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حيلة جتعل اخل�ضار تدوم �ضهرين بف�ضل اخلل
الطعام  على  للحفاظ  حيلاً  ك��رو���س،  ل��ن  اإمي��ي  الأمريكية  �شاركت 

طازجا �شهرين، باخلل الأبي�س املقطر.
وك�شفت اإميي ملوقع "ميرتو" بع�س هذه احليل.

وتغ�شل  ال�شراء،  بعد  �شهرين  الفلفل  ي��دوم  قد  اإمي��ي  الفلفل: ح�شب 
اأك���واب م��اء، ورب��ع ك��وب من  اإمي��ي الفلفل الأخ�شر يف وع��اء من 10 

اخلل الأبي�س املقطر، وترتكه ليجف متامااً قبل تخزينه.
بعد ذلك تخزنه بعد تقطيعه اإىل �شرائح ت�شعها يف وعاء وا�شع الفم 

بحجم ن�شف لرت يف الثلجة.
اأك��واب ماء وربع   10 اإميي الفراولة يف حملول من  الفراولة: تنقع 
ت�شطفها يف م�شفاة  ث��م  دق��ائ��ق،   3 املقطر،  الأبي�س  اخل��ل  م��ن  ك��وب 
قبل و�شعه على من�شفة ليجف، ثم ت�شع مناديل ورقية يف قاع وعاء 
زجاجي وت�شعها  فيه برفق، قبل و�شعها يف الثلجة. اخل�س: تنقعه 
يف 10 اأكواب ماء وربع كوب من اخلل الأبي�س املقطر دقيقتن، قبل 
�شطف الأوراق وو�شعها على من�شفة لتجف �شاعتن، وتخزنها اأوراق 
قبل   الرطوبة،  لتجميع  اأ�شفله  يف  ورقيه  مبناديل  زج��اج��ي،  وع��اء  يف 
و�شع الوعاء يف الثلجة، ليدوم اخل�س 6 اأ�شابيع. ال�شبانخ: بعد اتباع 

نف�س الطريقة مع اخل�س، ثم حفظها يف وعاء من زجاج يف الثلجة.

خماطر هبوط امل�ضيمة على الأم واجلنني
امل�شيمة  هبوط  اإن  والتوليد  الن�شاء  لأطباء  الأملانية  الرابطة  قالت 
غري  لو�شعية  امل�شيمة  اتخاذ  يعني   ”Placenta praevia“
طبيعية يف الرحم، علما باأن امل�شيمة تتمثل مهمتها يف تزويد اجلنن 

باملغذيات والأك�شجن.
واأو�شحت الرابطة اأن اأ�شباب هبوط امل�شيمة تتمثل يف احلمل يف �شن 
كبري، واحلمل ملرات كثرية يف فرتات متقاربة جدااً، والتدخن، واإجراء 
ولدة قي�شرية �شابقااً، ووجود الطفل يف و�شع غري معتاد مثل املجيء 
املِقَعدي )الأرداف اأولاً( اأو املُ�شتعر�س )ال�شتلقاء اأفقيااً عرب الرحم(، 

وا�شتئ�شال ورم ليفي رحمي، وت�شرر بطانة الرحم.
وعادة ما تبداأ الأعرا�س عند الن�شاء املُ�شابات بهبوط امل�شيمة بحدوث 
خطر  امل�شيمة  هبوط  ويرفع  م��وؤمل.  غري  ف��احت  اأحمر  مهبلي  نزيف 
حدوث نزيف قبل ال��ولدة اأو بعدها، كما يرتفع خطر  حدوث حمى 

النفا�س والنزف بعد الولدة.
وقد ترتتب على هبوط امل�شيمة عواقب وخيمة على اجلنن تتمثل يف 
حمدودية النمو داخل الرحم، ونق�س التاأك�شج، والولدة املبت�شرة، ويف 

اأ�شواأ الأحوال الوفاة.
اأ�شبوعااً   36 ع��ن  حملهن  اأع��م��ار  تقل  اللواتي  للحوامل،  وبالن�شبة 
وي��ع��ان��ن م��ن ن��زف بكمية �شغرية ف��ق��ط، ف��اإن��ه ُي��و���ش��ى ب��ال��راح��ة يف 
الفرا�س وجتنب الت�شال اجلن�شي. واإذا كان عمر احلمل يتجاوز 36 
اأ�شبوعااً اأو عند وجود نزيف بكمية كبرية، فاإنه ُيو�شى باإجراء عملية 
مُيكن  ف��اإن��ه  اأ�شبوعااً،   36 م��ن  اأق��ل  احلمل  عمر  ك��ان  واإذا  قي�شرية. 

ا�شتعمال الكورتيكو�شتريويدات لت�شريع منو رئة الطفل.

ن�ضائح لتفادي ت�ضنج الكاتب
ب�شبب  اليد  ع�شلت  وت�شنج  ل��لأمل  العلمي  ال�شم  هو  الكاتب  ت�شنج 

الكتابة، اأو حركات اليد املتكررة الأخرى.
وحتدثت �شحيفة اإك�شربي�س الربيطانية مع الدكتورة ديبورا يل من 
وقالت،  الكاتنب  ت�شنج  عن  الإن��رتن��ت  على  فوك�س  الدكتور  �شيدلية 
الدكتورة، اإن "خلل التوتر الع�شلي هو ا�شطراب ع�شبي ع�شلي بوؤري 
ي�شبب لليد ت�شنجات ل اإرادية قد تكون موؤملة. وعندما يحدث، ُيطلق 
عليه اأي�شااً ت�شنج الكاتب، ويقال اأي�شااً اإنه �شكل من اأ�شكال خلل التوتر 
الع�شلي، ما يجعل اليدين تتحركان يف اأو�شاع ومواقف غري طبيعية 
عند اأداء مهام معينة". واأ�شافت الدكتورة يل "اأظهرت الدرا�شات اأن 
ت�شنج الكاتب اأكرث �شيوعااً لدى احلا�شلن على �شهادة جامعية، وهو 
اأي�شااً اأكرث احتمالاً بن الذين يق�شون الكثري من الوقت يف الكتابة 
كل يوم". يعتمد علج ت�شنج الكاتب اإىل حد كبري على �شببه، ومدى 
مفيدة،  تكون  قد  العملية  اخليارات  اإن  يل،  الدكتورة  وقالت  �شدته، 
املفاتيح،  اأو تغيري لوحة  با�شتخدام قلم معدل،  بالكتابة  وذلك مثلاً 
اأو و�شع قفاز رفيع اأثناء العزف على اآلة مو�شيقية، وا�شتخدام حتفيز 

الع�شب عرب اجللد.
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م�ضابو كوفيد عر�ضة مل�ضكالت يف الرتكيز 
اأ�شيبوا  اأن من  اإىل  الربيطانية  اأوك�شفورد  اأجرتها جامعة  درا�شة  خل�شت 
اأي  من  يعانون  ل  والذين  خفيفة،  اأع��را���س  عليهم  وظهرت  بكوفيد19- 
اأعرا�س تقليدية اأخرى "لكوفيد طويل"، ميكن اأن يظلوا عر�شة لتدهور 

النتباه والذاكرة لفرتة �شتة اإىل ت�شعة اأ�شهر بعد الإ�شابة.
امل�شكلت الذهنية التي توؤثر على م�شتويات الرتكيز، اإىل جانب الن�شيان 
والإعياء، من �شمات كوفيد الطويل، وهي حالة ت�شيب البع�س بعد نوبة 
املرتبطة  امل�شكلت  انت�شار  م��دى  حت��دي��د  يتم  مل  لكن  الأول��ي��ة،  ال��ع��دوى 

بالنتباه بعد الإ�شابة بكوفيد19-.
ويف الدرا�شة، ُطلب من امل�شاركن الذين ثبتت اإ�شابتهم بكوفيد19- �شابقا 
ولكن مل تبد عليهم اأعرا�س تقليدية اأخرى لكوفيد طويل اإمتام متارين 

لختبار ذاكرتهم وقدراتهم الذهنية.
تذكر جتارب  ب�شكل ملحوظ يف  اأ�شواأ  كانوا  امل�شاركن  اأن  الباحثون  ووجد 
�شخ�شية، واملعروفة با�شم الذاكرة العر�شية، ملدة ت�شل اإىل �شتة اأ�شهر بعد 

الإ�شابة.
النتباه  على  احلفاظ  على  قدرتهم  يف  اأك��رب  لنخفا�س  اأي�شا  وتعر�شوا 

مبرور الوقت مقارنة بغري امل�شابن حتى ت�شعة اأ�شهر بعد الإ�شابة.
الذاكرة  ع���ودة  ال��وق��ت  الأف����راد ظ��ه��رت عليهم مب���رور  اإن  الباحثون  وق���ال 
اأ�شهر  وت�شعة  �شتة  بعد  كبري  حد  اإىل  لطبيعتها  النتباه  ومدى  العر�شية 

على الرتتيب.
الأخرى،  الذهنية  القدرات  اختبارات  يف  اأي�شا  جيدا  امل�شاركن  اأداء  وك��ان 
 136 �شمل  ال��ذي  التحليل  والتخطيط، يف  العاملة  ال��ذاك��رة  ذل��ك  مبا يف 

م�شاركا.

�ضور تظهر التاأثري 
الفادح لربكان تونغا

ال��ذي حلق  ال�شرر  اأظ��ه��رت �شور حجم 
الهادي  املحيط  يف  الواقعة  تونغا  بجزر 
بركان  ث���وران  عقب  نيوزيلندا،  �شمايل 
مد  اأم������واج  اإىل  اأدى  امل����اء  ���ش��خ��م حت���ت 
�شخ�شن  وم�شرع  "ت�شونامي"،  عاتية 

على الأقل.
ور������ش�����دت ����ش���ور ال��ت��ق��ط��ت��ه��ا ط���ائ���رات 
ا�����ش����ت����ط����لع ت����اب����ع����ة ل������ق������وات ال�����دف�����اع 
النيوزيلندية جزيرة نوموكا، وقد غطى 
م�شاحة  على  الأ�شجار  الربكاين  الرماد 

كبرية.
كذلك اأظهرت �شور خا�شة مبركز الأمم 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة، م�شاهد  ل��لأق��م��ار  امل��ت��ح��دة 
وتونغاتابو  كولوموتوا  ج��زر  يف  مماثلة 
ان��ه��ار عدد  اأوو وف��اف��او، حيث  وك��ول��وف��و 

من املباين، و�شط انت�شار كثيف للرماد.
وبدا مطار فوا اأموتو الدويل وقد غمرت 
"ذا  امل��درج، ح�شبما ذكرت �شحيفة  املياه 

غارديان" التي ن�شرت ال�شور.
ويعتقد باحثون اأن ثوران "هونغا تونغا"، 
الذي يقع على بعد 65 كيلومرتا �شمال 
حدث  اأك��رب  األ��وف��ا،  نوكو  تونغا  عا�شمة 

بركاين منذ 30 عاما.

 14 مر�ضا عقليا رمبا
مل ت�ضمع بها من قبل �ص 23

طعام يحميك من اأكرب 
قاتل يف العامل

ت�شمل  وه��ي  العامل"،  يف  قاتل  ك�"اأكرب  القلب  اأم��را���س  الأط��ب��اء  ي�شنف 
احلالت املختلفة التي توؤثر على القلب اأو الأوعية الدموية.

وعادة ما يكون ال�شبب وراء الإ�شابة باأمرا�س القلب هو تراكم الرت�شبات 
وحل�شن  ال��دم.  بجلطات  الإ�شابة  خطر  زي��ادة  اأو  ال�شراين  يف  الدهنية 
ف��اإن هناك طرقا عديدة ميكن من خللها احلفاظ على �شحة  احل��ظ، 

القلب.
اتباع  ي�شاعد  قد   ،Express "اإك�شربي�س" �شحيفة  موقع  ذم��ة  وعلى 
على  الرتكيز  اأو  القلب،  �شحة  على  احل��ف��اظ  يف  معينة  غذائية  اأنظمة 
خا�شة  القلب،  اأم��را���س  من  حمايتك  يف  منها،  والإك��ث��ار  حم��ددة  اأطعمة 
القاتلة منها. وتن�س موؤ�ش�شة "مايو كلينك" على اأن اأحد الأطعمة التي 
قد ت�شاعد يف ذلك، هي الأ�شماك، فاإذا "كنت قلقا ب�شاأن �شحة قلبك، فاإن 
تناول وجبتن على الأقل من الأ�شماك اأ�شبوعيا ميكن اأن يقلل من خطر 

الإ�شابة باأمرا�س القلب".
اأحما�س  هو  الأ�شماك  ب�شكل خا�س يف  للقلب  املفيد  اجل��زء  اأن  اإىل  ُي�شار 
اأوميغا 3 الدهنية، حيث ثبتت فوائدها ل�شحة القلب كما اأنها تقلل من 

خطر الوفاة باأمرا�س القلب.
وتوجد هذه الأحما�س الدهنية ب�شكل خا�س يف الأ�شماك الدهنية، مثل 

ال�شلمون واملاكريل وال�شردين والتونة.

التهاب اللثة
األف رجل وام��راأة خ�شعوا   150 و�شملت الدرا�شة حوايل 

م��ت��اب��ع��ة حالتهم  ح��ي��ث مت  م��ت��ع��ددة،  ل��ف��ح��و���ش��ات طبية 
ال�شحية لثمانية وع�شرين عامااً.

وك�شفت اأن اأولئك الذين عانوا من التهاب اللثة لديهم 
%43 للإ�شابة ب�شرطان املريء  اأعلى بن�شبة  خماطر 
من  املعدة  ب�شرطان  الإ�شابة  خطر  من  اأعلى  و52% 
كان  اإذا  الأث��ن��اء،  لثة طبيعية. يف  لديهم  الذين  اأولئك 

فقدان الأ�شنان قد بداأ بالفعل ب�شبب التهاب اللثة، فاإن 
احتمالية الإ�شابة بال�شرطان تزداد. وعلى رغم اأن الأبحاث 

ل تثبت ب�شكل مبا�شر اأن التهاب اللثة ي�شبب ال�شرطان، فقد 
العتبار عند  اأخ��ذ �شحتها يف  امل�شتقبل يف  الأطباء يف  يبداأ 

تقييم خماطر الإ�شابة بال�شرطان ب�شكل عام.

الأعرا�ض
بتورمها  يتميز  ج���دااً  �شائعا  م��ر���ش��ااً  اللثة  ال��ت��ه��اب  ويعترب 

واإ�شابتها بالعدوى، بالإ�شافة اإىل الإح�شا�س بالأمل.
ما  غالبااً  ولكن  امل��ر���س،  اأ�شباب  م��ن  العديد  هناك  ح��ن  يف 
اإذا  يف�شر ذلك ت�شكل البكترييا )plaque( على الأ�شنان 

مل يتم تنظيفها.
ومن اأبرز الأعرا�س، تورم واحمرار اللثة وحدوث نزيف بعد 

تنظيف الأ�شنان بالفر�شاة.

الطريقة ال�صحيحة
وكذلك  تتاأثر  الأن�شجة  ف��اإن  ع��لج،  دون  اللثة  تركت  واإذا 
الأ�شنان  الأ����ش���ن���ان وت�����ش��اب دواع�����م  ت��دع��م  ال��ت��ي  ال��ع��ظ��ام 
الفم  من  رائحة  اللثة  التهاب  اأع��را���س  وت�شمل  باللتهاب. 
و طعم غري حمبب يف الفم، بالإ�شافة اإىل فقدان الأ�شنان، 

وتكوين �شديد حتت اللثة اأو الأ�شنان.
الأمريكية  الأ�شنان  طب  جمعية  تو�شي  الإ�شابة،  ولتجنب 
والتنظيف  ي��وم��ي��ا،  م��رت��ن  ب��ال��ف��ر���ش��اة  الأ���ش��ن��ان  بتنظيف 
الأ�شنان  الأق��ل، ومراجعة طبيب  باخليط مرة واح��دة على 

بانتظام، والتنظيف الحرتايف.

خاليا جذعية من الأ�صنان ميكنها عالج الكتئاب!
يجري علماء من جامعة جونز هوبكنز يف الوليات املتحدة، 
جتربة جديدة لختبار لب الأ�شنان املخلوعة، واملاأخوذة من 
ا�شتخدامها  اإمكانية  م��دى  لبحث  الأ���ش��ن��ان،  ع��لج  م��راك��ز 
ميل"  "ديلي  ن�شرته  مل��ا  وف��ق��ا  الك��ت��ئ��اب،  ل��ع��لج  كطريقة 

الربيطانية.
وت�شتند التجربة اجلديدة من نوعها اإىل فر�شية اأن اخلليا 
اجلذعية الرئي�شية، التي ميكن اأن تنمو اإىل اأنواع خمتلفة 

من 
اخل�����لي�����ا 

املتخ�ش�شة، يف اللب ميكن اأن 
ت�شاعد على حتفيز تكوين خليا ع�شبية 

جديدة يف الدماغ.

زيادة اإنتاج اخلاليا الع�صبية
يعتقد باحثو جامعة جونز هوبكنز اأنه كلما زاد عدد اخلليا 
الع�شبية، كان الت�شال اأف�شل بن هذه اخلليا وبن مناطق 
اخل��لي��ا اجلذعية  تعترب  ال��ع��واط��ف.  ع��ن  امل�شوؤولة  ال��دم��اغ 
ا من م�شادات اللتهابات، وُيعتقد اأن الكتئاب ميكن اأن  اأي�شاً

ا بالتهاب يف الدماغ. يكون مرتبطاً
�شبق  ال��ذي  اخل���ارق،  للكت�شاف  كا�شتكمال  التجربة  ت��اأت��ي 
التو�شل اإليه، باأن م�شادات الكتئاب ميكن اأن حتفز اخلليا 
اجلذعية يف الدماغ على �شنع املزيد من اخلليا الع�شبية.

ال�صريوتونني
كما ُيعتقد اأن ا�شطراب م�شتويات املواد الكيميائية املزاجية 
الإ�شابة  اإىل  ما  ب�شكل  ت��وؤدي  ال�شريوتونن  الدماغ مثل  يف 
بالكتئاب، خا�شة اأن معظم م�شادات الكتئاب مت ت�شميمها 
للعمل على امل�شاعدة يف زيادة م�شتويات ال�شريوتونن، لكن 
غري  ال��دم��اغ  يف  الكيميائي  ال��ت��وازن  ع��دم  نظرية  اأن  يبقى 
العوامل  م��ن  العديد  هناك  اإن  حيث  نهائي،  ب�شكل  مثبتة 
الأخرى، التي ميكن اأن توؤدي للإ�شابة بالكتئاب، من بينها 
يرجح  ولكن  املجهدة.  احلياة  وم�شكلت  الوراثية  القابلية 
بن  وال��رواب��ط  الع�شبية،  اخلليا  منو  اأن  حالياًا  الباحثون 

ا. ا مهماً اخلليا الع�شبية، يلعب دوراً

منطقة احُل�صني
تو�شلت درا�شات �شابقة اإىل اأن منطقة احُل�شن يف الدماغ، 
ا�شتجابةاً  وال��ع��اط��ف��ة  ال���ذاك���رة  ع��م��ل��ي��ات  ت�����ش��ارك يف  وال��ت��ي 

للذكريات، تكون اأ�شغر لدى مر�شى الكتئاب املزمن.
فيما رجح بع�س اخلرباء اأن �شغر حجم احُل�شن ميكن اأن 
يف�شر �شبب ا�شتغراق م�شادات الكتئاب وقتاًا اأطول قبل اأن 

ت�������ب�������داأ يف 
ال������������ع������������م������������ل 

وال������ت������اأث������ري. اإن�����ه�����ا ت����ع����زز امل�������واد 
مثل  ال�����دم�����اغ  يف  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
والدوبامن،  ال�����ش��ريوت��ون��ن 
الأمر  ي�شتغرق  ميكن  ول��ك��ن 
ب�شعة اأ�شابيع قبل اأن ت�شبح 

املفعول، وم��ن ث��م ف��اإن��ه من ����ش���اري���ة 
اأن احلالة  عندما املحتمل  ت��ت��ح�����ش��ن  امل���زاج���ي���ة 

وهي  ج��دي��دة،  رواب��ط  وت�شكل  جديدة  ع�شبية  خليا  تنمو 
عملية ت�شتغرق اأ�شابيع.

حتفيز منو اخلاليا اجلذعية
اأظ���ه���رت الأب���ح���اث اجل���اري���ة يف ج��ام��ع��ة ج��ون��ز ه��وب��ك��ن��ز اأن 
اجلذعية  اخلليا  منو  حتفز  اأن  ميكن  الكتئاب  م�شادات 
ا  يف الدماغ. ويف التجربة اجلديدة، �شيتم اإعطاء 48 �شخ�شاً
م��ن لب  ب��الك��ت��ئ��اب خ��لي��ا ج��ذع��ي��ة م�شتخل�شة  م�����ش��اب��ن 
عقار  اإىل  بالإ�شافة  اآخرين،  اأ�شخا�س  من  خملوعة  اأ�شنان 

فلوك�شتن امل�شاد للكتئاب.
ويتم معاجلة اخلليا وتنظيفها قبل حقنها يف اأذرع املر�شى 
على مدى اأربع جل�شات، كل اأ�شبوعن على حدة، مع مراعاة 
اأن هناك جمموعة للمقارنة تتناول فلوك�شتن فقط يومياًا.

م�صادات التهاب الدماغ
ا على هذا النهج، تقول كارمن باريانت، اأ�شتاذة الطب  وتعليقاً
النف�شي البيولوجي يف كينغز كوليدج لندن: اإنه "على املدى 
الق�شري، يزيد الإجهاد من اإنتاج املواد الكيميائية يف اجل�شم 
�شبيل  فعلى  الهروب.  اأو  للقتال  ال�شتجابة  ت�شاعد يف  التي 
املثال، يزيد التوتر من اللتهاب، مما يحمي "الإن�شان" من 

العدوى.
 ولكن تكون ال�شغوطات النف�شية والجتماعية، التي ت�شبب 
الفجيعة،  اأو  الزوجية  ال�شعوبات  اأو  البطالة  الكتئاب مثل 
اللتهاب  يقلل  الطويل،  امل��دى  وعلى  الأم���د.  طويلة  ع��ادة 
امل��ت��زاي��د م��ن ولدة خ��لي��ا دم��اغ��ي��ة ج��دي��دة والت�����ش��ال بن 

خليا الدماغ، مما يوؤدي اإىل الكتئاب".

اإرجاء توزيع 
جوائز غرامي 
اإىل 3 اإبريل 

تقام حفلة توزيع جوائز "غرامي"، 
املوازية باأهميتها مو�شيقيااً ملكافاآت 
الثالث  يف  ���ش��ي��ن��م��ائ��ي��ااً،  الأو����ش���ك���ار 
ل�س  يف  املقبل  ني�شان-اإبريل  م��ن 
اأجنلي�س  ل��و���س  يف  ولي�س  فيغا�س 
ح��ي��ث ك��ان��ت م��ق��ررة اأ���ش��ا���ش��ا، على 
م���ا اأع���ل���ن امل��ن��ظ��م��ون اأم�������س الأول 

الثلثاء.
وب�������ش���ب���ب الرت�������ف�������اع ال����ك����ب����ري يف 
ج���راء  بكوفيد19-  الإ�����ش����اب����ات 
اأعلنت  اأوميكرون،  املتحورة  تف�شي 
لت�شجيل  ال��وط��ن��ي��ة  الأك���ادمي���ي���ة 
وه�����ي اجلهة  وال����ع����ل����وم،  ال���ف���ن���ون 
"غرامي"،  ج��وائ��ز  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
ال�����ش��ه��ر اجل������اري عدم  يف م��ط��ل��ع 
ق���درت���ه���ا ع��ل��ى اإق����ام����ة احل�����دث يف 
كانون   31 يف  الأ���ش��ا���ش��ي  م��وع��ده 
لو�س  يف  اجل�����اري  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر 
"خماطر  وج���ود  بحجة  اأجن��ل��ي�����س 
كبرية" على �شحة مئات الفنانن 
والفنين الذين ي�شاركون عادة يف 

احلفلة.
وق���د ت��ق��رر يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف نقل 
كاليفورنيا  م���ن  احل�����دث  م���وق���ع 
نيفادا  ب��ولي��ة  ف��ي��غ��ا���س  ل����س  اإىل 
الأم�����ريك�����ي�����ة ي�������وم ال����ث����ال����ث من 
ام  جي  "ام  قاعة  يف  ني�شان-اإبريل 
غراند غاردن اأرينا"، وفق ما اأ�شار 

املنظمون يف بيان.
وقد ا�شتحالت اأوميكرون متحورة 
الوليات  يف  املهيمنة  كوفيد19- 
امل���ت���ح���دة، وت���وا����ش���ل مت����دده����ا يف 
اأكرث من  كاليفورنيا حيث �ُشجلت 
مليون اإ�شابة يف اأ�شبوع واحد. ويف 
ملين  �شبعة  ���ُش��ج��ل��ت  امل��ج��م��وع، 
هذه  يف  اجلائحة  ب��دء  منذ  اإ�شابة 
تعدادا  الأك��رث  الأمريكية  الولية 
مليون   40 ح���وايل  م��ع  بال�شكان 

ن�شمة.
ت��ر���ش��ي��ح��ات جوائز  اأف�������ردت  وق����د 
"غرامي" هذاالعام م�شاحة كبرية 
تر�شيح  "مع  وال�������ش���ب���اب  ل��ل��ت��ن��وع 
واأول��ي��ف��ي��ا رودريغو  ب��ي��رب  ج��ا���ش��ن 
وعلى  كات"،  دوج��ا  ال��راب  ومغنية 
راأ�س هوؤلء مو�شيقي اجلاز وعازف 
ال��ب��ي��ان��و الأم��ري��ك��ي الأ����ش���ود جون 
والذي  ع��ام��ا   35 البالغ  باتي�شت 

ح�شد 11 تر�شيحا.

تنظيف الأ�ضنان بطريقة خاطئة.. 
يزيد خطر الإ�ضابة بال�ضرطان!

رمبا تزيد بع�ض العادات ال�صيئة التي منار�صها يف حياتنا اليومية ن�صبة الإ�صابة 
باأمرا�ض خطرة مثل ال�صرطان، ومنها تنظيف الفم والأ�صنان ب�صكل خطاأ.

فقد ك�صفت درا�صة حديثة من جامعة هارفارد اأن خطاأ واحدًا يف نظافة الفم 
ما  بح�صب  بال�صرطان،  الإ�صابة  فر�صة  من  يزيد  اأن  ميكن 

ن�صرت �صحيفة "مريور" الربيطانية.
ووجدت الدرا�صة التي ن�صرت كذلك يف جملة Gut ال�صهر 
املا�صي، اأن التهاب اللثة ميكن اأن يزيد ب�صكل كبري من خطر 

الإ�صابة بنوعني من ال�صرطان.
كذلك، وجد العلماء اأن امليكروبات التي تعي�ض بني الأ�صنان 

واللثة ميكن اأن توؤثر على احتمالية الإ�صابة ب�صرطان 
املعدة واملريء.
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�ش�ؤون حملية

دعوة جديدة لالبتكار

ال�ضياحة البيئية والت�ضال تقود منتدى ال�ضتثمار الثالث لبابوا غينيا اجلديدة يف اإك�ضبو دبي

مناق�صة دمج اأهداف التنمية امل�صتدامة يف جميع �صيا�صات ال�صركات واأ�صحاب الأعمال

اأ�ضحاب الأعمال يتعهدون بتحقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة يف اإك�ضبو 2020 دبي

الأمم املتحدة توؤكد اأهمية القطاع اخلا�ص والوظائف اخل�ضراء يف حل اأزمة املناخ

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

افتتح معايل تيموثي ما�شيو ، وزير تكنولوجيا 
املعلومات و الت�شالت يف بابوا غينيا اجلديدة 
، املنتدى ال�شتثماري الثالث جلناح بابوا غينيا 
ارتكز على  2020 و الذي  اإك�شبو  اجلديدة يف 
تكنولوجيا  وقطاعات  البيئية  ال�شياحة  تعزيز 
اجلديدة  غينيا  بابوا  يف  والت�شالت  املعلومات 
اأحد  املنتدى  ويعد  ال��ع��امل.  اإىل  بها  والو�شول 
جناح  فريق  ينظمها  التي  الرئي�شية  ال��ربام��ج 
بابوا غينيا اجلديدة يف اإك�شبو دبي وذلك تزامنااً 

مع اأ�شبوع اإك�شبو ل� "ال�شفر والت�شال".
اإختيار  اأن  ع��ل��ى  ما�شيو  ال��وزي��ر  م��ع��ايل  اأك���د  و 
العقول  "توا�شل  يف  دبي  لإك�شبو  امللهم  ال�شعار 
اإىل ع�شر جديد من  امل�شتقبل"   ي�شري  وخلق 
الأفكار والبتكارات لتعزيز التجارة وال�شتثمار 
التي  الرئي�شية  امل��ج��الت  اأح���دى  متثل  وال��ت��ي 

تركز عليها حكومة بابوا غينيا اجلديدة.
البيئي  وت��ن��وع��ن��ا  ثقافتنا   " اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق���ال 
يجعل بلدنا الوجهة الأكرث جاذبية للم�شافرين 
وع�شاق  والعلماء  وامل�شتك�شفن  وامل�شتثمرين 

البيئة".
اإىل  ك��اٍف  ج��وي  ات�شال  لدينا  "لي�س  واأ���ش��اف   
ال��ع��امل��ي��ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ، مب���ا يف ذلك  ال���وج���ه���ات 
اخلليج.  ودول  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات 

ا ، مازلنا نحتاج اإىل طرق واأر�شفة  وحملياًا اأي�شاً
وات�شال جوي بالإ�شافة اإىل ات�شال بالإنرتنت. 
وخرباء  م�شتثمرين  اإىل  بحاجة  نحن  ل��ذل��ك 
ي�شاعدوننا يف تخطيط وتقدمي نظام الت�شال 
ال�شراكات  تاأتي  هنا  وم��ن  م�شتدامة.  بطريقة 
لتحقيق مكا�شب متبادلة كما نحتاج اإىل خطط 
حترتم وتدعم احلفاظ على بيئتنا حتى نتمكن 
من ال�شتمرار يف العي�س يف توازن مع الطبيعة 
كجزء من جدول الأعمال العاملي لإنقاذ كوكبنا 

من التدمري الذاتي ".
ك��ب��ار رجال  ا م��ن  ع����دداً ا�شتقطب احل���دث  وق���د 

الأع���م���ال وامل�����ش��وؤول��ي��ن احل��ك��وم��ي��ن م��ن دولة 
الإمارات العربية املتحدة وبابوا غينيا اجلديدة 
املحيط  ودول  الإف��ري��ق��ي��ة  ال�����دول  م���ن  وع����دد 
ال���ع���ام لدولة  الأم�����ن  ذل����ك  ، مب���ا يف  ال���ه���ادي 
الإمارات العربية املتحدة ورئي�س غرفة التجارة 

وال�شناعة بالإمارات، �شعادة حميد بن �شامل.
باأن  بيانه  يف  �شامل  بن  حميد  �شعادة  اأق��ر  حيث 
هذه هي املرة الثانية التي ي�شارك فيها يف حدث 
اإك�شبو.  خ���لل  اجل��دي��دة  غينيا  ب��اب��وا  نظمته 
للم�شاركة  ت��ق��دي��ره  ع���ن  ���ش��ع��ادت��ه  اأع�����رب  وق���د 
اإك�شبومن  يف  اجل��دي��دة  غينيا  ل��ب��اب��وا  امل��ث��م��رة 

خلل ا�شت�شافة مثل هذه الأحداث ليكون من 
بينها مناق�شات املائدة امل�شتديرة و التي عقدت 
والعلوم  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب�����ش��اأن   2021 دي�����ش��م��رب  يف 

والقت�شاد الأخ�شر.
وقال �شعادة حميد بن �شامل: " اإن التكنولوجيا 
تقود العامل ، والذكاء ال�شطناعي ، والإنرتنت 
ال�شحابية  واحل��و���ش��ب��ة   Blockchain    ،
جميع  على  ت�شيطر  الآن  ،اأ�شبحت  وغ��ريه��ا   ،

القطاعات يف جميع اأنحاء العامل."
كما اأ�شاف " اإن ال�شياحة البيئية هدية طبيعية، 
ا�شتخدام  اجل��دي��دة  غينيا  ل��ب��اب��وا  ميكن  حيث 

م�شاركة  و  ال�شياحية  التنمية  لتو�شيع  اإك�شبو 
دولة  مع  والبيئية  الطبيعية  ال�شياحة  جت��ارب 
الإم�����ارات م��ث��ل ال�����ش��ح��اري وال��ك��ث��ب��ان الرملية 

واأ�شجار املانغروف وال�شواطئ وغريها".
وخلل املنتدى،مت التاأكيد على تعزيز ال�شياحة 
وعي  وزي���ادة  اجل��دي��دة  غينيا  ب��اب��وا  يف  البيئية 
واملحيط  ب���ه���ا  الأو������ش�����ط  ال�������ش���رق  جم��ت��م��ع��ات 
الزوار  املزيد من  اأج��ل جذب  الهادي عامةاً من 

لل�شتمتاع بالعي�س يف توازن مع الطبيعة!
لبابوا  الثالث  ال�شتثماري  املنتدى  رح��ب  وق��د 
. حيث يعترب  غينيا اجلديدة بالبتكارات خا�شةاً

اأن�شط  اأح��د  ه��و  اجل��دي��دة  ب��اب��وا غينيا  برنامج 
والذي  اإك�شبو  معر�س  خ��لل  الأع��م��ال  ب��رام��ج 
يرحب بالأفكار اجلديدة والعقول املبدعة على 
خ�شبة امل�شرح! حيث قدمت ال�شيدة نهى جاهن 
 JAHEEN’s ل�شركات  وامل��وؤ���ش�����س  امل��ال��ك   ،
التنمية  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  اأح����دث  م��ن  واح����دة   ،
��ا يف  امل�����ش��ت��دام��ة لأول م���رة يف اإك�����ش��ب��و ، ح�����ش��رياً
اجلديدة.  غينيا  ل��ب��اب��وا  الإ���ش��ت��ث��م��اري  امل��ن��ت��دى 
ح��ي��ث ت��وح��د ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة اجل��م��ي��ع للعمل 
اأن ن�شبح لعباًا فعالاً  بذكاء والتعاون من اأجل 
ا  يف التحول العاملي للطاقة الذي مينحنا جميعاً
م���ن الحتبا�س  ب��ي��ئ��ت��ن��ا  اأك����رب حل��م��اي��ة  ف��ر���ش��ااً 

احلراري. 
ب��اه��ت��م��ام كبري  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ق��د حظيت  و 
اجلديدة  غينيا  بابوا  من  امل�شاركة  الفرق  من 
وامل��ح��ي��ط ال���ه���ادي ، ح��ي��ث ق��ال��ت ال�����ش��ي��دة نهى 
بتعاون  اإك�����ش��ب��و  م��ن  اخل����روج  "ميكننا  ج��اه��ن 
�شخم ل ينقل بابوا غينيا اجلديدة اإىل امل�شتوى 
ا  اأي�شاً ، واإمن��ا ياأخذ  التايل من التطور فح�شب 
جميع جزر املحيط الهادي اإىل امل�شتوى التايل 
اأن  جميعااً  علينا  لذلك   ، والبناء  التطوير  من 

نتعاون بذكاء!".
ويف اخلتام، تقدم �شعادة ال�شفري ال�شيد جو�شوا 
غينيا  ب��اب��وا  ملعر�س  ال��ع��ام  امل��ف��و���س   ، كالينوي 
بروك�شل  يف  وال�����ش��ف��ري  اإك�����ش��ب��و  يف  اجل����دي����دة 
امل�شاركن  ل��ك��ل  بال�شكر  الأوروب�������ي،  والحت�����اد 

م�شيدااً باإ�شهاماتهم التي اأثرت هذا اللقاء.

