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وزير حوثي يهدد باإعدام الع�سكريني املطالبني برواتبهم
املخاليف: ال مكان ل�سالح يف م�ستقبل اليمن

•• عوا�صم-وكاالت:

املخاليف،  عبدامللك  اخلارجية،  وزي��ر  اليمني  ال���وزراء  رئي�س  نائب  اأك��د 
اأنه ال مكان للمخلوع علي عبداهلل �سالح يف م�ستقبل اليمن، وذلك مع 
ات�ساع هوة اخلالفات بني املخلوع من جهة و احلوثيني من جهة اأخرى. 
ونفى املخاليف، يف ت�سريحات �سحافية ن�سرتها الوزارة عرب ح�سابها على 

تويرت، اأن يكون هناك حاجة لعقد �سفقات مع �سالح.
وق����ال امل��خ��اليف اإن احل��وث��ي��ني ي��ن��ف��ذون اأط��م��اع��ه��م ف��ي��م��ا ت��وه��م �سالح 
طريف  بني  احلالية  التهدئة  اأن  موؤكداً  الغنائم،  ليح�سد  با�ستخدامهم 
االنقالب لن تدوم طوياًل يف ظل التعزيزات الع�سكرية للحوثيني داخل 
العا�سمة ملواجهة قوات �سالح. واأكد الوزير اليمني اأن احل�سم ال�سيا�سي 

ال الع�سكري هو خيار احلكومة ال�سرعية.
من جانبه، اأعلن رئي�س هيئة االأركان اليمني اجلديد، اللواء ركن طاهر 
ا�ستعادة الدولة ودحر  اأن معركة حترير بالده �ست�ستمر حتى  العقيلي، 

احلوثيني والقوات املوالية لهم.
اليمنيني  حتمي  التي  اليد  �سيكون  الوطني  "اجلي�س  اإن  العقيلي  وقال 
وتنفذ خمرجات موؤمتر احلوار الوطني و�سواًل اإىل بناء الدولة اليمنية 
املن�سودة"، م�سيداً بجهود �سلفه املقد�سي يف بناء اجلي�س الوطني خالل 

الفرتة املا�سية.
كما ثمن الدور التاريخي لدول التحالف العربي الذي اأنقذ املنطقة من 

خطر التمدد االإيراين الفار�سي، وفقاً لتعبريه.
غري  االنقالبيني  حكومة  يف  القانونية  ال�����س��وؤون  وزي��ر  ح��ذر  ذل��ك،  اىل 
عام،  منذ  املنهوبة  مبرتباتهم  املطالبة  م��ن  الع�سكريني  بها،  امل��ع��رتف 

وهددهم مبحاكمة ع�سكرية تنتهي باالإعدام.
وطالب الوزير املح�سوب على ميلي�سيات احلوثي، عبدالرحمن املختار، 
الع�سكريني الذين ي�سرتطون دفع مرتباتهم، باال�ستعداد للتجريد من 

الرتب واالأو�سمة والنيا�سني الع�سكرية.
التي  العينية والنقدية  املالية  املرتبات واملزايا  باإعادة كافة  كما طالبهم 

تقا�سوها خالل فرتة خدمتهم، وفق تعبريه.
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�ساب من الروهينجا يحمل عجوزا خالل رحلة الفرار عرب بنجالد�س )رويرتز(

حممد بن را�سد يف �سورة تذكارية مع اأبنائه من اخلريجني قادة امل�ستقبل  )وام(

نائب رئي�س الدولة يطلق الروؤية اجلديدة لـ »مركز حممد بن را�سد لإعداد القادة« 

حممد بن را�سد: االإمارات مركز ل�سناعة قادة امل�ستقبل يف العامل
•• دبي-وام:

نائب رئي�س  اآل مكتوم،  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اأطلق �ساحب 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل ام�����س الروؤية  ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
القادة وذل��ك يف حفل تخرج  را�سد الإع��داد  اجلديدة ملركز حممد بن 

دفعة جديدة من القيادات التنفيذية واحلكومية وال�سابة.
ح�سر احلفل �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س 
اآل مكتوم للمعرفة ومعايل حممد عبداهلل  �سة حممد بن را�سد  موؤ�َسّ

ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  التنفيذي ل�ساحب  املكتب  رئي�س  القرقاوي 
ل�سوؤون  دول��ة  وزي���رة  امل��ه��ريي  �سامل  ال مكتوم وم��ع��ايل جميلة  را���س��د 
التعليم ال��ع��ام وع���دد م��ن م���دراء ال��ع��م��وم،وامل��ئ��ات م��ن ال��ق��ي��ادات التي 

تخرجت من املركز يف االأعوام ال�سابقة.
دولتنا،  ق��ي��ادات  من  جديدة  دفعة  تخريج  ن�سهد  اليوم  �سموه:  وق��ال 
ونفخر مبا تعلموه، ومبا اكت�سبوه من مهارات قيادية جديدة، ونفخر 
دائما اأن قادة االإمارات هم منوذج ُيحتذى به، ودولتنا مركز ل�سناعة 

قادة امل�ستقبل يف العامل.                             )التفا�سيل �س2(

دي مي�ستورا: على املعار�سة قبول اأنها مل تنت�سر يف احلرب

االأمم املتحدة: النظام ال�سوري نفذ ع�سرات الهجمات الكيماوية
•• نيويورك-وكاالت:

ق������ال حم���ق���ق���و ج����رائ����م احل����رب 
ال��ت��اب��ع��ون ل���الأمم امل��ت��ح��دة ام�س 
ال�سورية  ال���ق���وات  اإن  االأرب����ع����اء، 
الكيماوية  االأ�سلحة  ا�ستخدمت 
اأكرث من 20 مرة خالل احلرب 
الهجوم  ذل����ك  يف  مب���ا  االأه���ل���ي���ة 
�سربات  اإىل  اأدى  ال���ذي  ال��ف��ت��اك 
جوية اأمريكية ا�ستهدفت طائرات 

احلكومة.
النتائج  اأك�������رث  ت���ع���ت���رب  وف���ي���م���ا 
للتحقيقات  االآن  ح��ت��ى  ح�����س��م��اً 
الكيماوية  االأ�سلحة  هجمات  يف 
خالل ال�سراع قالت جلنة االأمم 
املتحدة للتحقيق ب�ساأن �سوريا اإن 
اأ�سقطت  حكومية  حربية  طائرة 
�سيخون  خ��ان  على  ال�سارين  غ��از 
اأب�����ري�����ل  اإدل����������ب يف  مب���ح���اف���ظ���ة 
)ن��ي�����س��ان( مم��ا اأ���س��ف��ر ع��ن مقتل 

اأكرث من 80 مدنياً.
القوات  ال��ت��ق��ري��ر وا���س��ل��ت  وق���ال 
احل����ك����وم����ي����ة من�����ط ا����س���ت���خ���دام 
االأ�سلحة الكيماوية �سد املدنيني 
ل�سيطرة  اخل��ا���س��ع��ة  امل��ن��اط��ق  يف 

ال��ع��ث��ور ع��ل��ى م��ت��ف��ج��رات 
ب��اري�����س يف  ���س��ق��ة  داخ�����ل 

•• باري�س-وكاالت:

ام�س  الفرن�سية،  ال�سرطة  عرثت 
داخل  متفجرات  على  االأرب���ع���اء، 
���س��ق��ة يف ف���ي���ل ج����وي����ف، اإح�����دى 

�سواحي باري�س.
ال�سقة على قوارير  ُع��رث يف  وق��د 
واأخرى  كهربائية  واأ���س��الك  غ��از 
حديدية ومواد ميكن ا�ستخدامها 

لت�سنيع متفجرات.
واكت�سف كل هذا بال�سدفة عامل 
تقع  ال���ذي  امل��ب��ن��ى  يف  ت�سليحات 
قد ح�سر  كان  ال�سقة، حيث  فيه 
للمكان على عجل ملعاجلة ت�سرب 

مائي يف املبنى.
ال�سرطة  ال����ع����ام����ل  اأب����ل����غ  وق������د 
الفرن�سية مبا عرث عليه، فنفذت 
اع��ت��ق��ل��ت خاللها  اأم��ن��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة 
م�����س��ت��اأج��ر ال�����س��ق��ة و���س��دي��ق��اً له، 
اأف�����اد م��را���س��ل قناتي  ح�����س��ب م���ا 
م�سدر  وق��ال  واحل���دث.  العربية 
يف ال�سرطة اإن ال�سخ�سني اعتقال 
اأثناء قيادتهما �سيارة فان �سغرية 

ميتلكها م�ستاأجر ال�سقة.
كما قال م�سدر ق�سائي اإن املدعي 
�سيتوىل  االإره����اب  ملكافحة  ال��ع��ام 

التحقيق يف هذا املو�سوع.

االأخطر  ال��واق��ع��ة  يف  امل��ع��ار���س��ة. 
ا����س���ت���خ���دم���ت ال�����ق�����وات اجل���وي���ة 
ال�����س��وري��ة غ���از ال�����س��اري��ن يف خان 
الع�سرات  فقتلت  باإدلب  �سيخون 
الن�ساء  م�����ن  اأغ����ل����ب����ه����م  وك��������ان 
باأنه  ذل����ك  وو����س���ف  واالأط�����ف�����ال 

جرمية حرب.
وق���ال امل��ح��ق��ق��ون اإن��ه��م وث��ق��وا يف 
املجمل 33 هجوماً كيماوياً حتى 

اليوم.

احلكومية  ال��ق��وات  اأن  واأ���س��اف��وا 
�سبعة  منها  ه��ج��وم��اً   27 ن��ف��ذت 
)اآذار(  م���ار����س  م���ن  االأول  ب���ني 

وال�سابع من يوليو )متوز(.
االأمم  م��ب��ع��وث  ق����ال  ذل�����ك،  اىل 
امل����ت����ح����دة مل�����ح�����ادث�����ات ال�������س���الم 
مي�ستورا  دي  �ستافان  ال�����س��وري��ة 
املعار�سة  اإن على  االأرب��ع��اء،  ام�س 
اأن��ه��ا مل تنت�سر  ال�����س��وري��ة ق��ب��ول 
اأعوام  يف احلرب امل�ستمرة منذ 6 

الرئي�س  ع���ل���ى  ال����ع����ام  ون�������س���ف 
ال�سوري ب�سار االأ�سد.

