل��ت��ي  �ل��رط��وب��ة،  �مت�سا�ض  على  �لإ�سفنج  قطعة  ت�ساعد 

�ملكونات �لطازجة، وبالتايل حتافظ على �لطعام لفرتة �أطول.
�إبقاء  على  ي�ساعد  �لثالجة،  نظافة  على  �حلفاظ  �أن  �أي�ساً  �ملوقع  و�أ�ساف 
�لدرج  د�خ��ل  �لإ�سفنجة  و�سع  جانب  �إىل  ط��ازج��ة،  و�لفاكهة  �خل�سر�و�ت 

�ملخ�س�ض لها ي�ساعد يف �لتخل�ض من �لبكترييا و�جلر�ثيم.

�سرب ال�ساي يهدد م�ستقبل 
اجلنني ال�سحي!

�أظهرت در��سة طبية حديثة �أن �ل�سيد�ت �حلو�مل �لالتي ي�سربن 3 �أكو�ب 
من �ل�ساي يومًيا، يزيد لديهن خطر �إ�سابة �أطفالهن بال�سمنة.

وبينت �لدر��سة �لتي �أجر�ها باحثون يف �أكادميية �ساجلرين�سكا يف �ل�سويد، 
بالتعاون مع �ملعهد �لرنويجي لل�سحة �لعامة، و�أجريت على �أكرث من 50 
�ألًفا من �حلو�مل، �أن �ل�سيد�ت �لالتي ي�ستهلكن �أكرث من 200 ملج يومًيا 
�أطفال يزيد وزنهم يف مرحلة ما قبل  �أكرث عر�سة لإجن��اب  �لكافني،  من 

�ملدر�سة ويف عمر �ملدر�سة. 
�لن�ساء  و�أمر��ض  �لتوليد  يف  م�ساعدة  �أ�ستاذة  �سينجبيل،  فريينا  ون�سحت 
باأكادميية �سالغرين�سكا، �حلو�مل بالتقليل من �سرب �لكافيني، �أو �لمتناع 

عنها بالكامل خالل فرتة �حلمل.
كانت  �لأوىل  �لأط��ف��ال،  در��ستهم على جمموعتني من  �لباحثون  و�أج��رى 
�أمهاتهم  �لكافيني، و�لثانية كانت  �أمهاتهم م�سروبات حتتوي على  تتناول 

ل ت�ستهلك م�سروبات �لكافيني.
�أعمارهم  �أن �ملجموعة �لأوىل من �لأطفال، عندما كانت  ووجد �لباحثون 
5 �أعو�م، كان عدد �لذين يعانون من بينهم زيادة يف �لوزن �أو �ل�سمنة، �أكرب 

بن�سبة 5 باملئة مقارنة مع �ملجموعة �لثانية.
وين�سح �لأطباء �حلو�مل باحلد من ��ستهالك �لكافيني �ليومي �إىل ما دون 
�لقهوة.  من  فنجانني  �أو  �ل�ساي  من  �أكو�ب   3 يعادل  ما  وهو  ملغ،   200
�لغازية  �مل�����س��روب��ات  يف  �لكافيني  م��ن  عالية  م�ستويات  ت��وج��د  �أن  ومي��ك��ن 

و�ل�سوكولتة.
ويتغلغل  �لكافيني،  تاأثري  �لتخل�ض من  وخالل فرتة �حلمل، تطول مدة 
ب�سرعة يف جميع �لأغ�سية �لبيولوجية للجنني، مبا يف ذلك �لدم و�مل�سيمة، 

مما يوؤدي �إىل تعر�ض �جلنني للخطر.

زيدان؟ مي  لالأديبة  احلقيقي  االإ�ضم  • ما 
- ماري �ليا�ض

بوذا؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- �لعامل.

قراقو�ص؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- �لن�سر �لأ�سود

ع�ضره؟ يف  تعاىل  اهلل  وحد  الذي  اجلاهلي  احلكيم  • من 
- ق�ض بن �ساعده �لأيادي

احلرب؟ يف  واللواء  الرايه  كلمتي  بني  الفرق  هو  • ما 
- �لر�ية للقائد و�لر�ية لالأمري.

اأبابا؟ اأدي�ص  ا�ضم  يعني  • ماذا 
- �لزهرة �جلديدة

الف�ضطاط؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- �خليمة

فهو  عدة.  لأغر��ض  ي�ستعمل  بالتايل  وهو  �لعليا.  و�سفته  لأنفه  �حتاد  هو  �لفيل  خرطوم  �أن  تعلم  • هل 
بلطف  �خل��رط��وم  ي�ستعمل  �أن  وميكن  باملياه.  ج�سمه  لر�ض  وكذلك  فمه  �إىل  و�مل��اء  �ل��غ��ذ�ء  لنقل  ي�ستعمله 

�سديد في�ستطيع �أن يلتقط ج�سماً �سغري�ً كحبة �لبازيالء. وهو �أي�ساً م�ستك�سف قوي للر�ئحة.
جد�ً  طري  معدن  وهو  �لزرقة.  �إىل  �سارب  رمادي  لون  ذو  جد�ً  ثقيل  معدن  هو  �لر�سا�ض  �أن  تعلم  • هل 
�ملعدن يف �سكل �سفائح  للتاآكل ي�ستعمل هذ�  �لر�سا�ض  �إىل مقاومة  لدرجة ميكنك جرحه بالظفر. ونظر�ً 