•• دبي– الفجر

الأهداف  ب�شاأن  الأع��م��ال  منتدى  انطلق 
حتت  دب����ي   2020 اإك�����ش��ب��و  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
واأقيم  ال��ع��امل��ي��ة،  الأه�����داف  اأ���ش��ب��وع  مظلة 
اأهمية  ملناق�شة  للمعار�س،  دب��ي  مركز  يف 
امل�شتدامة يف جميع  التنمية  اأه��داف  دمج 

�شيا�شات ال�شركات واأ�شحاب الأعمال.
التنمية  اأه����داف  "طموح  جل�شة  وج���اءت 
التجاري"،  ال��ع��م��ل  ت�����ش��ري��ع  امل�����ش��ت��دام��ة: 
�شقف  رف����ع  اإىل  الأع����م����ال  رواد  ل���دع���وة 
للمبادئ  ال��ك��ام��ل  وال���دم���ج  ال��ط��م��وح��ات 
الع�شرة واأهداف التنمية امل�شتدامة ال�17 
يف ا�شرتاتيجيات الأعمال الأ�شا�شية، واإىل 
العاملية  الأه������داف  حت��ق��ي��ق  يف  امل�����ش��اه��م��ة 
ج��اء يف  م��ا  وتطبيق   2030 ع��ام  بحلول 

اتفاق باري�س. 
ويف كلمته، قال ماهر نا�شر، مدير �شعبة 
التوعية واملفو�س العام للأمم املتحدة يف 
التي  القيم  دبي:"تن�س   2020 اإك�شبو 
اأهداف  وبالطبع  املتحدة،  الأمم  متثلها 
عام  بحلول  اأننا  على  امل�شتدامة،  التنمية 
خاٍل  عامل  يف  نعي�س  اأن  ينبغي   ،2030
م��ن ال��ف��ق��ر واجل�����وع، ع��ل��ى ك��وك��ب �شحي 
وهذا  للجميع.  والكرامة  امل�شاواة  يحفظ 
هو املبداأ الذي تعهدت احلكومات وزعماء 
 .2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول  بتحقيقه  ال��ع��امل 
على  نكن  مل   ،2019 ع��ام  بحلول  لكننا 
امل�شار ال�شحيح لتحقيق ذلك... لقد حان 
فهذه  اجلهات،  جميع  تتعاون  لأن  الوقت 
بل  وح��ده،  اخلا�س  للقطاع  مهمة  لي�شت 
هي مهمة للمجتمع املدين، و لقادة جميع 

قطاعات املجتمع، وللأفراد اأي�شا."
ك����ان مهما  م���ا  ال�������ش���اب���ق،  "يف  واأ������ش�����اف: 
مقدار  هو  وال�شركات  الأع��م��ال  لأ�شحاب 
�شيحققونها  ال����ت����ي  وال���ق���ي���م���ة  ال����رب����ح 
للم�شاهمن بغ�س النظر عن التاأثري على 
املفاهيم  وال��ي��وم، تغريت  واحل��ي��اة.  البيئة 
الكربى،  الأمريكية  ال�شركات  جانب  من 
لل�شركات حتقيق  الغر�س اجلديد  ليغدو 
فنحن  امل�شلحة.  اأ�شحاب  جلميع  القيمة 
بحاجة اإىل العمل ل�شالح اجلميع، وخري 
الذي  وال��ك��وك��ب  ال��ب��ي��ئ��ة  ي�شمل  اجل��م��ي��ع 

نعي�س عليه."
�شلهوب،  ب���ات���ري���ك  ق����ال  م���داخ���ل���ت���ه،  ويف 
�شلهوب  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
"ميكننا  امل��ت��ح��دة:  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات   -
يتعلق  م����ا  اأك������رب يف  ب���ج���د  ال���ع���م���ل  دوم������ا 
اأن  واأعتقد  امل�شتدامة.  التنمية  ب��اأه��داف 
بالتجزئة،  البيع  ومنها  ال�شناعات،  ك��ل 
للرتكيز  اأك��رب  جم��ه��ودا  تبذل  اأن  ميكنها 
امل�شلحة للجميع، وموا�شلة  على حتقيق 

التطور يف الوقت نف�شه. ففي جمموعتنا، 
لتطوير  �����ش����ب����ل  ع������ن  دائ������م������ا  ن����ب����ح����ث 
قلب  يف  ال�شتدامة  ن�شع  لكننا  اأعمالنا، 
اإيجابيا  اأث�����را  ل���ن���رتك  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا، 
على الأف����راد وال�����ش��رك��ات وال��ك��وك��ب ككل، 

ولرن�شي عملءنا يف ذات الوقت."
واأ�شاف: "اإننا نوؤمن بالتنوع وال�شمول يف 
خمتلف  م��ن  م��وظ��ف   100 ت�شم  �شركة 
اجل��ن�����ش��ي��ات، م��ن��ه��م %55 م���ن الأي����دي 
الن�شائية. فدمج هذه اجلن�شيات  العاملة 
متكافئة  ب�شورة  ومعاملتها  والثقافات، 
التنمية  اأه�������داف  م���ن  ج����زء  وم���ت���وازن���ة 

امل�شتدامة."
العام  امل���دي���ر  اإمي���ي���ل���ن ه��ن��ب��ل��ي،  وق���ال���ت 
اإندوني�شيا:   – اآ�شيا  داي��ن��اب��اك  ملجموعة 
على  الرتكيز  امل��ه��م  م��ن  ل��ن��ا،  "بالن�شبة 
فقد  ال��ك��رب��ون��ي��ة،  ب�شمتنا  تقليل  كيفية 
اأهدافنا قبل جائحة  كان هذا واح��دا من 
كورونا. وفيما اأبطاأت اجلائحة خطواتنا، 
اإجناز  يف  واجهتنا  حتديات  عن  واأ�شفرت 

م�شروعنا يف الوقت املحدد، فاإننا مل نزل 
نعمل نحو حتقيق اأهدافنا. وقد �شاعدتنا 
املجتمعات  م���ع  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  اجل���ائ���ح���ة 
فر�شة  على  ح�شلنا  وبالتايل  املحرومة، 

للعمل على اجلانب الجتماعي."
ومن جانبها قالت في�شايل �شينها، رئي�س 
الهند:  "رينيو"  موؤ�ش�شة  يف  ال�شتدامة 
"الطاقة النظيفة �شرورية جدا يف الهند، 
ولذا ُيعد دور القطاع العام مهما بالن�شبة 
نفت  ف��ق��د �شُ ك���ك���ل.  وامل��ج��ت��م��ع  ل��ل�����ش��ك��ان 
الهند يف املرتبة الرابعة يف جمال الطاقة 
العاملي.  ال�شعيد  على  عموما  امل��ت��ج��ددة 
وثمة التزام من احلكومة بتنفيذ ما اُتّفق 
عليه يف باري�س، من حيث تخفي�س ن�شبة 
الكربون  ن�شبة  وخف�س  ال��غ��ازات  انبعاث 
 .2030 عام  بحلول   35%-30 بن�شبة 
الكهرباء  م��ن   40% على  ح�شلنا  وق��د 
الوقود  على  تعتمد  ل  طاقة  م�شادر  من 
ال�شتفادة  ن��ح��اول  وال���ي���وم،  الأح���ف���وري. 
ب�شكل متزايد من التطور التقني، ل�شمان 

انخفا�س تكلفة ما نقوم به."
"رواد  جل�شة  عر�شت  اأخ���رى،  جهة  وم��ن 
الغد" حلول مبتكرة من جانب جمموعة 
واأ�شحاب  ال���ش��ت��دام��ة  متخ�ش�شي  م��ن 
التنمية  اأه���������داف  ت���ن���اول���ت  الأع������م������ال، 

امل�شتدامة.
اأهداف  وقالت ليوين فا�س، رائدة مبادرة 
التنمية امل�شتدامة للميثاق العاملي للأمم 
ال�شتدامة  ومدير   ،2021 لعام  املتحدة 
والبتكارات يف هايليز فابريك �شرييلنكا: 
�شريلنكا مفهوما  ال�شتدامة يف  "لي�شت 
ج����دي����دا، ف��م��وظ��ف��ون��ا م���رت���ب���ط���ون جدا 
ال�شتدامة  وب��ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة 
مقلقة  نقا�شات  ثلثة  هناك  لكن  طبعا. 
ب�����ش��اأن ال��ت��اأث��ري ال�����ش��ل��ب��ي ل��ت��غ��ري امل��ن��اخ يف 
بزيادة  اللتزام  على  نعمل  ولهذا  البلد، 
بحلول   30% بن�شبة  احل��رج��ي  الغطاء 
احلياد  حتقيق  ع��ن  ف�شل   ،2030 ع��ام 
وعلوة   .2050 ع��ام  بحلول  ال��ك��رب��وين 
املبادرات  بع�س  انطلقت  فقد  ذل��ك،  على 

الرئي�شية، مثل تعزيز القت�شاد املركزي، 
والإ�شافة  امل���ت���ج���ددة،  ال��ط��اق��ة  وت��ع��زي��ز 
وحمطات  ل��ل��ف��ح��م،  ال�����ش��ع��ة  م��ن��خ��ف�����ش��ة 

الطاقة، وتعزيز الأ�شمدة الع�شوية."
منوذجا  قدمنا  �شركتنا،  "يف  واأ���ش��اف��ت: 
مهما لتحقيق ال�شتدامة. فنحن نعلم اأن 
�شناعة الن�شيج واحدة من اأكرب ال�شناعات 
ال�شناعات  اأك��رب  وم��ن  ال��ع��امل،  يف  امللوثة 
عمدنا  لذلك،  اأي�شا.  للموارد  امل�شتهلكة 
وبناء  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  ت��اأث��رين��ا  ت��ق��ي��ي��م  اإىل 
امل�����ش��ت��دام��ة. ل��ق��د فعلنا  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات��ن��ا 
ذلك، واتبعنا اأي�شا جدول الأعمال العاملي 
املتحدة  الأمم  اأه���داف  �شيما  ل  امل�شتدام، 

للتنمية امل�شتدامة."
طرحناه،  م�����ش��روع  اأول  "عرب  واأ���ش��اف��ت: 
لحظنا اأن تلويثا هائل للمحيطات جنم 

امللقاة  البل�شتيكية  العبوات  نفايات  عن 
ف��ي��ه��ا، ول���ذل���ك ت���اأث���ري ���ش��ل��ب��ي ك��ب��ري على 
التاأثري،  ه���ذا  لتقليل  ال��ب��ح��ري��ة.  احل��ي��اة 
ت��ع��اوّن��ا م��ع وح���دة اإع����ادة ت��دوي��ر العبوات 
البل�شتيكية، ليجري حتويل البل�شتيك 
اإىل ن�شيج بولي�شرت، امل�شتخدم يف امللب�س 
الريا�شية. ويف الفرتة بن عامي 2020 
و2021، �شنعنا امللب�س من 10 ملين 

عبوة بل�شتيكية".
ُيعقد  العاملية  الأه���داف  اأ�شبوع  اأن  ُي��ذك��ر 
للمرة الأوىل منذ انطلقه خارج اجلمعية 
العامة للأمم املتحدة يف نيويورك، ليقام 
يف اإك�شبو 2020 دبي يف الفرتة من 15 
اإىل 22 يناير اجلاري، وي�شمل طائفة من 
الفعاليات والأن�شطة وجتارب الزوار التي 

ل ُتن�شى.

•• دبي– الفجر

�شمن اأ�شبوع الأهداف العاملية يف اإك�شبو 2020 
ُيعقد  وال���ذي  امل��ت��ح��دة،  الأمم  م��ع  بالتعاون  دب��ي 
للمرة الأوىل خارج مدينة نيويورك، ركزت فعالية 
ُعقدت يف ملتقى الأمم املتحدة يف اإك�شبو 2020 
"الوظائف  دبي على دور القطاع اخلا�س وزي��ادة 
يف  ل��ل��ب��ي��ئ��ة(  ال�����ش��دي��ق��ة  اخل�شراء" )ال���وظ���ائ���ف 

حتقيق التقدم ب�شاأن اأزمة التغري املناخي. 
التنفيذية  امل���دي���رة  اأوج��ي��ام��ب��و،  ���ش��ان��دا  وق���ال���ت 
موؤمتر  اإن  امل���ت���ح���دة،  ل�����لأمم  ال��ع��امل��ي  ل��ل��م��ي��ث��اق 
على  ال�����ش��وء  "COP26" ي�����ش��ل��ط  الأط������راف 
اأه��داف التغري  اأهمية القطاع اخلا�س يف حتقيق 

املناخي. 
واأكدت اأوجيامبو على ا�شتمرار عمل امليثاق العاملي 
للأمم املتحدة مع ال�شركات العاملية التي التزمت 
ب��ق��وة مب��ع��اجل��ة اأزم����ة امل���ن���اخ، م��ن خ���لل حتديد 

اأهداف تتما�شى مع الأهداف العاملية.

و�شلط األيك�شي�س ليكانويت، املدير العام الإقليمي 
ل��شركة اأك�شنت�شر يف ال�شرق الأو�شط، ال�شوء على 

التزام القطاع اخلا�س بحل اأزمة املناخ. 
من   1200 من  يقرب  ملا  العاملي  للم�شح  ووفقا 
دولة بخف�س   80 التزمت  التنفيذين،  الروؤ�شاء 
عام  بحلول  املئة  30 يف  بن�شبة  النبعاثات  �شايف 
2030. مع التعهدات البالغة 96 مليون دولر 
التحدي  ب��اأن  ليكانويت  و�شرح  بالفعل.  اأمريكي 
العاملي  ال��ت��م��وي��ل يف اجل���ن���وب  ���ش��ي��ك��ون  الإ����ش���ايف 

لتحقيق هذه الأهداف.
ال���ت���ع���اون بن  اأه���م���ي���ة  اإىل  امل��ت��ح��دث��ان  وت���ط���رق 
اأهداف  لتحقيق  امل�شلحة  واأ���ش��ح��اب  القطاعات 
التعاون  تعزيز  اإىل  ليكانويت  ودعا   .COP26
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف الهدف  ل��ت��ق��وي��ة م�����ش��اه��م��ة 
اأزم����ة املناخ  اإن  ع��امل��ي، يف ح��ن ق��ال��ت اأوج��ي��ام��ب��و 
اأي  اأو  اأي قطاع واح��د  لي�شت واح��دة، حيث يقوم 
�شناعة واحدة بحلها، موؤكدة اأنها �شراكة من�شقة 
املتحدة  والأمم  القطاع اخلا�س واحلكومات  بن 

واملجتمعات املدنية. 
اأي�شا  التطرق  القطاع اخلا�س، جرى  اإىل جانب 
لدور ال�شباب يف هذا املجال. واأ�شار ليكانويت اإىل 
اأن جيل ال�شباب الذين يدخلون �شوق العمل الآن 

اأكرث انخراطا يف ال�شتدامة.
ال�شباب  ت��اأث��ر  كيفية  على  ال�شوء  ت�شليط  وبعد 
التعليم  19، مع ا�شطراب  �شلبا بجائحة كوفيد 
وفر�س العمل، قال اأوجيامبو: “اأعتقد اأن لدينا 
جمموعة رائعة من املدافعن عن ال�شباب الذين 
ل يخ�شون التحدث باحلقيقة اإىل ال�شلطة حول 
به.  القيام  وما يجب  املناخ،  اأزم��ة  كيفية معاجلة 
اأعتقد اأن هناك فر�شة كبرية لل�شتماع عن كثب 
نحن  ب��ال��ف��ع��ل.  تغيري  واإح�����داث  الأ����ش���وات  لتلك 
واأعتقد  املقبل.  ق��رارات للجيل  جنل�س هنا نتخذ 
اأن يكون هذا اجليل ممثل يف  اأنه من املهم جدا 
املناق�شة. ومن املهم اأن ننظر اإىل كل من م�شتقبل 
العمل وكيف يبدو م�شتقبل الأعمال من منظور 
دعا  مت�شل،  �شياق  ويف  املقبلة".  للأجيال  مبتكر 

ن�شطاء املناخ ال�شباب ن�شرين ال�شيم وفلدي�شلف 
للجيل  اخل�شراء"  "الوظائف  زي���ادة  اإىل  ك��امي 

املقبل للم�شاركة يف حتقيق احلياد املناخي.
 2020 اإك�شبو  العاملية يف  الأه��داف  اأ�شبوع  ُيركز 
العامل  جمع  يف  يتمثل  اأ�شا�شي  حم��ور  على  دب��ي 
م���ن اأج�����ل دف����ع ع��ج��ل��ة ال���ت���ق���دم املُ�������ش���رتك نحو 
بناء  �شبيل  يف  امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق 
بحلول  للجميع  اإن�شافا  واأك��رث  اأف�شل  م�شتقبل 
العاملية  الأه�����داف  اأ���ش��ب��وع  وُي���ق���ام   .2030 ع���ام 
ملختلف  من�شة  ليكون  اجل���اري  يناير   22 حتى 
والعمل  التوا�شل  ُبغية  وذل��ك  الفاعلة،  اجل��ه��ات 
نحو حتقيق الأهداف العاملية للتنمية امل�شتدامة. 
ال�شابع  الأ���ش��ب��وع  ه��و  العاملية  الأه����داف  واأ���ش��ب��وع 
برنامج  �شمن  ال�ع�شرة  املو�شوعات  اأ�شابيع  م��ن 
دبي،   2020 اإك�شبو  يف  الأر���س  وكوكب  الإن�شان 
جديدة  نظر  وجهات  لتبادل  فر�شة  توفر  والتي 
اإىل  والتعّرف  التحديات  اأك��رب  ملواجهة  وُملهمة 

اأف�شل الفر�س يف وقتنا احلايل.
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تعد ال�صطرابات النف�صية �صائعة جدا يف الع�صر احلايل. ولذلك، 
يحيي العامل يوم ال�صحة النف�صية يف 10 اأكتوبر من كل عام لزيادة 

الوعي والتثقيف ب�صاأن هذه احلالت املقلقة.
وعلى الرغم من اأن م�صكالت ال�صحة النف�صية تنت�صر ب�صكل وا�صع 
عرب جميع الثقافات، اإل اأنها تفاقمت ب�صكل لفت للنظر منذ ظهور 
جائحة "كوفيد-19".وعلى الرغم من اأن هناك الكثري من حالت 
ال�صحة العقلية معروفة و�صائعة بني اجلميع، على غرار الكتئاب 
والإجهاد، اإل اأن هناك بع�ض حالت ال�صحة العقلية التي رمبا مل 

ت�صمع عنها من قبل، بينها:

 Clinical( �����ش����ري����ري����ة  لك�����رتي�����ا   .1
)Lycanthropy

تعرف هذه احلالة باأنها متلزمة نف�شية نادرة 
حيث يعتقد املري�س اأنه ميكن اأن يتحول اإىل 

حيوان اأو قد حتول بالفعل اإىل حيوان.
وغالبا ما يت�شرف امل�شابون بهذه احلالة مثل 
احليوانات ويحاولون غالبا التواجد يف اأماكن 

احليوانات الربية، مثل احلدائق والغابات.

 Alice( 2. متلزمة األي�س يف بلد العجائب
)in Wonderland Syndrome

امل�شو�س،  الإدراك  من  نوبات  املتلزمة  ت�شبب 
باأحجام  به  يحيط  ما  كل  املري�س  ي��رى  حيث 
اأو  واأبعاد تختلف عما هي عليه بالفعل )اأكرب 
اأ�شغر(، الأمر الذي قد يكون مربكا ملن يعاين 

من هذا املر�س.
وح�����ش��ل��ت امل��ت��لزم��ة ع��ل��ى ا���ش��م��ه��ا ن�����ش��ب��ة اإىل 
"األي�س يف بلد  ال�شهرية  ك��ارول  لوي�س  رواي��ة 
العجائب" حيث ت�شبه اأعرا�س املر�س النف�شي 
ما يحدث مع بطلة الرواية، األي�س، حيث ت�شهد 

تغريا يف الأحجام والأ�شياء من حولها.

 Alien hand( 3. متلزمة اليد الغريبة
)syndrome

ي��ع��اين اأول���ئ���ك ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن متلزمة 
ال��ي��د ال��غ��ري��ب��ة م��ن ف��ق��دان ك��ام��ل للتحكم يف 
اليد اأو اأحد الأطراف، وبالتايل ي�شعرون باأنها 

"غريبة" عنهم.
مر�شى  يف  �شائع  ب�شكل  احل��ال��ة  ه��ذه  وتظهر 
بع�س  يف  اأي�شا  حت��دث  اأن  وميكن  األ��زه��امي��ر، 

الأحيان نتيجة جلراحة الدماغ.

اجل�شدية  ال���ه���وي���ة  ن����زاه����ة  م���ت���لزم���ة   .4
)Apotemnophilia(

ت�شري هذه احلالة اإىل الرغبة العارمة يف برت 
اأجزاء من اجل�شم اأو ال�شعور بعدم الراحة ب�شاأن 
ال�شحة اجل�شدية. وُيعتقد اأنها مرتبطة بتلف 
الف�س اجلداري الأمين للدماغ، لكن الأطباء 

مل يجدوا بعد �شببا ثابتا لهذه املتلزمة.

ب������������وان������������رتوب������������ي  م������������ت������������لزم������������ة   .5
)Boanthropy(

اأولئك الذين يعانون من البوانرتوبيا  يعتقد 
مثل  غالبا  ويت�شرفون  ث��ريان  اأو  اأب��ق��ار  اأن��ه��م 

هذه احليوانات، فيق�شمون الع�شب.
ناجتة  احلالة  اأن  الطبيون  الباحثون  ويقرتح 
ي��ب��داأ يف الأح����لم وي�شتمر يف  ا���ش��ط��راب  ع��ن 
حتدث  اأن  ميكن  احل��الت  بع�س  ويف  اليقظة، 

عن طريق العلج بالتنومي املغناطي�شي.

 Capgras( ك�������اب�������غ�������را  وه������������م   .6
)delusion

هو ا�شطراب يجعل املري�س يرى اأن من حوله 
اأفراد عائلته ..( وقع  اأو  اأ�شدقاءه  اأو  )�شريكه 

ا�شتبدالهم مبحتالن ي�شبهونهم يف املظهر.
وه��ي ح��ال��ة ن���ادرة وع���ادة م��ا ُت���رى بعد اإ�شابة 
ت�شخي�س  ي��ق��ع  ال���ذي���ن  امل��ر���ش��ى  اأو  ال���دم���اغ 

اإ�شابتهم باخلرف اأو الف�شام اأو ال�شرع.

)Cotard delusion( كوتارد  وهم   .7
يدفع هذا ال�شطراب النادر املر�شى للعتقاد 

باأنهم موتى، 
و غ����ري م��وج��������������������ودي��ن، وق�����د ي�������ش���ع���رون ب����اأن 
اأع�شائهم  جميع  فقدوا  اأو  تتحلل  اأج�شامهم 

الداخلية.
امل��ت��لزم��ة لأول م���رة يف عام  واك��ت�����ش��ف��ت ه���ذه 
1880 من قبل طبيب الأع�شاب جول كوتارد 

ويعتقد اأنها نادرة للغاية.

 Diogenes( دي����وج����ن  م���ت���لزم���ة   .8
)Syndrome

با�شم  �شيوعا  اأك���رث  امل��ت��لزم��ة  ه��ذه  اإىل  ي�شار 
جمع  يف  بالرغبة  ع��ادة  وتتميز  "الكتناز". 

الأ�شياء والحتفاظ بها ب�شكل ع�شوائي.
م�شحوبا  احلالة  هذه  ظهور  يكون  ما  وغالبا 
مرتبط  عقلي  اأو  ع�شبي  اأو  ج�شدي  بانهيار 

باخلرف.

ال�����ت�����ف�����ارق�����ي  ال������ه������وي������ة  ا��������ش�������ط�������راب   .9
 Dissociative identity(

)disorder
ا�شطراب  با�شم  اأي�شا  ال�شطراب  هذا  ُيعرف 
املر�شى  يتنقل  ما  وغالبا  املتعددة  ال�شخ�شية 

بن �شخ�شن اأو ثلث �شخ�شيات خمتلفة.
املر�شى  ال�شبب، غالبا ما يعي�س هوؤلء  ولهذا 
يخ�شعون  اأو  النف�شية  ل��لأم��را���س  ج��ن��اح  يف 

للمراقبة من قبل املتخ�ش�شن الطبين.

 Stendahl( ���ش��ت��ي��ن��دال  م��ت��لزم��ة   .10
)Syndrome

ي��ع��اين امل�����ش��اب��ون ب��ه��ذه امل��ت��لزم��ة م��ن ت�شارع 
والرتباك  القلق  وم�شاعر  القلب  �شربات  يف 
والإغماء والهلو�شة بعد م�شاهدتهم للأعمال 

الفنية.
ا�شم  ا�شمها م�شتوحى من  اإن  ويقول اخل��رباء 
و�شف  ع�شر  التا�شع  القرن  من  فرن�شي  كاتب 
فلورن�شا  اإىل  رح��ل��ة  بعد  جتربته  بالتف�شيل 
عام 1817، وهو "ماري هرني بيل" املعروف 

با�شمه امل�شتعار "�شتندال". 

ب������ارام������ي�������������ش������ي������ا  م���������������ش�������اع�������ف�������ات   .11
)Reduplicative paramnesia(

غ��ال��ب��ا م��ا يعتقد امل�����ش��اب��ون ب��ه��ذه احل��ال��ة اأن 

املواقع والأماكن تتكرر، بحيث يعتقدون اأنهم 
متواجدون يف مكانن يف وقت واحد.

 Paris( ب������اري�������������س  م������ت������لزم������ة   .12
)Syndrome

اإىل  برحلة  النا�س  من  الكثري  ي�شتمتع  بينما 
باري�س  متلزمة  ف��اإن  جديد،  مكان  اأو  مدينة 
هي املكان الذي ي�شبح فيه ال�شخ�س غارقا يف 

رحلته اإىل باري�س.
وهذه املتلزمة هي الأكرث �شيوعا مع ال�شياح 
الكبرية  لل�شدمة  نتيجة  وحت��دث  اليابانين، 
بن ما وجدوا باري�س عليه وما كانوا يتوقعون 
اأنها عليه، ما ي�شبب ا�شطرابا عقليا يدفعهم 

اإىل العودة اإىل اأوطانهم على الفور.

Kluver-( بو�شي  كلوفر  متلزمة   .13
)Bucy Syndrome

ت�شبب هذه احلالة الرغبة يف اأكل الأ�شياء غري 
ال�شاحلة للأكل والإف��راط يف تناول الطعام. 
وتتميز اأي�شا بفقدان الذاكرة وميكن اأن ت�شبب 
اأحيانا يف اجنذاب ال�شخ�س لأ�شياء غري عادية 

اأو غري لئقة.
ويعتقد  ت�شخي�شها  ال�شعب  م��ن  ي��ك��ون  وق��د 
امل�شعفون اأنها نتيجة اإ�شابة �شديدة يف الف�س 

ال�شدغي يف الدماغ.

 Factitious( املفتعل  ال�شطراب   .14
)Disorder

باأن  هو�س  لديهم  ال�شطراب  بهذا  امل�شابون 
يتظاهروا 

ك��ان��وا م�شابن مبر�س م��ا م��ن خلل  ل��و  كما 
تعمد اإظهار اأعرا�شه اأو التظاهر بها اأو املبالغة 
اأن يلعبوا دور املري�س دون وجود  فيها بهدف 

دافع لدعاء املر�س.

من متالزمة اليد الغريبة اإىل ال�صطراب املفتعل 

 14 مر�ضا عقليا رمبا مل ت�ضمع بها من قبل

من  ج��زء  يف  الع�شبية  اخلليا  فقدان  عن  املر�س  وينتج 
الدماغ ي�شمى املادة ال�شوداء، وهي امل�شوؤولة عن اإنتاج مادة 
كر�شول  الدوبامن  ويعمل  الدوبامن.  ت�شمى  كيميائية 
ي�شاعد يف  ال���ذي  الع�شبي  واجل��ه��از  ال��دم��اغ  اأج����زاء  ب��ن 
التحكم يف حركات اجل�شم وتن�شيقها. ويوؤدي تعطيل هذا 

الت�شال اإىل حدوث م�شكلت حركية ل اإرادية.
وت��ب��ح��ث ال���درا����ش���ات ال��ع��ل��م��ي��ة ع���ن ع���وام���ل اخل��ط��ر التي 
ت�شهم يف الإ�شابة مبر�س باركن�شون يف حماولة لإحباط 

تطوره.
الإ�شابة  خطر  بانخفا�س  والكافين  القهوة  وارتبطت 

مبر�س باركن�شون يف العديد من الدرا�شات.

واأج��رى باحثون حتليل تلوي للتحقيق يف مدى قوة هذا 
الرتباط.

 وهدفت الدرا�شة اإىل معرفة قدرة الكافين على تعديل 
مر�س باركن�شون، �شواء بالن�شبة للأ�شخا�س الأ�شحاء اأو 

املر�شى.
الإلكرتونية  ال��ب��ي��ان��ات  ق��واع��د  ال��ب��اح��ث��ون مب�����ش��ح  وق����ام 
با�شتخدام م�شطلحات تتعلق مبر�س باركن�شون والقهوة 

واملنتجات الغذائية املحتوية على الكافين.
ووق�����ع ت�����ش��م��ن امل���ق���الت ف��ق��ط ع��ن��د ا���ش��ت��ي��ف��اء معايري 
ت�شخي�شية وا�شحة ملر�س باركن�شون والتفا�شيل املتعلقة 

بالكافين.

ويف امل��ج��م��وع، ف��ح�����س حت��ل��ي��ل ال��ت��ل��وي 13 درا����ش���ة، وقع 
يف  وال��ب��اق��ي  �شحية  جمموعة  اإىل  منها  ت�شعة  ت�شنيف 

جمموعة باركن�شون.
مع  ال�شحية  املجموعة  يف  "الأفراد  اأن  الباحثون  وكتب 
ب�شكل  اأق��ل  خماطر  لديهم  للكافين  املنتظم  ال�شتهلك 
اأث���ن���اء متابعة  م��ل��ح��وظ ل��لإ���ش��اب��ة مب��ر���س ب��ارك��ن�����ش��ون 

التقييم".
تعديل  اإىل  اأدى  "الكافين  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  وخ��ل�����س 
خماطر الإ�شابة بالأمرا�س وتطورها يف مر�س باركن�شون 
)ال�شلل الرعا�س(، بن الأفراد الأ�شحاء اأو امل�شابن بهذا 

املر�س".

عوامل اخلطر الأخرى القابلة للتعديل
يقرتح بع�س الباحثن اأن العوامل البيئية اأي�شا قد تزيد 

من خطر اإ�شابة ال�شخ�س مبر�س باركن�شون.
الأع�شاب  وم��ب��ي��دات  احل�شرية  امل��ب��ي��دات  اأن  اق���رتاح  وورد 
امل�شتخدمة يف الزراعة وحركة املرور اأو التلوث ال�شناعي 

قد ت�شاهم يف هذه احلالة.
لكن الأدلة التي تربط العوامل البيئية مبر�س باركن�شون 

غري حا�شمة.
اأن��ه لي�س كل عامل خطر للإ�شابة  اإىل   وجت��در الإ���ش��ارة 

مبر�س باركن�شون قابل للتعديل.
وثبت اأن عددا من العوامل الوراثية تزيد من خطر اإ�شابة 

ال�شخ�س مبر�س باركن�شون، 
اأن الكيفية التي جتعل بها هذه العوامل  على الرغم من 
بع�س الأ�شخا�س اأكرث عر�شة للإ�شابة بهذه احلالة غري 

وا�شحة.

نتيجة  العائلت  يف  باركن�شون  مر�س  ينت�شر  اأن  وميكن 
قبل  م��ن  الطف�����������ل  اإىل  املعيبة  اجلين��������ات  انتق������ال 
بهذه  امل��ر���س  ت��وري��ث  يتم  اأن  ال��ن��ادر  م��ن  لكن  وال����ديهم. 

الطريقة.
مبر�س  املرتبطة  املختلفة  الأعرا�س  من  العديد  وهناك 

باركن�شون. 
و�شدتها  الأع��را���س  ه��ذه  ب��ه  تتطور  ال��ذي  الرتتيب  لكن 

يختلف من �شخ�س لآخر.
الربيطانية  الوطنية  ال�شحية  اخل��دم��ات  لهيئة  ووف��ق��ا 
باركن�شون  م��ر���س  اأع��را���س  تتطور  م��ا  ع���ادة   ،)NHS(

تدريجيا وتكون خفيفة يف البداية.

وتوؤثر الأعرا�س الرئي�شية الثلثة ملر�س باركن�شون على 
احلركة اجل�شدية:

- الرعا�س: والذي يبداأ عادة يف اليد اأو الذراع ومن املرجح 
اأن يحدث عند ارتخاء الطرف والراحة.

اأبطاأ  اجل�شدية  احل��رك��ات  ت��ك��ون  حيث  احل��رك��ة:  ب��طء   -
بكثري من املعتاد،

 ما قد يجعل املهام اليومية �شعبة. 
-ت�شلب الع�شلت )تيب�شها(: ت�شلب الع�شلت وتوترها، 
م��ا ق��د ي��ج��ع��ل م��ن ال�����ش��ع��ب حت��ري��ك��ه��ا وت��غ��ي��ري تعبريات 
الوجه، وميكن اأن يوؤدي اإىل تقل�شات ع�شلية موؤملة )خلل 

التوتر الع�شلي(.

القهوة قد  تقلل ب�ضكل كبري  من خماطر الإ�ضابة مبر�ص باركن�ضون!
ُيعّرف العلم مر�ض باركن�صون على اأنه ا�صطراب تدريجي يف اجلهاز الع�صبي يوؤثر على احلركة، وهو حالة تت�صرر فيها اأجزاء من 

الدماغ تدريجيا على مدار �صنوات عديدة.
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مو�شوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون برقم 1506/باملبنى رقم 1 / الطابق 15 باملركز التجاري 
العاملي رزيدن�س.