الق�سية  م��ي�����س��ت��ورا  دي  وق������ال 
هي.. هل �ستكون املعار�سة قادرة 
وواقعية  م��وح��دة  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 
بالقدر الكايف الإدراك اأنها مل تفز 

باحلرب؟.
وب�سوؤاله عما اإذا كان يقول �سمناً 
اأن االأ���س��د انت�سر يف احل��رب قال 
يكتب  اأن��ا من  ل�ست  دي مي�ستورا 
ت���اري���خ ه����ذا ال�������س���راع.. ل��ك��ن يف 
ال��ل��ح��ظ��ة احل��ال��ي��ة ال اأع��ت��ق��د اأن 
اإعالن  باإمكانه حقيقة  اأي طرف 

االنت�سار يف احلرب.
ع�سكري  م�سدر  �سرح  ميدانياً، 
احلكومية  ال���ق���وات  ب����اأن  ����س���وري 
متكنت ام�س االأربعاء، من تو�سيع 
حميط  يف  ����س���ي���ط���رت���ه���ا  ن����ط����اق 
للو�سول  اجتازته  الذي  الطريق 
االأطراف  على   137 ال��ف��وج  اإىل 
ب�سرق  ال��زور  دي��ر  ملدينة  الغربية 

البالد.
العميد  ق���وات  اأن  امل�����س��در،  وذك���ر 
تو�سيع  من  متكنت  ح�سن  �سهيل 
ال���ف���وج  ���س��ي��ط��رت��ه��ا يف حم���ي���ط 

حتذيرات اأممية من كارثة ب�سبب فرار الروهينجا 
•• ياجنون-رويرتز:

 ق���ال م�����س��وؤول��ون ام�����س االأرب���ع���اء 
من  األ��ف��ا  اإن م��ا ي��ق��رب م��ن 150 
ال��روه��ي��ن��ج��ا امل�����س��ل��م��ني ف����روا من 
ميامنار اإىل بنجالد�س خالل اأقل 

من اأ�سبوعني.
وي���اأت���ي ذل���ك ب��ع��دم��ا ح���ذر االأمني 
اأنطونيو  امل��ت��ح��دة  ل�����الأمم  ال���ع���ام 
ج��وت��ريي�����س م���ن خم��اط��ر حدوث 
ت��ط��ه��ري ع��رق��ي يف م��ي��امن��ار رمبا 
ا����س���ت���ق���رار  ي���ت�������س���ب���ب يف زع�����زع�����ة 

املنطقة.
اأوجن  وات���ه���م���ت زع��ي��م��ة م���ي���امن���ار 
باأنهم  ���س��و ك���ي االإره���اب���ي���ني  ���س��ان 
من  ���س��خ��م  ج��ل��ي��دي  "جبل  وراء 
والية  يف  العنف  ب�ساأن  الت�سليل" 
اإزاء  راخني لكنها التزمت ال�سمت 
عرب  للروهينجا  اجلماعي  النزوح 
احلدود اإىل بنجالد�س منذ اندالع 

العنف يف 25 اأغ�سط�س اآب.
وتتعر�س زعيمة البالد التي يغلب 
ل�سغوط  ال��ب��وذي��ون  �سكانها  على 
اإ�سالمية  دول  م��ن  االأزم���ة  ب�سبب 
اآالف  خ��رج  حيث  اإندوني�سيا  مثل 
ت���ق���وده���م ج���م���اع���ات اإ���س��الم��ي��ة يف 
ام�س  جاكرتا  بالعا�سمة  م�سرية 

االأربعاء للمطالبة بقطع العالقات 
الدبلوما�سية مع ميامنار.

جمل�س  اإىل  ن�������ادرة  ر����س���ال���ة  ويف 
االأمن التابع لالأمم املتحدة اأعرب 
الثالثاء  االول  اأم�����س  جوتريي�س 
عن قلقه من احتمال حتول العنف 

يف راخني اإىل كارثة اإن�سانية.
و����س���اه���د م��را���س��ل��ون ل����روي����رتز يف 
بنجالد�س  يف  ب���ازار  كوك�س  اإقليم 
امل��ج��اورة و���س��ول م��ئ��ات م��ن اأفراد 
الروهينجا وقد بدا عليهم االإرهاق 
بالزوارق بالقرب من قرية �سامال 

بور احلدودية.

اأ�سدرها  ت��ق��دي��رات  اأح����دث  ووف���ق 
عاملون يف االأمم املتحدة يف كوك�س 
12 يوما  ب���ازار و���س��ل على م��دى 
م�ست 146 األفا من الروهينجا. 
وب����ذل����ك ي���رت���ف���ع اإج�����م�����ايل ع���دد 
الذين جلاأوا  امل�سلمني  الروهينجا 
اإىل بنجالد�س منذ اأكتوبر ت�سرين 
 233 اإىل  االأول من العام املا�سي 

األفا.
اأن  ال�سلطات  واف���دون ج��دد  واأب��ل��غ 
ث���الث���ة ق������وارب حت��م��ل اأك�����رث من 
100 �سخ�س انقلبت يف ال�ساعات 

االأوىل من �سباح ام�س.

رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

Tel: 0557060300 - 0558811932
Behind Khalidiyah Mall, W9, Al Khalidiya, Abu Dhabi

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

برعاية حممد بن زايد 
منتدى قدوة 2017 للمعلمني 

ينطلق يف ال�سابع من اأكتوبر
•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة .. ينظم مكتب �سوؤون التعليم 
اأبوظبي ال��دورة الثانية ملنتدى املعلمني الدويل قدوة  يف ديوان ويل عهد 
من �سهر اأكتوبر املقبل يف ق�سر االإمارات  والثامن  ال�سابع  يومي   2017

يف اأبوظبي.
وي�ست�سيف املنتدى - الذي يهدف اإىل متكني املعلمني لالرتقاء مب�ستقبل 
راأي  800 م�����س��ارك م��ن معلمني وخ����رباء وق����ادة  اأك����رث م��ن   - ال��ت��ع��ل��ي��م 
حوارات  يف  بلدا   65 م��ن  التعليم  قطاع  يف  ورواد  حكوميني  وم�سوؤولني 
تفاعلية حول جتاربهم وق�س�س جناحهم يف جمال التعليم.     )التفا�سيل 

�س5(

الهالل االأحمر يقدم م�ساعدات غذائية 
ومدر�سية اإىل اأهايل ح�سرموت و�سبوة

•• املكال-وام:

 30 ب���  حمملة  اإم��ارات��ي��ة  �سحن  �سفينة  ام�����س  امل��ك��ال  ميناء  اإىل  و�سلت 
االأحمر  الهالل  �سلة غذائية ومالب�س مدر�سية مقدمة من هيئة  األف 
االإماراتي لتوزيعها على االأ�سر اليمنية يف حمافظتي ح�سرموت و�سبوة 
وذلك يف اإطار الدعم الذي تقدمه دولة االإم��ارات للمحافظات املحررة 

وامتدادا حلملة امل�ساعدات االإغاثية مل�ساعدة ال�سعب اليمني ال�سقيق.
يف  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  الهالل  هيئة  فريق  نائب  البلو�سي  اأحمد  واأك��د 

تعديل وزاري وا�سع يف تون�س 
�سمل وزيري الدفاع والداخلية

•• تون�س-الفجر:

اأعلن رئي�س احلكومة التون�سية، يو�سف ال�ساهد، ام�س االأربعاء، اأنه اأجرى 
الداخلية  ب�سكل خا�س وزارت��ي  وا�سعاً، كان متوقعاً، وطال  تعدياًل وزاري��اً 
وال���دف���اع. وق���ال ال�����س��اه��د ب��ع��د ل��ق��ائ��ه ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����س��ي، ال��ب��اج��ي قائد 
اإج��راء حتوير على الرتكيبة احلكومية"، وذلك قبل  "قررت..  ال�سب�سي: 
من  وزارات  عر�س الئحة الوزراء اجلدد. وقد �سمل التعديل الوزاري 10 
احلكومة  الإع��ط��اء  م�سعى  يف  والتنمية  واملالية  وال��دف��اع  الداخلية  بينها 

دفعة جديدة الإجراء اإ�سالحات اقت�سادية عاجلة واإنعا�س االقت�ساد.
وعني يو�سف ال�ساهد يف اأول تعديل وزاري منذ تكليفه برئا�سة الوزراء قبل 
عام، ر�سا �سلغوم، وهو مدير ملكتبه �سابقا ومقرب من حزب نداء تون�س، 
ال��وط��ن��ي، وزيرا  اآم��ر احل��ر���س  ب��راه��م،  بينما ع��ني لطفي  للمالية،  وزي���را 

للداخلية خلفاً لهادي جمدوب. واحتفظ ال�ساهد بوزير اخلارجية خمي�س 
اجلينهاوي ووزير العدل غازي اجلريبي ووزيرة ال�سياحة �سلمى اللومي 

واأنور معروف وزير تكنولوجيا االت�سال ووزير الفالحة �سمري بالطيب.
)الت�سكيل الوزاري بالكامل �س13(

اخريا.. التحوير الوزاري يف تون�س

بيونغ يانغ: اأي عقوبات �ستقابل بهجوم كارثي
•• �صيول-وكاالت:

اأي  اإن  االأربعاء،  ام�س  بيان  ال�سمالية يف  الكورية  قالت وزارة اخلارجية 
عقوبات اإ�سافية �ستفر�س على البالد �ستقابل بهجوم م�ساد يت�سبب يف 

عواقب كارثية.
ونقلت وكالة االأنباء املركزية )الر�سمية( يف كوريا ال�سمالية عن الوزارة: 
�سرند على العقوبات وال�سغط ال�سائنني من جانب الواليات املتحدة من 
خالل هجوم م�ساد، و�ستتحمل الواليات املتحدة امل�سوؤولية الكاملة عن 

كل العواقب الكارثية التي �سترتتب على ذلك.
الواليات  اأ�سبحت  ترامب  دونالد  رئا�سة  اأن��ه يف ظل  ال��وزارة  واأو�سحت 
اآخر �سوى  املتحدة متهورة ب�سكل اأكرب ومل تتح لكوريا ال�سمالية خياراً 

م�ساعفة جهودنا لتعزيز القوة النووية للدولة.
واحدة  للحظة  تن�سى  اأال  املتحدة  الواليات  على  يتعني  البيان  واأ�ساف 
وجود كوريا الدميقراطية، القوة النووية الكاملة التي متتلك �سواريخ 

بالي�ستية عابرة للقارات وقنبلة ذرية وقنبلة هيدروجينية.

 4 بناء  على  ي�سادق  االحتالل 
اآالف وحدة ا�ستيطانية يف القد�س 

•• القد�س املحتلة-وام:

�سادق ما ي�سمى  باملجل�س القطري 
اال�سرائيلي للتخطيط والبناء على 
ووا�سع   جديد  ا�ستيطاين  خمطط 
اال�ستيطانية  الوحدات  اآالف  لبناء 
مبدينة  امل���ح���ي���ط���ة  ال����ت����الل  ع���ل���ى 
جانبها  م�����ن   امل���ح���ت���ل���ة.  ال���ق���د����س 
الطبيعة  ح��م��اي��ة  جمعية  اح��ت��ج��ت 
وجماعات بيئية على املخطط، كون 
البناء يف هذه املنطقة �سوف ي�سبب 
الطبيعية  املناظر  بيئيا على  �سررا 

والينابيع يف املنطقة.