للتك�سية ويف �سنع �لأنابيب، كما ي�ستخدم يف �لوقاية من �لأ�سعة �ل�سينية و�أ�سعة جاما.
ي�ستعمل  ومتا�سكه.  بطروقيته  يتميز  رم��ادي  �أبي�ض  لون  ذو  ثمني  معدن  هو  �لبالتني  �أن  تعلم  هل    •

�لبالتني �لنقي يف �سناعة لو�زم ومعد�ت ت�ستخدم يف �ملخترب ويف �ل�سناعة �لكيميائية.
�أمتار  �إىل حو�يل خم�سة  �لكبري  �لذكر  �رتفاع  �لعامل. فقد ي�سل  �أط��ول حيو�ن يف  �لزر�فة هي  �أن  هل تعلم 
لها، فلن تكون هناك  �لأ�سجار فهذه فائدة عظيمة  روؤو���ض  �أن ترعى عالياً من  ق��ادرة على  ون�سف، وكونها 
�أي مناف�سة لها. �إل �أن هناك �سلبية و�حدة لطول �لزر�فة �لز�ئد، ذلك �أنها عندما تريد �أن ت�سرب عليها �أن 
تتمدد، وهي ت�ستطيع ذلك جيد�ً عن طريق فر�سخة �ساقيها �لأماميتني و�جللو�ض على بطنها حتى ترتوي 

جيد�ً من �ملاء.
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البي�ص والقلب
دح�ست در��سة طبية �أمريكية حديثة �ملعلومة 
�لتي تناقلت لعقود عن �أن �لبي�ض يرفع ن�سبة 
�لكول�سرتول يف �لدم، ويزيد من خطر �لإ�سابة 
و�أثبتت  و�لقلب،  �لدموية  �لأوع��ي��ة  ب��اأم��ر����ض 

باأنها مل تكن �سوى �أكذوبة.
و�أظهرت �لدر��سة �جلديدة �لتي �عتمدت على 
�إح�سائية جديدة �أظهرت �أن تناول بي�سة يوميا 
يقلل من ن�سبة �لإ�سابة باجللطة �لقلبية �إىل 

12 باملائة.
�لعلمية  ن��ي��وت��ر���س��ن  وب��ح�����س��ب جم��ل��ة ج��ام��ع��ة 

تناول  �أن  �أو�سحت  �لتي  در��ستهم،  نتائج  عن  �لباحثون  ك�سف  �لأمريكية، 
بي�سة يوميا يقلل من �أمر��ض �لقلب وخا�سة �ن�سد�د ع�سلته.

و�ت�سح   ،2015 و   1982 عامي  بني  فحو�سات  نتائج  �لباحثون  ودر���ض 
من خالل �لإح�سائيات �أن هناك عالقة بني تناول �لبي�ض و�أمر��ض �لقلب 

و�لدورة �لدموية.
تثري  �لنتائج  �إن  �ستات":  "�يبيد  معهد  م��ن  �لك�سندر  دوم��ن��ي��ك  وي��ق��ول 
لكنه  �لقلب؟،  �أمر��ض  على  �لبي�ض  تناول  تاأثري  عن  وت�سائل  �ل�ستغر�ب، 
يو�سح، "�أن �لبي�ض يحتوي على مو�د �سحية كثرية، منها م�ساد�ت �أك�سدة 
ت�ساعد على تقليل �لإ�سابة �للتهابات، كما �أن �لبي�ض يحتوي على ن�سبة 

كبرية من �لربوتني، ويقلل من �سغط �لدم."

امراأة تقفز على كرة اأر�ضية قابلة للنفخ خارج امللعب يف كالينينجراد برو�ضيا اللتقاط �ضورة على 
هام�ص كاأ�ص العامل. )رويرتز(

�أ�ستيقظ �ل�ساب من نومه ن�سطا فاأخذ حماما بارد� لينع�سه ثم �إرتدى مالب�سه وحمل حقيبته وقبل يد �أمه وهو 
ي�سمع دعو�تها �جلميلة وخرج ب�سرعة ذ�هبا �إىل حمطة �لقطار�ت فاليوم هو موعد مناق�سته يف در��سته تقدم 
بها �إىل �حدى �ل�سركات �لكبرية �أمال يف نيل درجة وظيفة عالية �ساغرة وليريد �أن يتاأخر عن موعده فيرتك 
�إنطباعا �سيئا.. كان م�سطربا بع�ض �ل�سيء لكنه متما�سك ويف غمرة �نهماكه يف �لنتقال د�خل حمطة �لقطار�ت 
وجد �سيدة عجوز �سقطت حقيبتها فانفتحت ومل يتقدم �أحد مل�ساعدتها ورغم �سيق �لوقت �قرتب منها ب�سرعة 