طالب التنفيذ:نور بنك )م�شاهمة عامة( - بنك نور ال�شلمي �س.م.ع - �شابقا 
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رقم 801 - وميثله:جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شلمي 
املطلوب اإعلنه : اك�شوي بيفينغ 

عنوانه :الم��ارات - امارة دبي - �شارع ميدان - بني يا�س - مبنى حمل 3 - ملك �شلطان ذياب ال نهيان - 
حمل كن برايت لتجارة قطع غيار ال�شيارات - 0504679088

05:00:00م ويف اليام الثلث  ال�شاعة   2022/1/26 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�شوع الإع��لن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�شركة 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
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يباع لعلى عطاء - ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
�عالن بيع  عقار بالن�ضر  

يف �لدع�ى رقم  286/2019/250 بيع عقار مره�ن 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

ال�شفا  17 - مبنطقة وادي  ار���س رقم  اذن بيع عقار مرهون عبارة عن )قطعة  مو�شوع الدعوى : طلب 
3 - رقم البلدية 645-5421 - امل�شاحة باملرت املربع:1103.41 - امارة دبي - المارات العربية املتحدة 
- وبيعه وفقا للجراءات املعمول بها لدى دائرة الرا�شي نظري مبلغ وقدره )9.105.638.10( درهم 

فقط ت�شعة ملين ومائة وخم�شة الف و�شتمائة وثمانية وثلثون درهما وع�شرة فل�شا.
طالب التنفيذ:نور بنك )م�شاهمة عامة( - بنك نور ال�شلمي �س.م.ع - �شابقا 

عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد  - مكتب رقم 801 - ملك اعمار العقارية 
املطلوب اإعلنه : دوجل�س وولفاجن دوجل�س 

عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - منطقة نخلة اجلمريا - فيل B1 - بالقرب من:0501486083 
Atlantiswolfie@kimberwolfie.com -

05:00:00م ويف اليام الثلث  ال�شاعة   2022/1/26 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�شوع الإع��لن 
التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة 
وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم��ارات 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة 
اأن يزيد على الثمن خلل الي��ام الع�شرة  اأي��ام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة 
التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :قطعة ار�س رقم 17 - منطقة وادي ال�شفا 
3 - رقم البلدية 645-5421 امل�شاحة باملرت املربع:1103.41 امارة دبي - المارات العربية املتحدة - 

التقييم:12.000.000.00 لعلى عطاء - ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

�عالن بيع  عقار بالن�ضر   - للمنفذ �ضده
يف �لدع�ى رقم  286/2019/250 بيع عقار مره�ن 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
ال�شفا  17 - مبنطقة وادي  ار���س رقم  اذن بيع عقار مرهون عبارة عن )قطعة  مو�شوع الدعوى : طلب 
3 - رقم البلدية 645-5421 - امل�شاحة باملرت املربع:1103.41 - امارة دبي - المارات العربية املتحدة 
- وبيعه وفقا للجراءات املعمول بها لدى دائرة الرا�شي نظري مبلغ وقدره )9.105.638.10( درهم 

فقط ت�شعة ملين ومائة وخم�شة الف و�شتمائة وثمانية وثلثون درهما وع�شرة فل�شا.
طالب التنفيذ:نور بنك )م�شاهمة عامة( - بنك نور ال�شلمي �س.م.ع - �شابقا 

عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد  - مكتب رقم 801 - ملك اعمار العقارية 
املطلوب اإعلنه : دوجل�س وولفاجن دوجل�س 

عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - منطقة نخلة اجلمريا - فيل B1 - بالقرب من:0501486083 
Atlantiswolfie@kimberwolfie.com -

05:00:00م ويف اليام الثلث  ال�شاعة   2022/1/26 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�شوع الإع��لن 
التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة 
وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم��ارات 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة 
اأن يزيد على الثمن خلل الي��ام الع�شرة  اأي��ام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة 
التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :قطعة ار�س رقم 17 - منطقة وادي ال�شفا 
3 - رقم البلدية 645-5421 امل�شاحة باملرت املربع:1103.41 امارة دبي - المارات العربية املتحدة - 

التقييم:12.000.000.00 لعلى عطاء - ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
�عالن بيع  عقار بالن�ضر  

               يف �لتنفيذ رقم  64/2020/240 تنفيذ �حكام �ملركز �ملايل 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر من حماكم مركز دبي املايل العاملي للدعوى برقم:-512-2019-
.2020-ENE-054  - تنفيذ  بانابه  مقيد   SCT

طالب التنفيذ:وولف كران ارابيا ذ.م.م 
عنوانه :المارات - امارة دبي - الرب�شاء الوىل - بردبي - دبي - �شارع الثنية الوىل - �شارع الف�شول - مبنى 

تيكوم - ملك ايكون - �شقة 1101 - وميثله:حممد عبداهلل العبيديل 
املطلوب اإعلنه : طائف املدينة املقاولت �س.ذ.م.م 

عنوانه :المارات - امارة دبي - جممع دبي لل�شتثمار الثاين - دبي - �شقة 614 - 00971557757864 
shams1983@msn.com -

مو�شوع الإعلن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية 
ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
البيع  لديه اعرتا�س على  ولكل من  امل��زاي��دة  دخ��ول  ال�شا�شي قبل  الثمن  20% من  تاأمن ليقل عن  اي��داع 
 301 التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام التالية  من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد 
اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة  اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على  ب�شرط 
املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : حق منفعة من 2014/4/19 اىل 2044/2/19 قيمة الر�س 
والبناء بالكامل - املنطقة جممع دبي لل�شتثمار الثاين - رقم الر�س 500 - امل�شاحة 5170.17 مرت مربع 

- التقييم:90.000.000 درهم يباع لعلى عطاء - ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
�عالن بيع  عقار بالن�ضر  

               يف �لتنفيذ رقم  748/2018/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/17 جلان عقارية ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )19686( درهم بالن�شبة  )757592( درهم بالن�شبة للمنفذ �شدها الوىل 

للمنفذ �شدها الثانية �شامل للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:مف�شل ميلوال 

عنوانه :امارة دبي - تقاطع �شارع الحتاد مع �شارع بغداد - برج بهوان - بالقرب من ت�شهيل - الطابق ال�شاد�س 
- �شقة رقم 611 - وميثله:يو�شف حممد ح�شن حممد البحر 

املطلوب اإعلنه : ذا ديفلوبر للعقارات �س.ذ.م.م 
عنوانه :امارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �شارع ال�شايل - بجانب فندق دبل تري هيلتون - برج مكاتب 

louay.tabet@iah.co.ae - 042280006 - 0507826540 - 1717 متاين ارت�س - مكتب رقم
مو�شوع الإعلن :املنفذ �شده:املك للتمويل )�شركة م�شاهمة عامة(

اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��لث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2022/1/26 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه   
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات 
ايداع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى 
التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�شا�شي قبل دخول  الثمن  20% من  تاأمن ليقل عن 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن 
املحكمة  خزينة  وامل�شروفات  املعرو�س  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  على  الثمن  ع�شر  عن  الزيادة  هذه  تقل  ل 
املبنى  رقم   - التجاري  اخلليج  املنطقة   -  86 الر���س  رقم   - �شكنية  �شفة   : املمتلكات  اأو�شاف  بيان  يلي  وفيما 
1 - ا�شم املبنى TAMANI ARTS OFFICE رقم الوحدة 1850 - امل�شاحة 60.81 مرت مربع - 

التقييم:523.642 درهم لعلى عطاء - ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
�عالن بيع  عقار بالن�ضر  

               يف �لتنفيذ رقم  623/2017/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2014/967 عقاري كلي ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)940338( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ:كامران زركر يعقوبي وميثله:حممد كمران زركر يعقوبي 
عنوانه :امارة دبي - ديرة - رقة البطن - مكتب رقم 205 - ملك داما�س للعقارات

 وميثله:عبدالعزيز عي�شى ح�شن عبداهلل العظب املطرو�شي 
املطلوب اإعلنه : حممد حاج احمد 

عنوانه :المارات - امارة دبي - دبي لند - �شارع ذا - فيل رقم 85 - 0509027686 
NOMAIL@YAHOO.COM 

مو�شوع الإعلن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية 
ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات 
للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء 
البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الثمن ال�شا�شي قبل دخ��ول  20% من  تاأمن ليقل عن  اي��داع 
التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية 
التالية لر�شوم  الع�شرة  الثمن خلل اليام  اأن يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من  جلل�شة 
املعرو�س وامل�شروفات  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  الثمن على  الزيادة عن ع�شر  اأن ل تقل هذه  املزاد ب�شرط 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : عبارة عن ار�س وماعليها من بناء - املنطقة وادي ال�شفا 
5 - رقم الر�س 640 - ا�شم املبنى:RD.085 رقم البلدية:8378-648 - امل�شاحة 570.89 مرت مربع 

- املبلغ:3200000 درهم - ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

�عالن بيع  عقار بالن�ضر  
               يف �لتنفيذ رقم  3701/2018/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 484/2018 جتاري كلي ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)2184817.86( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:هيبورث بي.ام.اي �س.ذ.م.م 

عنوانه :امارة دبي - را�س اخلور - �شارع ند احلمر - �شارع 47 - متفرع من �شارع ند احلمر - بناية ال�شاحل 
الخ�شر العقارية - مكتب رقم 1 - رقم مكاين:4251095618 

 وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�شي 
املطلوب اإعلنه : �شركة المارات للوكالت التجارية ذ.م.م 

الثالثة - خلف هوم  ال�شناعية  ال��ق��وز  43 - منطقة  رق��م  زاي��د - خم��رج  ال�شيخ  ���ش��ارع   - دب��ي  :ام���ارة  عنوانه 
رقم   - فاك�س:047073156   - هاتف:042713333   -  5239 ب��ري��د  �شندوق   - لوج�شتيك  �شنرت 

mneho@etamne.com - 047073156 - 0505955792 - 1961379760:مكاين
مو�شوع الإعلن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية 
ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات 
للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء 
البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الثمن ال�شا�شي قبل دخ��ول  20% من  تاأمن ليقل عن  اي��داع 
التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد 
ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
71 - رقم  الرابعة - رقم الر���س  املنطقة احلبية  �شكنية -  املمتلكات :�شقة  اأو�شاف  بيان  املحكمة وفيما يلي 
البلدية 1301-682 - امل�شاحة 142.07 مرت مربع - رقم املبنى 5 - ا�شم املبنى:تن�س تاور - رقم العقار 

ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا.  - عطاء   لعلى  يباع  درهم  مببلغ:944.744.28   -  105

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
�عالن بيع  عقار بالن�ضر  

               يف �لتنفيذ رقم  4302/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ،ب�شداد   2781/2019 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
)2503715( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ:علي حممد حاجي علي 
عنوانه :المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع املطار - مبنى ال�شركال 2 - �شقة 301 - بجوار 

وكالة تويوتا 
املطلوب اإعلنه : بابك احمد �شيخ احلرم 

عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مبنى بناية انانتارا ريزيدن�س - �شقة �شقة رقم 613 - نخلة 
جمريا بوكالة املحامي/علي ال�شام�شي - 0506507226

مو�شوع الإعلن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية 
ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات 
للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء 
البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الثمن ال�شا�شي قبل دخ��ول  20% من  تاأمن ليقل عن  اي��داع 
التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد 
ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :نوع العقار ار�س ف�شاء )ح�شة يف عقار( - املنطقة جبل علي الوىل 
- رقم الر�س 2590 - م�شاحة احل�شة:1034.09 مرت مربع - قيمة احل�شة - مببلغ:3.895.417.03 

درهم لعلى عطاء  - ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

�عالن بيع  عقار بالن�ضر  
               يف �لتنفيذ رقم  3182/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3997/2018 جتاري جزئي ،ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )437686( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:�شركة ال�شراع ملواد البناء ذ.م.م 

عنوانه :ام��ارة دبي - ديرة - منطقة الراأ�س - ميدان بني يا�س - �شارع بني يا�س - خلف حبيب بنك ايه جي 
زيوريخ - الطابق الأر�شي - مكتب رقم 40 - رقم مكاين:2936595820 

املطلوب اإعلنه : دريك اأند �شكل اإنرتنا�شيونال )�شركة م�شاهمة عامة( 
عنوانه :المارات - امارة دبي - �شارع ال�شيخ حممد بن زايد - جممع دبي لل�شتثمار - م�شتودع رقم 04 - ملك 
جممع دبي لل�شتثمار - رقم الهاتف:044463444 - رقم الهاتف املتحرك:00971505500891 - 
muin.elsaleh@drakescull.com - 00971505500891 - 1498763234:رقم املكاين

مو�شوع الإعلن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية 
ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات 
للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء 
البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الثمن ال�شا�شي قبل دخ��ول  20% من  تاأمن ليقل عن  اي��داع 
التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية 
التالية لر�شوم  الع�شرة  الثمن خلل اليام  اأن يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من  جلل�شة 
املعرو�س وامل�شروفات  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  الثمن على  الزيادة عن ع�شر  اأن ل تقل هذه  املزاد ب�شرط 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :ح�شة يف ار�س ف�شاء - املنطقة �شيح �شعيب 2 - رقم الر�س 
لعلى  ويباع  دره��م  احل�شة:6209274  قيمة   - مربع  مرت  �شده:2308.28  املنفذ  م�شاحة   -  144

عطاء   - ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

�عالن بيع  عقار بالن�ضر  - للمنفذ �ضده
               يف �لتنفيذ رقم  3182/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3997/2018 جتاري جزئي ،ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )437686( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:�شركة ال�شراع ملواد البناء ذ.م.م 

عنوانه :ام��ارة دبي - ديرة - منطقة الراأ�س - ميدان بني يا�س - �شارع بني يا�س - خلف حبيب بنك ايه جي 
زيوريخ - الطابق الأر�شي - مكتب رقم 40 - رقم مكاين:2936595820 

املطلوب اإعلنه : دريك اأند �شكل اإنرتنا�شيونال )�شركة م�شاهمة عامة( 
عنوانه :المارات - امارة دبي - �شارع ال�شيخ حممد بن زايد - جممع دبي لل�شتثمار - م�شتودع رقم 04 - ملك 
جممع دبي لل�شتثمار - رقم الهاتف:044463444 - رقم الهاتف املتحرك:00971505500891 - 
muin.elsaleh@drakescull.com - 00971505500891 - 1498763234:رقم املكاين

مو�شوع الإعلن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية 
ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات 
للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء 
البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الثمن ال�شا�شي قبل دخ��ول  20% من  تاأمن ليقل عن  اي��داع 
التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية 
التالية لر�شوم  الع�شرة  الثمن خلل اليام  اأن يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من  جلل�شة 
املعرو�س وامل�شروفات  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  الثمن على  الزيادة عن ع�شر  اأن ل تقل هذه  املزاد ب�شرط 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :ح�شة يف ار�س ف�شاء - املنطقة �شيح �شعيب 2 - رقم الر�س 
لعلى  ويباع  دره��م  احل�شة:6209274  قيمة   - مربع  مرت  �شده:2308.28  املنفذ  م�شاحة   -  144

عطاء   - ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 70363

�عالن بيع  عقار بالن�ضر  - للمنفذ �ضده
               يف �لتنفيذ رقم  4302/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ،ب�شداد   2781/2019 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 

)2503715( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:علي حممد حاجي علي 

عنوانه :المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع املطار - مبنى ال�شركال 2 - �شقة 301 - بجوار 
وكالة تويوتا 

املطلوب اإعلنه : بابك احمد �شيخ احلرم 
عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مبنى بناية انانتارا ريزيدن�س - �شقة �شقة رقم 613 - نخلة 

جمريا بوكالة املحامي/علي ال�شام�شي - 0506507226
مو�شوع الإعلن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية 
ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات 
للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء 
البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الثمن ال�شا�شي قبل دخ��ول  20% من  تاأمن ليقل عن  اي��داع 
التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد 
ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :نوع العقار ار�س ف�شاء )ح�شة يف عقار( - املنطقة جبل علي الوىل 
- رقم الر�س 2590 - م�شاحة احل�شة:1034.09 مرت مربع - قيمة احل�شة - مببلغ:3.895.417.03 

درهم لعلى عطاء  - ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
�عالن بيع  عقار بالن�ضر  - للمنفذ �ضده

               يف �لتنفيذ رقم  3701/2018/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 484/2018 جتاري كلي ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)2184817.86( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ:هيبورث بي.ام.اي �س.ذ.م.م 
عنوانه :امارة دبي - را�س اخلور - �شارع ند احلمر - �شارع 47 - متفرع من �شارع ند احلمر - بناية ال�شاحل 

الخ�شر العقارية - مكتب رقم 1 - رقم مكاين:4251095618 
 وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�شي 

املطلوب اإعلنه : �شركة المارات للوكالت التجارية ذ.م.م 
الثالثة - خلف هوم  ال�شناعية  ال��ق��وز  43 - منطقة  رق��م  زاي��د - خم��رج  ال�شيخ  ���ش��ارع   - دب��ي  :ام���ارة  عنوانه 
رقم   - فاك�س:047073156   - هاتف:042713333   -  5239 ب��ري��د  �شندوق   - لوج�شتيك  �شنرت 

mneho@etamne.com - 047073156 - 0505955792 - 1961379760:مكاين
مو�شوع الإعلن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية 
ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات 
للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء 
البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الثمن ال�شا�شي قبل دخ��ول  20% من  تاأمن ليقل عن  اي��داع 
التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد 
ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
71 - رقم  الرابعة - رقم الر���س  املنطقة احلبية  �شكنية -  املمتلكات :�شقة  اأو�شاف  بيان  املحكمة وفيما يلي 
البلدية 1301-682 - امل�شاحة 142.07 مرت مربع - رقم املبنى 5 - ا�شم املبنى:تن�س تاور - رقم العقار 

ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا.  - عطاء   لعلى  يباع  درهم  مببلغ:944.744.28   -  105

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 70363

�عالن بيع  عقار بالن�ضر  - للمنفذ �ضده
               يف �لتنفيذ رقم  623/2017/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2014/967 عقاري كلي ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)940338( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:كامران زركر يعقوبي وميثله:حممد كمران زركر يعقوبي 

عنوانه :امارة دبي - ديرة - رقة البطن - مكتب رقم 205 - ملك داما�س للعقارات
 وميثله:عبدالعزيز عي�شى ح�شن عبداهلل العظب املطرو�شي 

املطلوب اإعلنه : حممد حاج احمد 
عنوانه :المارات - امارة دبي - دبي لند - �شارع ذا - فيل رقم 85 - 0509027686 

NOMAIL@YAHOO.COM 
مو�شوع الإعلن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية 
ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات 
للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء 
البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الثمن ال�شا�شي قبل دخ��ول  20% من  تاأمن ليقل عن  اي��داع 
التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية 
التالية لر�شوم  الع�شرة  الثمن خلل اليام  اأن يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من  جلل�شة 
املعرو�س وامل�شروفات  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  الثمن على  الزيادة عن ع�شر  اأن ل تقل هذه  املزاد ب�شرط 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : عبارة عن ار�س وماعليها من بناء - املنطقة وادي ال�شفا 
5 - رقم الر�س 640 - ا�شم املبنى:RD.085 رقم البلدية:8378-648 - امل�شاحة 570.89 مرت مربع 

- املبلغ:3200000 درهم - ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
�عالن بيع  عقار بالن�ضر   - للمنفذ �ضده

               يف �لتنفيذ رقم  748/2018/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/17 جلان عقارية ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )19686( درهم بالن�شبة  )757592( درهم بالن�شبة للمنفذ �شدها الوىل 

للمنفذ �شدها الثانية �شامل للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:مف�شل ميلوال 

عنوانه :امارة دبي - تقاطع �شارع الحتاد مع �شارع بغداد - برج بهوان - بالقرب من ت�شهيل - الطابق ال�شاد�س 
- �شقة رقم 611 - وميثله:يو�شف حممد ح�شن حممد البحر 

املطلوب اإعلنه : ذا ديفلوبر للعقارات �س.ذ.م.م 
عنوانه :امارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �شارع ال�شايل - بجانب فندق دبل تري هيلتون - برج مكاتب 

louay.tabet@iah.co.ae - 042280006 - 0507826540 - 1717 متاين ارت�س - مكتب رقم
مو�شوع الإعلن :املنفذ �شده:املك للتمويل )�شركة م�شاهمة عامة(

اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��لث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2022/1/26 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه   
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات 
ايداع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى 
التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�شا�شي قبل دخول  الثمن  20% من  تاأمن ليقل عن 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن 
املحكمة  خزينة  وامل�شروفات  املعرو�س  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  على  الثمن  ع�شر  عن  الزيادة  هذه  تقل  ل 
املبنى  رقم   - التجاري  اخلليج  املنطقة   -  86 الر���س  رقم   - �شكنية  �شفة   : املمتلكات  اأو�شاف  بيان  يلي  وفيما 
1 - ا�شم املبنى TAMANI ARTS OFFICE رقم الوحدة 1850 - امل�شاحة 60.81 مرت مربع - 

التقييم:523.642 درهم لعلى عطاء - ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
�عالن بيع  عقار بالن�ضر  - للمنفذ �ضده

               يف �لتنفيذ رقم  64/2020/240 تنفيذ �حكام �ملركز �ملايل 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر من حماكم مركز دبي املايل العاملي للدعوى برقم:-512-2019-
.2020-ENE-054  - تنفيذ  بانابه  مقيد   SCT

طالب التنفيذ:وولف كران ارابيا ذ.م.م 
عنوانه :المارات - امارة دبي - الرب�شاء الوىل - بردبي - دبي - �شارع الثنية الوىل - �شارع الف�شول - مبنى 

تيكوم - ملك ايكون - �شقة 1101 - وميثله:حممد عبداهلل العبيديل 
املطلوب اإعلنه : طائف املدينة املقاولت �س.ذ.م.م 

عنوانه :المارات - امارة دبي - جممع دبي لل�شتثمار الثاين - دبي - �شقة 614 - 00971557757864 
shams1983@msn.com -

مو�شوع الإعلن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية 
ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
البيع  لديه اعرتا�س على  ولكل من  امل��زاي��دة  دخ��ول  ال�شا�شي قبل  الثمن  20% من  تاأمن ليقل عن  اي��داع 
 301 التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام التالية  من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد 
اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة  اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على  ب�شرط 
املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : حق منفعة من 2014/4/19 اىل 2044/2/19 قيمة الر�س 
والبناء بالكامل - املنطقة جممع دبي لل�شتثمار الثاين - رقم الر�س 500 - امل�شاحة 5170.17 مرت مربع 

- التقييم:90.000.000 درهم يباع لعلى عطاء - ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 70363

�عالن بيع  عقار بالن�ضر   - للمنفذ �ضده
يف �لدع�ى رقم  47/2019/250 بيع عقار مره�ن 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 
مو�شوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون برقم 1506/باملبنى رقم 1 / الطابق 15 باملركز التجاري 

العاملي رزيدن�س.
طالب التنفيذ:نور بنك )م�شاهمة عامة( - بنك نور ال�شلمي �س.م.ع - �شابقا 

عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى ملك اعمار العقارية - �شقة مكتب 
رقم 801 - وميثله:جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شلمي 

املطلوب اإعلنه : اك�شوي بيفينغ 
عنوانه :الم��ارات - امارة دبي - �شارع ميدان - بني يا�س - مبنى حمل 3 - ملك �شلطان ذياب ال نهيان - 

حمل كن برايت لتجارة قطع غيار ال�شيارات - 0504679088
05:00:00م ويف اليام الثلث  ال�شاعة   2022/1/26 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�شوع الإع��لن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�شركة 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خلل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : حق منفعة ينتهي يف 
2107/5/1 - املنطقة املركز التجاري الثانية - رقم الر�س 51 - املبنى 1 - ا�شم املبنى املركز التجاري 
العاملي رزيدن�س - رقم الوحدة 1506 - امل�شاحة 219.99 مرتمربع - القيمة:2484920.58 درهم 

يباع لعلى عطاء - ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
�عالن بيع  عقار بالن�ضر  

               يف �لتنفيذ رقم  1764/2018/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

بال�شتئناف  وامل���ع���دل  ك��ل��ي  جت�����اري   2017/171 رق����م  ال���دع���وى  يف  ال�������ش���ادر  احل���ك���م  ت��ن��ف��ي��ذ   : ال��ت��ن��ف��ي��ذ  م��و���ش��وع 
للر�شوم  �شامل  دره��م   )43884961.13( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ،ب�شداد  جت��اري  ا�شتئناف  رقم:2017/2297 

وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:بنك المارات دبي الوطني - �شركة م�شاهمة عامة �س.م.ع 

عنوانه :الم��ارات - ام��ارة دبي - الرا�س - دي��رة - �شارع بني يا�س - مبنى الرئي�شي للمارات دبي - ج��وار غرفة جتارة 
و�شناعة دبي - وميثله:امنه خلفان �شالح اجللف 

املطلوب اإعلنه : اتيت �شودهري جاندي - ب�شفته املمثل القانوين وب�شفته كفيل عن �شركة ندهي جيمز م.د.م.�س 
ع��ن��وان��ه :ع��ن��وان��ه��م ع��ل��ى ال��وك��ي��ل ال��ق��ان��وين - مكتب ك��ن��ع��ان للمحاماة وال���ش��ت�����ش��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة - ال��ك��ائ��ن ب��ام��ارة دبي 
 - مكاين:2931692711   - رقم:042775444  هاتف   -  11 رق��م  بناية   - اخلليح  ميدان   - التجاري  اخلليج   -

info@kanlaw.ae  -  97142775444
مو�شوع الإعلن :املنفذ �شده:�شركة ندهي جيمز م.د.م.�س

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمن  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :نوع العقار ار�س وماعليها من بناء - املنطقة وادي ال�شفا 
 -  C41-2 املبنى  رقم   - مربع  مرت   186.98 امل�شاحة   -  645-6077 البلدية  رقم   -  1041 الر�س  رقم   -  3
القيمة الكلية 1.300.000.00 درهم يباع لعلى عطاء   - نوع العقار ار�س وماعليها من بناء - املنطقة وادي ال�شفا 
3 - رقم الر�س 1041 - رقم البلدية 6077-645 - امل�شاحة 186.98 مرت مربع - رقم املبنى C41-2 - القيمة 

الكلية 2.000.000.00 يباع لعلى عطاء - ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

�عالن بيع  عقار بالن�ضر  
               يف �لتنفيذ رقم  1001/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ،ب�شداد  كلي  جت��اري   2017/907 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 

)72878976.19( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:البنك الهلي الكويتي �س.م.ك 

عنوانه :امارة دبي - ديرة - اخلبي�شي - بناية البنك الهلي الكويتي - رقم مكاين:3189695548
وميثله:�شعد حممد عبداهلل احلمادي 

املطلوب اإعلنه : كيان �شعادت يزدي 
 - )ام���ارات(  للبرتول  العامة  الم���ارات  - ملك موؤ�ش�شة  ب��ارك  تكنو   - زاي��د  ال�شيخ  �شارع   - بردبي   - دب��ي  :ام���ارة  عنوانه 
فاك�س   -  043211185  - الهاتف:0506588718  رق��م   - مكاين:2780495326  رق��م   -  22 رق��م  مكتب 

رقم:043211186
مو�شوع الإعلن :املنفذ �شدهم:كيان �شعادت يزدي - ح�شن �شادات يازدي - با�شيفيك كنرتولز كلود �شريف�شيز �س.م.م.ح 

- فرع دبي - با�شيفيك لنظمة املراقبة �س.ذ.م.م - دليب راهولن
 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمن  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :نوع العقار �شقة �شكنية - املنطقة اخلليج التجاري - رقم 
الر�س 75 - رقم املبنى 2 - ا�شم املبنى امباير هايت�س بي - رقم العقار:4F-B-05 - امل�شاحة 140.39 مرت مربع - 
املقدرة ب���:975.574/13 درهم ،  نوع العقار �شقة �شكنية - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�س 75 - رقم املبنى 2 
- ا�شم املبنى امباير هايت�س بي - رقم العقار:4F-B-06 - امل�شاحة 110.77 مرت مربع - املقدرة ب���:774.541.89 
درهم ، نوع العقار �شقة �شكنية - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�س 75 - رقم املبنى 2 - ا�شم املبنى امباير هايت�س 
- ملحظات  درهم  ب���:1.164.700/70  املقدرة   - 169.03 مرت مربع  امل�شاحة   -  4F-B-04:العقار رقم   - بي 

:1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

�عالن بيع  عقار بالن�ضر   - للمنفذ �ضده
               يف �لتنفيذ رقم  1001/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ،ب�شداد  كلي  جت��اري   2017/907 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 

)72878976.19( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:البنك الهلي الكويتي �س.م.ك 

عنوانه :امارة دبي - ديرة - اخلبي�شي - بناية البنك الهلي الكويتي - رقم مكاين:3189695548
وميثله:�شعد حممد عبداهلل احلمادي 

املطلوب اإعلنه : كيان �شعادت يزدي 
 - )ام���ارات(  للبرتول  العامة  الم���ارات  - ملك موؤ�ش�شة  ب��ارك  تكنو   - زاي��د  ال�شيخ  �شارع   - بردبي   - دب��ي  :ام���ارة  عنوانه 
فاك�س   -  043211185  - الهاتف:0506588718  رق��م   - مكاين:2780495326  رق��م   -  22 رق��م  مكتب 

رقم:043211186
مو�شوع الإعلن :املنفذ �شدهم:كيان �شعادت يزدي - ح�شن �شادات يازدي - با�شيفيك كنرتولز كلود �شريف�شيز �س.م.م.ح 

- فرع دبي - با�شيفيك لنظمة املراقبة �س.ذ.م.م - دليب راهولن
 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمن  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :نوع العقار �شقة �شكنية - املنطقة اخلليج التجاري - رقم 
الر�س 75 - رقم املبنى 2 - ا�شم املبنى امباير هايت�س بي - رقم العقار:4F-B-05 - امل�شاحة 140.39 مرت مربع - 
املقدرة ب���:975.574/13 درهم ،  نوع العقار �شقة �شكنية - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�س 75 - رقم املبنى 2 
- ا�شم املبنى امباير هايت�س بي - رقم العقار:4F-B-06 - امل�شاحة 110.77 مرت مربع - املقدرة ب���:774.541.89 
درهم ، نوع العقار �شقة �شكنية - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�س 75 - رقم املبنى 2 - ا�شم املبنى امباير هايت�س 
- ملحظات  درهم  ب���:1.164.700/70  املقدرة   - 169.03 مرت مربع  امل�شاحة   -  4F-B-04:العقار رقم   - بي 

:1- يدفع املبلغ فورا.
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�عالن بيع  عقار بالن�ضر   - للمنفذ �ضده
               يف �لتنفيذ رقم  1764/2018/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
بال�شتئناف  وامل���ع���دل  ك��ل��ي  جت�����اري   2017/171 رق����م  ال���دع���وى  يف  ال�������ش���ادر  احل���ك���م  ت��ن��ف��ي��ذ   : ال��ت��ن��ف��ي��ذ  م��و���ش��وع 
للر�شوم  �شامل  دره��م   )43884961.13( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ،ب�شداد  جت��اري  ا�شتئناف  رقم:2017/2297 

وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:بنك المارات دبي الوطني - �شركة م�شاهمة عامة �س.م.ع 

عنوانه :الم��ارات - ام��ارة دبي - الرا�س - دي��رة - �شارع بني يا�س - مبنى الرئي�شي للمارات دبي - ج��وار غرفة جتارة 
و�شناعة دبي - وميثله:امنه خلفان �شالح اجللف 

املطلوب اإعلنه : اتيت �شودهري جاندي - ب�شفته املمثل القانوين وب�شفته كفيل عن �شركة ندهي جيمز م.د.م.�س 
ع��ن��وان��ه :ع��ن��وان��ه��م ع��ل��ى ال��وك��ي��ل ال��ق��ان��وين - مكتب ك��ن��ع��ان للمحاماة وال���ش��ت�����ش��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة - ال��ك��ائ��ن ب��ام��ارة دبي 
 - مكاين:2931692711   - رقم:042775444  هاتف   -  11 رق��م  بناية   - اخلليح  ميدان   - التجاري  اخلليج   -

info@kanlaw.ae  -  97142775444
مو�شوع الإعلن :املنفذ �شده:�شركة ندهي جيمز م.د.م.�س

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمن  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :نوع العقار ار�س وماعليها من بناء - املنطقة وادي ال�شفا 
 -  C41-2 املبنى  رقم   - مربع  مرت   186.98 امل�شاحة   -  645-6077 البلدية  رقم   -  1041 الر�س  رقم   -  3
القيمة الكلية 1.300.000.00 درهم يباع لعلى عطاء   - نوع العقار ار�س وماعليها من بناء - املنطقة وادي ال�شفا 
3 - رقم الر�س 1041 - رقم البلدية 6077-645 - امل�شاحة 186.98 مرت مربع - رقم املبنى C41-2 - القيمة 

الكلية 2.000.000.00 يباع لعلى عطاء - ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا.
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اأوفيد يقدم قر�ضا بقيمة 35 مليون 
دولر لدعم النمو القت�ضادي يف فيتنام

•• فيينا -وام:

قّدم �شندوق الأوبك للتنمية الدولية 
مليون   35 بقيمة  ا  قر�شاً “اأوفيد”، 
اآ�شيا  ���ش��رق  ج��ن��وب  ب��ن��ك  اإىل  دولر 
 ”SeABank“ التجاري امل�شرتك
يف فيتنام، لت�شهيل و�شول املوؤ�ش�شات 
وال�شركات  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 

اململوكة لل�شيدات اإىل التمويل.
الدكتور عبد احلميد اخلليفة  وقال 
بيان �شادر عن  اأوفيد، يف  مدير عام 
مقر ال�شندوق بالعا�شمة النم�شاوية 
ال���ت���ع���اون مع  “ ي�����ش��ع��دن��ا  ف��ي��ي��ن��ا، : 
SeABank واملقر�شن الدولين 

واأفاد  لفيتنام.”  امل�شتدام  القت�شادي  النمو  دعم  بهدف  التمويل  لتوفري 
لتداعيات  اأوف��ي��د  ا�شتجابة  م��ن  ج��زءا  يعد  التمويل  ب��اأن  ال�شندوق،  بيان 
وحماية  البيئة  امل�شاريع  ل�شالح  التمويل  فر�س  وتعزيز  “كورونا”،  وب��اء 
املناخ، و�شد فجوة متويل ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة ل�شالح النتعا�س 

القت�شادي امل�شتدام يف فيتنام.

م�ضرف الإمارات املركزي والبنك املركزي 
الرتكي يوقعان اتفاقية مبادلة عمالت البلدين

•• اأبوظبي -وام:

الرتكي  املركزي  والبنك  املركزي  املتحدة  العربية  الإم���ارات  م�شرف  وقع 
واللرية  الإم���ارات���ي  ال��دره��م  ب��ن  ال��ع��م��لت  مل��ب��ادل��ة  ثنائية  اتفاقية  ام�����س 

الرتكية.
ويبلغ حجم القيمة الأ�شمية لتفاقية املبادلة 18 مليار درهم و64 مليار 
بن  والتجاري  امل��ايل  التعاون  تعزيز  اىل  التفاقية  وتهدف  تركية.  ل��رية 
البلدين، وت�شري مدتها اإىل ثلثة اأعوام مع اإمكانية متديدها من خلل 

اتفاق م�شرتك.
الإمارات  م�شرف  حمافظ  بالعمى،  حممد  خالد  معايل  التفاقية  ووق��ع 
املركزي، ومعايل �شهاب قوجي اأوغلو، حمافظ البنك املركزي للجمهورية 
الرتكية. وقال معايل خالد حممد بالعمى: “يعك�س توقيع التفاقية مع 
التعاون  البنك املركزي للجمهورية الرتكية حر�س الدولتن على تعزيز 

الثنائي يف امل�شائل املالية، ول �شيما يف املجالت التجارية وال�شتثمارية”.
اتفاقية  “توؤكد  اأوغلو:  من جانبه، قال معايل الربوفي�شور �شهاب قوجي 
الرتكي  املركزي  والبنك  املركزي  الإم��ارات  التزام م�شرف  املوقعة  املبادلة 
ب��ت��ع��زي��ز ال��ت��ج��ارة ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ال��ع��م��لت امل��ح��ل��ي��ة م��ن اأج����ل دف���ع العلقات 

القت�شادية واملالية بن دولتينا اىل الأمام”.

موؤ�ضر النقد العربي لأ�ضواق املال العربية ينهي 
% تعامالت الأ�ضبوع املا�ضي مرتفعا بنحو 0.33 

•• اأبوظبي -وام:

العربية،  املالية  ل��لأ���ش��واق  العربي  النقد  ل�شندوق  امل��رك��ب  امل��وؤ���ش��ر  اأن��ه��ى 
تعاملت الأ�شبوع املُنتهي يف الثالث ع�شر من يناير اجلاري مرتفعااً بنحو 
0.33 % اأي مبا يعادل 1.62 نقطة لي�شل اإىل نحو 497.15 نقطة، 
مقارنة مب�شتواه امل�شجل يف ال�شاد�س من �شهر يناير 2022، بح�شب تقرير 

�شادر عن �شندوق النقد العربي، ام�س.
العربية �شعودااً يف  البور�شات  اأداء  التقرير �شجلت غالبية موؤ�شرات  وقال 
نهاية الأ�شبوع املنتهي يف 13 يناير 2022 عاك�شةاً التح�شن امل�شجل على 
م�شتوى موؤ�شرات قيم التداول واأحجام وموؤ�شرات القيمة ال�شوقية يف بع�س 
هذه الأ�شواق اإثر حت�شن ن�شاط التداولت يف عدد من القطاعات املدرجة 

من اأهمها قطاعات ال�شتثمار، والعقارات، والبنوك، واخلدمات املالية.
الإدراج  لعمليات  العربية  ال��ب��ور���ش��ات  موا�شلة  م��ن  ك��ل  �شاهم  واأ����ش���اف، 
اجلديدة لل�شركات يف الأ�شواق الرئي�شة، واملن�شات املخ�ش�شة لتداول اأ�شهم 
املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة، وا�شتمرار ارتفاع الأ�شعار العاملية للنفط يف 

حت�شن موؤ�شرات اأداء عدد من البور�شات العربية.
من جانب اآخر، �شجلت قيمة تداولت اأ�شواق املال العربية ارتفاعااً يف نهاية 
لتعك�س   ،%  42.08 بلغت  بن�شبة  يناير اجل��اري   13 املنتهي يف  الأ�شبوع 
املقابل،  يف  عربية.  بور�شة   11 يف  ال��ت��داول  قيمة  موؤ�شرات  حت�شن  بذلك 
اأخ��رى. من جهة  بور�شات عربية  تراجعااً يف ثلث  التداول  �شجلت قيمة 
اأخرى، �شجل حجم التداول الأ�شبوعي ارتفاعااً بن�شبة 58.28 % يف نهاية 
الأ�شبوع املا�شي، حيث �شهدت 11 بور�شة عربية حت�شنااً يف حجم التداولت. 
يف املقابل، �شهدت اأربع بور�شات عربية تراجعااً يف اأحجام تداولتها يف نهاية 
القيمة  م�شتوى  وع��ل��ى   .2022 ع��ام  م��ن  13يناير  يف  املنتهي  الأ���ش��ب��وع 
ال�شوقية للأ�شواق املالية املدرجة يف قاعدة بيانات املوؤ�شر املركب ل�شندوق 
بتح�شن  مدفوعةاً   ،%  3.17 بنحو  ارتفاعااً  �شهدت  فقد  العربي،  النقد 
ن�شاط التداول يف عدد من القطاعات الرئي�شة يف البور�شات العربية ومن 

اأهمها قطاعات البنوك، واخلدمات املالية، وال�شتثمار.