تابعة  مع�سكرات  تفكيك 
بالقاهرة االإره��اب��ي��ة  حل�سم 

•• القاهرة-وكاالت:

قطاع  اأن  اأم���ن���ي���ة،  م�����س��ادر  ك�����س��ف��ت 
الداخلية  ب������وزارة  ال��وط��ن��ي  االأم�����ن 
امل�����س��ري��ة، مت��ك��ن��ت م���ن ت��ف��ك��ي��ك ما 
الفتح،  ط��الئ��ع  ب�مع�سكرات  ي�سمى 
التابعة  ح�سم  ح��رك��ة  اأن�ساأتها  ال��ت��ي 
امل�سلحة،  االإخوانية  النوعية  للجان 
لهيكلها  ال��ت��ط��وي��ر  عملية  اإط����ار  يف 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي وال���ت���ع���ب���وي. واأ�����س����ارت 
مع�سكرات  اأن  اإىل  االأم��ن��ي��ة  امل�����س��ادر 
اأجنحة  ال��ف��ت��ح، ع��ب��ارة ع��ن  ط��الئ��ع 
االإخوانية  احل��رك��ة  قامت  ع�سكرية 

باإن�سائها يف املناطق ال�سحراوية

رئي�س املحققني متاأثرا خالل موؤمتره ال�سحفي يف جنيف )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
كهرباء ال�سارقة تنتهي من تنفيذ حمطة احلراي بخورفكان وتو�سل الكهرباء ل�سكان املنطقة

•• ال�صارقة -وام:

اأعلنت هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة عن بدء تو�سيل خدمات الكهرباء 
ل�سكان منطقة احلراي بخورفكان وذلك بعد االنتهاء من تنفيذ وت�سغيل 
حمطة احلراي1. ومت تو�سيل اخلدمات ل� 200 منزل كمرحلة اوىل 
يف املنطقة و�سيتم البدء يف تو�سيل اخلدمات للمنازل يف املرحلة الثانية 
والتي تبلغ 400 منزل بعد ا�ستكمال االج��راءات الالزمة وفق جدول 

زمني على اأن يتم االنتهاء منها بداية العام القادم.
واأو�سح �سعادة الدكتور املهند�س را�سد الليم رئي�س هيئة كهرباء ومياه 
ال�سارقة اأن الهيئة حتر�س على �سرعة و�سع اخلطط الفنية وت�سخري 
اإمكاناتها الب�سرية والفنية واملادية الإي�سال اخلدمة الكهربائية لكافة 

اأن الهيئة تنفذ خطة لتطوير �سبكات  ال�سارقة. واأكد  اإمارة  املناطق يف 
ال  بحيث  ال�سارقة  اإم���ارة  مناطق  كافة  يف  الكهرباء  ت��وزي��ع  وحم��ط��ات 
ال�سكنية  امل��ب��اين  اإىل  ال��ك��ه��رب��اء  لتو�سيل  امل���ح���ددة  ال��ف��رتة  ت�ستغرق 
والتجارية يف كافة مناطق باإمارة ال�سارقة �سوى اأيام قليلة بعد ا�ستالم 
طلبات تو�سيل الكهرباء. واأ�سار اإىل اأن اجناز حمطة توزيع احلراي1 
يعترب اإ�سافة مهمة ملواجهة الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية يف 
الهيئة بجهود مكثفة لتنفيذها انطالقاً  مدينة خورفكان والتي تقوم 
من توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة وحر�س �سموه على تنفيذ امل�سروعات 
العمرانية  التو�سعات  ومواكبة  واملقيمني  املواطنني  الأبنائه  احليوية 
واحل�سارية يف املنطقة ال�سرقية واالرتقاء باخلدمات واملرافق العامة. 

على  واالعتماد  ال�سليم  التخطيط  خ��الل  من  ت�سعى  الهيئة  اأن  واأك��د 
اإىل الق�ساء نهائياً على  اأف�سل النظم العاملية لتطوير �سبكة الكهرباء 
قوائم االنتظار وتو�سيل التيار الكهربائي الأي م�سروع فور االنتهاء منه 
دون اأي تاأخري ب�سرط التزام املالك الكامل ب�سروط االأمن وال�سالمة. 
واأو�سح اأن الهيئة و�سعت معايري لتو�سيل الكهرباء للم�ساريع املختلفة 
الهند�سية لالن�سمام  اال�ست�سارات  200 من مكاتب  التن�سيق مع  ومت 
وتطبيق  لو�سع  االإ�سرتاتيجية  ال�سراكة  تفعيل  بهدف  الطاقة  لفريق 
الذكية  الطاقة  اإدارة  باأنظمة  اخلا�سة  واالآل��ي��ات  واملتطلبات  املعايري 
العاملية وتطبيق  التغريات  التطوير ومواكبة  ال�سارقة بهدف  اإم��ارة  يف 
امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق  العاملية  اال�ستهالك  تر�سيد  اأنظمة  اأف�سل 

من خالل ا�سرتاتيجية وا�سحة لتحقيق التميز والريادة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون مملكة �سوازيالند بذكرى اال�ستقالل

•• ابوظبي-وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان � رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اىل جاللة امللك م�سواتي الثالث- ملك مملكة �سوازيالند 

وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده. 
رئي�س  نائب   � مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان – ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل جاللة امللك م�سواتي الثالث. .

نائب رئي�س الدولة يطلق الروؤية اجلديدة لـ »مركز حممد بن را�سد لإعداد القادة« 

حممد بن را�سد: اأُ�سرف وُاتابع ب�سورة مبا�سرة َم�ْسوؤوليَّة �سناعة القادة من خالل عمل املركز 

�سناعة  االإم�������ارات يف  دول����ة  وروؤي�����ة 
البعد  وت��ع��زي��ز  امل�ستقبل،  وت�سميم 
ق���ي���ادات وعقول  االإن�����س��اين يف خ��ل��ق 
جميع  مواجهة  على  ق���ادرة  مبتكرة 
الرابعة،  ال�سناعية  الثورة  حتديات 
ومتكني دول��ة االإم���ارات من حتقيق 
اأج��ن��دت��ه��ا وروؤي��ت��ه��ا امل��ئ��وي��ة 2071 
وذلك من خالل اإعداد قيادات رائدة 
عامليا يف جميع القطاعات عن طريق 
ط���رح ب��رام��ج ت��ط��وي��ري��ة م��ع اأف�سل 

ال�سركاء العامليني.

العمل  املَ�������س���وؤول���ني  ع��ل��ى   « ���س��م��وه 
ال���َدوؤُوب خللق ق��ادة ت�سنع م�ستقبل 
دولة  من  انطالقا  والعامل  املنطقة 
االإم��ارات، ومن خالل مركز حممد 
اأن  ال��ق��ادة، وعلينا  الإع���داد  را�سد  بن 
ن�سع كافة اإمكاناتنا وفكرنا لتقدمي 
الدعم املبا�سر للمركز، والذي ير�سم 
خريطة وا�سحة لقيادات امل�ستقبل يف 
الدولة، لذلك اأُ�سرف واُتابع ب�سورة 
مبا�سرة َم�ْسوؤوِليَّة �سناعة القادة من 

خالل عمل املركز اأول باأول« .

البداية خللق عقول قيادية تت�سدر 
وت�سنع امل�ستقبل، ويعمل املركز على 
خلق جيل من قيادات الدولة يتوافق 

بناء  ن�ستثمر يف  » نحن  �سموه  واأك��د 
اهتمامنا،  ���ّط  حَمَ وال��ق��ادة  االإن�����س��ان 
فالقائد الُكْفِء ا�ستثمار ناجح ومربح 

 .»2071 االإم����ارات  »مئوية  وروؤي���ة 
وُتعرب الروؤية اجلديدة ملركز حممد 
ب��ن را���س��د الإع���داد ال��ق��ادة ع��ن ثقافة 

حلكومات امل�ستقبل وبناء االأمم، ولذا 
اأطلقنا الروؤية اجلديدة ملركز حممد 
القادة، فهو نقطة  بن را�سد الإع��داد 

•• دبي-وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلق 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
الروؤية  ام�س  اهلل«  »رع��اه  دبي  حاكم 
ب���ن را�سد  مل���رك���ز حم��م��د  اجل���دي���دة 
الإع��داد القادة وذل��ك يف حفل تخرج 
دفعة جديدة من القيادات التنفيذية 

واحلكومية وال�سابة.
ح�سر احلفل �سمو ال�سيخ اأحمد بن 
اآل م��ك��ت��وم رئي�س  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
اآل مكتوم  را�سد  بن  �سة حممد  موؤ�َسّ
ل��ل��م��ع��رف��ة وم��ع��ايل حم��م��د عبداهلل 
التنفيذي  املكتب  رئي�س  ال��ق��رق��اوي 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
را�سد ال مكتوم ومعايل جميلة �سامل 
املهريي وزيرة دولة ل�سوؤون التعليم 
العموم،  م������دراء  م���ن  وع�����دد  ال���ع���ام 
تخرجت  التي  القيادات  من  واملئات 

من املركز يف االأعوام ال�سابقة.
تخريج  ن�سهد  ال��ي��وم  ���س��م��وه«  وق���ال 
ق���ي���ادات دولتنا،  دف��ع��ة ج��دي��دة م��ن 
اكت�سبوه  ومب��ا  تعلموه،  مبا  ونفخر 
قيادية جديدة، ونفخر  من مهارات 
دائ��م��ا اأن ق���ادة االإم����ارات ه��م منوذج 
ل�سناعة  مركز  ودولتنا  به،  ُيحتذى 
واأ�ساف  ال��ع��امل«  يف  امل�ستقبل  ق���ادة 

وتت�سمن روؤية املركز اجلديدة اأي�سا 
تدريب  دول���ي���ة يف  م��ع��اي��ري  ت��ط��ب��ي��ق 
واإث��ق��ال ال��ق��ادة ب��امل��ه��ارات واخلربات 
اأ�ساليب  وخ��ل��ق  وامل��ح��ل��ي��ة،  ال��دول��ي��ة 
الربامج  ط��رح  يف  تطبيقية  ج��دي��دة 

واخلطط.
اأن امل��رك��ز ���س��وف ي��ع��م��ل على  ُي��ذك��ر 
املنتجني  م����ن  ال����ق����ي����ادات  ت���ط���وي���ر 
�ستى  يف  وال����ري����ادي����ني  وامل���ب���دع���ني 
»ت�سخري  على  وال��ق��ادري��ن  امل��ج��االت 
االإم����ك����ان����ات ال��ك��ام��ل��ة ل����راأ�����س امل���ال 
ال����ب���������س����ري ل����ب����ن����اء م����دي����ن����ة ذك���ي���ة 
وم�������س���ت���دام���ة وحم��������ور رئ���ي�������س يف 

االقت�ساد العاملي.
 600 ، و�ساهم يف تخريج اأكرث من 
يتولون  ق���ط���اع���ات  ع�����دة  يف  ق���ائ���د 
دف���ة امل�����س��اري��ع ال��ك��ربى داخ���ل دولة 
االإم����ارات. وي��ق��دم مركز حممد بن 
را�سد الإعداد القادة برامج متخ�س�سة 
الإعداد القادة االإماراتيني يف القطاع 
احلكومي واخلا�س على م�ستوى كل 
ال�سفوف القيادية االإداري��ة والفنية 
ي�سرف  حيث  املهنية،  والتخ�س�سات 
على ت�سميم برامج ذات جودة عالية 
كفاءات  ذات  م��وؤه��ل��ني  ق����ادة  ت��خ��رج 
ب�سهادات ذات قيمة اأكادميية ومهنية 
التعليم  ا�ستمرارية  فر�س  لتوفري 

والتدريب املهني يف كافة املجاالت.