و�ساعدها يف مللمة ��سيائها ثم �غالق �حلقيبة وحملها لأقرب كر�سي وتركها وذهب لقطع تذكرته.
�قرتب �لقطار من �ملحطة و��ستعد �جلميع للنزول حني لحظ مرة �خرى �ل�سيدة �لعجوز �لتي تظهر عليها 
فاأ�سرع مب�ساعدتها رغم  �لقطار  للنزول من  و�ل��رث�ء وهي حت��اول حمل حقيبتها  �لوقار و�لح��رت�م  عالمات 
و�أ�سرع  �ل�سغرية  �لعربة  على  حقيبتها  و�سع  �أن  بعد  ب�سدة  ف�سكرته  �ملناق�سة  موعد  على  �لتاأخري  من  خوفه 
�إىل خارج �ملحطة و�سط �نهمار �ملطر.. وقف كثري� للبحث عن �سيارة �أجرة حني ملح �ل�سيدة �لعجوز تخرج من 
�ملحطة وحقيبتها �لكبرية يف يدها للبحث عن �سيارة �أجرة فالتقت نظر�تهما وكانت نظرة جميلة كاأنها ت�سكره 
�ليوم مري�ض  فيها على كل �سئ فتقدم منها وحمل عنها �حلقيبة فقالت له: يل حفيد يف مثل عمرك لكنه 
�أ�سكرك كثري� على طيبتك.. �سكرها بحياء حني جاءت �سيارة �لأجرة فاأ�سرع وفتح بابها وتناول بعد ذلك حقيبة 
�ل�سيدة ودعاها للركوب على �أن ينتظر هو غريها.. ورغم �سيق �لوقت مل يعرف ملاذ� فعل ذلك رمبا لأنها ت�سبه 
جدته �لر�حلة.. رمبا ذهبت �سيارة �لجرة و�أكرمه �هلل ب�سيارة جاءت مبا�سرة خلفها مبا�سرة فجل�ض يدعو �هلل 

�أن ليتاأخر رغم معرفته باأنه باق من �لوقت دقائق.
و�سل �ل�ساب �إىل موعد �ملناق�سة متاأخر� ع�سر دقائق ودخل �إىل �حلجرة ليقدم �عتذ�ره لكنه فوجئ باأن موعد 
وتناول كوبا  و�رت��اح  �أعماقه  �للجنة ف�سكرها يف  رئي�سة  �ساعة نظر� لعدم وجود  ملدة ن�سف  تاأجل  �ملناق�سة قد 
من �ل�ساي وعندما �أعلن �ملوظف �مل�سوؤول بدء �ملناق�سة دخل ليلقي حتيته و�إذ به يرى �ل�سيدة �لعجوز جتل�ض 
مت�سدرة �جلل�سة فنظر �ليها منده�سا وقد ظهرت �بت�سامة جميلة حنونة على �سفتيها وكاأنها تطمئنه وت�سجعه 
ثم �أعلنت بدء �ملناق�سة �لتي مل تاأخذ وقتا طويال لتنتهي ل�سالح �ل�ساب �لطيب ويحوز على �لوظيفة �سفق 
�جلميع له فاقرتب من رئي�سة �للجنة �لتي ربتت على �سعره وهي تقول �إنك طيب مثل حفيدي هل ت�سافر يف 

�لقطار كثري� فقال.. �إنها �ملرة �لأوىل، لكنها لي�ست �لأخرية.

حّذرت در��سة �أمريكية من �أن �لن�ساء �للو�تي يح�سلن 
على ر�تب �أكرب من �أزو�جهن، هن �أكرث عر�سة لالإ�سابة 

باأعر��ض �كتئابية. 
ت�ساب  قد  فاملر�أة  �إلينوي،  جامعة  من  لباحثني  ووفًقا 
وتبديل  �لأ���س��ري��ة  هويتها  تغيري  عند  نف�سية  ب��اأزم��ات 
�لأدو�ر �لتقليدية للجن�سني، وفًقا ملا �أورده موقع ديكان 

هري�لد.
و�أو�سح �لباحثون، �أنه عندما ز�دت رو�تب �لن�ساء لتوفر 
غالبية دخل �أ�سرهن، كن �أكرث عر�سة ملزيد من �أعر��ض 

و�سوجنني  كر�مر  كارين  �لباحثان:  ور�سد  �لكتئاب. 
باك تاأثرًي� معاك�ًسا عند �لرجال �لذين متتعو� برفاهية 
�لأجر  �أ�سحاب  يكونون  عندما  �ل��وق��ت  مب��رور  نف�سية 

�لأ�سا�سي يف �لأ�سرة.
 1769 و  1463 رج��اًل  �أك��رث من  �لدر��سة  �سارك يف 
�مر�أة، ولد معظمهم بني عامي 1957 و 1965 حيث 
با�ستخد�م  لهم  �لنف�سية  �لرفاهية  م�ستوى  قيا�ض  مت 
�أعر��ض  م�����س��ت��وي��ات  لتقييم  �أ���س��ن��اف   7 م��ن  م��ق��ي��ا���ض 

�لكتئاب.

ح�سول املراأة على راتب اأكرب من 
�سها لـالكتئاب زوجها يعرِّ