خالل لقاء مو�صع مع وزيري التنمية القت�صادية واملالية باجلبل الأ�صود

الإمارات ومونتنيغرو تبحثان تعزيز التعاون القت�ضادي والتجاري
•• اأبوظبي -وام: 

امل��ري وزي��ر القت�شاد،  اأك��د معايل عبداهلل بن ط��وق 
التعاون  اأوا���ش��ر  تنمية  الإم����ارات على  دول���ة  ح��ر���س 
القت�شادي والتجاري امل�شرتك مع جمهورية اجلبل 
والتي تعد اإحدى القت�شادات  الأ�شود “مونتنيغرو”، 
ال���واع���دة يف ج��ن��وب ���ش��رق اأوروب�����ا. وق���ال اإن���ه يف ظل 
والتحول  املقبلة  عامااً  للخم�شن  الوطنية  امل�شاريع 
الذي ي�شهده املناخ القت�شادي بالدولة هناك العديد 
من الفر�س املهمة لتو�شيع نطاق التعاون مع ال�شركاء 
الدولين خا�شة يف القطاعات ذات الهتمام املتبادل.

ج��اء ذل��ك خ��لل لقاء معايل وزي��ر القت�شاد مع كل 
م���ن م��ع��ايل ج���اك���وف م��ي��لت��وف��ي��ت�����س وزي����ر التنمية 
وزير  �شباجيت�س  ميلوجكو  وم��ع��ايل  الق��ت�����ش��ادي��ة، 
املالية بحكومة جمهورية اجلبل الأ�شود مونتنيغرو، 
اآل  اهلل  عبد  ���ش��ع��ادة  بح�شور  لهما،  امل��راف��ق  وال��وف��د 
اهلل  عبد  معايل  وق��ال  القت�شاد.  وزارة  وكيل  �شالح 
بن طوق املري، اإن علقات التعاون القائمة بن دولة 
الإمارات وجمهورية مونتنيغرو ت�شتند اإىل مقومات 
يف  اجلانبن  من  م�شرتكة  ورغبة  واع��دة  اقت�شادية 
الرتقاء مب�شتويات التعاون الثنائي يف كافة املجالت 
امل�شتقبلية  التنموية والتي تخدم الأجندات وال��روؤى 

للبلدين ال�شديقن.
الإم���ارات و�شعت حم��ددات رئي�شية  اأن دول��ة  واأو�شح 
لأج��ن��دت��ه��ا الق��ت�����ش��ادي��ة ل��ل��م��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، والتي 
واحت�شان  الرقمي  التحول  رئي�شي على  ب�شكل  تركز 
التكنولوجية  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  ال�����ش��ن��اع��ات  وت��ط��وي��ر 
الأخ�شر، وقد  النمو  الجت��اه نحو  وتعزيز  املتقدمة، 
ال����روؤى م��ن خ��لل ع��دد م��ن امل�شاريع  ترجمت ه��ذه 
الطموحة التي تخدم هذا التوجه، اإىل جانب اإجراء 
الأعمال  لبيئة  املنظمة  للت�شريعات  �شاملة  مراجعة 
وتر�شيخ  واملرونة  النفتاح  �شيا�شات  لتعزيز  بالدولة 
مكانة الإمارات كوجهة اأوىل ومف�شلة لل�شتثمارات 

الأجنبية.
وا�شتعر�س ابن طوق التحولت التي �شهدتها البيئة 
ال�شركات  ق��ان��ون  اأب��رزه��ا  وم��ن  ب��ال��دول��ة،  الت�شريعية 
 ،100% بن�شبة  اأجنبية  ملكية  واإت��اح��ة  التجارية 
واأي�شااً قانون املعاملت التجارية والذي مت مبوجبه 
اأخرى  ق��وان��ن  ع��ن  ف�شلاً  ال�شيكات،  جت��رمي  اإل��غ��اء 
الفكرية،  امللكية  ح��م��اي��ة  منظومة  بتطوير  معنية 
وال��ت��ي رك����زت ع��ل��ى ت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ة ال���دول���ة كوجهة 
انفتاحااً  اأكرث  اقت�شادي  والأعمال ومناخ  للمال  اآمنة 
اإىل  والنفاذ  للنمو  فر�س  توليد  على  ق��ادرة  ومرونة 

الأ�شواق الإقليمية والعاملية.
واأكد معاليه على وجود فر�شة كبرية لتنويع مظلة 
التعاون القت�شادي والتجاري فيما بن دولة الإمارات 
ال�شتثمارات  تبادل  وتعزيز  مونتنيغرو،  وجمهورية 

ودرا�شة جوانب جديدة للتعاون يف املجالت املرتبطة 
اإىل اجلانب  ال���دع���وة  ووج����ه  اجل���دي���د.  ب��الق��ت�����ش��اد 
ال�شتثمار  ق��م��ة  اأع��م��ال  يف  للم�شاركة  امل��ون��ت��ن��ي��غ��ري 
يف  املقبل  مار�س  من   28 عقدها  وامل��ق��رر  انف�شتوبيا 
مقر اإك�شبو2020 بدبي، وال�شتفادة من هذه املن�شة 
يف  ال�شتثمارية  الفر�س  اأب���رز  ل�شتعرا�س  املتميزة 
اأ�شواق مونتنيغرو خلل املرحلة املقبلة والت�شهيلت 

واحلوافز التي تقدمها للم�شتثمرين.
التعاون  ن��ط��اق  تو�شيع  �شبل  مناق�شة  اللقاء  و�شهد 
جمالت  على  بالرتكيز  البلدين  ب��ن  فيما  الثنائي 
املتجددة  الطاقة  م��ن  ي�شمله  مب��ا  امل�شتقبل  اقت�شاد 
والتكنولوجيا  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  وتقنيات 
امل��ت��ق��دم��ة، واأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��ري��ب جمتمعي 
الأعمال واطلعهم على احلوافز والت�شهيلت والبيئة 
اأ�شواق  تطرحها  التي  ال�شتثمار  وفر�س  الت�شريعية 
البلدين ومبا يخدم الروؤى واخلطط امل�شتقبلية. من 
بالتنظيم  اأ�شاد معايل جاكوف ميلتوفيت�س  جانبه، 
اإك�شبو2020  حققه  ال��ذي  الكبري  والنجاح  املتميز 
دبي، والذي يوؤكد مكانة دولة الإمارات على اخلريطة 
فر�س  اإىل  التحديات  حتويل  على  وقدرتها  العاملية 
على  لإك�����ش��ب��و  ال�شتثنائي  التنظيم  ب��ه��ذا  واخل����روج 

على  اجلائحة  فر�شتها  التي  التحديات  من  الرغم 
خمتلف دول العامل.

اأت����اح لها  اإك�����ش��ب��و  واأو����ش���ح اأن ت��واج��د م��ون��ت��ي��غ��رو يف 
ف���ر����ش���ة م��ه��م��ة ل����ش���ت���ع���را����س ال���ت���ط���ور ال����راه����ن يف 
والتجارية  ال�شياحية  واملقومات  القت�شادي  مناخها 

وال�شتثمارية التي تتمتع بها.
جهود  تكثيف  ع��ل��ى  حري�شة  مونتنيغرو  اأن  وت��اب��ع 
التعاون الثنائي مع دولة الإمارات على كافة امل�شتويات 
وحتديدااً ال�شعيدين القت�شادي والتجاري، واأ�شاف 
اإمكانية تعزيز التعاون  اأنهم حري�شون على مناق�شة 
ال��ق��ائ��م يف ق��ط��اع ال���ط���ريان وال��ن��ظ��ر يف زي�����ادة عدد 
املرحلة  خلل  البلدين  بن  فيما  املبا�شرة  الرحلت 
املقبلة، والتي �شيكون لها اأثر مبا�شر على دعم جهود 

التعاون التجاري وال�شياحي.
دفع  اإن  �شباجيت�س  ميلوجكو  معايل  ق��ال  جهته  من 
م�شرية التنمية وحت�شن م�شتوى املعي�شة والرفاهية 
هو اأولوية بالن�شبة حلكومة مونتنيغرو خلل املرحلة 
ال�شيا�شات  م��ن  ع���ددا  م��ع��ال��ي��ه  وا���ش��ت��ع��ر���س  امل��ق��ب��ل��ة. 
القت�شادي  املناخ  لتطوير  تبنيها  اجل��اري  اجلديدة 
وبيئة الأعمال واإطلق عدد من الفر�س ال�شتثمارية 
اأم�����ام ال���ش��ت��ث��م��ار الأج���ن���ب���ي يف جمالت  ال�����ش��خ��م��ة 

النقل  وقطاعات  املتجددة  والطاقة  التحتية  البنية 
وال�شياحة، م�شريااً اإىل اأن ال�شركات الإماراتية حققت 
املا�شية،  املرحلة  خ��لل  مونتيغرو  اأ���ش��واق  يف  جناحا 
واأن���ه���م ح��ري�����ش��ون ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ت��واج��ده��م وتطوير 
�شراكات جديدة تخدم الأجندة التنموية ملونتنيغرو. 
امل�شرتكة  الفعاليات  مناق�شة  اجل��ان��ب��ان  ت��ن��اول  كما 
اجل��اري حت�شريها خلل العام اجل��اري، ومن بينها 
ملتقى اأعمال م�شرتك �شيتم تنظيمه �شمن فعاليات 
اليوم الوطني ملونتنيغرو يف اإك�شبو2020 دبي وذلك 
خلل فرباير املقبل، واأي�شااً اعتماد تنظيم الجتماع 
يف  البلدين  بن  امل�شرتكة  القت�شادية  للجنة  املقبل 

مونتنيغرو يف العام املقبل 2023.
واتفق اجلانبان على اأهمية تعزيز التعاون القائم يف 
ب�شكل  يوؤثر  وال��ذي  والنقل اجل��وي،  الطريان  جمال 
وال�شتثمارية  التجارية  ال��رواب��ط  تنمية  يف  مبا�شر 
ال���ب���ل���دي���ن. وم����ن اجلدير  وال�����ش��ي��اح��ي��ة ف��ي��م��ا ب���ن 
بالذكر، اأن اأهم قطاعات التعاون بن البلدين ت�شمل 
الطاقة املتجددة واخلدمات اللوجي�شتية، والطريان 
وال�شتثمار يف الوجهات البحرية والفنادق وال�شياحة، 
املعلومات  وتكنولوجيا  والعقارات  الزراعي،  والقطاع 

والت�شالت والتكنولوجيا املالية.

رواد التكنولوجيا يناق�ضون احللول والفر�ص املبتكرة يف حقبة ما بعد اجلائحة يف منتدى قيادة الأعمال الآ�ضيوي
•• دبي - الفجر:

قال خرباء تقنيون يف الن�شخة ال�شاد�شة 
ملنتدى  النقا�شية  اجلل�شات  م��ن  ع�شرة 
انعقد يف  ال��ذي  الآ�شيوي  الأعمال  قيادة 
رغم  اإن���ه  للحدث،  الف��رتا���ش��ي��ة  املدينة 
تراجع  ع��ل��ى  ع���لم���ات  اأي  ظ��ه��ور  ع����دم 
الباب مفتوحااً  يزال  موجة اجلائحة، ل 
ل��ل���ش��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��ر���س ال��ت��ي توفرها 
ال�شمول  ����ش���م���ان  م����ع  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، 
الرقمي ملواجهة عدد هائل من الق�شايا 
الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����ش��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة يف 

الوقت الراهن. 
و���ش��ه��دت اجل��ل�����ش��ات ال��ت��ي ع��ق��دت حتت 
مبارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  رع��اي��ة 
يف  والتعاي�س  الت�شامح  وزي��ر  نهيان،  اآل 
الإمارات، وبال�شراكة مع وزارة القت�شاد 
كبار  م�شاركة  العطاء،  ودب��ي  الإم��ارات��ي��ة 
قادة التكنولوجيا يف املنطقة ملناق�شة دور 
التمويل والرقمنة  التكنولوجيا واأهمية 
وال�شمول، حيث اقرتحوا طرقااً ملواجهة 
امل�شكلت اخلطرية التي تواجه خمتلف 

القطاعات يف اأعقاب الوباء.
اإريك�شون  رئي�س  ف��رع��ون،  ف��ادي  وت��ن��اول 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط واأف��ري��ق��ي��ا، يف  ملنطقة 
التكنولوجيا  عملق  مبادرات  مداخلته 
يف جمال التعليم، ودور �شركته يف توفري 
م�شاريعها  مو�شحااً  امل��ن��اخ،  تغري  ح��ل��ول 
املتوافقة مع روؤية حكومة الإمارات، اإىل 
من  ال�شتفادة  ل�شرورة  التنويه  جانب 
قوة اجليل اخلام�س لتحويل ال�شناعات 

واملجتمعات”.
ومع اأن التحول الرقمي كان اأكرث و�شوحااً 

يف قطاع التمويل، ل يزال ال�شمول املايل 
ميثل حتديااً. ويف حلقة نقا�شية �شارك به 
كل من اأحمد النقبي، الرئي�س التنفيذي 
و�شونيا  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة،  الإم��������ارات  مل�����ش��رف 
ل�شركة  امل���وؤ����ش�������س  ال�����ش��ري��ك  ج����وخ����ال، 
“فنت�شر �شوق” يف الإمارات، مت الرتكيز 
واأ�شار  ال��رق��م��ي.  ال�����ش��م��ول  زي�����ادة  ع��ل��ى 
النقبي اإىل ا�شطرار ال�شناعة امل�شرفية 
وال��ت��ك��ي��ف مع  اأ���ش��ال��ي��ب ج���دي���دة،  لتبني 
باأ�شرع  للعميل  امل��ت��غ��رية  الح��ت��ي��اج��ات 
طريقة ممكنة حال تف�شى الوباء. وقال 
امل�شرفية  الأع��م��ال  “اإن  ال�شاأن:  ه��ذا  يف 
النا�س جميعااً، وكان من ال�شروري  تهم 
ت��غ��ي��ري ج��م��ي��ع ع��م��ل��ي��ات��ن��ا، مب���ا يف ذلك 

طريقة  مع  لتتما�شى  واللوائح  القواعد 
العمل الرقمية”.

وم����ع ذل�����ك، مت��ك��ن م�����ش��رف الإم�������ارات 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة م���ن م��واك��ب��ة ال���ت���ح���دي، وزاد 
دور  لعب  ج��ان��ب  اإىل  الرقمية  ع��رو���ش��ه 
للدولة.  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ن��وي��ع  اأك���رب يف 
واأ�شار النقبي: “التزم امل�شرف بتوظيف 
ال�����ش��وق يف خم�شة  دره���م يف  م��ل��ي��ار   30
قطاعات رئي�شية �شيكون لها تاأثري على 

ال�شتدامة والتنمية”.
وناق�شت �شونيا جوخال التغيري يف قطاع 
اجلائحة.  ب�����ش��ب��ب  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ال�����ش��رك��ات 
ال�شركة  �شوق”،  “فنت�شر  واأط���ل���ق���ت 
الرائدة يف جمال راأ�س املال ال�شتثماري 

التعاون  جم��ل�����س  دول  يف  ت��ع��م��ل  وال���ت���ي 
للتكنولوجيا  ���ش��ن��دوق  اأول  اخل��ل��ي��ج��ي، 
 2021 ال���ع���ام  يف  امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل���ال���ي���ة 
ال���ق���ط���اع. ومع  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف حت�����ول 
امل��ن��ط��ق��ة، مثل  ح���ر����س احل���ك���وم���ات يف 
والإم����ارات،  ال�شعودية  العربية  اململكة 
�شركات  متكنت  البيئي،  النظام  لتعزيز 
مثل “فنت�شر �شوق” من بناء بيئة ميكن 
واأ�شافت:  فيها.  النمو  حتقيق  للنا�س 
�شرورة  اجل���ائ���ح���ة  م���ن  ت��ع��ل��م��ن��ا  “لقد 
اأر�س  على  ذلك  وراأينا  بالذكاء،  التحلي 

الواقع يف قطاع ال�شركات النا�شئة”.
ويف مناق�شة جذابة حول ت�شريع الرقمنة 
ناق�س  امل�شبوقة،  غري  التغيريات  ب�شبب 

املوؤ�ش�س  ال�شريك  هوغينكامب،  ديريك 
تكنولوجيز”  “بامفيوجن  ل�����ش��رك��ة 
ل�شركة  امل����ن����ت����دب  وال���ع�������ش���و  وامل�����ال�����ك 
الرائعة  الح���ت���م���الت  ليمتد”،  “يل 
ال���ب���ل���وك ت�شن  ت��ق��ن��ي��ة  ال���ت���ي حت��م��ل��ه��ا 
والعملت امل�شفرة، بالإ�شافة اإىل الذكاء 
البتكار. ومن جهة  لقيادة  ال�شطناعي 
اأخرى، �شلط علء عادل، نائب الرئي�س 
الأو�شط  ال�����ش��رق  ملنطقة  ال��ع��ام  وامل��دي��ر 
ال�شوء  “�شرينر”  �شركة  يف  واأف��ري��ق��ي��ا 
على البتكار يف قطاع الرعاية ال�شحية 
مدفوعة  ���ش��خ��م��ة  ث������ورة  ���ش��ه��د  ال������ذي 
“التفاعلت  وق������ال:  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا. 
املبا�شرة وجهااً لوجه �شتتحول اإىل �شيء 
مبثابة  الهجن  النهج  و�شيكون  جديد، 

القاعدة العامة”.
التكيف  على  وال��ق��درة  امل��رون��ة  اأن  ومب��ا 
الذي  ال��ع��ام  الأ���ش��ا���س  ت�شكلن  اأ�شبحتا 
تقوم عليه جميع ال�شرتاتيجيات، يجب 
دائمااً،  املقدمة  يف  التكنولوجيا  تاأتي  اأن 
واأن تكون مركز جميع احللول للتعامل 
مع امل�شكلت التي يفر�شها الوباء، وهو 
اجلانب الذي اأجمع عليه قادة ال�شناعة. 
وي��ح��ظ��ى امل��ن��ت��دى ب��ال��رع��اي��ة م���ن قبل 
جمموعة قوية من ال�شركاء، مبا يف ذلك 
جمموعة “اأديتيا بريل” الهندية براأ�س 
والبنك  دولر،  م��ل��ي��ار   45 ق����دره  م���ال 
“ات�شالت”،  و  “زاند”  الرائد  الرقمي 
و “�شي اإن بي �شي اأرابيا” )�شريك البث( 
و “هندو�شتان تاميز” و “خليج تاميز” 
و  ال��ب��ي��ان  وج���ري���دة  ديلي”  “م�شقط  و 
)ال�شركاء  “ويون”  و  يف”  ت���ي  “زي 

الإعلميون( ومنظمة اليوني�شيف.

- ابن طوق يبحث فر�صا جديدة للتعاون القت�صادي والتجاري مع مونتنيغرو
- التفاق على اأهمية تعزيز التعاون القائم يف جمال الطريان وخدمات

 النقل اجلوي وزيادة رحالت الطريان

كهرباء دبي: 35 % ن�ضبة الإجناز يف املحطة الكهرومائية يف حتا
•• دبي-وام:

اأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن و�شول 
الكهرومائية  املحطة  يف  الإجن����از  ن�شبة 
 35% اإىل  حتا  تنفذها يف منطقة  التي 
هذه  وت���ع���د   2021 دي�����ش��م��رب  ب��ن��ه��اي��ة 
منطقة  يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل  امل��ح��ط��ة 
بنحو  تقدر  با�شتثمارات  العربي  اخلليج 
و�شت�شل  دره�����م.  م��ل��ي��ون  و421  م��ل��ي��ار 
 250 اإىل  للمحطة  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة 
 1،500 ت��خ��زي��ن��ي��ة  ب�����ش��ع��ة  م���ي���ج���اوات 
حتى  اف��رتا���ش��ي  وبعمر  �شاعة  م��ي��ج��اوات 
80 عامااً. و�شتعتمد املحطة الكهرومائية 
يف اإنتاج الكهرباء على ال�شتفادة من املياه 
املخزنة يف �شد حتا و�شد اآخر علوي يجري 
اإن�شاوؤه يف املنطقة اجلبلية و�شت�شل كفاءة 
اإىل  الكهرباء  وتخزين  اإنتاج  عملية  دورة 
للطلب  ف��وري��ة  ا�شتجابة  م��ع   78.9%

على الطاقة خلل 90 ثانية.
وقال معايل �شعيد حممد الطاير الع�شو 
التنفيذي لهيئة كهرباء  الرئي�س  املنتدب 

ومياه دبي اإن الهيئة انتهت من �شق القناة 
1،200 مرت  املائية حتت الأر�س بطول 
لل�شد  الأول  اجل����دار  اإن�����ش��اء  اك��ت��م��ل  ك��م��ا 
37 مرتااً من اخلر�شانة  العلوي بارتفاع 

.RCC امل�شغوطة
واأ�شاف ياأتي م�شروع املحطة الكهرومائية 
بتقنية الطاقة املائية املخزنة يف حتا �شمن 
وتوجيهات  روؤي���ة  لتحقيق  الهيئة  جهود 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
لتحقيق  “رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي 
اأنحاء  تنمية �شاملة وم�شتدامة يف جميع 
اإم��ارة دبي وزي��ادة ن�شبة الطاقة النظيفة 
ال��ط��اق��ة يف دبي  وامل��ت��ج��ددة �شمن م��زي��ج 
حيث ن�شعى لتحقيق اأهداف ا�شرتاتيجية 
ومبادرة   2050 النظيفة  للطاقة  دب��ي 
احل��ي��اد ال��ك��رب��وين لإم�����ارة دب���ي 2050 
وتلبية  حتا  منطقة  تطوير  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
والجتماعية  ال��ت��ن��م��وي��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
فر�س  وت��وف��ري  والبيئية  والق��ت�����ش��ادي��ة 

عمل مبتكرة للمواطنن يف حتا.

واأ�شار اإىل اأن م�شروع املحطة الكهرومائية 
امل�شروعات  �شمن  ي��اأت��ي  حتا  منطقة  يف 
لتنويع  الهيئة  اأطلقتها  التي  وامل��ب��ادرات 
والنظيفة  املتجددة  الطاقة  اإنتاج  م�شادر 
التقنيات  خمتلف  ت�شمل  وال��ت��ي  دب��ي  يف 
املتاحة مبا يف ذلك الألواح الكهرو�شوئية 
وال���ط���اق���ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة امل����رك����زة واإن����ت����اج 
الهيدروجن الأخ�شر با�شتخدام الطاقة 

املتجددة اإ�شافة اإىل درا�شة م�شروع توليد 
الكهرباء من خلل ال�شتفادة من طاقة 

الرياح يف حتا.
واأكد معايل الطاير اأن الأعمال الإن�شائية 
يف املحطة الكهرومائية تت�شمن ا�شتخدام 
تقنيات احلفر  املبتكرة يف  الطرق  اأح��دث 
الظروف  لتلئم  واأمانااً  تطورااً  واأكرثها 
اجليولوجية ملنطقة حتا مع مراعاة اأعلى 

على  للحفاظ  ال��ع��امل��ي��ة  البيئية  امل��ع��اي��ري 
حممية حتا اجلبلية.

دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
اآخ��ري��ن يف حتا  رائ��دي��ن  تنفذ م�شروعن 
هما “قمة دبي اجلبلية” و”�شللت حتا 
امل�شاريع  هذه  �شت�شهم  حيث  امل�شتدامة” 
يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة ح��ت��ا ك��واح��دة م��ن اأبرز 

مناطق اجلذب ال�شياحي يف اإمارة دبي.
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اأ�صدرت اإعالنًا لتاأكيد التزامهم بدعم نهج الرتابط بني املياه والغذاء والطاقة

الإمارات والأردن وهولندا ت�ضت�ضيف قمة املياه والغذاء والطاقة يف اإك�ضبو 2020 دبي
وجهت دعوة اإىل حكومات العامل لالن�صمام اإليهم يف تعزيز ال�صتخدام امل�صتدام للموارد

•• دبي-وام:

اختتمت دولة الإمارات والأردن وهولندا 
والطاقة”،  وال��غ��ذاء  امل��ي��اه  “قمة  اأم�����س 
اأول قمة ثلثية من نوعها والتي اأقيمت 
اأ�شبوع  ك��ج��زء م���ن  ي��وم��ن  ع��ل��ى م����دار 
دبي،   2020 لإك�شبو  العاملية  الأه��داف 
بهدف تعزيز البتكار ملواجهة التحديات 

املرتبطة باملياه والغذاء والطاقة.
حممد  بنت  م��رمي  معايل  القمة  افتتح 
امل���ه���ريي وزي������رة التغري  ���ش��ع��ي��د ح�����ارب 
املهند�س  وم���ع���ايل  وال���ب���ي���ئ���ة،  امل���ن���اخ���ي 
حم���م���د ال���ن���ج���ار، وزي������ر امل����ي����اه وال�����ري 
�شرينماخر  لي�شجي  وم��ع��ايل  الأردين، 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  ال���ت���ج���ارة  وزي�����رة 
القمة  يف  و���ش��ارك  الهولندية،  التنموي 
افرتا�شيااً  فعالياتها  بع�س  اأقيمت  التي 
القطاعن  م�����ش��وؤويل  م��ن  وا�شعة  نخبة 
احل���ك���وم���ي واخل�����ا������س ومم���ث���ل���ون عن 

ال�شباب والقطاع الأكادميي.
والأردن  الإم����������ارات  دول������ة  واأ������ش�����درت 
على  للتاأكيد  ث��لث��ي��ااً  اإع��لن��ا  وه��ول��ن��دا 
ال���ت���زام���ه���م ب���دع���م ن��ه��ج ال����رتاب����ط بن 
معايري  وتعزيز  والطاقة  والغذاء  املياه 
وممار�شات ال�شتخدام امل�شتدام للموارد. 
كما وج��ه��ت ال���دول م��ن خ��لل الإعلن 
اإىل حكومات العامل مل�شاركتهم يف  دعوة 
تعزيز العمل يف جمال التكامل بن املياه 

والغذاء والطاقة.
ويحفز اإعلن الدول الثلث تبني دمج 
احللول العملية لتحديات املياه والغذاء 
وال���ط���اق���ة يف ع��م��ل��ي��ة ���ش��ن��اع��ة ال���ق���رار، 
وت�����ش��ري��ع ال��ت��ق��دم ن��ح��و حتقيق اأه���داف 
املتحدة.  ل�����لأمم  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اأملهم  امل�����ش��ارك��ون ع��ن  ال���ق���ادة  واأع�����رب 
انطلق  نقطة  القمة  ه��ذه  متثل  اأن  يف 
ن��ح��و امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود اجل��م��اع��ي��ة يف 
ال��ع��لق��ة بن  لتاأكيد  ال��دول��ي��ة  امل��ح��اف��ل 
امل��ي��اه وال��غ��ذاء وال��ط��اق��ة واإي��ج��اد حلول 

للتحديات املرتبطة بها.

ب����ن����ت حممد  وق�����ال�����ت م����ع����ايل م�������رمي 
التوقعات  ت�����ش��ري  ح���ن  “ يف  امل���ه���ريي: 
 10 �شيبلغ  ال��ع��امل  ���ش��ك��ان  ع���دد  اأن  اإىل 
تواجه   ،2050 ع��ام  يف  ن�شمة  مليارات 
متزايدة  �شغوطااً  احل��ال��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ات 
لتلبية الطلب املتنامي على موارد املياه 
ال�شغط  زي����ادة  دون  وال��ط��اق��ة  وال���غ���ذاء 
اإدراكنا  مع  ذل��ك  ويتزامن  البيئة.  على 
باأنه يف ال�شنوات الت�شع املقبلة �شيتوجب 
على العامل حتقيق اأهداف الأمم املتحدة 
للتنمية امل�شتدامة، ما يتطلب م�شاعفة 
ال��ت��ق��دم املحرز  ج��ه��ودن��ا يف ظ���ل م���دى 
حتى الآن والتاأثريات املتزايدة جلائحة 

كوفيد - 19”.
لي�شجي  م����ع����ايل  ق����ال����ت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن 
حتديات  ال��ع��امل  “ ي��واج��ه  �شرينماخر: 
والطاقة،  والغذاء  باملياه،  خا�شة  كبرية 
�شح  اأو  البحر  �شطح  م�شتويات  كارتفاع 
املتطرفة  امل��ن��اخ��ي��ة  وال���ظ���واه���ر  امل���ي���اه، 
ال��ن��اجت��ة ع��ن ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي، ونق�س 
كافة  التحديات على  توؤثر هذه  الغذاء. 

الدول، لذا يجب تعزيز العمل اجلماعي 
 “ لإي��ج��اد ح��ل��ول مبتكرة.” واأ���ش��اف��ت: 
الإم���ارات  ب��ن  الثلثي  التعاون  وميثل 
والأردن وهولندا مثالاً ملا ميكن حتقيقه 
من فوائد لكافة الأطراف عرب التعاون 
وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي، ف��دول��ت��ي الإم����ارات 
املياه  ���ش��ح  حت����دي  ت���واج���ه���ان  والأردن 
وي��ع��م��لن على اإي��ج��اد ح��ل��ول ذك��ي��ة لها، 
وال�شركات  للخرباء  ميكن  ال��ذي  الأم��ر 
عرب  ف���ي���ه  ت��دع��م��ه��م��ا  اأن  ال���ه���ول���ن���دي���ة 
ال��ن��اج��ح��ة، فعلي  خ��ربات��ه��ا وجت���ارب���ه���ا 
الثلث حاليااً  ال��دول  املثال تعمل  �شبيل 
لر�شد  ذكية  بيانات  ق��اع��دة  اإي��ج��اد  على 
وزراعة  لل�شرب،  املطلوبة  امل��ي��اه  كميات 
اخل�شروات يف الظروف املناخية احلالية 
التفاعل  اأن  موؤكدة  تطرفااً”،  الأك��رث  اأو 
والتعاون بن كافة القطاعات وبالأخ�س 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����س والأك����ادمي����ي يعد 
التحديات  هذه  ملواجهة  رئي�شا  متطلبا 
العاملية. من ناحيته قال معايل الدكتور 
�شالح اخلراب�شة، وزير الطاقة والرثوة 

“ يف العقود القادمة،  املعدنية الأردين: 
متزايدة  ك��م��ي��ات  اإىل  ال��ع��امل  ���ش��ي��ح��ت��اج 
ال��ن��م��و ال�شكاين  امل�����وارد. و���ش��ي��وؤدي  م��ن 
واأمناط احلياة احلالية والآثار الناجمة 
اأمن  ان���ع���دام  اإىل  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  ع���ن 
اأنحاء  جميع  يف  والطاقة  والغذاء  املياه 
العامل. واإنني لأرحب ب�شدة بهذه القمة، 
زيادة  اإىل  عليها  القائمون  يهدف  التي 
املرتابطة  ل��ل��ع��لق��ات  املجتمعي  ال��ف��ه��م 
الغذائي،  وال��ط��اق��ة والأم����ن  امل��ي��اه  ب��ن 
تدمج  التي  البتكارية  احللول  وتقدمي 
امل�شتمر  التعاون  القطاعات يف ظل  هذه 

بن بلداننا الثلثة”.
ومت تنظيم هذا احلدث بناء على جهود 
اأن�شئت  التي  الثلثية  العمل  جمموعة 
وهولندا  والأردن  الإم���ارات  بن  بالفعل 
يف حماولة لإظهار ما ميكن حتقيقه من 
والتعاون  واملعرفة  التكنولوجيا  خ��لل 
امل�شرتك. من خلل العمل بنهج تكاملي 
قائم على الأدلة والبيانات املتعلقة بهذه 
املوارد النادرة الثلثة، وميكن بعد ذلك 

اأوجه  لتحديد  البيانات  ه��ذه  ا�شتخدام 
امل��ي��اه وال���غ���ذاء والطاقة  ال��رتاب��ط ب��ن 
ل��ت��ع��زي��ز م�����ش��ت��وي��ات ال��ك��ف��اءة م��ن خلل 
تطويرها  مت  ال��ت��ي  ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة  الأداة 
لبيان املفا�شلت املحتملة عند التعامل 

مع خيارات متعددة.
ي�����وؤدي اإىل  اأن  ����ش���اأن ه����ذا ال��ن��ه��ج  وم����ن 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وو�شع  حت�����ش��ن احل������وارات 
وب��ال��ت��ايل تعظيم  ���ش��ي��ا���ش��ات م�����ش��ت��ن��رية 
الآثار املرغوبة ل�شتخدام املياه والغذاء 
والطاقة، كما �شي�شاهم يف و�شع �شيا�شات 
ت��ع��زز ال��و���ش��ول ال��ع��ادل اإىل امل����وارد من 
خلل �شمان فهم �شانعي القرار وهيئات 
الرقابة لعواقب كل �شيناريو. من جانب 
اآخر، يلبي هذا النهج احتياجات القطاع 
�شفافة  بيئة  تهيئة  خ��لل  م��ن  اخل��ا���س 
العامة،  لل�شيا�شات  ب��ه��ا  ال��ت��ن��ب��وؤ  مي��ك��ن 
متاحة  الرئي�شية  البيانات  تكون  حيث 
لل�شتفادة  امل�شاريع  لأ�شحاب  ب�شهولة 

منها يف خطط اأعمالهم.
واأكد امل�شاركون يف القمة اأي�شااً على الدور 
العمل  وت���رية  ت�شريع  يف  لل�شباب  امل��ه��م 
و�شياغة  ر���ش��م  اإ���ش��راك��ه��م يف  و����ش���رورة 
تعزز  التي  وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات 
امل�شتدامة  التنمية  اأه���داف  حتقيق  م��ن 
واأهداف اتفاقية باري�س للمناخ، فاإ�شراك 
ال�شباب اأمر بالغ الأهمية، لأن القرارات 
املتخذة اليوم فيما يتعلق بالنتقال اإىل 
الكربونية  النبعاثات  من  خاٍل  اقت�شاد 
���ش��ي��ك��ون ل��ه��ا ت��اأث��ري ط��وي��ل الأم����د على 

الأجيال القادمة.
وت�شمنت فعاليات القمة جل�شة مفتوحة 
لل�شباب من الإمارات والأردن وهولندا، 
الطرق  ح��ول  نقا�شات  ط��رح  خللها  مت 
اإجراءات  اتخاذ  اإىل  للدعوة  الإب��داع��ي��ة 
ب�شاأن احللول املبتكرة لأمن املياه والغذاء 
لل�شباب  حت��دي  ت�شمنت  كما  ال��ط��اق��ة، 
واقعية  بيئية  حم��اك��اة  من���اذج  لتطوير 
التاأثريات  وتقييم  اختبار  عربها  ميكن 

طويلة املدى لل�شيا�شات وتقييمها.