يجب على كل املَ�سوؤولني العمل الَدوؤُوب خللق قادة ت�سنع م�ستقبل املنطقة والعامل
املركز يخلق جيال من قيادات الدولة يتوافق وروؤية »مئوية الإمارات 2071«

القادة الأَْكَفاء ا�ستثمار ناجح ومربح حلكومات امل�ستقبل

»الهالل االأحمر« يقدم م�ساعدات غذائية ومدر�سية اإىل اأهايل ح�سرموت و�سبوة
•• املكال-وام:

و�سلت اإىل ميناء املكال ام�س �سفينة 
�سحن اإماراتية حمملة ب� 30 األف 
مدر�سية  وم��الب�����س  غ��ذائ��ي��ة  �سلة 
االأحمر  الهالل  هيئة  من  مقدمة 

ال�سقيق.
فريق  نائب  البلو�سي  اأحمد  واأك��د 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
على  الهيئة  حر�س  ح�سرموت  يف 
واالإن�ساين  االإغاثي  الدعم  تقدمي 
ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م����ن م���ع���ان���اة االأ����س���ر 

عرب فرق الهالل االأحمر االإماراتي 
لت�سل اإىل م�ستحقيها.

من  ال���ع���دي���د  و�����س����ول  اإىل  الف���ت���ا 
م�ساعدات  حت��م��ل  ال���ت���ي  ال�����س��ف��ن 
املجاالت  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  متنوعة 

املختلفة.

االأ�سر  ع��ل��ى  لتوزيعها  االإم���ارات���ي 
ح�سرموت  حمافظتي  يف  اليمنية 
و�سبوة وذلك يف اإطار الدعم الذي 
تقدمه دولة االإمارات للمحافظات 
املحررة وامتدادا حلملة امل�ساعدات 
اليمني  ال�سعب  مل�ساعدة  االإغاثية 

�ساأنه  من  ما  كل  وتقدمي  اليمنية 
اليمنيني  اح���ت���ي���اج���ات  ي��ل��ب��ي  اأن 
تنفيذا لتوجيهات القيادة يف دولة 

االإمارات.
�ستوزع  امل�����س��اع��دات  ه���ذه  اإن  وق���ال 
املحافظتني  اأرج���اء  االأ���س��ر يف  على 

تاأتي  ال�����س��ح��ن��ة  ه�����ذه  اأن  ي���ذك���ر 
االإغاثي  البحري  للج�سر  امتدادا 
ال���ذي تنفذه دول���ة االإم�����ارات عرب 
هيئة الهالل االأحمر التي و�سعت 
امل�ساريع  م��ن  ح��زم��ة  اأج��ن��دت��ه��ا  يف 

االإغاثية واالن�سانية.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى االمل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�سارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى االأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى االماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�سارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية االأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية االمارات                    7474900
�سيدلية االأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية االأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

»طرق دبي«: فعاليات للمحافظة على 
»�سفر وفيات« يف حميط املدار�س 

•• دبي - وام:

العام  ال�ستقبال  جاهزيتها  ع��ن  دب��ي  يف  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  هيئة  اأعلنت 
ال��درا���س��ي مب��ج��م��وع��ة م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��وع��وي��ة ل��ل��ط��الب وال��ع��دي��د من 
االإجراءات الفنية لتفادي االزدحامات املرورية يف املناطق املدر�سية يف بداية 
املو�سم الدرا�سي اجلديد 2017 – 2018. وقالت املهند�سة ميثاء بن عدي 
املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة املرور والطرق بالهيئة اإن الهدف من الفعاليات هو 
املحافظة على خلو املدار�س من الوفيات املرورية واالإبقاء على املعدل الذي 

نحافظ عليه منذ 6 �سنوات وهو �سفر وفيات يف حميط املدار�س .

بلدية دبي تنظم ملتقى املناطق الرتفيهية 2017
•• دبي -وام:

اإدارة ال�سحة وال�سالمة ببلدية دبي ملتقى املناطق الرتفيهية  نظمت 
االإمارة  يف  والفعاليات  االأل��ع��اب  مناطق  جميع  ت�سم  والتي   2017
واملناطق  االألعاب  باأن�سطة  املتعلقة  االأم��ور  يف  املجتمع  م�ساركة  بهدف 

الرتفيهية.
واأكد املهند�س �سلطان ال�سويدي رئي�س ق�سم ال�سالمة العامة يف البلدية 
التعاون  تفعيل  و�سرورة  امللتقيات  هذه  اأهمية  امللتقى  يف  كلمته  خالل 
جهدا  تدخر  ال  البلدية  واأن  متعامليها  وجميع  البلدية  بني  امل�سرتك 
يف دعم جميع العاملني يف قطاع الرتفيه متا�سيا مع ا�سرتاتيجيتها يف 
توثيق  على  البلدية حتر�س  اإن  ال�سويدي  وق��ال  ال�سركاء.  دعم جميع 

ملا  والفعاليات  االألعاب  مناطق  واإدارات  املتعاملني  جميع  مع  عالقاتها 
ي�سب يف امل�سلحة امل�سرتكة .

منوها باأن البلدية ت�سعى من خاللها اإىل حتقيق التطور واال�ستدامة 
والتي  املجاالت  كافة  يف  املدينة  ت�سهده  ال��ذي  النمو  ملواكبة  وال�سعادة 
ال�سحة  اأنظمة  وتطوير  تنظيم  واأهمية  والرتفيه  ال�سياحة  تت�سمن 
وال�سالمة لكافة اخلدمات التي يتم تقدميها يف املناطق الرتفيهية على 

وجه اخل�سو�س وتوفري كافة املتطلبات لتحقيق اأبرز النتائج.
ومن جانبه قدم املهند�س حممد الظنحاين رئي�س فريق �سالمة املباين 
حول  تقدمييا  عر�سا  البلدية  يف  العامة  ال�سالمة  بق�سم  والفعاليات 
يف  حت��دي��دا  وال�سالمة  ال�سحة  واإدارة  دب��ي  بلدية  ودور  ا�سرتاتيجية 
�سمان توفر كل معايري ال�سحة وال�سالمة العامة يف جميع املتنزهات 

الرتفيهية ومناطق اجلذب ال�سياحي يف اإمارة دبي.
واأفاد الظنحاين باأن ر�سالة وروؤية بلدية دبي ت�سهم يف جعل دبي “مدينة 
اإع��الم جميع مالكي  �سعيدة وم�ستدامة” كما حتر�س بلدية دبي على 
وم�سغلي االأماكن الرتفيهية وامل�ساريع ال�سياحية باالأنظمة والقوانني 
التي و�سعتها لتنظيم كافة اإجراءات �سمان ال�سحة وال�سالمة للزوار. 
واأ�سار اإىل اأن البلدية حتر�س كذلك على زيارة مواقع امل�ساريع للتاأكد 
مع  ومتا�سيها  وال�سالمة  ال�سحة  اإج���راءات  كافة  من  مبا�سر  وب�سكل 
االأنظمة التي يجب اتباعها وفق اأف�سل املمار�سات العاملية. ومت خالل 
امللتقى تو�سيح جميع االأدوار وامل�سوؤوليات التي تتعلق ب�سالمة مناطق 
االألعاب  مناطق  ت�ساريح  واآل��ي��ة  اإج���راءات  و�سرح  والفعاليات  االأل��ع��اب 

والفعاليات.

برنامج »فاطمة بنت مبارك للتطوع« ير�سخ ثقافة العطاء لدى املراأة

»تطوير البنية التحتية« ت�ستعر�س حماور منظومة التميز احلكومي وربطها بقطاع االأ�سغال

التنمية امل�ستدامة من خالل تبني 
م�ساريع وبرامج مبتكرة. 

�سيتم  التي  واالإن�سانية  التطوعية 
والتي  م�ستقبال  ع��ن��ه��ا  االإع������الن 

اختيار  امل��ل��ت��ق��ي��ات  خ���الل  و���س��ي��ت��م 
امل�ساريع  ق��ي��ادة  ل��ت��ويل  ال��ك��ف��اءات 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
نائب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  حممد 

معايري  م��ن��اق�����س��ة  ع���ن  ..ف�������س���ال 
والعنا�سر  ال���ت���م���ي���ز  م���ن���ظ���وم���ة 

رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 

•• اأبوظبي -وام:

اأطلق برنامج “فاطمة بنت مبارك 
امللتقيات  م��ن  �سل�سلة  للتطوع” 
وتر�سيخ  ال��ق��ي��ادي��ة  امل����راأة  الإع����داد 
والعطاء  التطوعي  العمل  ثقافة 

االإن�ساين لديها حمليا وعامليا.
ياأتي الربنامج ان�سجاما مع دعوة 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
عام  بتخ�سي�س  اهلل”  “حفظه 
وترجمة  ل��ل��خ��ري  ع��ام��ا   2017
لرت�سيخ  احلكيمة  القيادة  ل��روؤي��ة 
والعطاء  التطوعي  العمل  ثقافة 
االإن�ساين مببادرة من زايد العطاء 
وباإ�سراف  العام  الن�سائي  واالحت��اد 
االإن�ساين  للعمل  زاي���د  اأك��ادمي��ي��ة 

اخلدمة  يف  ف��ع��ال  ب�سكل  �ست�سهم 
ال�سحية  امل���ج���االت  يف  املجتمعية 

والتعليمية.
يذكر اأن �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
الن�سائي  االحت����اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
ملوؤ�س�سة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س��ة  ال��ع��ام 
املجل�س  رئي�سة  االأ���س��ري��ة  التنمية 
االأعلى لالأمومة والطفولة اأطلقت 
مبارك  ب��ن��ت  “ ف��اط��م��ة  ب���رن���ام���ج 
من  االأوىل  م���ب���ادرة  “يف  ل��ل��ت��ط��وع 
نوعها بهدف تر�سيخ ثقافة العمل 
التطوعي والعطاء االن�ساين لدى 
من  وعامليا  حمليا  والطفل  امل���راأة 
ال�ستقطاب  م��ب��ادرات  تبني  خ��الل 
وت��اأه��ي��ل وب��ن��اء ال���ق���درات ومتكني 
العمل  والطفل يف جم��االت  امل���راأة 

التطوعي.

وبال�سراكة مع املوؤ�س�سات احلكومية 
واخل��ا���س��ة يف من��وذج مميز للعمل 
العمل  جم���������االت  يف  امل���������س����رتك 

التطوعي والعطاء االإن�ساين.
املوؤ�س�سات  يف  امل��ل��ت��ق��ي��ات  وت��ن��ظ��م 
وتت�سمن  واخل��ا���س��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
ت�ساهم  وعلمية  ح��واري��ة  جل�سات 
مهارات  ت��ن��م��ي��ة  يف  ف���ع���ال  ب�����س��ك��ل 
لتمكينها من  وبناء قدراتها  امل��راأة 
واالإن�ساين  التطوعي  العمل  قيادة 
وال���ت���ي ���س��ت�����س��اه��م ب�����س��ك��ل ف��ع��ال يف 
واالقت�سادية  االجتماعية  التنمية 
امللتقيات  وت����رك����ز   . امل�������س���ت���دام���ة 
والتعليمي  ال�سحي  اجلانب  على 
لتن�سئة جيل من القياديات قادرات 
مل�ساكل  واقعية  حلول  اإي��ج��اد  على 
يف  ت�ساهم  واجتماعية  اقت�سادية 

ويركز الربنامج على اأربعة حماور 
ومتكني  وق�������درات  “اأفكار  وه����ي 
عدة  ت��د���س��ني  ويت�سمن  وعطاء” 
مهارات  تنمية  يف  ت�ساهم  مبادرات 
امل��������راأة وال���ط���ف���ل ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
العمل التطوعي من خالل تنظيم 
لبناء  ب��رن��ام��ج  وت��د���س��ني  ملتقيات 
القدرات للمراأة والطفل يف العمل 
للمراأة  ج��ائ��زة  وت��ب��ن��ي  ال��ت��ط��وع��ي 
والطفل يف العمل التطوعي بجانب 
ال�ستثمار  ع��امل��ي��ة  ح��م��ل��ة  اإط������الق 
املجاالت  والطفل يف  امل��راأة  طاقات 
والثقافية  والتعليمية  ال�سحية 
املبادرات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��ب��ي��ئ��ي��ة 
�ست�ساهم  ال��ت��ي  وال��ب��ن��اءة  ال��ه��ادف��ة 
ب�سكل فعال يف التنمية االجتماعية 

واالقت�سادية امل�ستدامة .

•• دبي -وام: 

البنية  تطوير  وزارة  ا�ستعر�ست 
التميز  منظومة  حم��اور  التحتية 
احل���ك���وم���ي و���س��ب��ل رب��ط��ه��ا بعمل 
ور�سة  خ�����الل  االأ�����س����غ����ال  ق����ط����اع 
لعدد  نظمتها  ذهني”  “ع�سف 
وموظفيها  م�������س���وؤول���ي���ه���ا  م�����ن 
وعر�ست خاللها منظومة التميز 
اخلطة  مب��ب��ادرات  املعايري  ورب���ط 

اال�سرتاتيجية لقطاع االأ�سغال.
���س��ارك يف ال��ور���س��ة - ال��ت��ي نظمها 
باإمارة  ب���ال���وزارة  االأ���س��غ��ال  ق��ط��اع 
املهند�س  ���س��ع��ادة   - اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
امل�ساعد  الوكيل  الوهابي  اإبراهيم 
ل��ق��ط��اع االأ����س���غ���ال وروؤ�����س����اء فرق 
وعدد  االإدارات  وم���دي���رو  ال��ت��م��ي��ز 

الرتكيز  �سيتم  ال��ت��ي  االأ���س��ا���س��ي��ة 
عليها خالل الفرتة املقبلة.

الوهابي  اإب��راه��ي��م  املهند�س  وق��ال 
التحتية  البنية  تطوير  وزارة  اإن 
التميز  خ�������الل  م�����ن  ح���ري�������س���ة 
واالبتكار يف العمل على دعم حمور 
البيئة امل�ستدامة والبنية التحتية 
املتكاملة �سمن منظومة االأجندة 
و�سول  ت�ستهدف  والتي  الوطنية 
يف  عامليا  االأوىل  للمراكز  ال��دول��ة 
مبختلف  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ج���ودة 

مكوناتها.
واأكد اأن الوزارة تاأخذ يف احل�سبان 
عند اعتمادها خطط العمل عملية 
 .. التحتية  البنية  ق��ط��اع  تنظيم 
من  االإداري  ال��ع��م��ل  ع���ن  ف�����س��ال 
خالل االأداء املوؤ�س�سي املتميز وفق 

املعنيني  ال���������وزارة  م���وظ���ف���ي  م����ن 
الذين تطرقوا ل�سرورة التكاملية 
العمل واال�ستغالل  وال�سمولية يف 
املتاحة  امل������وارد  مل��خ��ت��ل��ف  االأم���ث���ل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه������داف خ��ط��ة ال�����وزارة 

االراتيجية 2017 – 2021.
ومت خالل ور�سة الع�سف الذهني 
اأبرز املحاور التي ت�ستمل  مناق�سة 
البنية  تطوير  وزارة  خطة  عليها 
والتي  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
وعنا�سرها  م��وج��ه��ات��ه��ا  ت�����س��ت��م��د 
االأ���س��ا���س��ي��ة م���ن روؤي������ة االإم������ارات 
تكون  اأن  اإىل  ال��ه��ادف��ة   2021
اأف�سل دول  االإم����ارات واح���دة م��ن 
ال��ي��وب��ي��ل الذهبي  ب��ح��ل��ول  ال��ع��امل 
وك���ذل���ك حتقيقا  ال���دول���ة  ل��ق��ي��ام 
التي  ال���وط���ن���ي  ال���ع���م���ل  الأج����ن����دة 

وبال�سراكة  العاملية  املعايري  اأعلى 
بعمل  ال�����س��ل��ة  ذات  اجل���ه���ات  م���ع 
ت��ط��وي��ر وتنظيم  ب��ه��دف  ال������وزارة 

خمتلف القطاعات ذات العالقة.
ولفت الوهابي اإىل اأن وزارة تطوير 
البنية التحتية تبذل جهودها من 
ال�ساملة  النه�سة  م��واك��ب��ة  اأج����ل 
االإم�����ارات يف  ال��ت��ي ت�سهدها دول���ة 
خم��ت��ل��ف امل����ج����االت وت����اأخ����ذ بعني 
االع���ت���ب���ار دوره�����ا يف دع����م خطط 
التنمية ال�ساملة عن طريق العمل 
اال�سرتاتيجية  بني  امل��واءم��ة  على 
الوطنية واآلية عمل الوزارة يف ذات 
االأجندة  مع  ين�سجم  مبا  القطاع 
الوطنية من خالل تبني مبادرات 
حتقيق  يف  ت��ت��م��ث��ل  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

التنمية امل�ستدامة.

�سيانة اآلف الأ�سجار واأكرث من 267 األف مرت مربع من امل�سطحات ومغطيات الرتبة  

بلدية مدينة اأبوظبي حتقق املزيد من اأهداف حملة »اأبوظبي اخل�سراء« لرعاية اأ�سجار النخيل وامل�سطحات اخل�سراء
 •• اأبوظبي-الفجر:

البلدية  ال�����س��وؤون  دائ����رة  وا���س��ل��ت 
اأبوظبي   مدينة  بلدية   – والنقل 
اأبوظبي  ���س��رط��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
وتدوير حملتها اأبوظبي اخل�سراء 
اأ�سجار  �سيانة  ا�ستهدفت  وال��ت��ي 
االأ�سجار  اأن���واع  وخمتلف  النخيل 
ومغطيات  اخل�����س��راء  وامل�����س��اح��ات 
ال���رتب���ة     وال���زراع���ات التجميلية 
ومزروعات  ال��ن��ب��ات��ي��ة  واالأ���س��ي��ج��ة 

اجلزر الو�سطية يف اأبوظبي .
اأبوظبي  امل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  وت�����اأت�����ي 
احلكيم  للنهج  جت�سيدا  اخل�سراء 
ب���اإذن اهلل  ل��ه  املغفور  ال��ذي غر�سه 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
ط��ي��ب اهلل ث����راه ال��ط��اه��ر وال���ذي 
اأوىل رعاية كبرية ودعما م�ستمرا 
االم����ارات؛  يف  اخل�����س��راء  للنه�سة 
قيادتنا  واهتمام  لرعاية  وانعكا�سا 
ا�ستمرار  على  وحر�سها  الر�سيدة 
امل���������س����روع ال�����زراع�����ي وال�����زراع�����ات 

التجميلية املميزة . 
وت�������س���ت���ه���دف ه�����ذه احل���م���ل���ة دعم 
اأبوظبي،  يف  اخل�����س��راء  ال��ن��ه�����س��ة 
قيادتنا  واهتمام  لرعاية  وانعكا�سا 
ا�ستمرار  على  وحر�سها  الر�سيدة 

اأكرث  عاجل  ب�سكل  احلملة  �سانت 
مربعا من  م��رتا   188668 م��ن 
امل�سطحات اخل�سراء ، و79291 
و3600   ، ال��رتب��ة  مغطيات  م��ن 
النباتية  االأ�سيجة  مرت طويل من 
ال�سجريات  م����ن  و18230   ،
كذلك  احلملة  ونفذت   . ال�سغرية 
من  الأك��رث  روتينية  �سيانة  اأعمال 

م�ستمرة  وه���ي  االآن  م���ن  ت��ق��ري��ب��ا 
باأكملها؛  ابوظبي  جزيرة  لت�سمل 
تت�سمن  االأع�����م�����ال  اأن  م�������س���رية 
�سيانة االأ�سجار وتقليمها وتاأهيل 
اخل�سراء  امل�����س��ط��ح��ات  وجت���دي���د 
واإك�سابها املظهر اجلمايل والبيئي 
االأ�سيجة  تاأهيل  واإع��ادة  املنا�سبني، 
ال��ن��ب��ات��ي��ة، وت���رح���ي���ل ال���ن���ف���اي���ات ، 

امل���������س����روع ال�����زراع�����ي وال�����زراع�����ات 
ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة امل��م��ي��زة ح��م��ل��ة حتت 

عنوان »ابوظبي اخل�سراء«. 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  واأك�������دت 
االآن يف  اأن احل��م��ل��ة جن��ح��ت ح��ت��ى 
من  الأك���رث  عاجلة  �سيانة  اإج����راء 
و�سيانة   ، نخيل  �سجرة   4286
659 �سجرة خمتلفة االأنواع ، كما 

الرتبة  مغطيات  من  مربعا  م��رتا 
 .