اتفاقية متويل بـ 200 مليون دولر بني �ضندوق 
م�ضدر لال�ضتثمار العقاري واأبوظبي الأول

•• اأبوظبي- وام:

العقاري  لل�شتثمار  م�شدر  ���ش��ن��دوق  خ��لل  م��ن  م�����ش��در،  مدينة  وق��ع��ت 
بنك  م��ع  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليون   200 بقيمة  مت��وي��ل  اتفاقية  الأخ�����ش��ر، 
ومتكينه  ال�شندوق  م�شاريع  حمفظة  تنمية  بهدف  وذل��ك  الأول،  اأبوظبي 

من اإجراء املزيد من ال�شتحواذات اجلديدة.
ويتوىل بنك اأبوظبي الأول مهام املنظم الرئي�شي املعتمد للقرو�س امل�شرتكة، 
ومن�شق القرو�س امل�شتدامة، والوكيل، ووكيل ال�شمانات، و�شاحب احل�شاب 
اأقيمت �شمن  ر�شمية  الإع��لن خلل مرا�شم  العملية. جاء  لهذه  امل�شريف 
ينعقد �شمن  الذي  امل�شتدام  للتمويل  اأبوظبي  الرابعة من ملتقى  ال��دورة 
فعاليات اأ�شبوع اأبوظبي لل�شتدامة، املن�شة العاملية التي ت�شت�شيفها �شركة 
التنمية  وت��رية  ت�شريع  على  وتركز  “م�شدر”  امل�شتقبل  لطاقة  اأبوظبي 
امل�شتدامة. وياأتي الإعلن بعد 12 �شهرااً من توقيع مدينة م�شدر وبنك 
الإمارات دبي الوطني اتفاقية لإدارة الأ�شول، وذلك لتوفري خدمات اإدارة 
ال�شتثمارات ل�شندوق “م�شدر” لل�شتثمار العقاري الأخ�شر، الأول من 
نوعه يف الإمارات العربية املتحدة. واأكد عبداهلل بالعلء، املدير التنفيذي 
العقاري  لل�شتثمار  م�شدر  �شندوق  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  م�شدر،  ملدينة 
الأخ�شر، على تنامي اهتمام امل�شتثمرين بفر�س ال�شتثمار امل�شوؤولة، ف�شلاً 
عن التوجه اإىل تقييم ال�شركات بناء على معايري حمددة ترتبط باملمار�شات 
�شندوق  م�شاريع  حمفظة  ان  اأو�شح  و  واحلوكمة.  والجتماعية  البيئية 
جتارية  عقارات  اأربعة  حاليااً  ت�شمل  الأخ�شر  العقاري  لل�شتثمار  م�شدر 
ووجهة  الرائد  امل�شتدام  العقاري  التطوير  م�شروع  م�شدر،  مدينة  �شمن 
البتكار والتكنولوجيا يف اأبوظبي ، ومن �شاأن التمويل الذي �شيوفره بنك 
العقارية  تنمية حمفظة م�شاريعه  ال�شندوق يف  ي�شاعد  اأن  الأول  اأبوظبي 
مدينة  �شمن  العقارات  من  املزيد  على  ال�شتحواذ  خ��لل  من  امل�شتدامة 
م�شدر، والتي �شتمكن عوائدها مدينة م�شدر من تزويد ال�شوق باملزيد من 
اإقامة م�شاريع م�شتدامة جديدة  امل�شتدامة، وذلك عرب  الأ�شول العقارية 

وموا�شلة عملية تو�شيع مدينة م�شدر يف امل�شتقبل.

مدير عام اآيرينا لـ »وام«: الهيدروجني 
الأخ�ضر ركيزة لتحقيق احلياد املناخي

•• دبي -وام:

اأكد فران�شي�شكو ل كامريا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة املتجددة “اآيرينا” 
اأن “الهيدروجن الأخ�شر” يوؤدي دورا حموريا يف م�شاعي الدول لتحقيق احلياد 
اأن دولة الإم��ارات نفذت مبادرات رائ��دة يف هذا ال�شدد يف  اإىل  املناخي .. م�شريا 
ظل ما متتلكه من م��وارد طبيعية و�شم�شية وف��رية وبنية حتتية قوية يف قطاع 

الطاقة.
اأعمال  افتتاح  خلل م�شاركته يف  “وام”  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  وق��ال يف حديث 
للطاقة  الدولية  الوكالة  اإن   ، دبي   2020 باإك�شبو  لل�شتدامة  اأبوظبي  اأ�شبوع 
اأج��ل تنفيذ مبادرتها  تعمل عن كثب مع دول��ة الإم��ارات من  “اآيرينا”  املتجددة 
ال�شرتاتيجية للحياد املناخي بحلول 2050 والتي جاء اإطلقها تتويجا للجهود 
والعمل على  املناخي  التغري  باإيجابية يف ق�شية  الإ�شهام  اإىل  الهادفة  الإماراتية 
حتويل التحديات يف هذا القطاع اإىل فر�س ت�شمن للأجيال القادمة م�شتقبل 
يعتمد على  العاملي  الطاقة  اأن م�شتقبل قطاع  فيه  �شك  واأ�شاف مما ل  م�شرقااً. 
يف  النمو  قيادة  يف  حموريا  دورا  الأخ�شر  الهيدروجن  ويلعب  املتجددة  الطاقة 
كما  للبيئة  �شديق  م�شتقبل  وبناء  بالعامل  الطاقة  من  النوع  ه��ذا  ا�شتخدامات 
يوفر فر�شا واعدة لكافة الدول من اأجل تاأمن امداداتها من الطاقة  واأ�شار اإىل 
اأبوظبي  اأ�شبوع  اأعمال  مع  تزامنا  اأ�شدرت  املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  اأن 
جيو�شيا�شية   “ عنوان  حتت  الأخ�شر  الهيدروجن  ح��ول  تقريرها  لل�شتدامة 
حتول الطاقة: عامل الهيدروجن” الذي توقعت خلله اأن يغطي الهيدروجن 
نحو 12 يف املائة من ا�شتخدامات الطاقة العاملية بحلول عام 2050، مدفوعااً 
بتبني طاقة �شفرية  البلدان  والتزامات  املناخي  التغري  ملكافحة  امللحة  باحلاجة 
وترية  ت�شريع  اأج��ل  من  مهما  عامل  ي�شكل  الهيدروجن  اأن  واأك��د  النبعاثات. 
العربية  الإم����ارات  مثل  ع��دة  دول  ب���داأت  وق��د  العاملي  الطاقة  ق��ط��اع  يف  التحول 
الأخ�شر وذلك  الهيدروجن  اقت�شاد  رائدة لتطوير  القيام مببادرات  املتحدة يف 
�شفرية  ط��اق��ة  منظومة  وتبني  املناخي  التغري  مكافحة  يف  امل��ه��م  ل���دوره  ن��ظ��را 
النبعاثات بتكلفة منخف�شة. وقال فران�شي�شكو ل كامريا اإن اجتماعات اجلمعية 
العامة للوكالة الدولية للطاقة املتجددة “اآيرينا” التي عقدت على مدار يومي 
15 و16 يناير اجلاري �شكلت اأول حدث دويل بارز يقام يف العامل عام 2022 
مناق�شة  ومت خللها  العمل”  اإىل  اللتزامات  “الطاقة من  �شعار  وج��اءت حتت 
موؤمتر  ومنها  العامل  يف  املا�شي  العام  عقدت  التي  العاملية  الفعاليات  خمرجات 

الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ب�شاأن تغري املناخ “كوب 26”.
واأ�شار اإىل اأن هناك العديد من التعهدات واللتزامات التي اأ�شدرتها الدول خلل 
هذه الجتماعات ومت بحث اآليات تنفيذها على اأر�س الواقع مبا ي�شهم يف تعزيز 

ون�شر حلول الطاقة املتجددة يف العامل.
ال�شادر عن  “توقعات حتولت الطاقة حول العامل”  اأنه وفقا لتقرير  ي�شار اإىل 
العاملي بحلول عام  الطاقة  ب�شكل كامل من نظام  الكربون  اإزال��ة  ف��اإن  “اآيرينا” 
 1.5 ارتفاع درج��ات احل��رارة عند  2050 مبا يتما�شى مع حتقيق ه��دف وق��ف 
درجة مئوية تتطلب خف�س النبعاثات املرتبطة بالطاقة ب�شورة �شريعة وحادة 
خلل هذا العقد. ووفقا للتقرير فاإنه بحلول عام 2030 يجب اأن ي�شل اإجمايل 
قدرة الطاقة املتجددة العاملية اإىل 10700 جيجاواط اأي حوايل اأربعة اأ�شعاف 
القدرة احلالية وقد �شجل العامل يف العام املا�شي رقمااً قيا�شيااً يف توليد الطاقة 
عن  املائة  يف   50 تقارب  بزيادة  اأي  جيجاواط   260 يبلغ  املتجددة  امل�شادر  من 

الرقم ال�شابق.

غرفة جتارة دبي ت�صلط ال�صوء على مبادرات UPS �صمن �صل�صلة فيديوهات مبادرة الطريق اإىل اإك�صبو 2020 دبي

اآلن ويليامز: اإك�ضبو 2020 دبي يعد فر�ضة ل�ضتعرا�ص م�ضتقبل قطاع اخلدمات اللوج�ضتية
•• دبي-الفجر:

�شمن �شل�شلة فيديوهات مبادرة “الطريق 
اإىل اإك�شبو 2020” التي اأطلقتها غرفة 
جتارة دبي، ل�شتعرا�س م�شاركة جمتمع 
اأطلقت  دب��ي،   2020 اإك�شبو  الأعمال يف 
ال�شل�شلة  �شمن  ج��دي��د  ف��ي��دي��و  ال��غ��رف��ة 
رئي�س  ن��ائ��ب  وي��ل��ي��ام��ز،  اآلن  ي�شت�شيف 
 2020 اإك�شبو  معر�س  وعمليات  رعاية 
عن  فيه  يتحدث  حيث   ،UPS يف  دب��ي 

روؤيته وتوقعاته للحدث الدويل.
وت���ه���دف غ���رف���ة جت�����ارة دب����ي م���ن خلل 
 ”2020 اإك�شبو  اإىل  “الطريق  �شل�شلة 
التي  ال��ف��ّع��ال��ة  ال��و���ش��ائ��ل  ا�شتعرا�س  اإىل 
�شيحقق اإك�شبو 2020 دبي من خللها 
التوا�شل بن جمتمعات الأعمال املحلية 
قادة  نخبة من  ا�شت�شافة  والعاملية، عرب 
و�شّناع قرار جمتمع الأعمال وال�شركات 
لت�شليط  ال���دول���ة،  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال���رائ���دة 
من  يتوقعونه  وم��ا  روؤاه����م  على  ال�����ش��وء 
على  وال���ت���ع���رف  دب�����ي،   2020 اإك�����ش��ب��و 
تفا�شيل م�شاركاتهم يف احلدث العاملي.  

رعاية  رئي�س  نائب  ويليامز،  اآلن  وق��ال 
2020 دبي  اإك�����ش��ب��و  وع��م��ل��ي��ات م��ع��ر���س 
 2020 اإك�����ش��ب��و  “يرفع   :”UPS يف 
ال���ع���ق���ول و�شنع  ���ش��ع��ار )ت���وا����ش���ل  دب����ي 

بالن�شبة  فر�شة  اأنها  واأعتقد  امل�شتقبل(، 
هذا  لروؤية  اإك�شبو  اإىل  القادمن  ل��ل��زّوار 
يف  لنا  وبالن�شبة  عملي.  ب�شكل  ال�شعار 
UPS، فاإن هذا احلدث يوفر لنا فر�شة 
ل�شتعرا�س م�شتقبل القطاع اللوج�شتي؛ 
اأن  ذل��ك، يجب علينا  اأج��ل حتقيق  وم��ن 
ال�شراكات  خ����لل  م���ن  ج��ه��ودن��ا  ن���وح���د 
اجلهات  م����ن  ال���ع���دي���د  م����ع  وال����ت����ع����اون 
املختلفة، التي هي جزء من عائلة اإك�شبو، 
امل�شاركة،  وال����دول  احل��ك��وم��ات،  وم��ن��ه��ا: 
معهم  نعمل  الذين  الآخ���رون  وال�شركاء 

من خلل الربنامج اخلا�س بنا”. 
واأ�شاف: “منذ البداية، اأردنا اأن ين�شجم 
 2020 “اإك�شبو  م���ع   UPS ب��رن��ام��ج 
اخلا�شة  دب����ي  ح��ك��وم��ة  وخ���ط���ِط  دبي” 
ولدينا  امل�شتقبل.  اأج��ل  من  بال�شتدامة 
احلياد  اإىل  ال��و���ش��ول  يف  ي��ت��م��ث��ل  ه����دٌف 
وكل   .2050 ع����ام  ب��ح��ل��ول  ال���ك���رب���وين 
الربنامج  ذلك  به من خلل  نقوم  �شيء 
ي�شتعر�س م�شتقبل اللوج�شتيات، واإثبات 
قدرتنا على اأن نكون �شريكااً فاعلاً لدولة 
الإمارات، واأي�شااً للقطاع الذي نعمل فيه 
وللبيئة. وهنالك اأمثلة على ذلك، ومنها 
و�شول دراجاتنا الكهربائية، التي تعترب 
نظام  بف�شل  ك��ام��ل؛  ب�شكل  م�����ش��ت��دام��ة 
�شحن يعمل بالطاقة ال�شم�شية م�شتفيدااً 

م��ن ال�شم�س يف دب��ي، وه��ذه امل��رة الأوىل 
بالن�شبة ل�شركتنا التي يكون لديها فعليااً 
دراجات كهربائية تعتمد م�شادر الطاقة 
البديلة، ونحن �شعداء وفخورون بذلك. 
وقد اعتدنا على ا�شتخدام املركبات، مثل 
ممت  �شُ ال��ت��ي  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  ال����دراج����ات 
املن�شاآت  لأج���واء  �شديقة  بيئة  يف  لتعمل 
ومراكز املدن؛ وبدون انبعاثات كربونية، 
ول  منخف�س،  �شجيج  ب��اإ���ش��دار  وتت�شم 

ت�شبب اأي ازدحام مروري”. 
اأخرى نحاول  “هنالك طريقة  واأ�شاف: 
اأن نعمل فيها مع دولة الإمارات العربية 
يف  ت��ت��م��ث��ل  اأه���داف���ه���ا؛  لتحقيق  امل��ت��ح��دة 
بنا،  اخل��ا���ش��ة  امل�شتقبل(  )غ��اب��ة  م��ب��ادرة 

والتي نقوم من خللها بزراعة 10 اآلف 
�شجرة لإك�شبو 2020 دبي. ونقوم بذلك 
بالعملء؛  من خلل جمال�شنا اخلا�شة 
ي��ق��وم زائ���ر ب�شحن طرد،  ف��ف��ي ك��ل م���رة 
نقوم بتعوي�س الكربون الناجت عن عملية 
النقل، واأي�شااً نقوم بزراعة �شجرة. حيث 
ال�شجرة  لزراعة  اخليار  باإعطائهم  نقوم 
يف الإمارات؛ اأو الهند، اأو جنوب اأفريقيا، 
اأو كينيا، اأو نيجرييا، اأو اليابان. وي�شرين 
زرعت  ���ش��ج��رة   750 اأول  اإن  اأق����ول:  اأن 
“اإيه.  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  ه��ن��ا يف الإم�������ارات، 
حيث  حملية،  منظمة  وه��ي  جي”،  اإي���ه. 
لدينا 350 موظفااً مع عائلتهم. وقبل 
اأ�شابيع قليلة قمنا بزراعة بع�س الأ�شجار 
يف �شحراء القدرة، وكانت جتربة مذهلة، 
وهي بداية جيدة بالفعل لربنامج )غابة 

امل�شتقبل( اخلا�شة بنا”. 
ع��ل��ى هذه  اآخ����ُر  رائ����ع  “مثال  واأ����ش���اف: 
نقوم  ال����ذي  ال��ع��م��ل  يف  يتمثل  ال�����ش��راك��ة 
ب��ه م��ع غ��رف��ة جت���ارة دب���ي. ففي املوؤمتر 
الثاين ع�شر لغرف التجارة العاملية التي 
دبي  جت��ارة  غرفة  مع  بال�شراكة  عقدتها 
UPS ال�شريك اللوج�شتي  كانت �شركة 
الر�شمي. وقمنا باإ�شدار كتّيب لوجي�شتي 
لأكرث من 100 دولة م�شاركة للطلع 
بنجاح  دب���ي  اإىل  ال���ش��ت��رياد  كيفية  ع��ل��ى 

م��ع غرفة  اأي�����ش��ااً  ك��م��ا عملنا  و���ش��ه��ول��ة. 
موا�شلة  بكيفية  يتعلق  فيما  دبي  جت��ارة 
دبي لتكون مركزااً عامليااً للتجارة، ونعمل 
على م�شتويات عديدة مع الغرف لإيجاد 
ذل��ك يف  ا�شتمرار  ل�شمان  ج��دي��دة  ط��رق 

امل�شتقبل”. 
زي����ارة  اإىل  اجل��م��ي��ع  “اأدعو  واأ������ش�����اف: 
مذهل،  م��ك��ان  اإن���ه  دب���ي.   2020 اإك�شبو 
خمتلف  م��ن  ب��ل��دااً،   192 يجتمع  ح��ي��ث 
اأنحاء العامل يف مكان واحد. اإنها فر�شة 
مو�شوعات  يف  والن����خ����راط  ل��ل��ت��وا���ش��ل 
كما  والتنقل،  ال���ش��ت��دام��ة،  م��ث��ل:  مهمة 
���ش��خ�����س يزور  ال��ع��م��ر لأي  ف��ر���ش��ة  اأن���ه���ا 
ميكنها  ال��ت��ي   UPS م��ث��ل  ال�����ش��رك��ات، 
ليزور  اللوج�شتيات،  م�شتقبل  ا�شتعرا�س 
اأي�������ش���ااً اأج���ن���ح���ة ال������دول امل��خ��ت��ل��ف��ة التي 
ت�شّكل  للم�شتقبل. كما  روؤيتها  ت�شتعر�س 
2020 دبي فر�شة للزوار  اإك�شبو  زي��ارة 
امل�شتوى  ع��ل��ى  وال��ت��ف��اع��ل  ل���لن���خ���راط 

ال�شخ�شي مع الأجواء املذهلة”. 
دب��ي، �شريك تكامل  وتلعب غرفة جت��ارة 
دبي،   2020 لإك�شبو  الر�شمي  الأعمال 
مع  ال�����ش��راك��ات  حتفيز  يف  حم��وري��ااً  دورااً 
جم��ت��م��ع الأع���م���ال ال��ع��امل��ي خ���لل فرتة 
ال��دويل، التي متتد ل�شتة  اإقامة احل��دث 

اأ�شهر. 

•• اأبوظبي-وام:

وقعت دائرة الطاقة يف اأبوظبي اأم�س خلل 
اأبوظبي  اأ���ش��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
ب�شاأن  تفاهم  مذكرة   2022 لل�شتدامة 
برنامج “اإعادة تاأهيل املباين لتح�شن كفاءة 
الطاقة واملياه” مع �شت جهات حكومية يف 
الإمارة هي دائرة البلديات والنقل، ودائرة 
ودائرة  ال�شحة،  ودائ��رة  واملعرفة،  التعليم 
تنمية املجتمع، و اأبوظبي خلدمات الطاقة 
الهمم.  لأ���ش��ح��اب  العليا  زاي���د  موؤ�ش�شة  و 
اأبوظبي  تقوم  التفاهم،  مذكرة  ومبوجب 
لكل  اخل��دم��ات  بتقدمي  الطاقة  خل��دم��ات 
وتنفيذ  امل�شاركة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 
وت���ق���دمي خ��ربت��ه��ا يف جمال  ال���ربن���ام���ج، 
من  ع��دد  وتدريب  الطاقة،  كفاءة  خدمات 
احلكومية  ل��ل��ج��ه��ات  ال��ت��اب��ع��ن  امل��وظ��ف��ن 

لنقل املعرفة واخلربات.
على  العمل  التفاهم  مذكرة  تت�شمن  كما 
39 ب�شكل  تنفيذ برنامج تاأهيل املباين ال� 
ن��اج��ح، وت��وف��ري ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات من 
ق��ب��ل اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ح���ول م�شتويات 
يف  واحل��ال��ي��ة  ال�شابقة  ال��ط��اق��ة  ا�شتهلك 
املباين، بجانب البيانات املتعلقة بالأنظمة 
الو�شول  وت�شهيل  والعمليات،  واخل��دم��ات 
تنفيذ  اإىل  بالإ�شافة  املختارة،  املباين  اإىل 

قبل  م��ن  ب��ه��ا  امل��و���ش��ى  ال�شيانة  اإج�����راءات 
اأب��وظ��ب��ي خل���دم���ات ال��ط��اق��ة، ال��ت��ي متثل 
يف  وت�شاهم  الطاقة  على  احلفاظ  تدابري 
تقليل ال�شتهلك الكلي للطاقة يف خمتلف 

اجلهات امل�شاركة يف مذكرة التفاهم.
املهند�س  م���ع���ايل  ال���ت���وق���ي���ع  ح���ف���ل  ���ش��ه��د 
الطاقة  دائرة  املرر، رئي�س  عوي�شة مر�شد 
املهند�س  ���ش��ع��ادة  ب��ح�����ش��ور  اأب���وظ���ب���ي..  يف 
اأحمد حممد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة 
يف اأبوظبي و�شعادة عبد اهلل ال�شاهي، وكيل 
دائ�����رة ال��ب��ل��دي��ات وال��ن��ق��ل و���ش��ع��ادة عامر 
واملعرفة يف  التعليم  دائرة  احلمادي، وكيل 
اأب��وظ��ب��ي، و���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ج��م��ال حممد 
اأبوظبي  ال�����ش��ح��ة  دائ�����رة  وك��ي��ل  ال��ك��ع��ب��ي، 
احلميدان  ال��ع��ايل  عبد  اهلل  عبد  و���ش��ع��ادة 
الأمن العام ملوؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب 
الهمم و�شعادة املهند�س حمد علي الظاهري 
حممد  وخالد  املجتمع  تنمية  دائ��رة  وكيل 
ل�”اأبوظبي  التنفيذي  الرئي�س  القبي�شي 

خلدمات الطاقة”.
وتهدف املذكرة اإىل حتقيق اأهداف برنامج 
اإعادة تاأهيل املباين يف تنفيذ ا�شرتاتيجية 
اإمارة اأبوظبي لإدارة جانب الطلب وتر�شيد 
عام  اإطلقها  التي مت   - الطاقة  ا�شتخدام 
ا�شتهلك  خ��ف�����س  اإىل  وت���ه���دف   2019
بن�شبة  وامل���ي���اه   22% بن�شبة  ال��ك��ه��رب��اء 

– وذلك عرب   2030 %32 بحلول عام 
للجهات  تابعا  حكوميا  مبنى   39 حتديد 
تاأهيلها  لإع��ادة  اأع��له  املذكورة  احلكومية 
الكهرباء  م��ن  ال��ك��ل��ي  ا�شتهلكها  وتقليل 
وامل��ي��اه م��ن خ��لل اع��ت��م��اد ت��داب��ري تر�شيد 

الطاقة.
وقال �شعادة املهند�س اأحمد حممد الرميثي 
وكيل دائرة الطاقة اإن دائرة الطاقة ت�شعى 
اأجل  من  املعنية  اجلهات  كافة  اإ�شراك  اإىل 
“ا�شرتاتيجية  اأهداف  امل�شاهمة يف حتقيق 

ا�شتخدام  وت��ر���ش��ي��د  ال��ط��ل��ب  ج��ان��ب  اإدارة 
اإعادة  برنامج  تفعيل  خلل  من  الطاقة” 
ال�شرتاتيجية،  من  املنبثق  املباين  تاأهيل 
�شي�شاهم يف خلق منظومة مباين  ما  وهو 
اأبوظبي  روؤى  وت���دع���م  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ���ش��دي��ق��ة 
ال�شرتاتيجية نحو م�شتقبل اأكرث ا�شتدامة 

يف جميع القطاعات احليوية”.
واأ�شاف : “نثق يف قدرتنا كفريق عمل واحد 
اأب��وظ��ب��ي على خلق من���وذج عمل  اإم����ارة  يف 
ال�شتدامة،  وت��رية  ت�شريع  اأج��ل  م��ن  رائ��د 

ال��ط��اق��ة وتقليل  خ��ا���ش��ة يف جم���ال ك��ف��اءة 
ال�شتهلك، وهو ما �شيدعم م�شاعي قطاع 
الطاقة يف الإمارة نحو احلفاظ على املوارد 
جهود  يف  وامل�شاهمة  الهدر  من  الطبيعية 
احلفاظ على البيئة”. من جانبه، اأكد عبد 
اهلل ال�شاهي، وكيل دائرة البلديات والنقل، 
با�شتمرار  تعمل  اأبوظبي  حكومة  اأن  على 
يف  ال�شتدامة  معايري  اأع��ل��ى  تطبيق  على 
كافة عملياتها، من خلل العمل امل�شرتك 

مع كافة اجلهات املتخ�ش�شة. 

دائرة الطاقة تتعاون مع 6 جهات يف اأبوظبي لإعادة تاأهيل 39 مبنى لتح�ضني كفاءة الطاقة واملياه
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خالل ا�صتقبال وزيرة خارجية جمهورية اأ�صتونيا

غرفة ال�ضارقة ت�ضت�ضرف بناء �ضراكة اقت�ضادية م�ضتدامة بني ال�ضارقة واأ�ضتونيا
•• ال�سارقة-الفجر:

ال�شارقة  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  بحثت 
م��ع وف���د رف��ي��ع امل�����ش��ت��وى م��ن جمهورية 
اأ�شتونيا، �شبل تعزيز ال�شراكة القت�شادية 
بيئة  واآف��اق دعمها وتطورها، مبا يخدم 
الأعمال بن البلدين ال�شديقن، علوة 
على تبادل وجهات النظر حول عدد من 
ذات  الثنائية  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل�����ش��ت��ج��دات 

الهتمام امل�شرتك.
جتارة  غرفة  ا�شتقبال  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
و�شناعة ال�شارقة اأم�س الأول )الثلثاء( 
مل���ع���ايل اإي���ف���ا م���اري���ا ل��ي��م��ي��ت��ي�����س وزي����رة 
والوفد  اأ�شتونيا  جمهورية  يف  اخلارجية 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي وال���ت���ج���اري امل���راف���ق لها، 
ا�شتقبالهم �شعادة عبد اهلل  حيث كان يف 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ع��وي�����س  �شلطان 
و�شعادة  ال�شارقة،  و�شناعة  جتارة  غرفة 
ب��وخ��اط��ر النائب  ال��رح��م��ن  ول��ي��د ع��ب��د 
الثاين لرئي�س الغرفة، وعدد من اأع�شاء 
حممد  و���ش��ع��ادة  ال��غ��رف��ة،  اإدارة  جمل�س 
ع��ام غرفة  العو�شي مدير  اأم��ن  اأح��م��د 
م�شاعد  �شطاف  العزيز  وعبد  ال�شارقة، 

والأعمال،  الت�شال  لقطاع  العام  املدير 
ال�شارقة  م��رك��ز  م��دي��ر  اجل�����اري  وع��ل��ي 
مديري  م��ن  وع���دد  ال�����ش��ادرات،  لتنمية 

الإدارات وموظفي الغرفة.
الأعمال  بيئة  ا�شتعرا�س  اللقاء  و�شهد 
امل���ت���ط���ورة وال����داع����م����ة ل��ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
الفر�س  وا����ش���ت���ك�������ش���اف  ال���ب���ل���دي���ن  ك����ل 
مناق�شة  جانب  اإىل  املتاحة،  القت�شادية 
القت�شادية  امل����و�����ش����وع����ات  م����ن  ع�����دد 
ت�شهم  ال��ت��ي  امل�������ش���رتك،  اله���ت���م���ام  ذات 
التجاري  ال����ت����ع����اون  ع����لق����ات  دف�����ع  يف 
وال���ش��ت��ث��م��اري وال�����ش��ن��اع��ي ب���ن اإم����ارة 
ال�شارقة وجمهورية اأ�شتونيا اإىل مراحل 
متقدمة، من خلل اإيجاد قنوات توا�شل 
البلدين،  كل  الأعمال يف  بن جمتمعي 
على  للتفاق  اأمامهم  الفر�شة  واإت��اح��ة 
الواعدة خلل  الآف��اق  ذات  ال�شتثمارات 

املرحلة املقبلة.

فر�ض واعدة 
العوي�س  �شلطان  اهلل  عبد  �شعادة  ورحب 
اأن دول���ة  ب���ال���وف���د الأ����ش���ت���وين، م����وؤك����دا 
على  ال�شارقة  واإم����ارة  عموما  الإم����ارات 

وجه اخل�شو�س يجمعهما علقات قوية 
اأن  اإىل  م�شريا  اأ�شتونيا،  جمهورية  م��ع 
املا�شية  الأ���ش��ه��ر  خ��لل  �شهدت  ال��غ��رف��ة 
من  العديد  م��ع  ر�شمية  ل��ق��اءات  تنظيم 
امل�شوؤولن الأ�شتونين والوفود التجارية، 
تكللت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الرابطة 
املعلومات  ل�����ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  الأ����ش���ت���ون���ي���ة 
التعاون  تعزيز  عن  ف�شل  والت�شالت، 
تبادل اخل��ربات مبا يحقق  والعمل على 
اجلانبن،  لكل  الأعمال  قطاع  تطلعات 
الت�شهيلت  على  اإط��لع��ه��م  ج��ان��ب  اإىل 
ال�شارقة  اإم����ارة  تقدمها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
ال�شتثمار  يف  الراغبن  الأعمال  لرجال 
تعد  ال�شارقة  اإم���ارة  اأن  اإىل  لفتا  فيها، 
به  تتمتع  مل��ا  متميزة  ا�شتثمارية  وج��ه��ة 
من تنوع اقت�شادي، وموقع جغرايف هام، 
وت�شريعات وقوانن منظمة، وت�شهيلت 
حكومية، ومناطق حرة، وموانئ حديثة، 

وفر�س ا�شتثمارية واعدة.
واأع����رب ال��ع��وي�����س، ع��ن اأم��ل��ه ب���اأن ي�شكل 
اللقاء انطلقة جديدة وواع��دة يف  ه��ذا 
م�شرية بناء �شراكة اقت�شادية م�شتدامة 
اأن هناك  واأ�شتونيا، موؤكدا  ال�شارقة  بن 

التعاون،  املزيد من  اآفاقا رحبة لتحقيق 
ال�شتثمارية  القطاعات  اأح��د  يف  ل�شيما 
)تكنولوجيا  قطاع  وه��و  عامليا  ال��واع��دة 
املعلومات والت�شالت(، خا�شة واأن دولة 
القت�شادات  بن  من  تعد  اأ�شتونيا  مثل 
الأوروب��ي��ة الأ���ش��رع من��وا وذات اخلربات 
الرقمي  البتكار  يف  والناجحة  الطويلة 

واقت�شاد املعرفة.

امتيازات ا�صتثنائية
بح�شن  ليميتي�س،  م��اري��ا  اإي��ف��ا  واأ����ش���ادت 
اإعجابها  م��ب��دي��ة  ال���ش��ت��ق��ب��ال،  وح���ف���اوة 
ال�شديد باخلدمات املبتكرة التي تقدمها 
الغرفة لأع�شائها، ف�شل عن المتيازات 
للم�شتثمرين  امل��م��ن��وح��ة  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
الأج���ان���ب، م��وؤك��دة ح��ر���س ب��لده��ا على 
مع  الثنائية  ال��ع��لق��ات  اأوا����ش���ر  تعميق 
ال�شارقة  واإم���ارة  الإم����ارات عموما  دول��ة 
ع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���س، م�����ش��رية اإىل اأن 
لأ�شتونيا  �شريك جت��اري مهم  الإم���ارات 
لتعزيز  من�شة  �شتوفر  الزيارة  هذه  واأن 
العام واخلا�س  القطاعن  العلقات مع 
اآفاق  يف ال�شارقة، واأن هناك العديد من 

القطاعات  من  عدد  يف  الواعدة  التعاون 
واملجالت ذات الهتمام امل�شرتك، والتي 
ن�����ش��ع��ى ل���ل����ش���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا مب����ا يحقق 

م�شالح البلدين ال�شديقن.
واأعرب اجلانبن عن رغبتهما يف تعزيز 
مع  والق��ت�����ش��ادي��ة،  التجارية  ال��ع��لق��ات 
مثل  املتقدمة  القطاعات  على  الرتكيز 
ال�شطناعي،  وال����ذك����اء  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
العلمي  وال��ب��ح��ث  امل���ع���ل���وم���ات،  وت��ق��ن��ي��ة 
وال�شحة، كما اتفق الطرفان على تنظيم 
زيارات وملتقيات يف الوقت القريب بن 
جمتمعي الأعمال لعقد تفاهمات جتارية 
موا�شلة للجهود العملية لتوثيق علقات 
التعاون وا�شتك�شاف فر�س جديدة خلل 
وزيرة  معايل  واطلعت  املقبلة.  املرحلة 
اخلارجية الأ�شتونية والوفد املرافق لها 
خلل جولة يف كافة مرافق الغرفة، على 
لأع�شائها،  تقدمها  التي  اخلدمات  اأهم 
املعر�س  اأج��ن��ح��ة  ���ش��م��ل��ت اجل���ول���ة  ك��م��ا 
املحلية،  ال�شناعية  للمنتجات  ال��دائ��م 
امل���ب���ادرات وال��ربام��ج التي  وت��ع��رف��وا اإىل 
جمتمع  ورعاية  لدعم  الغرفة  طرحتها 

الأعمال يف الإمارة.

الفجرية للموارد الطبيعية ت�ضتعر�ص جهودها يف 
ال�ضتدامة خالل القمة العاملية لطاقة امل�ضتقبل

•• اأبوظبي-وام:

حتت  م�شاركتها  خ��لل  الطبيعية  للموارد  الفجرية  موؤ�ش�شة  ا�شتعر�شت 
امل�شتقبل  العاملية لطاقة  للقمة   14 ال�  ال��دورة  الفجرية يف  مظّلة حكومة 
و ذلك �شمن اأ�شبوع اأبوظبي للإ�شتدامة 2022 ، اأبرز جهودها يف جمال 
تواكب قطاع  التي  الرائدة  م�شاريعها  و  املتنوعة  مبادراتها  و   ، ال�شتدامة 
ال�شتدامة و دورها نحو م�شاريع الطاقة و احللول البديلة امل�شتخدمة يف 
القطاع التعديني بامارة الفجرية و قال �َشعادة املهند�س علي قا�شم املدير 
 ، املوؤ�ش�شة  راأ�س قائمة اهتمامات  تاأتي على  اإن ال�شتدامة  العام للموؤ�ش�شة 
حيث ت�شرت�شد يف ُخططها بروؤى القيادة الر�شيدة لإطلق مبادرات تهدف 
والجتماعية  القت�شادية  الثلثة  باأبعادها  ال�شتدامة  دعائم  تر�شيخ  اإىل 
والبيئية �شمن اإطار موؤ�ش�شي ومنظومة متكاملة ل�شمان ا�شتدامة النتائج 
ي�شّكل فر�شةاً  ال��ذي  امل�شاركة يف هذا احل��دث  املوؤ�ش�شة على  واأك��د حر�س   .
متجددة لإلقاء ال�شوء على اأبرز الإجنازات التي حققتها املوؤ�ش�شة يف جمال 
ال�شتدامة و التزامااً منها بتقدمي احللول املبتِكرة باأيدي وكوادر موؤهلة و 
اأنظمة تقنية متطورة لدعم م�شرية التنمية يف اإمارة الفجرية ، بالإ�شافة 
ال�شتدامة  موا�شيع  ح��ول  امل�شاركن  م��ع  اخل���ربات  و  املعرفة  ت��ب��ادل  اإىل 
املتعددة مبا يخدم روؤية و اأجندة الإمارات اخل�شراء بالتعاون مع ال�شركاء 

ال�شرتاتيجين لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.