االأ�سجار  اإزال��������ة  اأن  واأو�����س����ح����ت 
ياأتي  املتهالكة  وال��زراع��ات  التالفة 
على  البلدية  ح��ر���س  اإط���ار  �سمن 
واإزالة  للمدينة  احل�ساري  املظهر 

خمتلف انواع امل�سوهات .
وكانت احلملة قد بداأت قبل �سهر 

. نخيل  �سجرة   4022
وعلى �سعيد عمليات االإزال��ة التي 
اخل�سراء  اأبوظبي  حملة  �سهدتها 
احلملة  ن���ف���ذت  ف���ق���د  االآن  ح���ت���ى 
عمليات اإزالة ل� 325 من االأ�سجار 
نخيل  ���س��ج��رة  و196  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
من  م���رب���ع���ا  م�����رتا  و17960   ،
و6020   ، اخل�����س��راء  امل�سطحات 

الرتبة  مغطيات  وت��ه��ذي��ب  وق�����س 
ال�سباريات  لتع�سيب  ،ب��االإ���س��اف��ة 
واإزال�����ة وت��ن��ظ��ي��ف ال�����س��ع��ف اجلاف 
وت�سكيل  وق�����س  النخيل  الأ���س��ج��ار 
اإىل  باالإ�سافة  النباتية  االأ�سيجة 
ال�����س��ج��ريات وم��غ��ط��ي��ات ال���رتب���ة ، 
و�سيانة النخيل ونظافة االأحوا�س 

الزراعية .  
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العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ريا خلدمات 

الن�سخ  رخ�سة رقم:CN 1064096 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد علي عبداهلل ح�سني احلو�سني %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي عبداهلل ح�سني عي�سى احلو�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7

اإعــــــــــالن
الدارة  ال�س�����ادة/امرييان  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الفنادق واملنتجعات
رخ�سة رقم:CN 2242752 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ا�سافة حممد �سلطان حممد �سيف املن�سوري %100

تعديل مدير/ا�سافة ح�سن حممد راأفت
تعديل مدير/حذف ح�سن حممد راأفت

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مطر �سلطان حممد �سيف املن�سوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ق�سايد لالزياء

رخ�سة رقم:CN 1153433 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نوره حمدان علي م�سعود العي�سائي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فاطمه عبداهلل ح�سني املرزوقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اريا للعقارات ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1077222 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

زينب اياليارييل ايال يارييل من 49% اىل %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة في�سل بارامبان ح�سن كوتي %24
تعديل �سركاء/حذف زينب يارييل

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فندق جزيرة نوراي

رخ�سة رقم:CN 2242272 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير/ا�سافة اديب خميرب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة توباز الدارة العقارات ذ.م.م
TOPAZ PROPERTY MANAGEMENT LLC

تعديل مدير/حذف �ستيفن انثوين جي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ت�ساميم العقارية ذ.م.م

TASAMEEM REAL ESTATE LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اير�ست ري�ستورانت ميدل اي�ست ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1139111 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي عبا�س عبداهلل يو�سف احلو�سني %51

تعديل ا�سم ال�سريك/من ايرالين تريمنال اند بيزني�س كيتارينغ هولدجن جي ام بي 

Airline Terminal & Business Catering Holding Gmbh ات�س

اىل/الجاردير ترافل ريتيل او�سرتيا هولدينج جي ام بي ات�س

LAGARDERE TRAVEL RETAIL AUSTRIA HOLDING GMBH

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف يو�سف علي يو�سف علي احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7

اإعــــــــــالن
ب�سا�س  بكر  بن  اأ�سرف  ال�س�����ادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتدقيق احل�سابات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2321379 

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
 - احل�سابات  لتدقيق  ب�سا�س  بكر  بن  اأ�سرف  ا�سم جتاري من/�سركة  تعديل   

�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
ASHRAF BASSAS FIRM FOR AUDITING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ �سركة اأ�سرف ب�سا�س حما�سبون قانونيون 
 �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 

ASHRAF BASSAS CPA FIRM - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/اجلذور اخل�سراء لل�سيانة  تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان 
CN قد تقدموا الينا بطلب والنظافة العامة رخ�سة رقم:1554342 

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�سم جتاري من/اجلذور اخل�سراء لل�سيانة والنظافة العامة

GREEN ROOTS FOR MAINTENANCE AND HYGIENE

اىل/ اجلذور اخل�سراء للنظافه العامه 
GREEN ROOTS FOR GENERAL HYGIENE

تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان  االقت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7

اإعــــــــــالن
اخليم  لتاأجري  ال�س�����ادة/اجلنان  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب واملظالت رخ�سة رقم:2119421 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�سم جتاري من/اجلنان لتاأجري اخليم واملظالت

AL JANNAN RENTAL TENTS AND UMBRELLAS

اىل/ اجلنان العمال النجارة امل�سلحة 
AL JANNAN ENFORCED CARPENTRY WORKS

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال النجارة امل�سلحة )4390004(
تعديل ن�ساط/حذف جتارة اخليام واملظالت - باجلملة )4641107(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان  االقت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7

اإعــــــــــالن
ال�سيارات   عادم  لت�سليح  اجلمر  ال�س�����ادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1055661 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 01*01 اىل 1*4.50

 تعديل ا�سم جتاري من/حمل اجلمر لت�سليح عادم ال�سيارات
اىل/اجلمر لت�سليح ال�سيارات 

ALJAMAR AUTO REPAIR

 128131 قطعة  ال�سناعية  الظفرة  زايد/منطقة  الظفرة  منطقة  عنوان/من  تعديل 
ور�سة رقم 1 مدينة زايد ال�سناعية اىل منطقة الظفرة مدينة زايد �سرق 16 69689 

69689 را�سد حممد بخيت �سميم واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح ميكانيكي للمركيات )4520003(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح عوادم ال�سيارات )4520013(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7

الغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1103795  باال�سم التجاري موؤ�س�سة الفالح 
للتجارة واملقاوالت بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3804  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�سوين �ساند للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /من�سورت اديبي�سى اوريلوني�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
ع��ودة مببلغ وقدره  املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)22433 دره��م( وتذكرة 
  AE171352867MB:1300 درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم(
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي���وم اخل��م��ي�����س امل�������واف�������ق:2017/9/14 ال�����س��اع��ة 08.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/1342  جتاري  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- �سركة فري�س & فروزن �سوبرماركت ذ.م.م - وميثلها مديرها/
بوتوكودى هاجمد حممود جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املنعقدة بتاريخ 2017/7/17 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سركة �سيام التجارية 
توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  �سيدو  كاتوبورات  قانونا/ا�سحاق  وميثلها   - ���س.ذ.م.م 
رفع  تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  درهم   )268836( مبلغ  للمدعية 
خم�سمائة  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمتها  التام  ال�سداد  وحتى  يف:2017/4/10  الدعوى 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/2152  جتاري  جزئي 
بان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �����س.ذ.م.م  بيناكل  مطعم  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/8/1 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/دبي للمرطبات �س.م.ع بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ )�سبعة 
بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا(  وخم�سني  دره��م  واربعني  وثمانية  و�سبعمائة  االف 
والزمتهما  ال�����س��داد  مت��ام  وحتى  يف:2016/6/8  احلا�سل  اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9
اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري  بامل�سروفات ومببلغ ثالثمائة درهم مقابل 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/3252  عمايل  جزئي 
جمهول  �����س.ذ.م.م  الداخلي  للت�سميم  �سي  �سي  ا���س  ات�س  عليه/1-  املحكوم  اىل 
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/27 يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/البريتو كا�سرتو ماداياج بالزام املدعى عليها باأن 
توؤدي للمدعي مبلغ )77493( درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او مايقابلها نقدا 
والزمتها  اخ��ر  بخدمة �ساحب عمل  التحق  قد  يكن  ما مل  دره��م(   1800( مببلغ 
املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من  امل�ساريف واعفت  املنا�سب من 
طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/2702  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �سان�سار بيغم حممد ميكونات ميكونات جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ اميك�س )ال�سرق االو�سط( ���س.م.ب )م( فرع دبي قد 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
)21.292.26( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
ال��ت��ام.   وح���ددت لها جل�سة يوم  ال�����س��داد  ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى  م��ن   %12
Ch 1.C.14 لذا  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة  املوافق 2017/9/19  الثالثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/2705  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- كاديواال عبداهلل ايوب جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
�سعيد  عبداهلل  وميثله:خليفة  دبي  فرع  )م(  ���س.م.ب  االو�سط(  )ال�سرق  اميك�س 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكتبي  هويدن  بن  عبداهلل 
املدعي عليه مببلغ وقدره )32.426.60( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها 
 Ch 1.C.13 جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/9/25 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/2706  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  باليات رام موهان بن باراتن جمهول حمل االقامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى  املدعي/ اميك�س )ال�سرق االو�سط( �س.م.ب )م( فرع دبي قد 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )9.249.83 درهم(  والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/9/12   ال�ساعة:8.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/3179  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- حبيب نواز للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�سليم  حممد  ملك  �سليم  قا�سم  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  االقامة 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )11132(  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )976( مبلغ  اىل  باال�سافة 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/559  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- الكرة الذهبية للبلياردو جمهول حمل االقامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق���ام   قد  حممد  �سيد  حممد  التنفيذ/عالء  طالب  ان 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )17489( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )1395( 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/1498  تنفيذ عمايل 
����س.ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للتجارة  ف��ال��وري  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأق���ام  عليك  التنفيذ/را�سمى اج���اى داف���ال ق��د  االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )41262(
مبلغ )2873( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/3330  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- رينجر�س انرتنا�سيونال خلدمات احلرا�سه - موؤ�س�سه 
فردية جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد نظم احلق 
امل��ذك��ورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  اخ��ول مياه قد  حممد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7723( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )807( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
بداأ من الأم�س وحتى 12 اأكتوبر

الرتبية تفتح باب النقل للطالب بني املدار�س 
�سريطة االلتزام باللوائح

•• دبي – الفجر 

اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم اأم�س االأربعاء، عن بدء فتح باب النقل لطلبة 
التعليم العام باملدار�س احلكومية للعام الدرا�سي اجلاري ، على اأن يتم تلقي 
طلبات النقل حتى يوم اخلمي�س املوافق 12 اأكتوبر املقبل ، م�سددة على عدم 
قبول الطلبة كم�ستمعني باملدر�سة ، واأكدت وزارة الرتبية يف تعميمها �سرورة 
820 ل�سنة  ال��واردة يف الئحة ت�سجيل الطلبة رقم  النقل  االلتزام ب�سروط 

الطالب  ت�سجيل   اأن  على  التعميم  يف  الرتبية  وزارة  اأكدت  كما   .  2014
املنقول يتم ببطاقة الهوية فقط ، ووفق العمر القانوين ومن تنطبق عليهم 
ال�سروط �سريطة التزام اإدارة املدر�سة بت�سجيل الطلبة املنقولني على نظام 
اإال  بالدرا�سة  باالنتظام  للطلبة  ال�سماح  SIS وعدم  ال�  الطالبية  املعلومات 
بعد التاأكد من ا�ستكمال اعتماد ملف الطالب من قبل الوزارة على نظام ال� 
SIS ، ووجهت وزارة الرتبية كافة اإدارات املدار�س وكذا اأولياء االمور يف حال 

اأي ا�ستف�سار التوا�سل مع مدراء النطاق املعنيني كل يف نطاق مدر�سته .