جمموعة دبي للجودة تنتخب جمل�ص اإدارتها افرت�ضيا 
•• دبي -وام:

نظمت جمموعة دبي للجودة لأول مرة يف تاريخها انتخابات جمل�س الإدارة 
هزاع  الدكتور  توىل  عن  واأعلنت  الإنرتنت  �شبكة  عرب  افرتا�شيا  اجلديد 
اأع��وام مقبلة  املجموعة لفرتة ثلث  اإدارة  رئا�شة جمل�س  النعيمي  خلفان 
ال�شنوي  ال��ع��ام  2024 وذل���ك يف الج��ت��م��اع  ع���ام  2022 ح��ت��ى  ع���ام  م��ن 

الفرتا�شي.
 ، للمجموعة  العام  املدير  �شمرية حممد   - الجتماع  وا�شتعر�شت -خلل 
املركز املايل عن ال�شنة املالية 2021 واأبرزت اإجنازات املجموعة التي حققها 
جمل�س الإدارة ال�شابق برئا�شة املهند�س ح�شن عمر على مدار الثلثة اأعوام 
ال�شابقة ومنها تعديل نهج وا�شرتاتيجية وروؤية املجموعة لت�شبح ال�شريك 
وامل�شي  املنطقة  م�شتوى  على  والبتكار  والتميز  اجل��ودة  الرائد يف جمال 
نحو التحول الرقمي لكافة الأن�شطة حيث اعتمدت املجموعة التكنولوجيا 
اإىل من�شات الربامج  التقليدي  الرقمية بنقل كافة املعاملت من النظام 

ال�شحابية عرب النرتنت وحتويل املجموعة اىل من�شة رقمية.
ويف ختام الجتماع ال�شنوي مت الإعلن عن نتائج العملية النتخابية و�شمل 
2022-2024 كل من:  للفرتة  الإدارة اجلديد  اأع�شاء جمل�س  ت�شكيل 
للجودة  دبي  اإدارة جمموعة  رئي�س جمل�س  النعيمي  الدكتور هزاع خلفان 
الفهيم  الكرمي  عبد  اأحمد  احلكومي  للتميز  دب��ي  لربنامج  العام  املن�شق 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة نائب رئي�س التجزئة واأفينيو مركز دبي 
املايل العاملي  �شيف علي حممد علي ال�شحي الأمن العام للمجموعة املدير 
التنفيذي للمجموعة خلدمات ال�شركات وال�شكوك الوطنية وم�شعل علي 
النقبي املدير املايل للمجموعة املدير املايل ل�شركة دبي للكابلت - دوكاب 
عامر بن اأحمد ع�شو جمل�س اإدارة املجموعة املدير الإداري ل�شركة كنوف 
ال�شرق الأو�شط والهند  مو�شى طارق خوري ع�شو جمل�س اإدارة املجموعة 
الإ�شلمي  دب��ي  بنك  يف  الداخلي  ال�شرعي  التدقيق  لق�شم  الرئي�س  نائب 
رحاب لوتاه ع�شو جمل�س اإدارة املجموعة نائب الرئي�س التنفيذي لل�شكوك 
الوطنية عادل حممد يو�شف ع�شو جمل�س اإدارة املجموعة حملل اأول بق�شم 

ال�شرتاتيجية والتطوير املوؤ�ش�شي للدرا�شات ال�شرتاتيجية يف اأدنوك.

م�ضدر توقع اتفاقية مع كوزمو انرجي ل�ضتك�ضاف 
فر�ص تطوير م�ضاريع طاقة متجددة يف اليابان

•• اأبوظبي- وام:

اإحدى ال�شركات العاملية  اأعلنت �شركة اأبوظبي لطاقة امل�شتقبل “م�شدر”، 
“كوزمو  اتفاقية مع  اأم�س عن توقيع  املتجددة،  الرائدة يف جمال الطاقة 
وذلك  اليابان،  يف  الطاقة  �شركات  كربى  اإح��دى  كو”،  هولدينجز  انرجي 
ل�شتك�شاف فر�س تطوير م�شاريع طاقة متجددة ت�شمل م�شاريع يف جمال 
املدير  كريياما،  هريو�شي  التفاقية  وقع  باليابان.  البحرية  الرياح  طاقة 
املفو�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة “كوزمو انرجي هولدينجز” وحممد 
جميل الرحمي، الرئي�س التنفيذي ل�شركة “م�شدر”، وذلك �شمن مرا�شم 
اأقيمت افرتا�شيااً �شمن فعاليات اأ�شبوع اأبوظبي لل�شتدامة 2022، الذي 
تبذل  اليابان  اإن  كريياما  هريو�شي  وق��ال  اأب��وظ��ب��ي.  العا�شمة  يف  ينعقد 
جهودااً مت�شارعة للتخل�س من الكربون، وقد مت الإيعاز اإىل جميع ال�شركات 
يف  ال��ك��رب��ون  م��ن  خ��ال  جمتمع  اإىل  للو�شول  املطلوبة  التقنيات  لتطوير 
هذا  الرائدة يف  ال�شركات  اإح��دى  مع م�شدر،  التعاون  �شاأن  ومن  امل�شتقبل 
ال�شتفادة  اإىل  واأتطلع  يتيح فر�شااً مهمة لدعم هذه اجلهود..  اأن  املجال، 
من اخلربات التي تتمتع بها كلتا ال�شركتن يف تطوير م�شاريع م�شتقبلية 
قال حممد جميل  الكربونية. من جهته،  النبعاثات  احل��ّد من  ت�شتهدف 
املتعلقة  الأه���داف  ب��ذات  اليابان  الإم����ارات ت�شرتك م��ع  اإن دول��ة  ال��رحم��ي 
اأن ت�شهم  باحلد من النبعاثات الكربونية وتعزيز العمل املناخي، ونتوقع 
هذه التفاقية يف ت�شريع وترية التحول �شمن قطاع الطاقة الياباين ودعم 
التنمية القت�شادية امل�شتدامة كما متثل هذه املبادرة فر�شة لنا يف م�شدر 
لتو�شيع اأن�شطتنا يف اآ�شيا، التي متثل �شوقااً ذات اأهمية ا�شرتاتيجية بالن�شبة 
اإلينا.. ونتطلع اإىل ت�شخري خرباتنا الوا�شعة يف جمال طاقة الرياح البحرية 
للم�شاهمة يف دعم حتقيق اأهداف اليابان يف هذا املجال، واإىل العمل يف اإطار 
�شراكة طويلة الأمد مع “كوزمو انرجي” على عدد من امل�شاريع الأخرى 

التي تدعم حتقيق احلياد املناخي.

•• اأبوظبي-وام: 

ب��ح��ث م��ع��ايل ال���دك���ت���ور اأح���م���د ب���ن ع��ب��د اهلل حميد 
ب���ال���ه���ول ال��ف��ل���ش��ي وزي�����ر دول�����ة ل����ري����ادة الأع���م���ال 
ال�شراكة  اآفاق تنمية  وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، 
الإم���ارات  دول���ة  ب��ن  م�شتدامة  ب�شورة  القت�شادية 
خلل  وذل��ك  اإ�شتونيا،  وجمهورية  املتحدة  العربية 
ل��ق��ائ��ه م��ع��ايل اأن��دري�����س ���ش��وت وزي���ر ري����ادة الأعمال 
الوزيران  واأك���د  الإ���ش��ت��وين.  املعلومات  وتكنولوجيا 
ال�شراكة  نطاق  تو�شيع  على  امل�شرتك  العمل  اأهمية 
للتعاون  فعالة  ق��ن��وات  تطوير  على  لرتكز  القائمة 
وال�شراكة بن ال�شركات وقطاع الأعمال يف البلدين، 
وحتفيز التعاون يف قطاع ال�شياحة وال�شفر وجمالت 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  وامل�����ش��اري��ع  الأع����م����ال  ري�����ادة 

والبتكار والتكنولوجيا.
واأ�شار معايل الفل�شي اإىل عمق العلقات التي تربط 
العلقات  اأن  مبينااً  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  البلدين 
يف  كبريااً  وتطورااً  منوااً  �شهدت  الإ�شتونية  الإماراتية 

تعزيز  يف  البلدين  رغ��ب��ة  نتيجة  الأخ����رية  ال�����ش��ن��وات 
علقتهما الثنائية والو�شول بها اإىل م�شتويات اأعلى 

من التن�شيق وال�شراكة.
حكومتي  بن  امل�شرتك  التعاون  تكثيف  اأهمية  واأك��د 
البلدين ل�شياغة خطط وم�شارات تعاون يف املجالت 
زيادة  يخ�س  فيما  �شيما  ول  وامل�شتقبلية،  احليوية 
لت�شمل م�شارات  الأع��م��ال  ري��ادة  التعاون يف جم��الت 
يف  واملتبادلة  الثنائية  ال�شتثمارات  وحتفيز  جديدة، 
بن  مبا�شرة  توا�شل  قنوات  وخلق  البلدين،  اأ���ش��واق 
للتفاق  اأمامها  الفر�شة  واإت��اح��ة  البلدين،  �شركات 
الواعدة  الآف����اق  ذات  وامل�����ش��اري��ع  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ع��ل��ى 
الرعاية  قطاعات  يف  ول�شيما  املقبلة،  املرحلة  خلل 

ال�شحية والتمويل والزراعة والت�شنيع.
واأط���ل���ع م��ع��ايل ال��ف��ل���ش��ي، ال���وزي���ر الإ����ش���ت���وين على 
والت�شريعات  اخلم�شن”  “م�شاريع  م��لم��ح  اأب����رز 
منوذج  خلق  اإىل  تهدف  التي  اجل��دي��دة  القت�شادية 
باملرونة  ويت�شم  املعرفة  على  قائم  جديد  اقت�شادي 
امل�شاريع  وي��ح��ت�����ش��ن  وال����ش���ت���دام���ة،  وال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 

قطاعات  يف  النمو  م��ن  مزيد  اإىل  ويحفز  ال��ري��ادي��ة، 
الت�شنيع والتكنولوجيا والبحوث وامل�شاريع ال�شغرية 
وم�شاريع  مبادئ وخطط  اأن  اإىل  واملتو�شطة، م�شريااً 
اخلم�شن تفتح املجال ملزيد من ال�شراكة بن البلدين 

ال�شديقن.
ال�شراكة  اأّن  �شوت،  اأندري�س  معايل  اأّك��د  جانبه،  من 
خطط  يف  تنعك�س  والإم����ارات  اإ�شتونيا  بن  املتنامية 
املبا�شرة  اجل��وي��ة  ال��رح��لت  م�شار  لفتتاح  البلدين 
الإم���ارات، لفتااً  ودول��ة  الإ�شتونية  تالن  بن مدينة 
ت�شب  التي  النوعية  امل�شاريع  العديد من  وج��ود  اإىل 

يف خدمة امل�شلحة امل�شرتكة.
واأ�شار �شوت اإىل اأّن رّواد الأعمال وال�شياح يف اإ�شتونيا 
يظهرون اهتمامااً متزايدااً مبنطقة ال�شرق الأو�شط، 
تعد  الإ����ش���ت���ون���ي���ة،  ال��ن��ظ��ر  “من وج���ه���ة  م��و���ش��ح��ااً: 
العطلت  لق�شاء  ج��اذب��ة  �شياحية  وج��ه��ة  الإم�����ارات 
وخيارااً مثاليااً ملمار�شة الأعمال وال�شتثمار. وباملقابل، 
عاٍل  باإ�شتونيا  الإماراتي  الهتمام  م�شتوى  ب��اأّن  نرى 
وبيئة  م��ت��ف��ردة  �شياحية  وج��ه��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ل��ل��غ��اي��ة، 

•• اأبوظبي-وام: 

املزروعي  فار�س  �شهيل بن حممد فرج  اأك��د معايل 
اأطلقت  ال���وزارة  اأن  التحتية  والبنية  الطاقة  وزي��ر 
خلل  الكهرباء  جم��ال  يف  �شركائها  م��ع  بالتعاون 
م�شاريع   3 لل�شتدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���ش��ب��وع  فعاليات 

ومبادرات ا�شرتاتيجية.
وق���ال معاليه يف ح���وار م��ع وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم����ارات 
“وام” اإن امل�شروع الأول يتمثل يف العمل على اإن�شاء 
من�شة ل�شوق الكهرباء يف الدولة والتي من �شاأنها 
اأن متكن ال�شركات والهيئات يف الإمارات من تبادل 
ال��وزارة تعمل  اأن  اإىل  امل�شتقبل م�شريا  الكهرباء يف 
الدار�شة اخلا�شة بامل�شروع ومن  اإجراء  حاليا على 
لعتمادها  امل��وق��ر  ال����وزراء  جمل�س  اإىل  رفعها  ث��م 
وال��ت��ي متثل ب��داي��ة ل��دخ��ول دول���ة الإم�����ارات �شوق 

ت�شدير الكهرباء عامليا.

التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  اأن  معاليه  واأ�شاف 
تعمل حاليا بالتعاون مع �شركائها واجلهات املحلية 
الكهرباء  لقطاع  احت���ادي  ت�شريع  على  ال��دول��ة  يف 
والذي يخ�شع اأي�شا ملوافقة جمل�س الوزراء املوقر 
املواطنن يف  لتوظيف  مبادرة  ال��وزارة  اأطلقت  كما 
اإطار  يف  وذل��ك  الطاقة  العاملة يف قطاع  ال�شركات 
جديد  جيل  خلق  يف  ي�شهم  مبا  “ناف�س”  برنامج 
من املواطنن متخ�ش�شن يف جمال الطاقة ويدعم 

توطن هذا القطاع احليوي.
يف  �شركائها  م��ع  تعمل  ال����وزارة  اأن  معاليه  واأ���ش��ار 
للهيدروجن  ا�شرتاتيجية  على  ال��ك��ه��رب��اء  ق��ط��اع 
�شوف يتم اإطلقها قريبا وذلك بعد اإطلق الوزارة 
خ��ارط��ة طريق  “كوب26”  م��وؤمت��ر  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
للهيدروجن حيث تتطلع الإمارات باأن ت�شبح من 
الدول امل�شدرة للهيدروجن وت�شتحوذ على ح�شة 
الهيدروجن  يعد  اإذ   %  25 ع��ن  تقل  ل  �شوقية 

اإن  معاليه  وقال  امل�شتقبل.  وقود  والأزرق  الأخ�شر 
“اأوبك+”  ب��دع��م حت��ال��ف  ملتزمة  الإم����ارات  دول���ة 
يف ظ���ل ال��ع��م��ل م���ع ال��ت��ح��ال��ف ع��ل��ى ���ش��خ كميات 
بن  ال��ت��وازن  لتحقيق  النفط  من  �شهريا  اإ�شافية 
لن  “اأوبك+”  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  وال��ط��ل��ب  ال��ع��ر���س 
التي  التحديات  جميع  حت��ل  اأن  منفردة  ت�شتطيع 
اإىل املزيد من  ي�شهدها القطاع وال��ذي هو بحاجة 
اأنحاء  يف  النفوط  اأن���واع  خمتلف  يف  ال�شتثمارات 
العاملية  ال�����ش��رك��ات  ت�شتمر  اأن  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ع��امل 
حتفيز  يتم  واأن  اأعمالها  يف  امل��ج��ال  ب��ه��ذا  العاملة 
اأن  اإىل  م�شريا  وال��غ��از  النفط  جم��ال  يف  ال�شتثمار 
تتعر�س  �شوف  تتحقق  مل  اإن  العوامل  هذه  جميع 
الأ�شواق اإىل ارتفاعات م�شتقبلية يف الأ�شعار والذي 

من �شاأنه اأن يوؤثر على النمو العاملي.
واأكد معاليه التزام دولة الإمارات يف ال�شتثمار يف 
جمال النفط والغاز حيث ت�شل الطاقة الإنتاجية 

القطاعات  وال�شركات من خمتلف  للأعمال  حا�شنة 
جمل�س  ت�شكيل  اأه��م��ي��ة  اجل��ان��ب��ان  واأك���د  احليوية.” 
ال��ذي مت  واإ�شتونيا  الإم���ارات  امل�شرتك بن  الأع��م��ال 
خطوة  باعتباره   2021 �شبتمرب  يف  عنه  الإع����لن 
يف  ال�شركات  بن  اأق��وى  تعاون  اأط��ر  بناء  نحو  مهمة 
جديدة  و���ش��راك��ات  فر�س  وخلق  والإم����ارات  اإ�شتونيا 
وال�شتثماري  التجاري  بالتعاون  الرت��ق��اء  يف  ت�شهم 
اأن  بالذكر  جدير  جديد.  م�شتوى  اإىل  البلدين  بن 
اإ�شتونيا ت�شارك يف معر�س اإك�شبو 2020 دبي بجناح 
ي�شم 42 من كربى ال�شركات الإ�شتونية. وعلى مدى 
الأ�شهر الثلثة املا�شية، ا�شتقطب اجلناح الإ�شتوين 

يف احلدث164،000 زائر.

بحلول  برميل  ملين   5 اإىل  النفط  من  للدولة 
مهم  الأح���ف���وري  ال��وق��ود  اأن  م�شيفا   2030 ع��ام 
باأ�شعار  يكون  اأن  ويجب  الطاقة  حت��ول  مرحلة  يف 
احل�شول  م��ن  نتمكن  ول��ن  للم�شتهلكن  معقولة 
هذه  يف  اجلميع  ي�شتثمر  مل  اإن  الأ�شعار  ه��ذه  على 

الطاقة احليوية .. 
ال�شتثماري  امل��ن��اخ  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  معاليه  وق���ال 
والغاز  النفط  لل�شتثمار يف جمال  العاملي حمفزا 
واحلفاظ  الإنتاج  بن  التوزان  حتقيق  �شرورة  مع 
وهما  متوازين  م�شارين  على  والعمل  البيئة  على 
ال�شتثمار فيما نحتاجه اليوم وم�شار ال�شتعداد ملا 

نحتاجه يف امل�شتقبل. 
جنح  لل�شتدامة  اأبوظبي  اأ�شبوع  اإن  معاليه  وق��ال 
يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة الإم������ارات ال���رائ���دة ع��ل��ى خارطة 
العديد من  م��ن خ��لل ج��ذب  العاملية  ال���ش��ت��دام��ة 
يحظى  وم��ا  العامل  ح��ول  من  وال�شركات  ال�شركاء 
دوره يف �شناعة  يج�شد  وا�شع  عاملي  اهتمام  به من 

م�شتقبل اأكرث ا�شتدامة.

خالل لقاء الفال�صي مع وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا املعلومات الإ�صتوين

الإمارات واإ�ضتونيا تبحثان تعزيز التعاون يف جمالت ال�ضياحة وال�ضفر وريادة الأعمال

وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل حاليا على ت�صريع احتادي لقطاع الكهرباء

�ضهيل املزروعي لـ »وام«: نعمل على اإن�ضاء من�ضة
 ل�ضوق الكهرباء يف الدولة لدخول �ضوق الت�ضدير العاملي

-الإمارات ملتزمة بدعم حتالف اأوبك لتحقيق التوازن بني العر�ض والطلب
- قطاع الطاقة العاملي بحاجة اإىل املزيد من ال�صتثمارات يف خمتلف اأنواع النفوط

- �صعف ال�صتثمارات يعر�ض اأ�صواق النفط اإىل ارتفاعات م�صتقبلية يف الأ�صعار 
والتاأثري على النمو العاملي

- الفال�صي: العالقات الإماراتية الإ�صتونية عميقة ومتنامية..
 و�صنعمل على تكثيف التعاون ل�صياغة خطط وم�صارات يف القطاعات امل�صتقبلية

- اأندري�ض: الإمارات وجهة �صياحية جاذبة وخيار مثايل ملمار�صة
 الأعمال وال�صتثمار.. ونتطلع خالل الفرتة املقبلة لتو�صيع نطاق ال�صراكات املتينة
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص  20 يناير 2022 �لعدد 13447
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Date 20/ 1/ 2022  Issue No : 13447
Dubai Court of First Instance 

Notification by Publication
In the execution No : 211/2021/1239- real estate execution
Considered at :6th execution department No. 227
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 252/2020 -partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 466,076), including 
the fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est.
Address: Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area - Business Point Building | 
Mezzanine | Office No. 9 Tel: 0504643947 | Email: Execution1@omalc.ae - Makkani: 
3244594826
Notifiee : 1- Sohail Ahmad, his capacity : Defendant
Subject of Notification : has filed the above mentioned execution case against you by 
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 466076) to the execution 
applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the execution 
procedures against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days 
from the date of publishing this notification.
Prepared by/Aisha Rashid Mohammed Al Dhanhani
Date of approval / 14-01-2022 10:08:38

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 20/ 1/ 2022  Issue No : 13447
Dubai Court of First Instance 

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2021/1241 - real estate execution
Considered at :4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 267/2020 -partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to AED 2,359,660, including 
the fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est. Address : Emirate of Dubai| 
|Airport St Port Saeed area - Business Point Building| Mezzanine Office No. 9 Tel: 
0504643947 | Email: Execution1@omalc.ae - Makkani: 3244594826
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee : 1- Mohammad Abdullah, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the above mentioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 2359660) to the 
execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the 
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment 
within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by/Munira Abdel Rahim El Helou
Date of approval/ 18-01-2022 08:56:58

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 20/ 1/ 2022  Issue No : 13447
Dubai Court of First Instance 

Notification by Publication
In the execution No.: 211/2021/805- real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 238/2020, by 
paying the amount executed amounted to (AED 499149) including the fees and 
expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est. Address : Emirate of Dubai 
Airport St Port Saeed area - Business Point Building Mezzanine Office No. 9 Tel: 
0504643947  Email: Execution1@omalc.ae - Makkani: 3244594826
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee:1- Safdar Rehman Ali Safdar, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the above mentioned execution case against you by 
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 499149) to the execution 
applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the execution 
procedures against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days 
from the date of publishing this notification.
Prepared by/ Iman Abdullah Al Manhoush
Date of approval /14-01-2022 10:58:03

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 20/ 1/ 2022  Issue No : 13447
COURT OF APPEAL 

Memo Notification by Publication (Appeal)
In the appeal No.: 322/2022/4-real estate appeal
Considered at : 2st real estate department No. 202
Subject of appeal : appealing the judgment issued in the case No. 1249/2021- partial 
real estate, fees, expenses and attorneys' fee.
Appellant : Aqaar Corporation.
Address : Emirate of Dubai Airport St Port Saeed area - Business Point Building | 
Mezzanine Office No. 9 | Tel: 0506767616| Email: INFO3@omalc.ae Makkani: 
3244594826 | IBAN AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi
Notifiee : 1-Waheda Adei, his capacity: Appellee
Subject of Notification : Judgment issued in the case No. 1249/2021- partial real estate. 
A remotely session was set on Monday corresponding to 07-02-2022 at 10:00am in 
litigation hall. Therefore, you are kindly requested to attend in person or by attorney, 
otherwise, the court will issue its judgment in absentia.
Prepared by/ Rashid Khalifa Al Ketbi
Date of approval/18-01-2022 12:45:30

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 20/ 1/ 2022  Issue No : 13447

MOJAU_2021_0036506

Submitted by the Claimant : 

ELIAS ANTOIN HANNOUSH - (Syrian nationality)

The respondents : KHUSHNUDBEK UMAROV (Uzbekistani nationality) 

We hereby notify you as follows:

You should expediently pay an amount of AED 143,000.00 (one hundred 

Forty three thousand dirhams only) being the amount of the due cheque, 

within five days of the date of service of this notice. Otherwise, the 

claimant shall take all the necessary legal actions, including issue of a 

payment order as against you to compel you to pay the aforementioned 

due amount, as well as charges and expenses, reserving all other legal 

rights for the claimant. This is for your kind information.

Legal notice publication 

70392

Date 20/ 1/ 2022  Issue No : 13447
Notification for convicted parties by publication

Payment Notice in Case No. AJCEXCIREA2021/0002840 - Civil (Partial).
To the convicted parties: Aleksei krivykh - Tej Ram Chaudhary - Baby Antony B - 
Padmaraj Kodoth Padinhare-Amir Pradhan - Reni Varghese Thomas - Nishrin Arjun 
Rambhia
The judgment, where a copy of it is attached, has been issued against you in favour of 
the executing plaintiff, Rajesh Kumar, Thattan Kandy, of Indian nationality, in the case 
referred above.
And since the aforementioned plaintiff has applied for the execution of the aforementioned 
judgment, and paid the specified fee for that, and the required judgment is implemented 
as follows: Grand total including fees and charges: 288140.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within [15] days from the date of your announcement / announcement 
of this notification. In the event that you fail to do so, the court will take the compulsory 
enforcement measures prescribed by law against you.
The judge / Ali Muhallabi
Ajman Federal Court 
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

ف��ق��د امل��دع��و/حم��م��د علء 
الدين حممد خمتار احمد 
الهند   اجلن�شية - جواز   ،
 )M4576558( شفره رقم�
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
او  ال��ه��ن��دي��ة  ال�����ش��ف��ارة  اىل 

اأقرب مركز �شرطة 

فقدان جواز �ضفر
ف����ق����د امل����دع����و/ادج����ي����ل����ن 
الفلبن     ، لن����او  فيلن�شيا 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
من   )P221489A( رق���م 
اىل  ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
ال�شفارة الفلبينية او اأقرب 

مركز �شرطة 

فقدان جواز �ضفر
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�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
�عالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر 

                      يف �لتنفيذ رقم  10193/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/3543 جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)36370( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : اأرامك�س المارات �س.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - ديرة - الرا�شدية - ام الرمول - �شارع املطار - مبنى اأرامك�س - بالقرب من بناية خان 
�شاحب - رقم مكاين 3611692381 - هاتف رق��م:0600544000 - 042865000 - فاك�س رق��م:042865050 - 

info@ablawfi:بريد الكرتوين
املطلوب اإعلنهما : 1- �شاهروح امري مبارك امري 2- ترافري�س لل�شحن �س.ذ.م.م  - �شفتهما : منفذ �شدهما

مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة،  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )36370(

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�ص �ل�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70193

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
�عالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1254/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

، ب�شداد املبلغ املنفذ به  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/439 عقاري جزئي 
وقدره )1282327.5( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : �شركة اخلط المامي لدارة ال�شتثمار �س.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد تيكوم داماك اكزكتيف هايت�س املوقع - c الطابق ال�شاد�س رقم مكاين

وميثله:عبدالكرمي جودت عبداهلل ا�شتيتيه
املطلوب اإعلنه : 1- منى خالد حممد البجريمى  - �شفتهما : منفذ �شدهما

مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1282327.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�ص �ل�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 70197

�عالن �أمر �أد�ء بالن�ضر        
                  يف  �لدع�ى رقم:7750/2021/60 �مر �د�ء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )38.000( ثمانية وثلثون 
والر�شوم  ال�شداد  مت��ام  وحتى  الي�شال  ا�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م  ال��ف 

وامل�شاريف ومع �شمول القرار بالنفاذ املعجل . 
املدعي:حمدى حممد احمد ابوبدير

ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام��ارة دب��ي - دي��رة - دب��ي - �شارع م��ردف - مبنى اب ت��اون - �شقة 10 - بجوار م�شجد 
اأبوحنيفه

املطلوب اإعلنه :  1- �شياء عبداللطيف �شليمان حممود  -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع الإعلن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/12/27 - بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )38.000( ثمانية وثلثون الف درهم والفائدة القانونية بواقع 
5% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 500 درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر 

هذا العلن.
رئي�ص �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70533

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
مذكرة �عالن بالن�ضر  )�إ�ضتئناف(    

                          يف  �ل�ضتئناف رقم:1775/2021/300 ��ضتئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف املدنية الثانية رقم 82

 ، جزئي  م��دين   1498/2021 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 
والر�شوم وامل�شاريف والتعاب . 

امل�شتاأنف:حممد ربيع نا�شر حممد خليفه
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنة فاوتنك فيوز تاور رقم 

1 - �شقة 4802 
املطلوب اإعلنه:  1- حممد ا�شرف كاكي�شي  -  �شفته : اخل�شم املدخل

مو�شوع الإعلن :  قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:2021/1498 مدين جزئي. وحددت 
لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2022/1/27  ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد ، 

وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ضتئناف    
70197

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
�عالن حكم بالن�ضر        

                  يف  �لدع�ى رقم:726/2021/38 جتاري م�ضارف جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثانية رقم 256

وق��دره )191.526/07( درهم مائه وواحد  املدعي مبلغ  للبنك  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
وت�شعون الف وخم�شمائة و�شتة وع�شرون درهما و�شبعة فل�س - والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام 

ال�شداد مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع

ب��ج��وار غرفة جت��ارة و�شناعة دب��ي - هاتف رق������م:043874225 - موبايل  ���ش��ارع بني يا�س -  ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي - دي��رة - 
maliklaw@Emirates.net.ae:رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794 - امييل

 وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�شطفى اهلي
ال�شفر الماراتي - اجمد �شعيد  اماراتي اجلن�شية - ح�شب جواز  :  1- اجمد �شعيد حممد عبدالغني -  اإعلنه  املطلوب 

عبدالغني - فل�شطيني اجلن�شية )وفقا ل�شهادة الهيئة الحتادية للهوية واجلن�شية(  -  �شفته : مدعي عليه 
املنعقدة بتاريخ:2022/1/5 يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/ مو�شوع الإع��لن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )191.526.07( مائه وواحدوت�شعون 
الف وخم�شمائة و�شتة وع�شرون درهما و�شبعة فل�س - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل 
مبثابة  حكما   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  وبالر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى   2021/10/19 يف 
احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
�عالن بالن�ضر 

 207/2021/5046 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  حمزه عبد الفتاح �شعيد الربيعي -  جمهول حمل القامة

���س.م.ب )م( - الم��ارات )حاليا(  التنفيذ/اميك�س )ال�شرق الو�شط(  ان الطالب  مبا 
�شركة امريكان اك�شرب�س )ال�شرق الو�شط( �س.م.ب )�شابقا( 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)20857.64( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة  ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
�عالن �ضحيفة طعن بالن�ضر    

                     يف  �لطعن رقم:46/2021/452 �لتما�ص �عادة نظر - حق�ق 
املنظورة يف:الدائرة التجارية الوىل - متييز رقم 546

مو�شوع الطعن : املطالبة ب�شفة م�شتعجلة بوقف تنفيذ احلكم مو�شوع اللتما�س حلن الف�شل 
املحكمة  راأت  ح��ال  يف  جم��ددا  والق�شاء  فيه  امللتم�س  احلكم  يف  النظر  باعادة  املو�شوع  ويف  فيه 
املوقرة عدم الف�شل فيه مو�شوعا احالة الوراق اىل املحكمة التي اأ�شدرت احلكم بهيئة اخرى 

مغايرة وذلك للف�شل فيه من جديد . 
امللتم�س:عبدالرحمن احمد يو�شف

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - �شارع الحتاد - مبنى بناية اخليمة - 
�شقة مكتب رقم 3 - خلف وكالة ني�شان

املطلوب اإعلنه :  1- فلددي�شلف ليف �شوجوف  -  ملتم�س �شده 
عليكم  ويتوجب  اع��له  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم    : الإع���لن  مو�شوع 

احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد �شحيفة الطعن املتقدمة �شدكم.
رئي�ص �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

�عالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر 
                      يف �لتنفيذ رقم  805/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 238/2020 ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)499.149( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية

عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة العمال امليزانن مكتب رقم 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين

مكاين:3244594826 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب اإعلنه : 1- �شفدار رحمن علي �شفدار  - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )499149( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العلن.
رئي�ص �ل�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70530

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
�عالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1241/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 276/2020 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )2.359.660( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية
عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة العمال امليزانن مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين
مكاين:3244594826 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي

املطلوب اإعلنه : 1- حممد عبداهلل  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )2359660( درهم ت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�ص �ل�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70530 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

�عالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر 
                      يف �لتنفيذ رقم  1239/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 252/2020 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )466.076( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية

عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة العمال امليزانن مكتب رقم 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين

مكاين:3244594826 
املطلوب اإعلنه : 1- �شهيل احمد  - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  فان  املحكمة، وعليه  او خزينة  التنفيذ  ت�شليمه اىل طالب  وق��دره )466076( درهم  به 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�ص �ل�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70530 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

�عالن حكم بالن�ضر
يف  �لدع�ى رقم 11575/2019/13 عمايل جزئي  

مو�شوع الدعوى : املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )24000( درهم مع الزام املدعي عليها 
بالر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعلن :  انور خالد مو�شى  - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعلنه : 1- اأف واي جارمينن�س م.م.ح -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  يف   2020/3/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإع��لن  مو�شوع 
املذكورة اأعله ل�شالح/انور خالد مو�شى بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )24000( 
درهم اربعة وع�شرون الف درهم والزمت املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ،   حكما مبثابة احل�شوري 
قابل لل�شتئناف خلل ثلثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية   �لعقارية 
70197 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

�عالن بالن�ضر        
                  يف  �لدع�ى رقم:18/2022/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الوىل رقم 91
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما برد مبلغ اجمايل قدره )826.561( 
درهم ثمامنائة و�شتة وع�شرون الف وخم�شمائة وواحد و�شتون درهم والفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من 

تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�شداد التام الزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:يحى خ�شان بركات عبادى

عنوانه:المارات - امارة ال�شارقة - الرو�شة - �شارع الزهراء  مبنى برج 2000 - �شقة 546
وميثله:يون�س حممد عبداهلل ح�شن البلو�شي 

املطلوب اإعلنه :  1- عامل ت�شابال ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما برد 
مبلغ اجمايل قدره )826.561( درهم ثمامنائة و�شتة وع�شرون الف وخم�شمائة وواحد و�شتون درهم والفائدة 
القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�شداد التام الزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شروفات 
قاعة  08.30 �س يف  ال�شاعة    2022/2/10 املوافق   يوم اخلمي�س   لها جل�شة  وح��ددت   - املحاماة  اتعاب  ومقابل 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�شور  التقا�شي عن بعد لذا 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�ص �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70392

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
�عالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر 

                      يف �لتنفيذ رقم  9124/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 4805/2021 امر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)138320( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : ايفجنى ن�شكورودوف
الدائرية  قرية اجلمريا  الرابعة  الرب�شاء جنوب  - منطقة  دبي  ام��ارة   - املتحدة  العربية  عنوانه:المارات 
JVC جممع �شالح بن لحج بوك A - �شارع 19من �شارع قما�شه فيل رقم A4 - بالقرب من كري�شتال 

بال�س - 1925673086
العامة ذ.م.م  - �شفتهما  : 1- زاهد عثمان حاجي حممد عثمان 2- احلوامي للتجارة  اإعلنهما  املطلوب 

: منفذ �شدهما
مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)138320.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�ص �ل�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70021

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
�عالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5821/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/2555 امر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )49965( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : جملة الو�شيط
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى ا�شيكو بزن�س 

بارك - �شقة 304
املطلوب اإعلنهما : 1- �شركة دار الرابطة للن�شر والتوزيع 2- حممد خالد بيا�شه  - �شفتهما 

: منفذ �شدهما
مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة،  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )49965( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العلن.
رئي�ص �ل�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 70021

�عالن حكم بالن�ضر        
1399/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- عمران اوجلو ر�شاد �شاديخوف  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : متويل )م�شاهمة خا�شة( - وميثله:بدر حممد علي القرق
املذكورة اعله ل�شالح/ متويل  الدعوى  بتاريخ 2021/12/29 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم 
وملحقه   2008/3/19 امل����وؤرخ   ال��ت��داع��ي  ط��ريف  ب��ن  امل��ربم  التمويلي  التاجري  عقد  بف�شخ  خا�شة(  )م�شاهمة 
والزام املدعي عليه برد حيازة العقار مو�شوع العقد وت�شليمه للمدعي و�شطب عبارة الجارة الواردة يف �شهادة 
املنتهي  الج��ارة  بالتملك طبقا لعقد  املنتهية  الج��ارة  العقار لرتتيبات  والتي جاء فيها )تخ�شع ملكية  امللكية 
ب�شداد مبلغ  لتنفيذ ذلك وبالزامه  دائرة الرا�شي والملك  الدائرة( وتكليف  املودع لدى  بالتملك وملحقاته 
اليجارية  امل�شتحقات  قيمة   - درهما  وثلثون  اربعة  ثلثمائة  الف  وخ�شمون  اثنان  دره��م   )52.334( مقداره 
بعد  اج��رة  من  وماي�شتجد   2020/8/19 وحتى   2019 لعام  نوفمرب  �شهر  من  ابتداء  بذمته  املرت�شدة  املتاأخرة 
والر�شوم  التام  للمدعية  العقار  ت�شليم  تاريخ  حتى  �شنويا  دره��م   )100.000( مبلغ  بواقع   2020/8/19 تاريخ 
وامل�شروفات وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري 
ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��لن �شدر  اليوم  اعتبارا من  قابل لل�شتئناف خلل ثلثن يوما 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70221 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

مذكرة �عالن بالن�ضر  )�إ�ضتئناف(    
                  يف  �ل�ضتئناف رقم:4/2022/322 ��ضتئناف عقاري 

املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف العقارية الثانية رقم 202
والر�شوم   ، جزئي  عقاري  رق����م:1249/2021  الدعوى  يف  احلكم  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 

وامل�شاريف والتعاب. 
امل�شتاأنف:موؤ�ش�شة عقار

عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار - منطقة بور�شعيد - بناية نقطة العمال - امليزانن - مكتب رقم 
9 - هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 - 

 IBAN:AE090500000000020106942
 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

املطلوب اإعلنه :  1- وحيده ادي  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
مو�شوع الإعلن :احلكم ال�شادر بالدعوى رق��م:1249/2021 عقاري جزئي. وحددت لها جل�شة 
، وعليه يقت�شى  بعد  التقا�شي عن  بقاعة  ال�شاعة 10.00 �س  املوافق  2022/2/7   الثنن   يوم 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ضتئناف    
70530

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
�عالن بالن�ضر 

 15/2021/211 تنفيذ عقاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  عثمان عبد الرحمن حممد �شريف �شلطان العلماء -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي ال�شلمي )�شرمة م�شاهمة عامة(
وميثله:بدر حممد علي القرق 

به وق��دره )215015( درهم  املنفذ  املبلغ  املذكورة اعله والزامكم بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد 
اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة وف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتمليك مو�شوع الدعوى وملحقها 
التنفيذ وبالغاء  ال�شواغل ورد احليازة اىل طالب  العقار مو�شوعها خاليا من  بت�شليم  املدعي عليه  وال��زام 
ا�شارة القيد العقاري  )الجارة املو�شوفة بالذمة( امل�شجلة لدى الدائرة والواردة ب�شهادة امللكية ل�شالح املنفذ 
�شده والتي جاء فيها )تخ�شع ملكية العقار لرتتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي 
بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

 �عالن بالن�ضر
1309/2020/300 ��ضتئناف مدين  

مذكرة اإعلن بالن�شر )اإ�شتئناف(
تفا�شيل الإعلن بالن�شر 

تر�شت  ت��وب  �شركة   -2 عمران  فتوح  حممد  ه��اين   -1/ �شدهما  امل�شتاأنف  اىل 
لتاجري اللت واملعدات الثقيلة واخلفيفة ذ.م.م - جمهويل حمل القامة مبا 
ال�شادر بالدعوى  ا�شتاأنف/احلكم  امل�شتاأنف / بنك م�شر - فرع دبي - قد  ان 
رقم 2020/11 مدين كلي ، وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�س املوافق 2022/1/27 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�ضتئناف
70392 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

�عالن وتكليف بال�فاء بالن�ضر 
                      يف �لتنفيذ رقم  2141/2021/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227
م��دين جزئي  رق�����م:2161/2020  ال��دع��وى  ب��ت��اري��خ:2021/1/4 يف  ال�شادر  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
والقا�شي بالزام املنفذ �شدهم ب�شداد املبلغ املنفذ لجله والبالغ قدره )105.166( درهم مائة وخم�شة الف 
ومائة و�شتة و�شتون درهم ل�شالح طالب التنفيذ �شامل املبلغ املحكوم به والفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا 
من �شريورة احلكم نهائيا )تاريخ �شدور حكم ال�شتئناف( احلا�شل يف 2021/9/6 وحتى تاريخ 2022/2/6 

وهكذا ب�شكل م�شتمر وحتى ال�شداد التام بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ : كبري الدين عبد اللطيف

عنوانه:امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع ال�شيخ زايد - برج برزم - بجانب برج اومنيات - خلف 
المارات للعطلت الطابق رقم 29 - مكتب رقم 2906

وال�شلمة  الم��ن  خلدمات  بينات   -2 ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  كاتل�شت  ب��رامي   -1  : اإعلنهما  املطلوب 
�س.ذ.م.م  - �شفتهما : منفذ �شدهما

مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذية  �شتبا�شر الج��راءات  اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة  التنفيذ  )105166( درهم اىل طالب 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�ص �ل�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

�عالن بالن�ضر        
 7576/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�صر
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- امبا للقم�شة ذ.م.م   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :فينيكو فا�شن �س.ذ.م.م

وميثله:حممد عيد جا�شم حممد ال�شويدي 
بالزام املدعي  اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/12/9  ا�شت�شدار امر  طلب 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )150.000( درهم مئة وخم�شون الف درهم مع الفائدة 
بالر�شوم  وال��زام��ه��ا  ال��ت��ام  ال�����ش��داد  وح��ت��ى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   %5 ب��واق��ع  القانونية 
ولكم احلق يف  املعجل   النفاذ  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  دره��م مقابل   )1000( ومبلغ  وامل�شاريف 

ا�شتئناف المر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العلن. 
رئي�ص �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70533

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 
�عالن بالن�ضر 

 7896/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  الن�شر للهند�شة �س.ذ.م.م -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ابيك�س لل�شقالت �س.ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )300984( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة  ، وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

�عالن بالن�ضر 
 9121/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل الإعلن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  �شاره بنت عبداهلل بن عبدالرحمن املحمود
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/حممد ابراهيم حممد خليفة 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
، وعليه فان  به وق��دره )40719( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة  
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 70197

�عالن بالن�ضر        
         341/2022/1 �لتما�ص �عادة نظر مدين - ��ضتئناف 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل امل�شتاأنف �شده : 1- ح�شان احمد يغمور  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان امل�شتاأنف :مبارك بن فهد بن مبارك املطلق 
قد التم�س احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 595-2021 ا�شتئناف مدين 

وحددت لها جل�شة يوم الثنن املوافق 2022/2/7 ال�شاعة 10:00 �شباحا 
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�شي  ق��اع��ة  يف 

قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا. 
رئي�ص �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ضتئناف    
70197 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20 

�عالن حكم بالن�ضر        
18/2021/1221 عقاري جزئي 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- علء حممد �شعيد اأيوب  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : �شكاي كورت�س ملالكها �شركة ال�شكوك الوطنية �شركة ال�شخ�س الواحد م�شاهمة خا�شة 
�شركة ال�شخ�س الواحد �س.ذ.م.م

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2022/1/10 يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/ �شكاي 
الواحد  ال�شخ�س  �شركة  الواحد م�شاهمة خا�شة  ال�شخ�س  �شركة  الوطنية  ال�شكوك  �شركة  ملالكها  كورت�س 
عن   2016/5/31 املوؤرخة  الدعوى  مو�شوع  وملحقها  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  بف�شخ  ����س.ذ.م.م 
ال��وارد يف �شند  العقاري  القيد  ،والغاء �شارة   A بالبلوك  اب��راج �شكاي كورت�س  الوحدة رقم p317 مب�شروع 
ثانيا:بعدم   - املدعية  با�شم  ملكية  �شهادة  وا�شت�شدار  بذلك  والم���لك  الرا���ش��ي  دائ��رة  وخماطبة  امللكية 
احقية املدعي عليه يف ا�شرتداد املبلغ املدفوع منه بقيمة 674.799 �شتمائة واربعة و�شبعون درهما و�شبعمائة 
وت�شعة وت�شعون درهما مقابل انتفاعه بالوحدة من 2020/10/5 مع الزام املدعي عليه باملنا�شب من الر�شوم 
وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري 
قابل لل�شتئناف خلل ثلثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70530
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�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
تنازل/ بيع

اإعلن بالن�شر
ليكن معلوم�ا للجميع باأن ال�شيد / علي مراح ح�شن - اإماراتي اجلن�شية - ميلك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماه )م�شنع الباحث 
للمفرو�شات(( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم )114083( ، ويرغ�ب ال�شيد / علي مراح ح�شن 
- اإماراتي اجلن�شية - يف البيع والتنازل عن جزء من ح�شته البالغة )100%( بن�شبة )34 %( وذلك اإىل ال�شيد/ �شرييل 
البيع والتنازل عن جزء من ح�شته  اإماراتي اجلن�شية - يف  ال�شيد/ علي مراح ح�شن -  ، ويرغب  فاريا - هندي اجلن�شية 
ويرغب   ، اجلن�شية  اأ�شرتالية   - فاريا  مونري  ماريا  ميجان  ال�شيدة/  اإىل  وذل��ك   )%33( بن�شبة   )%100( البالغة 
ال�شيد/ علي مراح ح�شن - اإماراتي اجلن�شية - يف البيع والتنازل عن جزء من ح�شته البالغة )100%( بن�شبة )%33( 
وذلك اإىل ال�شيدة/ ميني�شا ماري فاريا - اأ�شرتالية اجلن�شية.  تعديلت اأخرى : مت تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة 
• مت تغيري ال�شم التجاري من )م�شنع الباحث للمفرو�شات( اىل )م�شنع  فردية( اىل )�شركة ذات م�شوؤولية حم��دودة( 
ال�شتائر  �شناعة  املكتبي،  الأث��اث  )�شناعة  من  التجاري  الن�شاط  تغيري  • مت   )1 ف��رع   - م  م  ذ  املنزيل  للأثاث  انرتفرين 
ومنتجات اخليزران ، �شناعة الأثاث املنزيل ، �شناعة مواد الديكور( اىل )�شناعة الأثاث املكتبي ، �شناعة الأثاث املنزيل( 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى 
ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العلن فمن لديه 

اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية. 

�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70021

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
MOJAU_2022- 0044686 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اعلن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد/ا�شلي جون ا ا�س جون - هندي اجلن�شية - ميلك املوؤ�ش�شة 
الفردية بوكيل خدمات امل�شماه )مغ�شله الغافه(( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب 
هندي   - جون  ا�س  ا  جون  ا�شلي  ال�شيد/  ويرغب   ،)617124( رقم  جتارية  رخ�شة 
ال�شيد/  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف   - اجلن�شية 

�شلطان احمد حممود - هندي اجلن�شية ،
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70021

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   

تنازل/ بيع
اعلن بالن�شر

باأن ال�شيد/مادوب �شاندرا �شيل جاتيل �شان�درا �ش�ي�ل، اجلن�شية : بنغلدي�س، يف  ليكن معلوما للجميع 
البيع والتنازل عن ك�امل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل كلاً من:

ال�شيد/اوتام كومار ا�شارجى اردهابيندو ا�شارجي - اجلن�شية : بنغلدي�س بن�شبة %50  -1
ال�شيد/�شوجان رودرا اآنانتا رودرا - اجلن�شية : بنغلدي�س بن�شبة 50% ، بالرخ�شة امل�شماه )�شيارة   -2
القرن لت�شليح م�شاعدي ال�شيارات( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )784965( ال�شادرة 

من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقه، تعديلت اخرى : ل يوجد
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا العلن  اقت�شى  . فقد  العدل 
ا�شبوعن من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية

�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70555 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   

تنازل/ بيع
اعلن ن�شر

باك�شتان ترغب يف   : �شوكت علي، اجلن�شية  ال�شيدة / حمنه  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
عاكف  ال�شيد/حممد  اىل  وذلك   100% البالغة  ح�شتها  كامل  عن  والتنازل  البيع 
للتجارة(  اجلرينة  )جنمة  امل�شماه  بالرخ�شة  باك�شتان   : اجلن�شية  ا�شلم،  حممد  ا�شلم 
تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )730185( ال�شادرة من دائرة التنمية 

القت�شادية بال�شارقه، تعديلت اخرى: ل يوجد
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
الت�شديق   للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا العلن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  يف 
ا�شبوعن من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�شار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   70555
�إعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة �ل�ضارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
ت�فيق �حمد علي �حمد   مد�ميك ملقاولت �لبناء - ذ م م   

�د�ء    �مر   SHCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�ضية رقم 0005264/ 
اإىل املحكوم عليه : توفيق احمد علي احمد   مداميك ملقاولت البناء - ذ م م   

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ موزه حممد عمران علي ال�شام�شي ، اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف 50377  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70555 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
مذكرة �إعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة �ل�ضارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
�أد�ء    �مر   SHCFICICPL2021 /0010162 يف  �لدع�ى رقم

اإىل : املحكوم عليه / يفوين فريناديز وين�شي�شيلو - العنوان : 9387491  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

بالرقم اأعله ل�شالح / نادوفيتى �شيدهارتان بيجوكومال  بالتايل :
ن�س احلكم 

بعد الطلع على الوراق 
ناأمر بالزام املدعي عليه اأن يوؤدي للمدعي مبلغ : خم�شة و�شبعون الف درهم 
 15% القانونية  املدة  خلل  لل�شتئناف  قابل  حكما  بامل�شروفات   والزمته 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
     �مل��ض�ع: �لأ�ضماء

بيبى  �شكيله  امل��دع��و/  ب��ان  اخليمة  را����س  دائ���رة حم��اك��م  تعلن 
حممد رم�شان ، تقدم بطلب تغيري املقطع الول من )�شكيله 
التغيري / �شما  ا�شمها بعد  ، ليكون  اإىل )�شما( ل�شمها  بيبي( 
حممد رم�شان ،   وان من له م�شلحة يف العرتا�س على ذلك 
ان يتقدم خلل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ العلن امام ق�شم 

ال�شهادات والتوثيقات يف حمكمة را�س اخليمة.
قا�صي حمكمة را�ض اخليمة البتدائية
طارق عبدالرحمن جمعه 

     حك�مة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70349 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
�إعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة �ل�ضارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �ر�ص �لفر�عنة ملقاولت �لنجارة �مل�ضلحة  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�ضية رقم 0004340/ 

اإىل املحكوم عليه :  ار�س الفراعنة ملقاولت النجارة امل�شلحة
العنوان : ال�شارقة الريموك �شارع ال�شتقلل طابق ام 3 ملك عي�شى حممد و�شركاه 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ �شادق ابراهيم الد�شوقي علي ، اجلن�شية م�شري يف الق�شية امل�شار اليها اأعله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف 11600.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�شور جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - اأمام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
�إعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة �ل�ضارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  -    
�د�ء    �أمر   SHCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�ضية رقم 0005401/ 

اإىل املحكوم عليه : �شركة �شم�س الدين لل�شاحنات وقطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة )ذ م م( 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ مانع احمد بن احمد علي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف 315871.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
�إعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب �إد�رة �لدع�ى حمكمة �ل�ضارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0009851 يف  �لدع�ى رقم

املدعي عليه : مكن ملقاولت البناء ذ.م.م جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان النخيل1 بناية في�شل هاتف 
فاك�س: 067410938  - نعلمكم اأن املدعية �شركة ايه جي ملكو للم�شاعد ذ.م.م )�شركة   067410939

اي تي ايه ملكو اليفاتور ذ.م.م �شابقا( - قد اأقامت الدعوى املذكورة اأعله وتطالب فيها بالتي :
اأول اً: باإلزام املدعى عليهما باأن توؤديا بالتكافل والت�شامن فيما بينهما للمدعية مبلغا اً وقدره /17،325/ 
بواقع  القانونية  الفائدة  مع  امارتي(  درهم  وع�شروم  وخم�شة  وثلثمائة  األف  وع�شر  )�شبعة  اماراتي  درهم 

12% من تاريخ الفاتورة يف 2019/12/31 وحتى متام ال�شداد و�شمول الأمر بالنفاذ املعجل.
بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت  لذلك  املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف  الر�شوم  عليهما  املدعى  بت�شمن   : ثانيا 
املدنية - مكتب رقم )مكتب  الإبتدائية  املحكمة  ال�شارقة  الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب   2022/1/25
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الدعوى(  مدير 
امل�شتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعله - بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/1/18 م.
مكتب �خلدمات �لق�ضائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
�إعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

جتاري      AJCEXCICOMS2021 �إخطار دفع يف �لق�ضية رقم 0001215/ 
اإىل املحكوم عليه : ويبريال ديجيتال �شوليو�شن  �س م ح  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ م�شنع ال�شقر لل�شناعات الورقية �س ذ م م  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف : 69613.0 

اأعله خلل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70459

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
�نذ�ر

رقم �ملحرر )1121/1/2022(
ب��ي��ان��ات م��ن��ذر :-  ال����ش���م : اجل���م���ريا مل���ق���اولت ال��ت��ك�����ش��ي��ة والر����ش���ي���ات وال����ش���ب���اغ - ن���وع ال��رخ�����ش��ة  - رخ�����ش��ة جت���اري���ة - رقم 
: ال�شم  امل���ن���ذر  ب��ي��ان��ات مم��ث��ل   ، ك��ان��ت  وب�����اأي ���ش��ف��ة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ب��ال�����ش��ف��ة   .1  : ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�����ش��ف��ة   547055  : ال��رخ�����ش��ة 
 784197910573704: ال���ه���وي���ة  رق�����م  ه���وي���ة   : ال���وث���ق���ي���ة  ن�����وع  ال���ه���ن���د   : اجل��ن�����ش��ي��ة   ، رايف  ك���اروم���ات���ي���ل  ري���ج���ى   :
ال�شم   : ال���ي���ه  م���ن���ذر  ب���ي���ان���ات   -  133413/1/2020 امل���ح���رر  رق����م  دب����ي  وك���ال���ة   : الن����اب����ة  وث��ي��ق��ة   ، وك���ي���ل   : ال���ع���لق���ة 
 CN-1018437  : ال���رخ�������ش���ة  رق������م  جت����اري����ة  رخ�������ش���ة   : ال���رخ�������ش���ة  ن������وع   - ال����ع����ام����ة   وامل������ق������اولت  ل��ل��ن��ق��ل  غ���ن���ت���وت   : 
مو�شوع الإنخار : تكليف بالوفاء مببلغ وقدره )31531.5( درهم. حيثيات الإنذار : 1- بتاري�خ �ش�ابق بامارة دبي اتفقت املنذرة 
مع املنذر اليه�ا بت�وري�د عمالة مبوجب عقد بينهما. 2- وحيث ان املنذر اليه�ا اخ�ربت املنذرة انها �شتقوم باإر�شال الدفعات املالية 
مقابل تنفيذ التفاق املربم بينهم �شهريا. 3- وحيث ان املنذرة قامت بتزويد املنذر اليها بالعمالة اللزمة امل�شار اليه�ا اأعله وقامت 
باإر�شال فواتري بقيمة املرت�ش�د بذمة املنذر اليها على ان تقوم الأخرية بال�شداد .4-مل تقم املنذراليها بالوفاء بالتزاماته�ا جت�اه 
املحاولت  5- رغم  دره�م.  بذمتها مبلغ )31531.5(  و متوز ليرت�ش�د  �شهري حزيران  املرت�ش�دة عن  الفواتري  و�شداد  املنذرة 
ال�ودية املتكررة ال ان املنذر اليها ظلت ممتنعة عن �شداد قيمة اخلدمات. املطالبة : تكلف املنذرة- املنذر اإليها ب�شداد مبلغ وقدره 
) 31531.5( درهم، واحد و ثلثون الف و خم�شمائة و واحد و ثلثون درهم و خم�شون فل�شا، خلل مدة اأق�شاها خم�شة ايام من 
تاريخ ا�شتلمها هذا الإنذار واإل �شت�شطر املنذرة لتخاذ كافة الإج��راءات القانونية التي حتفظ لها حقها وا�شت�شدار اأمر الداء 
التقا�شي  بكافة ر�شوم وم�شاريف  اإليها  املنذر  املنذرة مع حتميل  له  اأو �ش�رر تعر�شت  اأي عطل  املنا�شب عن  بالتعوي�س  واملطالبة 

واأتعاب املحاماة. وتف�شلوا بقبول وافر الحرتام

�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
�إعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب �إد�رة �لدع�ى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004285 يف  �لدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : خالد حممد عبداهلل ال علي  
1 - بجوار ج�شر جلفا - مقهى  الإقامة : عجمان - منطقةالنعيمية  جمهول حمل 
مكاين  رقم   - الفغاين  الكباب  مطعم  بجوار  حاليا(  القلوب  )�شفري  الوداية 

  05023020107 رقم  هاتف   -  4446508670
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/2/1 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
اليوم  دائرة   -  2 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الواحد( 
مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/1/18 م.   

مدير �خلدمات �لق�ضائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
�إعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى حمكمة عجمان �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0002884 يف  �لدع�ى رقم

اإىل : حم�شن ملقاولت ال�شيانة العامة
جمهول حمل الإقامة : عجمان الرا�شيدية 1 رقم مكاين 4488408326

نعلمكم باأن املدعي )ة( / ا�شف خان معمرب العنوان / حمل الإقامة: عجمان اجلرف مقابل حمكمة 
عجمان رقم الهاتف : 971501108560 قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة ب��� :  اول : 

حتديد اقرب جل�شة لنظر الدعوى وال�شماح باعلن املدعى عليها.
ثانيا : الزام املدعى عليها ب�شداد مبلغ 7500 درهم والفائدة القانونية من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 

ال�شداد التام. ثالثا : الزام املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف. 
لذا يتوجب عليكم احل�شور اأمام الدائرة دائرة دعاوى اليوم الواحد العمالية الأوىل حمكمة عجمان 
09:00 لتقدمي ما لديكم من  2022/01/26 ال�شاعة  الحتادية �شباح يوم -------- املوافق 
دفاع و م�شتندات، ويف حالة عدم ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر 

الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مدير �خلدمات �لق�ضائية 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
مذكرة �إعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001906 يف  �لدع�ى رقم

اإىل:املحكوم عليه عبد الرحمن اأحمد غلوم عبدالرحمن الب�شتكي ،
العنوان: 9294010 

يف  املحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د   2021/09/13 ب��ت��اري��خ  ب��اأن��ه  علما  نحيطكم 
الدعوى املذكورة بالرقم اأعله ل�شالح/ م�شرف اأبوظبي الإ�شلمي .�س.م.ع ، بالتايل 
: حكمت املحكمة :- بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي للم�شرف املدعي مبلغا قدره - مليون 
األفا وثلثمائة واثنتن و�شتون درهما على النحو املبن  وت�شعمائة وثلث وخم�شون 
باأ�شباب هذا احلكم و الزمته بالر�شوم و امل�شاريف و مببلغ خم�شة اآلف درهما مقابل 
اأتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما اً قابل اً لل�شتئناف خلل املدة 

القانونية  30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
�نذ�ر عديل بالن�ضر
رقم )2022/203(

املنذر : ال�شويب للعقارت ذ م م
وكيل عن )موؤ�ش�شة �شلطان بن خليفة احلبتور للعقارات( 

املنذر اإليه : الر�س الو�شطى للحلول �س ذ م م
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب عقد اليجار 
لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق حيث �شيكات اليجار املرجتعه من البنك بدون �شداد 
وانتهاء عقد اليجار بتاريخ 2021/10/9 وجتددة من تلقاء نف�شة ملدة ايجارية 
جديدة بدون �شداد ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن وال 
ف�س  مركز  لدى  املتبعة  الجراءات  ح�شب  وذلك  املاأجور  وت�شليمنا  الخلء 

املنازعات اليجارية.
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197
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حمكمة دبي �لبتد�ئية

رقم 2021/3500 جتاري جزئي
دع�ه حل�ض�ر �جتماع �خلربة �حل�ضابية

اىل املدعي عليهما : ايه ام كيه لل�شت�شارات - �س.ذ.م.م و وائل فريدريك 
اجلندي. 

بناء علي تكليفنا للقيام باأعمال اخلربة احل�شابية بالدعوى اأعله، املقامة 
من : ايه جي اوتو تريدينج �س.ذ.م.م بوكالة املحامي/ خالد حممد �شعيد 
يوم  ظهر   3 ال�شاعة  وذلك  بعد  عن  خربه  لجتماع  ندعوكم   ، بوج�شيم 
الثنن، 24/1/2022، هاتف : 0506323413، 06/5736924،  

وم�شتنداتكم يف الدعوى. دفاعكم  لتقدمي  وذلك   ،0504820532
�خلبري �حل�ضابي �ملنتدب/ وليــد �بر�هيم �ل�ضايـغ

�إعالن �إجتماع خربة 

70021 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
�لتنفيذ رقم 21 ل�ضنه 2021 ملف �إنابه 

حمكمة ر�أ�ص �خليمة-�لد�ئرة �لتنفيذية
�مل��ضـ�ع : �إعالن بالن�ضر

املنفذ / بنك ملى اإيران      املنفذ �شده / جنم الأحلم �س.ذ.م.م
اىل املنفذ �شده / جنم الأحلم �س.ذ.م.م، انت مدعو للح�شور �شخ�شيااً اأو بوا�شطة وكيل معتمد لجتماع 
اخلربة )الهند�شية( املقرر عقده ال�شاعة 08:30 �شباحااً، وذلك يوم اخلمي�س املوافق 20 يناير2022م، 
2021م.   ابريل   15 يف  املوؤرخ  التنفيذي  احلجز  حم�شر  مو�شوع  عليها  املحجوز  املنقولت  تواجد  حيث 
امل�شتندات بعدد اطراف الدعوى، 2( ترجمة  و  املذكرات  ويرجى مراعاة التي : 1( تقدمي �شور من كافة 
اية م�شتندات باللغة الأجنبية اىل اللغة العربية لدى مكتب ترجمة قانونية مرخ�س و معرتف به بالدولة. 
3( يف حالة وجود �شهود لدى اأحد الطراف يجب تقدمي اأ�شمائهم و اثبات ح�شورهم يف موعد اجلل�شة التي 
حددتها اخلربة. 4( يف حالة وجود اطراف ل جتيد اللغة العربية يجب اأن ي�شحبها مرتجم معتمد قانونيا 
ليمثلها امام اخلربة. ناأمل احل�شور يف املوعد و املكان املحددين اأعله مع �شرورة توكيل ر�شمي لل�شادة / 
املحامن و الوكلء عن اأطراف الدعوى و يف حال عدم ح�شور اأي طرف فاأن اخلربة �شوف ت�شتمر يف اأداء 

مهامها يف غيابه وفقا لل�شلحياتها املخوله لها قانونيا.  هاتف : 0503333004  
Email:ketab.alahbabi@hotmail.com

�خلبري �ملهند�ص �ملنتدب / م. كتاب �ضعيد �لأحبابي      

�إعالن �إجتماع خربة 

70021

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
�إعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

�ملرجتعة    �ل�ضيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�ضية رقم 0000049/ 
حممد  عبداهلل  عبدالرحيم  عادل   - والنقل  العامة  للمقاولت  الروابي   : عليه  املحكوم  اإىل 

ال�شعيدي - �شلطان خليفة عي�شى حممد بن حارب ابو مهري  
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ اللقمان للأدوات احلديدية  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف : 83512.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
�إعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة �ل�ضارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - تريدويز �نرتنا�ض�نال  م م ح   
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�ضية رقم 0005488/ 

اإىل املحكوم عليه : تريدويز انرتنا�شونال م م ح 
املجاز   - ال�شارقة  اإمارة  اخلمريي(  عبدالعزيز   - �شرم  بن  )�شغري  املحامن  مكتب   : املختار  العنوان  العنوان: 
 0567696151  : متحرك  هاتف   2202 مكتب   - الإمارات  �شرح  بناية   - البحرية  كورني�س  �شارع   -  3
 : الكرتوين  بريد   065573061 رقم  فاك�س   065573060 رقم  هاتف   -  0508943821  -

MUNEER@TRADEWAY.AE
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي  املنفذ ا�شماء ا�شماعيل ام ايه احلاج وحيد - 
اجلن�شية هندي   يف الق�شية امل�شار اليها اأعله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع 
 الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف 109134.0
 / اإعلنك  تاريخ  يوما من  اأعله خلل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�شة  بح�شور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعلنكم 
ال�شاعة - اأمام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي 

املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�إعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة �ل�ضارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية   
)جزئي(    جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�ضية رقم 0000760/ 

اإىل املحكوم عليه : يو�شف زغموت 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ بنك م�شر 
يف الق�شية امل�شار اليها اأعله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف 103074  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70021

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
MOJAU_2022- 0044710 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيدة : ابت�شام حممد �شاكر، اماراتيه اجلن�شية -ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغه 100% و ذلك اىل ال�شيدة : فاتن توفيق 
منري ال�شامل عراقيه اجلن�شية يف الرخ�شة )�شالون اللوؤلوؤة املا�شية لل�شيدات( والتي 
تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )756275( ال�شادرة من دائرة التنميه 
القت�شادية، تعديلت اخرى : تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية ايل وكيل 
خدمات ، تنازل �شاحب الرخ�شة الخر.  وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر 
هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن 
من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   70392
�إعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

)جزئي(     مدين   AJCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�ضية رقم 0002840/ 
اإىل املحكوم عليه : اليك�شى كريفيخ - جت رام ت�شاودهارى - بيبي انطوين بى - بادماراج كودوت 

بادينهارى - امري برادهان - رينى فارجي�س توما�س - ن�شرين ارجون رامبيا  
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ راجي�س كومار تاتان كاندى ، اجلن�شية هندي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف : 288140.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13447 بتاريخ 2022/1/20   
�عالن مدعي عليه بالن�ضر   

يف �لدع�ى SHCFICICPL2022 / 0000091 �أمر �د�ء  
اىل املدعي عليه : حممد طه قا�شم حممد قا�شم با�شتاين اجلن�شية 

نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�شي الإمارات العربية املتحدة 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعله : و�شدر احلكم التي 

قرار املحكمة / ناأمر بالزام املقدم �شده بان يوؤدي للطالب مبلغ 25500 
وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(  وخم�شمائة  الف  وع�شرون  )خم�شة  درهم 

ورف�شت ما عدا ذلك.  
حرر بتاريخ 2022/1/17 

مركز �شعادة املتعاملن
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533
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•• اأبوظبي-الفجر:

عطرت اأ�شعار الوالد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، 
برنامج  من  ال�شابعة  الأم�شية  انطلقة 
والذي  العا�شر،  مبو�شمه  امليلون  �شاعر 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  وتنظمه  تنتجه 
والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي، 

ويبث عرب قناتي بينونة والإمارات.
العامري  الربنامج ح�شن  واأط��ل مقدم 
اأبيات  م����رددااً  ال�شيباين،  ن��دى  ت��راف��ق��ه 

ال�شيخ زايد:
»ريت اأنا يف �شاطي الراحة...                 من 

�شرور واإن�س ماريت���ه..
من ورود تب��ن اأري��اح��ه..                     واجلم�����ال 

م�شيٍد بيت��ه..«
املزروعي  �شيف  عي�شى  الأم�شية  ح�شر 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
وال�����ربام�����ج ال���ث���ق���اف���ي���ة وال����رتاث����ي����ة يف 
اأبوظبي، وعبداهلل بطي القبي�شي مدير 
باللجنة،  والت�����ش��ال  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإدارة 
للربنامج  ال�شت�شارية  اللجنة  واأع�شاء 
الأ���ش��ت��اذ ت��رك��ي امل��ري��خ��ي، والأ���ش��ت��اذ بدر 
برنامج  حتكيم  جلنة  واأع�شاء  �شفوق، 
املنكو�س الدكتور حمود جلوي وال�شاعر 
التوا�شل  ورواد  ال��ع��ي��ايف،  ف��ار���س  ���ش��اي��ع 

الجتماعي ومتذوقي ال�شعر النبطي.
ت�شويت امل�شاهدين يوؤهل ال�شاعر اأحمد 

العما�س من البحرين
اأحمد  ال�شاعر  امل�شاهدين  ت�شويت  اأه��ل 
ب��ع��د ح�شوله  ال��ب��ح��ري��ن  ال��ع��م��ا���س م���ن 
على 83 %، لينتقل بذلك اإىل مرحلة 
الأربعة والع�شرين، فيما غادر الربنامج 
كل من ال�شعراء “هلل �شلمان ال�شرفات 
احلارثي  امل�شيلي  ع��ب��داهلل  الأردن،  م��ن 
من ال�شعودية، �شعود �شليمان الفليح من 

ال�شعودية«.
جنوم الأم�شية ال�شابعة.. ق�شائد مميزة 

وح�شور قوي
ق�����دم جن�����وم الأم�������ش���ي���ة ال�������ش���اب���ع���ة من 
برنامج �شاعر املليون ق�شائدهم املميزة 
اأع�����ش��اء جلنة  اأم���ام  ال��ق��وي  وح�شورهم 
العميمي  �شلطان  م��ن  املكونة  التحكيم 
ال�شعيد،  حمد  ال�شعر،  اأكادميية  مدير 
الدكتور غ�شان احل�شن، وجمهور ال�شعر 
�شا�شات  وع��رب  الراحة  �شاطئ  م�شرح  يف 

�شهدت  اإذ  والإم��������ارات،  ب��ي��ن��ون��ة  ق��ن��ات��ي 
“اإبراهيم  ال�شعراء  م�شاركة  الأم�شية 
املقبل  ب�شاير  ال�����ش��ع��ودي��ة،  م��ن  ال��زع��ب��ي 
�شعود  ث���اين  ال�����ش��ع��ودي��ة،  م��ن  التميمي 
ال�����ش��دي��د م���ن ال����ع����راق، ���ش��ل��ط��ان �شعود 
ال��و���ش��م��ي م��ن ال��ك��وي��ت، ع��ل��ي ب��ن برّيك 
الرا�شدي من الإم��ارات، علي الدهم�شي 

العنزي من ال�شعودية«.
واأل���ق���ى ال�����ش��اع��ر اإب��راه��ي��م ال��زع��ب��ي من 
مقدمتها  يف  ج���اء  ق�����ش��ي��دة  ال�����ش��ع��ودي��ة 
“ ان��ت��رث ع��ق��ٍد م��ن اجل��ن��ه ع��ل��ى الر�س 
املنيفه              كل بقعة ما متّنى ال تقّلد 

به و تدها«.
املقبل  ب�شاير  ال�شاعرة  ق�شيدة  وج��اءت 
“ملجا  بعنوان  ال�شعودية  من  التميمي 
 ، ج��راه��ي��د   “ ف��ي��ه��ا  وق���ال���ت  الأمان”، 
ونهيت �شباع ، وعتام ، )وطريق( اأ�شراك 

، ت�شابه علمه وغيبه! 