»اإقامة دبي« تنهي اإجراءات اكرث من 
ن�سف مليون م�سافر خالل اإجازة العيد

•• دبي -وام:
اأعلنت االإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون االأجانب بدبي ان عدد حركات الدخول 
اإج���ازة عيد  واخل���روج ع��رب املنافذ اجل��وي��ة وال��ربي��ة والبحرية خ��الل ف��رتة 
االأ�سحى بلغت 570األفا و670حركة ومعامالت اأذونات الدخول واالإقامة 
املري مدير عام  اأحمد  اللواء حممد  �سعادة  . وقال  45األفا و158 معاملة 
االإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون االأجانب بدبي اأن مركز اخلدمة يف مطار دبي 
العطل  واأثناء  االأ�سبوع  اأي��ام  ال�ساعة طيلة  3 يعمل على مدار  ال��دويل مبنى 
من  الكبري  لالإقبال  نظراً  واملقيمني  امل�سافرين  اإج��راءات  لت�سهيل  الر�سمية 

امل�سافرين لق�ساء اإجازة العيد يف الدولة.

تاأجيل دوام طلبة 
الريا�س ليوم واحد

•• دبي- الفجر 

الطلبة  دوام  ت��اأج��ي��ل  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ق���ررت 
الدرا�سي  للعام  املدار�س احلكومية  بريا�س االطفال يف 
من   11 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  اىل   2018-2017
�سبتمرب بدال من االحد 10 �سبتمرب على اأن يخ�س�س 
يوم االحد » يوم واحد فقط !« لتدريب الهيئات االإدارية 

والفنية بريا�س االأطفال.

برعاية حممد بن زايد 
منتدى »قدوة 2017« للمعلمني ينطلق يف ال�سابع من اأكتوبر

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة .. ينظم مكتب �سوؤون التعليم 
ال��دورة الثانية ملنتدى املعلمني ال��دويل قدوة  اأبوظبي  يف دي��وان ويل عهد 
االإمارات  املقبل يف ق�سر  اأكتوبر  �سهر  والثامن من  ال�سابع  2017 يومي 

يف اأبوظبي.
وي�ست�سيف املنتدى - الذي يهدف اإىل متكني املعلمني لالرتقاء مب�ستقبل 
التعليم - اأكرث من 800 م�سارك من معلمني وخرباء وقادة راأي وم�سوؤولني 
بلدا يف ح��وارات تفاعلية حول   65 التعليم من  حكوميني ورواد يف قطاع 

جتاربهم وق�س�س جناحهم يف جمال التعليم.
اأبوظبي  وجمل�س  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع  بالتعاون  امل��ن��ت��دى  وي��ق��ام 
للتعليم  اأبوظبي  الب�سرية يف دبي ومركز  املعرفة والتنمية  للتعليم وهيئة 
املوؤ�س�سات  اأب��رز  اإىل  اإ�سافة   »ACTVET« واملهني  التقني  والتدريب 
العاملية مثل منظمة التعاون والتنمية االقت�سادي »OECD« وموؤ�س�سة 

التعليم للجميع »Teach for All« وموؤ�س�سة فاركي.
ويل  دي��وان  يف  التعليم  ���س��وؤون  مكتب  مدير  النعيمي  خليفة  حممد  واأك��د 
االإم��ارات بقيادة  اإط��ار اهتمام دول��ة  ياأتي يف  املنتدى  اأن هذا  اأبوظبي  عهد 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
ال�سمو  �ساحب  من  ومبتابعة  املعايري  اأعلى  وفق  النوعي  التعليم  بتطوير 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان من اأجل اإر�ساء نظام تعليمي رفيع امل�ستوى 
 2030 اأبوظبي  و خطة   2021 الوطنية  االأجندة  اأه��داف  ان�سجاما مع 

والتي تركز على اإحداث حتول كامل يف اأنظمة التعلم والتعليم.

على  التعليم  م�سار  يف  ف��رق��ا  اأح��دث��ت  رائ���دة  من���اذج  على  ال�����س��وء  وي�سلط 
م�ستوى العامل.

التكنولوجية  االبتكارات  اأحدثته  الذي  االنفتاح  الرغم من  اأنه على  واأك��د 
يف  اجلديد  اجليل  اأن  اإال  والتوا�سل  االت�سال  و�سائل  ووف��رة  ال�سعوب  بني 
اإىل قدوة يحتذي بها لريتقي مبقدرته واإبداعه وي�سهم يف  اأم�س احلاجة 

م�سرية التقدم ملجتمعه ووطنه. 
دائرة  مدير  �سالي�سر  اأندريا�س   »2017 »ق��دوة  يف  املتحدثني  اأب��رز  وم��ن 
فرن�سا  يف  االقت�سادية  والتنمية  ال��ت��ع��اون  منظمة  يف  وامل��ه��ارات  ال��رتب��ي��ة 
وجوليا جيالرد رئي�سة وزراء اأ�سرتاليا ال�سابقة ونخبة من املعلمني والرواد 
�سبكة  موؤ�س�س   2015 لل�سالم  نوبل  جائزة  مر�سح  اأو�سن  فيكتور  اأمثال 
تنفيذي  ورئي�س  كانغ موؤ�س�س  يونغ  و�سو  اأوغندا  اأفريقيا يف  �سباب  مبادرة 

و�سريك موؤ�س�س ملجموعة اأوايكن غنوبيه يف �سنغافورة. 
»ا�ساأل -  اإىل ثالثة حماور رئي�سية هي   »2017 » قدوة  وينق�سم برنامج 
االأ�سئلة  اإث��ارة  اإىل  االأول  املحور  امل�ساركون يف  ي�سعى  تقدم« حيث   - �سارك 
حول اأبرز الق�سايا التي ت�سغل املعلمني يف عاملنا املعا�سر.. بينما يتبادلون يف 
املحور الثاين اأفكارهم وخرباتهم يف �سعيهم الإيجاد حلول لهذه الق�سايا.. 
فيما ترتكز احلوارات يف املحور الثالث واالأخري على كيفية تطوير اأ�ساليب 
التعليم ليواكب املتغريات املت�سارعة التي حتدثها االبتكارات التكنولوجية. 
اإليه  يهدف  ال��ذي  العاملي  احل��وار  اأب��ع��اد  لت�سكل  الثالثة  امل��ح��اور  وتتكامل 

»قدوة« وعنوانه » التعليم من اأجل امل�ستقبل«.
وي�سكل املحور االأول »ا�ساأل« منربا ل�سخ�سيات ملهمة طرحت اأ�سئلة حول 
م�ستقبل التعليم وقدمت مقاربات جديدة غريت مناذج التعليم التقليدي 
التي عرفتها املدار�س ل�سنوات طويلة ويقدم فر�سة الإثارة االأ�سئلة �سمن 

وقال اإن االأولوية لتحقيق هذه االأهداف تتمثل يف متكني املعلمني من فهم 
التحوالت واملتغريات التي ي�سهدها الع�سر وا�ستيعاب التوجهات ال�سلوكية 
للجيل اجلديد الذي يعي�س يف عوامل افرتا�سية عديدة مع تنوع و�سائط 
للطلبة  وامل��ث��ال  ال��ق��دوة  املعلم  يبقى  اأن  اأه��م��ي��ة  على  م�����س��ددا  ال��ت��وا���س��ل.. 

واملجتمع.
» قدوة  اأن  اأبوظبي  دي��وان ويل عهد  التعليم  �سوؤون  واأ���س��اف مدير مكتب 
2017 » ي�ستكمل جهود االإمارات ومبادراتها العاملية الرامية اإىل حتقيق 
التعليم  ي�سكل  والتي  امل�ستدامة  واالقت�سادية  االجتماعية  التنمية  اأهداف 

اأحد اأبرز اأركانها.
التعليم يجد من�سة  ح��ول م�ستقبل  العاملي  احل��وار  اإط��الق  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
مثالية له على اأر�س الدولة التي تت�سدر دول العامل لي�س فقط مببادراتها 
بلدان  م��ن  العديد  يف  االأم��ي��ة  حم��و  يف  وم�ساهماتها  التنموية  االإن�سانية 
اإىل اال�ستثمار يف امل�ستقبل واال�ستعداد  اأي�سا يف �سعيها الطموح  العامل بل 
التكنولوجي والعلمي على حياة  التطور  التي يفر�سها  الواعي للتحديات 

ال�سعوب واملجتمعات.
و�سدد النعيمي على اأن مكانة الدول وال�سعوب اليوم تتحدد مبقدار تطور 
نظام التعليم الذي جتتمع فيه املعرفة مع االأخالق والقيم .. الفتا اإىل اأن 
منتدى » قدوة » ي�سكل من�سة للتجارب االإن�سانية ولالبتكارات التي ارتقت 
مب�ستوى معي�سة الب�سر ومكنتهم من االأدوات التي ميلكونها اليوم لتكون 
حياتهم اأكرث �سهولة وفائدة وهذا املنتدى يجمع كل الثقافات والتوجهات 
وتاأديتها  االأم��ان��ة  ق���ادرة على حمل  اأج��ي��ال  وه��و �سناعة  �سام  ه��دف  ح��ول 

مبو�سوعية و�سفافية.
واأو�سح اأن املنتدى يطرح اإ�سكاليات وق�سايا مت�س جوهر العملية التعليمية 

جل�سات تفاعلية تفتح املجال وا�سعا للحوار البناء. 
اجلل�سات  امل��ط��روح��ة �سمن  االأ���س��ئ��ل��ة  ك��ل  ع��ر���س  �سيتم  امل��ن��ت��دى  وخ���الل 
التوا�سل  م��واق��ع  على  م�ساركتها  للمتحدثني  ليت�سنى  رقمي  ج��دار  على 

االجتماعي . 
ويت�سمن املحور الثاين »�سارك« جل�سات عن جتارب ملهمة تتيح للم�ساركني 
التعرف على اأفراد مميزين اأحدثوا تغيريا جوهريا يف عامل التعليم اإ�سافة 
خالل  ق��دوة  برنامج  �سياغة  فر�سة  للم�ساركني  توفر  نقا�س  جل�سات  اإىل 
ويرغبون  تهمهم  التي  املوا�سيع  الختيار  وذل��ك  للمنتدى  الفعلي  الوقت 
هذه  على  الت�سويت  فر�سة  للمعلمني  وتتاح  فعالياته  خ��الل  مبناق�ستها 

املوا�سيع املقرتحة من خالل تطبيق قدوة للهواتف الذكية.
و�سمن جل�سة بعنوان »ج�سور التوا�سل« يقدم حمور �سارك فر�سة التفاعل 

بني االأفراد الذين لديهم اهتمامات م�سرتكة. 
التعرف  للمعلمني  املجال  اإتاحة  اإىل  فيهدف   « تقدم   « الثالث  املحور  اأم��ا 
الدرا�سية  ال�سفوف  القيم يف  ثقافة  تعزيز  وكيفية  وال��رواد  املبدعني  على 
ومتغرياته  التعليم  واق��ع  ملناق�سة  اخل��رباء  مع  حلقة  فعالياته  وتت�سمن 
وال�سبل التي تتيح للمعلمني التكيف مع هذه املتغريات واالرتقاء بالتعليم 
من اأجل امل�ستقبل. ويقدم املحور �سمن خمترب املعلمني ور�س عمل يديرها 

خرباء ورواد يف عامل التكنولوجيا واالبتكارات املرتبطة بالتعليم. 