َح��دت ِغ���دروق م��ن قلبي و���ش��ارت َقفرة 
�شفاهي .. م�شّب لوادي الّرمه!«

من  ال�شديد  �شعود  ث��اين  ال�شاعر  وق��دم 
اإىل  “نظرة  ب��ع��ن��وان  ق�����ش��ي��دة  ال���ع���راق، 
 “ م��ط��ل��ع��ه��ا  يف  ج����اء  ال�شعر”،  ع���ي���ون 
وال�������وج���ع واجل�وع                    ال��ك��لف��ه  ك���رث  ع��ل��ى 

و�شل ف�كري م�داه .. ول ل�قى �شّفه«.
من  الو�شمي  �شعود  �شلطان  ال�شاعر  اأما 
ال��ك��وي��ت، ف��األ��ق��ى ق�����ش��ي��دة اأه���داه���ا اإىل 
فيها  وقال  ال�شفاء،  لها  متمنيااً  �شقيقته 
�شاعة  امل��ط��ر  ي�شبهك  ال��غ��ي��م  �شمية   “
مت��ّري��ن          غزير باملاء ، مثل ما انتي 

بطهر املاء غزيره«.
الرا�شدي  ال�شاعر علي بن برّيك  واأط��ل 
عنوان  حت��م��ل  بق�شيدة  الإم������ارات،  م��ن 
مطلعها  يف  ج���اء  خم�شن”،   “م�شت 
“ على اأر�شي تنامى حلم من زايد اإىل 
عيايل        ومن رمثي َوقد ذروة طموحي 

وا�شعل اح�شا�شه«.
العنزي  الدهم�شي  علي  ال�شاعر  وق��دم 
عنوان  حت��م��ل  ق�شيدة  ال�����ش��ع��ودي��ة،  م��ن 
قال فيها “ تزّر الليال  “حقيقة حلم”، 
همومنا وال�شكوت لبا�س       قبل ينقطع 

�شلك احلكي حّزة ال�شيقه«.
جن���م امل��ن��ك��و���س وال�������ش���لت الإم����ارات����ي 
�شيف  املن�شوري”..  م��ب��ارك  “نهيان 

الأم�شية ال�شابعة
“نهيان  ح��ل جن��م ال�����ش��لت الإم����ارات����ي 
برنامج  اأحد جنوم  املن�شوري”،  مبارك 
الأم�شية  ع���ل���ى  ���ش��ي��ف��ااً  “املنكو�س”، 
املليون،  ���ش��اع��ر  ب��رن��ام��ج  م���ن  ال�����ش��اب��ع��ة 
ب�شلة  وامل�����ش��اه��دي��ن  احل�������ش���ور  واأم����ت����ع 
ال�شاعر  املليون  �شاعر  جن��م  كلمات  م��ن 

عبداهلل اجلابري.
 وا�شتذكر اأع�شاء جلنة حتكيم الربنامج، 
م�شرية والد “نهيان مبارك املن�شوري”، 

اهلل  “رحمة  املن�شوري  مبارك  ال�شاعر 
الأول”  “املو�شم  جن���وم  اأح����د  عليه”، 
وال��ذي وقف  املليون،  �شاعر  من برنامج 
على م�شرح �شاطئ الراحة وكان حا�شرااً 
باأخلقه و�شعره وح�شوره املبهر، وترك 
ب�شمة وذكرى جميلة يف قلوب جماهريه 

وحمبيه.
الرقمية  القيادة  نحو  اأف�شل  م�شتقبل 

والبتكار العاملي
ا�شتعر�شت الأم�شية ال�شابعة من برنامج 
���ش��اع��ر امل��ل��ي��ون ت��ق��ري��رااً م�����ش��ورااً �شمن 
اللم�شتحيل  م�����ش��رية  ت��ق��اري��ر  �شل�شلة 
جنوم  قدمه  عام”،  اخلم�شن  “م�شرية 
اأم�شية اأم�س، حيث تناول التقرير النقلة 
الذي  التكنولوجي  وال��ت��ط��ور  النوعية 
الإم�����ارات خ��لل خم�شن  دول���ة  حققته 
عام مل�شتقبل اأف�شل نحو القيادة الرقمية 
اإىل  التقرير  م�شريااً  العاملي،  والب��ت��ك��ار 

هذه اجلوانب من خلل عر�س ق�ش�س 
والعطاء،  والإجن���از  بالتحدي  مزخرفة 
وال���ت���ي ���ش��ط��ره��ا ال��ت��اري��خ ب���ح���روف من 

ذهب. 

التميمي  املقبل  ب�شاير  “ال�شاعرة  تاأهل 
وال�شاعر علي الدهم�شي العنزي” بقرار 

جلنة التحكيم 
ت��اأه��ل ك��ل م��ن ال�����ش��اع��رة ب�����ش��اي��ر املقبل 
التميمي من ال�شعودية ب� 48 درجة من 
العنزي  الدهم�شي  علي  وال�شاعر   ،50
من ال�شعودية ب� 47 درجة” بقرار جلنة 
انتظار  �شعراء يف  اأرب��ع  التحكيم، وتبقى 
اأ�شبوع عن  ت�شويت اجلمهور على مدار 
طريق التطبيق اخلا�س بربنامج �شاعر 
الإل���ك���رتوين، ومنح  اأو م��وق��ع��ه  امل��ل��ي��ون 
الفر�شة ل�شاعر واحد منهم للتاأهل اإىل 
املرحلة القادمة، وال�شعراء هم “علي بن 

ب��رّي��ك ال��را���ش��دي م��ن الإم����ارات وح�شل 
الو�شمي  �شعود  �شلطان  46 درجة،  على 
44 درجة،  ال��ك��وي��ت وح�����ش��ل ع��ل��ى  م��ن 
وح�شل  ال�شعودية  من  الزعبي  اإبراهيم 
على 43 درجة، ثاين �شعود ال�شديد من 

العراق وح�شل على 42 درجة«.
على  املليون  �شاعر  برنامج  قناة  وتتيح 
 youtube.com/( ال���ي���وت���ي���وب 

،)Millionspoet
ال�شاد�شة،  الأم�����ش��ي��ة  تفا�شيل  م��ت��اب��ع��ة 
واملوقع  ال��ذك��ي  التطبيق  خ��لل  م��ن  اأو 
الإل�������ك�������رتوين وم���ن�������ش���ات ال���ت���وا����ش���ل 
بالإ�شافة  ل���ل���ربن���ام���ج،  الج���ت���م���اع���ي 
والبث  ال�شابقة،  احل��ل��ق��ات  متابعة  اإىل 
امل��ب��ا���ش��ر ل��ل��ح��ل��ق��ات ك��ل ث��لث��اء يف متام 
ال�شاعة التا�شعة والن�شف م�شاءاً بتوقيت 
���ش��اط��ئ الراحة  الإم�������ارات م���ن م�����ش��رح 

باأبوظبي.

اأ�صعار ال�صيخ زايد تعطر الأم�صية ال�صابعة من برنامج �صاعر املليون

ت�ضويت امل�ضاهدين يوؤهل ال�ضاعر اأحمد العما�ص من البحرين

•جنوم الأم�صية ال�صابعة.. ق�صائد 
مميزة وح�صور قوي

الإماراتي  وال�صالت  املنكو�ض  •جنم 
�صيف  املن�صوري”..  مبارك  “نهيان 

الأم�صية ال�صابعة
املقبل  ب�صاير  “ال�صاعرة  •تاأهل 
التميمي وال�صاعر علي الدهم�صي 

العنزي” بقرار جلنة التحكيم

•• ال�سارقة-الفجر:

�شعرية،  م�شرحية  ب�شرية  لوحة  ع�شرة  باإحدى 
ياأخذ عر�س »�شرد املكان« جمهور »م�شرح املجاز« 
اإىل حمطات  يناير،  و29  و28  و26   25 اأي��ام 
املا�شية  ع��ام��ااً  اخلم�شن  م��لم��ح  �شكلت  ف��ارق��ة 
من عمر اإمارة ال�شارقة، وج�شدت �شرية الإمارة 
باأهلها وعمرانها ومنجزاتها، حيث يتبدل ف�شاء 
وحركاتهم  عار�شيه،  واأزي����اء  ب��اأ���ش��وائ��ه،  امل�شرح 
الأدائية، وينتقل بالزمن عامااً بعد عام يف �شرية 

ال�شارقة وجماليات نه�شتها.

حوايل  على  ميتد  ال��ذي  العر�س  م�شاهد  وتبداأ 
وال�شوء  باملو�شيقى  جت�شد  بلوحة  دقيقة،   90
اأجواء املقاومة التي قدمها اأهل ال�شارقة يف وجه 
ال�شتعمار، لتبداأ من بعدها م�شرية البناء باأيدي 
ينتقل  الأول  امل�شهد  ه���ذا  ف��م��ن  الإم�����ارة،  اأب��ن��اء 
وجذور  ج��م��ال��ي��ات  للجمهور  ليك�شف  ال��ع��ر���س 

ال�شم الذي حملته ال�شارقة. 
ي�����ش��ارك فيه  ال���ذي  ال��ع��ر���س  وت��ت��وا���ش��ل م�شاهد 
اأداء ومم��ث��لاً من  50 فنانااً وع��ار���س  اأك��رث م��ن 
تنتقل  اإذ  العامل،  بلدان  وم��ن خمتلف  الإم���ارات 
هذه امل�شاهد اإىل حياة الآباء الأولن، ومغامرات 

اللوؤلوؤ،  عن  للبحث  البحر  اأع��م��اق  يف  رحلتهم 
اإيقاع  على  يتحرك  ف�شاء  اإىل  امل�شرح  فيتحّول 
موج البحر، ويقود العار�شون اجلمهور اإىل عامل 
�شاحر تن�شجم فيه عرو�شهم الأدائية مع لوحات 

ال�شوء واملو�شيقى والإن�شاد. 
حكايات  للجمهور  املختلفة  امل�����ش��اه��د  وت��ع��ر���س 
وت��ف��ا���ش��ي��ل م���ن ���ش��رية الإم������ارة وم���ا جن��ح��ت يف 
حت��ق��ي��ق��ه م����ن م�������ش���روع ح�������ش���اري ث���ق���ايف يعد 
ال��ي��وم واح����دااً م��ن ال��ع��لم��ات ال��ب��ارزة ب��ن مدن 
وعوا�شم الفن والإبداع يف العامل، فمن الأحداث 
الإم����ارة،  �شهدتها  ال��ت��ي  التاريخية  وامل��ت��غ��ريات 

والهوية  عمارتها،  جماليات  تك�شف  م�شاهد  اإىل 
الب�شرية لف�شائها العام.

للعوامل  العر�س  م�شاهد  م�شهد من  كل  وميهد 
ي�شلط  ال���ذي  ي��ل��ي��ه،  ال���ذي  امل�شهد  اجل��دي��دة يف 
ال�شارقة،  يف  ال��ع��م��ارة  ج��م��ال��ي��ات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
واملعرفية  الثقافية  الإم����ارة  منجزات  و�شل�شلة 
وحفظ  العربي،  بالكتاب  للنهو�س  حققته  وم��ا 

الرتاث، ورعاية املبدعن.
كافة  م���راع���ي���ااً  ي���ق���ام  ال���ع���ر����س  اأن  اإىل  وي�������ش���ار 
الإج������راءات الح���رتازّي���ة ل��ل��وق��اي��ة م��ن فريو�س 

كورونا، 

اأيام 25 و26 و28 و29 يناير على م�صرح املجاز 
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تعود للكوميديا يف "مكتوب عليا"

اآينت عامر: "عنرب 6" 
جتربة فريدة اأ�ضافت 

مل�ضريتي الفنية 

م�شل�شل  للم�شاركة يف  الذى جذبك  ما  البداية..  • يف 
6"؟ "عنرب 

جمموعة  ع��ن  ي��ت��ح��دث  ف��ري��دة  جت��رب��ة  امل�شل�شل   -
من الن�شاء دخلن ال�شجن لأ�شباب خمتلفة، و كل 
مع  ونكت�شف  خمتلفة  وثقافة  بيئة  م��ن  منهن 
مرور الأحداث حكاية كل منهن وما اأو�شلها ملا 

اأ�شبحت عليه الآن،
 وع��ن��دم��ا ع��ر���س ع��ل��ي ال�����ش��ي��ن��اري��و اأعجبت 
التى  واملو�شوعات  والأفكار  بال�شخ�شيات 
ي��ط��رح��ه��ا ال��ع��م��ل م��ن خ���لل ق�����ش��ة كل 

واحده منهن.
• كيف وجدت ردود اأفعال اجلمهور 

على �شخ�شية "منى"؟
اأح��ب��ت ج���دااً �شخ�شية  ال��ن��ا���س   -
�شكر  اأنها  "وبيقولوا  "منى"، 
من  واأن���ه���ا  خفيف"،  ودم���ه���ا 
الأحداث  ح��دة  م��ن  تخفف 
وعلى  امل�شل�شل  يف  الكئيبة 

اأجزاء من كلمها وعملوها كوميك�س، واحلمد  اأخذوا  ال�شو�شيال ميديا 
هلل ردود الأفعال كانت اإيجابية ومر�شية بالن�شبة ىل.

جت�شيدها؟ يف  �شعوبات  واجهتك  هل  "منى"..  • �شخ�شية 
واجهتها  التى  وال�شعوبة  قدمتها،  التى  ال�شخ�شيات  األ��ذ  "منى" من   -
اأن حدث لها  النهاية بعد  امل�شاهد من  اأننا بداأنا ت�شوير  يف تقدميها هو 

الكثري من التطورات،
اأنها  و�شعرت  ج��دااً  اأحببتها  وتاريخها  ال�شخ�شية  ذاك���رت  اأن  بعد  لكن   
ت�شبهني جدااً، فهي حتب الطبخ واأنا كذلك، ونحن الثنن نواجه املاآ�شي 

واملواقف ال�شعبة بال�شحك والهزار.
لك؟ اأ�شافت  وماذا   .."6 "عنرب  م�شل�شل  جتربة  وجدت  • كيف 

- جتربة م�شل�شل "عنرب 6 " 
اأ�شافت ىل الكثري، لأنه اأتاح ىل الفر�شة اأن اأ�شارك جنوم كبار من بلد 
اأعمال  مثل  اإنتاجيًّا  �شخم  عمل  يف  اأ���ش��ارك  اأننى  ثانيااً  خمتلفة،  عربية 

�شاهد واملنتج  جمال �شنان.
الن�شا"..  "�شجن  من  قريب  وهو  امل�شجونات  حكايات  يعر�س  • امل�شل�شل 

اأمل تتخوفن من املقارنة بن العملن؟
الن�شا"،  "�شجن  م�شل�شل  "عنرب6" قريبة من  فكرة  يكون  قد  بالفعل   -
لكن املو�شوع خمتلف متامااً لأن التيمة موجودة من قدمي الأزل وقدمت 

اأن ظ�������روف وطبيع����ة ال�شخ�شيات  اأكث������ر من عم������ل من ق�ب�����ل، كم������ا  يف 
"�شجن  م��ن  اأح����داث  ف��ورم��ات  امل�شل�شل  اأن  اأرى  العك�س  وع��ل��ى  تختلف، 

الن�شا".
تقابلوا  اأن  ف��ر���ش��ة  ع��ن��دك��م  ك���ان  ه��ل  للم�شل�شل  التح�شري  اأث���ن���اء   •

م�شجونات يف احلقيقة؟
هاين  وال�شيناري�شت  املخرج  مع  كانت  التح�شريات  فرتة  احلقيقة،  يف   -
هناك  يكن  مل  لكن  ال�شخ�شية،  تفا�شيل  من  كثري  يف  وتناق�شنا  �شرحان 

فر�شة اأن نقابل م�شجونات.
6"؟ "عنرب  بعد  اجلديد  • ما 

م�شل�شل  يف  واأ���ش��ارك  العامية"،  "النقطة  م�شل�شل  من  ا  موؤخراً انتهيت   -
"اأولد عابد" من اإنتاج mbc وبطولة ريا�س اخلويل وجمموعة كبرية 
من النجوم، واأقدم فية دور فتاة انتهازية ت�شعى للخروج من حياة الفقر 

التى تعي�شها، 
وهناك م�شل�شل "مكتوب عليا" مع اأكرم ح�شنى، و�شعيدة جدااً بهذا العمل 
اأعمال  من  "الروائية" وه��و  وم�شل�شل  الكوميديا،  لأدوار  به  اأع��ود  لأن��ى 

من�شة "�شاهد".
؟  2022 اجلديد  للعام  اأمنيتك  • ما 

- دائمااً ما اأمتنى يف بداية كل عام اأن يكون اأح�شن من العام املا�شى.

2022 من خلل بطولة  درام��ا رم�شان  قا�شم يف  النجم كرمي  يناف�س 
م�شل�شل "يوترين" مع ريهام حجاج، 

حيث يقوم ب�شخ�شية تدعى "خالد" وهي �شخ�شية حمورية وحمركة 
للأحداث ب�شكل كبري، ومن املقرر اأن يبداأ ت�شوير امل�شل�شل قريباًا، 

بعد النتهاء من جل�شات التح�شري لل�شخ�شية مع فريق العمل.
ويعترب يوترين وهو التعاون الرم�شاين الثاين الذي يجمع كرمي 

قا�شم ب� ريهام حجاج، 
امل�شل�شل  كّنا �شغريين، وقد لقى  ملا  ا يف م�شل�شل  حيث تعاونا م�شبقاً

ا قوياًا وقت عر�شه على من�شات التوا�شل الجتماعي، جناحاً
ك��رمي بطولة حلقة بحبك م��وت وذل��ك �شمن حكايات  ا ت�شدر   وم��وؤخ��راً
 ،vip �شاهد  من�شة  على  ح�شرياًا  ُيعر�س  ال��ذي  الأخ���ري  امل�شهد  م�شل�شل 
و�شاركه يف البطولة النجمة �شلمى اأبو �شيف، ليقدما �شوياًا ق�شة حب 

قوية، 
ولكنها حمفوفة باملخاطر يف الوقت نف�شه.

بطولة  يف  قا�شم  ك��رمي  ي�شارك  ح��ج��اج،  ري��ه��ام  النجمة  وبجانب 
ي���وت���رين ال��ن��ج��وم ت��وف��ي��ق ع��ب��د احل��م��ي��د، ع��ب��ري ����ش���ربي، �شفاء 

الطوخي، حممد كيلين،
 ه�شام عا�شور، امل�شل�شل من تاأليف اأمين �شلمة، واإخراج �شامح عبد 

العزيز، ومن اإنتاج �شركة العدل جروب.
ا يف الدورة ال� 43 من مهرجان القاهرة  وكان كرمي قا�شم قد �شارك موؤخراً

ال�شينمائي الدويل، 
الق�شرية،  للأفلم  الر�شمية  امل�شابقة  يف  احلفرة  الق�شري  بفيلمه  ناف�س  حيث 
يف عر�س عاملي اأول للفيلم، ومن املقرر اأن ينطلق الفيلم يف مهرجانات �شينمائية 

اأخرى �شيتم الإعلن عنها قريباًا.
وقد ُعر�س للنجم كرمي قا�شم اأعمالاً درامية �شابقة على من�شة �شاهد 
م�شل�شل  مثل  امل�شاهدات  من  العديد  وح�شدت   vip
والذي  وال���ث���اين،  الأول  ب��ج��زاأي��ه  اإب��ل��ي�����س  مملكة 
ُعر�س ح�شرياًا ونال اإ�شادات نقدية وجماهريية 
ا ملا كّنا �شغريين الذي ناف�س به  وا�شعة، واأي�شاً

يف مو�شم رم�شان 2020،
 ومن الناحية ال�شينمائية ُيعر�س له فيلم ولد رزق 
اأكرث  35 جائزة دولية يف  ا �شّواح الذي ح�شد  2 واأي�شاً

من 100 مهرجان �شينمائي.
وعلى من�شة نتفلك�س،

 ميكنك م�شاهدة 3 اأعمال للنجم وهم فيلمه �شواح للمخرج 
اأدولف الع�شال والذي ح�شل على اأكرث من 20 جائزة يف 

مهرجانات �شينمائية خمتلفة،
 وفيلم ليل خارجي للمخرج اأحمد عبد اهلل، والفيلم 

.The First Line العاملي

"املماليك"،  م�شل�شل  يف  ا  كبرياً ا  جناحاً عثمان  عاي�شة  التون�شية  الفنانة  حققت 
ولقى دورها الذي تقدمه اإ�شادات وا�شعة منذ بدء عر�س امل�شل�شل على �شا�شة 

قناة "النهار".
وهي  ا�شمها  نف�س  حتمل  �شخ�شية  امل�شل�شل  اأح���داث  يف  عاي�شة  وت��ق��دم 
�شخ�شية "عائ�شة"، التي تعمل �شكرترية لرجل اأعمال �شهري هو الفنان 

بيومي فوؤاد، ثم تتزوجه بعد اإحلاح �شديد منه.
 4 اق��رتب م��ن  ف���وؤاد م��ا  اأح��د م�شاهد عاي�شة م��ع بيومي  وح�شد 
التوا�شل الجتماعي في�س بوك،  ملين م�شاهدة، عرب موقع 

وذلك بعد مرور يومن فقط على عر�س احللقة.
الذي  امل�شهد  هذا  يف  خا�شة  عاي�شة،  ب��اأداء  الكثريون  واأ�شاد 
اكت�شف خلله بيومي فوؤاد خيانتها، وقام بالعتداء عليها 
و���ش��رب��ه��ا ���ش��رب��ا م��ربح��ا، ومت��ك��ن��ت ع��اي�����ش��ة م��ن تقدمي 
�شخ�شية  كونها  برغم  ومميز،  مبهر  ب��اأداء  ال�شخ�شية 
احلقيقية  جت��ارب��ه��ا  اأوىل  يف  وم��رك��ب��ة،  ج���دا  �شعبة 
�شرف  ك�شيفة  الأوىل  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  ب��ع��د  ب���ال���درام���ا، 

رم�شان املا�شي مب�شل�شل "فار�س بل زواج".
اأعلنت  "املماليك"  م�شل�شل  ع��ر���س  م��ع  وب��ال��ت��زام��ن 
عاي�شة  اأن  ان�شتجرام،  والفيديوهات  ال�شور  من�شة 
ن�شب  يف  تون�شية  �شخ�شيات   10 اأ���ش��ه��ر  �شمن  عثمان 
املتابعة على املوقع خلل عام 2021 كما ت�شتعد عاي�شة 
لطرح اأغنيتن جديدتن خلل هذا ال�شهر بالتزمن مع 

عر�س امل�شل�شل.
"�شعيدة  ت�شريحات �شحفية:  عاي�شة عثمان يف  وتقول 
يف  دوري  على  الآن  حتى  تلقيتها  ال��ت��ي  الفعل  ب���ردود 
م�شل�شل املماليك، ومل اتوقع ان حتقق ال�شخ�شية هذا 
احللقة  عر�س  منذ  اجلمهور  قبول  وتلقى  النجاح 
يف  كثريا  :"اجتهدت  وت�شيف  للم�شل�شل"،  الأوىل 
ال�شخ�شية والأداء وكل  هذا العمل وا�شتغلت على 
التفا�شيل لفرتة طويلة من التجهيزات، و�شعيدة 
بامل�شاركة مع كوكبة من النجوم املميزين"، واأكدت 
درامية  اأعمال  للم�شاركة يف  ت�شتعد  اأنها  عاي�شة 

رم�شانية �شتعلن عنها خلل املرحلة املقبلة.
�شا�شة  على  يوميا  "املماليك" يعر�س  م�شل�شل 
قناة "النهار" يف متام ال�شابعة م�شاء، وهو من 
تاأليف ه�شام هلل واإخراج حازم فودة، وي�شارك 
يف بطولتة نخبة من النجوم على راأ�شهم رانيا 
يو�شف وبيومي فوؤاد وفيدرا وحممد �شليمان 

وعاي�شة عثمان، وغريهم.

فنانة لها طلة جّذابة، تخطف معها ال�صا�صة فور روؤيتها، لي�ض جلمالها فقط؛ واإمنا 
توؤدى  جتعلها  حقيقية  مبوهبة  متتعها  عن  ف�صاًل  جمالها؛  من  تزيد  التى  لروحها 
اأدوارها بتلقائية وان�صيابية �صديدة، هي الفنانة اآينت عامر التى اأمتعتنا يف الأيام 
املا�صية باأدائها ل�صخ�صية "منى" التى تقدمها يف م�صل�صل "عنرب6" الذى يعر�ض على 
من�صة "�صاهد" الإلكرتونية، عن اأ�صباب م�صاركتها يف هذا العمل و ال�صعوبات التى 

واجهتها كان معها هذا احلوار:

كرمي قا�ضم ي�ضارك ريهام حجاج 
بطولة م�ضل�ضل )يوترين( 

عاي�ضة عثمان: �ضعيدة 
بردود الفعل على 
م�ضل�ضل )املماليك(
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ماذا ي�ضبب نق�ص احلديد يف ج�ضم الإن�ضان؟
لأنه  الإن�شان،  جل�شم  وال�شرورية  املفيدة  املعدنية  العنا�شر  من  احلديد 
اإىل  الأك�شجن  نقل  على  ي�شاعد  ال��ذي  الهيموغلوبن  تركيب  يف  يدخل 

جميع مناطق اجل�شم.
وبالإ�شافة اإىل هذا، ي�شاهم احلديد يف عملية تبادل الكولي�شرتول وعمل 
اجلهاز اله�شمي وتنظيم درجة حرارة اجل�شم ويدعم منظومة املناعة. كما 

اأنه يوؤثر يف حالة اجللد وال�شعر والأظافر.

تبقى  لذلك  بنف�شه،  املهم  العن�شر  هذا  اإنتاج  من  يتمكن  ل  اجل�شم  ولكن 
اإىل  اليومية  اجل�شم  وحاجة  عليه.  للح�شول  م�شدر  اأه��م  الغذائية  امل��واد 
احلديد تعتمد على عمر الإن�شان وجن�شه. فالأطفال يحتاجون من 8 اإىل 
10 مليغرامات يف اليوم، والرجال الذين ترتاوح اأعمارهم 19-50 عاما 
يحتاجون اإىل 8 مليغرامات منه يف اليوم، ولكن الن�شاء يحتجن اإىل 18 
مليغراما يف اليوم، لأن م�شتواه يف فرتة الدورة ال�شهرية ينخف�س ويجب 

تعوي�شه.
وعند نق�س احلديد يف اجل�شم ل تعمل ع�شلت واأن�شجة اجل�شم ب�شورة 
طبيعية، ما قد يوؤدي اإىل فقر الدم، الذي يعد من بن اأ�شبابه- فقدان الدم 

بكرثة، �شوء التغذية وعدم انتظامها، �شوء امت�شا�س احلديد.
الدوخة،  ال�����ش��داع،  ال�شديد،  والره����اق  التعب   - ال��دم  فقر  اأع��را���س  وم��ن 
وم�شة يف العن، ت�شارع �شربات القلب، �شحوب ال�شطح الداخلي للجفون 
بدين،  جهد  بذل  عند  التنف�س  و�شيق  وال�شعر،  الأظافر  ه�شا�شة  ال�شفلى، 
كما  معدية.  باأمرا�س  والإ�شابة  املناعة  �شعف  والقدمن،  اليدين  ب��رودة 
واجلهازين  الدموية  والأوعية  القلب  ا�شطراب عمل  ي�شبب  الدم  فقر  اأن 

اله�شمي واحلركي.
الأ�شل  حيوانية  غذائية  م��واد  تناول  يجب  ال��دم،  بفقر  الإ�شابة  ولتجنب 
الغذائية  وامل��واد  احلديد.  عن�شر  من  جيدة  ن�شبة  على  حتتوي  نباتية،  اأو 
احليوانية الأ�شل هي: الكبد والكلى والدماغ والقلب وحلم البقر اخلايل 
من الدهون والأ�شماك البحرية وبلح البحر واملحار وحلم الديك الرومي 
و�شمك التونة املعلب والبي�س الذي يحتوي على ن�شبة عالية من احلديد.

املرتبة  البقر يحتل  واأعلى ن�شبة للحديد توجد يف اللحوم الداكنة )حلم 
الأوىل(. كما اأن كبد البقر يحتوي بالإ�شافة اإىل احلديد على مواد مغذية 
على  فيحتوي  الدواجن  حلم  اأم��ا  منخف�شة.  حرارية  �شعرات  ذات  عديدة 
الكتلة  على  احلفاظ  على  ت�شاعد  التي  والزنك  وال�شيلينيوم  الربوتينات 

الع�شلية.
واملك�شرات  ال���ب���ذور  ف��ه��ي-  ال��ن��ب��ات��ي،  الأ����ش���ل  ذات  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����واد  واأم�����ا 
والبقوليات.  وكينوا  والرمان  وال�شبانخ  والربوكلي  الداكنة  وال�شوكولتة 
حرارية  �شعرات  وذات  باحلديد  غنية  واليقطن  ال�شم�شم  ب���ذور  فمثل 
منخف�شة. كما اأن املك�شرات من ناحية فائدتها ت�شبه اللحوم، فهي حتتوي 
اللوز  عالية، وخا�شة  �شعرات حرارية  وذات  ن�شبة عالية من احلديد  على 
والفول ال�شوداين والف�شتق. كما اأن بذور الكاكاو غنية باحلديد، لذلك اإذا 
كانت ال�شوكولتة حتتوي على 70 باملئة من الكاكاو واأكرث فيمكن تناولها 
اإىل احلديد حتتوي على  وبالإ�شافة  نق�س احلديد يف اجل�شم.  لتعوي�س 

املغني�شيوم ال�شروري لعمل القلب.

؟ الغليان  قبل  املاء  حرارة  درجة  عن  تعرف  • ماذا 
- املاء يبلغ درجة حرارة عالية قبل الغليان تفوق درجته اأثناء الغليان 

العربية؟ اللغة  يف  الأ�صد  اأ�صماء  عدد  يبلغ  • كم 
1500- ا�شم.

بالُعقار؟ املق�صود  • ما 
- اخلمر.

؟ الفقمة  تنامه  الذي  الوقت  مقدار  تعلم  • هل 
- الفقمة تنام مدة ل تتجاوز دقيقة ون�شف فقط .

اخلا�شية  هذه  من  الرغم  وعلى  املاء،  اإذابة  ت�شتطيع  التي  الأحما�س  اأحد  هو  الهيدروفلوريك  • حم�س 
فهو يتفكك يف املاء، لهذا ل يطلق عليه حم�س قوي.

روابط  على  يحتوي  الزئبق  لأن  العادية،  احلرارة  درجة  يف  �شائل  يظل  الذي  الوحيد  املعدن  هو  • الزئبق 
اإلكرتونية �شعيفة جتعله يظل �شائل طوال الوقت.

اقتلعها. مت  لو  اأخرى  مرة  تنمو  اأن  ميكن  التي  العيون  اأحد  احللزونية  • العن 
داكن. اأزرق  لون  ذات  وهو  اإن�س،   20 اإىل  ي�شل  الزرافة  ل�شان  • طول 

يف  اأختلل  لوجود  وذل��ك  املائي،  الت�شمم  ي�شمى  مبا  ي�شاب  فاإنه  باجلفاف  ال�شخ�س  ي�شاب  عندما   •
الإلكرتونات املوجود يف اجل�شم.

�شطح  على  اجلاذبية  لأن  وذلك  ال�شد�س،  مبقدار  وزنة  من  اأقل  يكون  القمر  �شطح  على  الإن�شان  • وزن 
القمر تكون مقدارها �شد�س جاذبية الأر�س.

النملة املغرورة 
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فوائد الربتقال

يحتوي الربتقال على %80 من وزنه ماء و حوايل %2 دهون و حوايل 
�شكريات   3% حوايل  و  احما�س  و  معدنية  % مواد  و5  الياف   10%
وفيتامينات. يوجد يف الربتقال املح معدنية مثل الكبريت و الفو�شفور 

و الكال�شيوم ونحا�س و فيتامن �شي وفيتامن بي1 وبي 2
و  ال��ربد  لمرا�س  مقاوم  العظام  يف  الكل�س  تثبيت  على  الربتقال  ي�شاعد 
انه  الربتقال  الت�شو�س كذلك من فوائد  ال�شنان من  ي�شاعد على حماية 

ين�شط الدورة الدموية ويقوي الكبد...
ل ين�شح �شرب ع�شري الربتقال للم�شابن بقرحة املعدة و الثنى ع�شر.

كانت النملة �شاحبة غرور قاتل لذلك كانت ترى نف�شها اجمل منلة يف الوجود ورغم �شكوى ال�شديقات منها 
ال ان ملكتهم مل ت�شتطيع ان تفعل �شيئا فالغرور مثله مثل املر�س ياأخذ وقته ثم ي�شفي �شاحبه منه.. كان بيت 
النمل يعج بهم واجلميع يعملون يف جد واخل�س ون�شاط وامللكة تراقبهم وهي �شعيدة.. لكنها فجاأة وجدت 
النملة املغرورة هي مت�شي بدون فائدة تذكر وقد تركت اجلميع يعملون بدون ان متد يد امل�شاعدة.. فجاءت 
امللكة اليها وقالت لن اطلب منك العمل مع من يعملون ولن اقول لك ان من يعمل هو من ياأكل ويعي�س هنا يف 
حمايتي لذلك �شاأطلب منك التفكري اما ان تعي�شي هنا كما نعي�س وتفعلي ما نفعل ومتتثلي لأمري او ترحلي 

وتبحثي لنف�شك عن مكان اآخر.
بالطبع لن ت�شتطيع ان تعي�س وحدها هكذا فكرت.. ولن ت�شتطيع ان تبني لنف�شها بيتا وحدها.. هذا �شحيح 
والطبيعة  الزهور  و�شط  بنف�شها  تختال  وم�شت  وخرجت  ي�شاعدها  من  جتد  ان  جمالها  �شاعدها  رمب��ا  لكن 
اجلميلة ومل تنظر امامها او حتت اقدامها لذلك وقعت يف م�شتنقع �شغري ولن النمل معروف عنه انه يغرق 
الن حتتاج  فهي  وغرورها  ون�شيت جمالها  والعون  امل�شاعدة  وتطلب  وت�شرخ  ت�شرخ  اخ��ذت  فقد  ماء  �شرب  يف 
اإىل من ينقذها فهي تواجه املوت الذي مل ولن يفلح معه جمال ودلل، ومع �شرخاتها �شمعتها جمموعة من 
�شديقاتها كن يحملن بذرة كبرية فرتكنها وذهنب لروؤيتها ف�شحكن وقالت احداهن.. هيا.. هيا ايها اجلمال 
انقذ �شاحبتك.. هيا ايها اجلمال �شارع الوحل قبل ان يهطل املطر وت�شيع.. هيا ايها اجلمال القوي املتعجرف 
انقذ �شاحبتك التافهة.. هنا عرفت انها بحق تافهة فلم ينقذها جمالها وعجرفتها لذلك بكت ب�شدة وقالت 
و�شط دموعها لكم كل احلق ن�شيت نف�شي ومل اعرف قدرها ال الآن فاجلمال لن يدوم يل.. لكم كل احلق ولكن 
�شيدوم ال�شدقاء والخ��وات و�شائر اململكة، تاأثرن بذلك لح�شا�شهن ب�شدقها فدفعن لها ق�شة قوية ركبتها 
وعادت و�شط اخواتها و�شديقاتها لتبداأ ع�شر جديد ن�شيت فيه الغرور واجلمال فقط متنت ان تتزوج وتنجب 

منلة اجمل منها بكثري ولكن لن تعلمها الغرور ابدا.

بيري باوت�صر يتناف�ض خالل النهائي الدويل لت�صلق ال�صاللت على اجلليد، يف جبال الألب، جنوب �صرق فرن�صا-ا ف ب

بجامعة  احليوي  والطب  الفريو�شات  اأ�شتاذ  اأو�شح 
زويل يف م�شر اأمين ال�شبيني اأ�شباب فقدان م�شابي 
فريو�س كورونا حا�شتي ال�شم والتذوق لفرتة طويلة 

بعد تعافيهم من الفريو�س.
وقال ال�شبيني عرب قناة "اإك�شرتا نيوز" اإن فريو�س 
اأ�شيب  فلو  م�شتقبلته،  اإت���لف  يف  يت�شبب  ك��ورون��ا 
اجل�شم  ف��اإن  الفريو�شات،  من  كبري  بعدد  ال�شخ�س 
خلل  التلف  لتعوي�س  زمنية  ف��رتة  اإىل  �شيحتاج 
على  يعتمد  ما  وهو  �شهور طويلة،  اأو  فرتة ق�شرية 
ال�شخ�س  ك���ان  اإذا  وم���ا  امل��ن��اع��ة،  وق���وة  ال��ت��ل��ف  ن�شبة 
اأم ل، وهو ما يف�شر فقدان  اأخ��رى  باأمرا�س  م�شابا 
ح��ا���ش��ت��ي ال�����ش��م وال���ت���ذوق ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة ح��ت��ى بعد 

التعايف من فريو�س كورونا.

ل��ق��اح��ات كورونا  اأن���ه يجب احل�����ش��ول على  واأ���ش��اف 
للتقليل من فر�س دخول امل�شت�شفيات، م�شريا اإىل اأن 
اللقاح  م�شر حظيت بتوفري عدد كبري من جرعات 
اللقاح،  لإنتاج  اأكتوبر   6 مدينة  يف  م�شنع  وتد�شن 
بالإ�شافة اإىل اجلرعات املختلفة التي حت�شل عليها 

م�شر، وهو ما يقلل من انت�شار العدوى مب�شر. 
وتابع، اأن م�شر من اأكرب دول املنطقة التي ح�شلت 
يف   ،8% جت���اوزت  اللقاحات  م��ن  كبرية  ن�شبة  على 
ن�����ش��ب��ة ح�شول  ت��ت��ج��اوز  ال�����دول مل  ب��ع�����س  اأن  ح���ن 

مواطنيها على اللقاحات ن�شفا باملائة.
واأكد اأن هناك اجتاها لتطعيم الأطفال اأكرب من 5 
�شنوات ملواجهة متحور "دلتا" الذي اأدت الإ�شابة به 

اإىل زيادة العدوى بن الأطفال.

طبيب يو�ضح �ضبب فقدان ال�ضم لفرتة طويلة بعد التعايف من كورونا