بدبي العام  االأ�سنان  طب  عيادات  انتظار” يف  “�سفر 
•• دبي - وام:

مت��ك��ن��ت ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة ب��دب��ي م���ن خ��ف�����س مواعيد 
االنتظار يف عيادات طب االأ�سنان العام وعيادات �سحة 
االأولية  ال�سحية  الرعاية  مراكز  يف  واالأ�سنان  الفم 
ال�سفر بعد اط��الق مبادرة تقليل  اإىل  90 يوما  من 
املري�س  ا�ستقبال  يتم  بحيث   2015 ع��ام  امل��واع��ي��د 

وعالجه مبا�سرة دون موعد م�سبق.
 واأو�سحت الهيئة خالل مبادرة “قيادات يف خدمتكم” 
التي �ساركت بها ام�س الدكتورة حمده امل�سمار مديرة 
بها  قامت  التي  اجلهود  االأ�سنان  طب  خدمات  ادارة 
ال��ه��ي��ئ��ة خلف�س وق���ت ان��ت��ظ��ار ع���الج االأط���ف���ال حتت 
التخدير العام اىل 45 يوما بعد ان كانت 24 �سهرا 

عام 2015

اإدارة �سوؤون املوظفني تبا�سر مهامها

الرتبية تفعل البند ال�3 من املادة ال�10 لقانون املوارد الب�سرية
عقود املواطنني ثالث �سنوات قابلة للتجديد وا�ستكمال توقيع غري املقيمني

•• دبي – حم�صن را�صد 

حاليا  والتعليم  الرتبية  ب���وزارة  املوظفني  ���س��وؤون  ادارة  تعكف 
املوارد  ق��ان��ون  م��ن   10 امل���ادة  م��ن  ال��ث��ال��ث  البند  تفعيل  ، على 
الب�سرية املعدل ، وال�سادر يف اأكتوبر من العام املا�سي 2016 
واخلا�س بعقد املوظف املواطن ، واملت�سمن اأن تكون مدة عقد 
املوظف املواطن ثالث �سنوات قابلة للتمديد ملدد مماثلة فيما 
عدا العقد املوؤقت والعقد اخلا�س حيث كانت الهيئة االحتادية 
للموارد الب�سرية �سبق وان وجهت تعميما يتعلق ب�سرورة التزام 
 10 امل��ادة  ال���وزارات االحت��ادي��ة بتطبيق ه��ذا البند الثالث من 
من القانون املعدل . وعليه اأو�سح م�سدر م�سوؤول باإدارة �سوؤون 
مع  موؤخرا  متت  مكاتبات  هناك  اأن  الرتبية،  ب��وزارة  املوظفني 
هذا  تطبيق  املقبلة  االأي��ام  �ستبا�سر خالل  االإدارة  ف��اأن  وعليه   ،
البند املذكور على جميع موظفي الوزارة املعنيني، حيث �ستقوم 
باإر�سال مناذج العقود للموظفني من خالل الربيد االلكرتوين 

لتوقيعها ومن ثم اإعادتها مرة اأخرى الإدارة �سوؤون املوظفني .
ويف ذات ال�سياق اأ�سار ذات امل�سدر اىل اأن وزارة الرتبية والتعليم 

ومع نهاية العام الدرا�سي املا�سي كانت قد اجنزت نحو 80% 
على  بالعقود  بعث  عندما  املواطنني  لغري  العقود  توقيع  م��ن 
الربيد االلكرتوين للمعلمني وطالبتهم بالتوقيع عليها وردها 
مرة اأخرى الإدارة مدرا�سهم ليقوموا بدورهم لت�سليمها ملدراء 
النطاق لردها بعد التوقيع عليها الإدارة �سوؤون املوظفني، الفتا 
اىل اأن هناك ما يعادل نحو %20 مل تت�سلم الوزارة عقودهم 
وعليه  املواطنني،  املعلمني  اىل  باالإ�سافة  عليها،  التوقيع  بعد 
العقود  توقيع  عملية  باإطالق  املوظفني  �سوؤون  اإدارة  ف�ستقوم 
�سنوات   3 واملت�سمنة  اجلديدة  العقود  مناذج  على  للمواطنني 
قابلة للتجديد ، ولغري املواطنني ا�ستكمال من مل يبادر بتوقيع 
عقده نهاية العام الدرا�سي املا�سي . واأ�سار ذات امل�سدر ان الوزارة  
بامليدان  املعني  ال��ق��ط��اع  وه��و  العمليات  ق��ط��اع  م��وؤخ��را  وج��ه��ت 
للمعنيني  باالإيعاز   ، املقبلة  الفرتة  وخ��الل  يقوم  اأن  الرتبوي 
املدار�س  متابعة  ب�سرورة  النطاق  اأو  القطاعات  مديري  �سواء 
للمعلمني  العقود  كافة  توقيع  عملية  من  باالنتهاء  واإلتزامها 
واالإداريني مواطنني وغري املواطنني يف فرتة حمددة تبداأ من 
، م�سريا اىل اأن اإدارة �سوؤون  منه   18 وحتى  املقبل  �سبتمرب   8

املوظفني �ستقوم من جهتها باإر�سال الربيد االلكرتوين جلميع 
امل�ستهدفني ، مو�سحة فيه اخلطوات الرئي�سية الواجب اإتباعها 
ف��ور تلقيهم  امل�ستهدفني   ك��اف��ة  اأن���ه وع��ل��ى  امل�����س��در  واأ���س��اف   .
الر�سالة الربيدية ، ي�سارعون بطباعة العقد املر�سل ، والتوقيع 
يف املكان املخ�س�س بعد التاأكد من �سحة ودقة البيانات املدرجة 
، وتقوم  العقد  بن�سخة من  املوظف  اأن يحتفظ  العقد، على  يف 
اإدارة املدر�سة بتجميع كافة العقود يف ظرف ويدون عليه ا�سم 
الفتا  باالأ�سماء،  وك�سف  املدر�سة  لها  التابع  والقطاع  املدر�سة 
اإدارة  على   ، العقود  على  املوقعني  غ��ري  يخ�س  وفيما  اأن��ه  اىل 
عدم  اأ�سباب  تو�سيح  م��ع  املوقعة  غ��ري  االأ���س��م��اء  اإدراج  املدر�سة 
مثال«،  الو�سع  »اإج���ازات  يف  هن  من  املثال  �سبيل  على  التوقيع 
لروؤ�ساء  املناط  ال��دور  خ��الل  وم��ن  امل��دار���س  اإدارات  اأن  م�سيفا 
وحدات اخلدمات املدر�سية يف املدار�س، �سيتولون ت�سليم العقود 
والك�سوف املعتمدة ملكتب �سعادة املتعاملني يف املناطق التعليمية 
مركز  اإدارة  مع  التن�سيق  يتم  اأن  على   ، العمليات  قطاع  ولي�س 
�سعادة املتعاملني ، والذي �سيقوم بدوره بتجميع العقود وموافاة 

اإدارة �سئون املوظفني الإدراجها يف نظام بياناتي .

م�سوؤولون وخرباء يوؤكدون اأهمية التعليم يف مواجهة التطرف واالإرهاب 
•• ابوظبي -وام:

اأكد م�سوؤولون وخرباء اأهمية التعليم يف مواجهة التطرف واالإرهاب منوهني 
للدرا�سات  االإم���ارات  مركز  ام�س  نظمها  ن��دوة  يف  وذل��ك  االإم��ارات��ي  بالنموذج 
واالإره��اب، بح�سور  والتطرف  التعليم  عنوان  اال�سرتاتيجّية، حتت  والبحوث 
الدكتور  ومعايل  والتعليم  الرتبية  وزير  اإبراهيم احلمادي  بن  معايل ح�سني 
ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم رئي�س جمل�س التعليم العايل يف 
مملكة البحرين ومعايل الدكتور طارق �سوقي وزير الرتبية والتعليم والتعليم 
وع��دد من  االإع���الم،  ورج��ال  وال�سحفيني  الكّتاب  ولفيف من  الفني يف م�سر 
زايد بن  ال�سيخ  والتعليم؛ وذلك يف قاعة  الرتبية  واملهتمني بق�سايا  املثقفني 

�سلطان اآل نهيان، مبقر املركز يف اأبوظبي.
وناق�سوا  واالإره���اب،  التطرف  مكافحة  يف  التعليم  اأهمية  اىل  احل�سور  ولفت 
وان��ه ال ميكن  منفتحاً  اأجيال متلك فكراً  بناء  التعليم يف  يلعبه  ال��ذي  ال��دور 
اأ�س�س �سلبة وم�ستدامة من دون تعليم ع�سري  احلديث عن تقدم قائم على 

يجمع بني اجلوانب املادية املتمثلة يف العلوم واملعارف احلديثة.
ا�ستهّلت الندوة بكلمة ترحيبّية ل�سعادة الدكتور جمال �سند ال�سويدي، مدير 
حيوي  مو�سوع  على  ال�سوء  تلقي  كونها  الندوة  اأهمية  فيها  اأك��د  املركز،  ع��ام 
ال�سنوات  خ��الل  املتفاقمة  والتحديات  املت�سارعة  التطورات  ت�ستدعي  وم��ل��ّح، 
تركيز  بكل  تناوَله  عموماً،  والعامل  خ�سو�ساً،  العربية  منطقتنا  يف  االأخ��رية 
وجدية وعمق مبا يواكب اجلهود العاملية ملحاربة التطرف واالإره��اب، اللذين 
باتا ي�سكالن تهديداً عاملياً عابراً للحدود، وعلى نحو يرفد املنظومة التعليمية 
يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة واملنطقة مبخرجات من �ساأنها دعم جهود 
التعليمي لكي يكون ج��زءاً ال يتجزاأ، بل مف�سل حموري يف الت�سدي  القطاع 
حماوالتها  عن  تكف  ال  التي  وال��ظ��الم  ال�سر  ق��وى  ود�سائ�س  املتطرف  للفكر 
الخرتاق املوؤ�س�سات التعليمية يف املنطقة وبث �سمومها يف عقول واأفئدة اأبنائنا 

وفلذات اأكبادنا من الن�سء وال�سباب.
واأكد اأن دولة االإمارات العربية املتحدة تنبهت هي و�سقيقاتها من دول املنطقة 
ما  �سنوات  بها  ت�سببت  التي  الكارثية  النتائج  اإىل  االإره���اب،  مكافحة  امللتزمة 
حماوالت  باكراً  واأدرك���ت  املنطقة،  دول  من  العديد  يف  العربي  ب�الربيع  ع��رف 
خاللها  م��ن  تعبث  كمن�سة  التعليم  ال���س��ت��غ��الل  وال�����س��الل  ال��ف��ن  ج��م��اع��ات 
الدين  تعاليم  ت�سويه  اإىل  الغد، حيث عمدت هذه اجلماعات  اأجيال  مب��دارك 
اأبنائنا و�سبابنا  ثانياً، على نحو ي�ستهدف جّر  امل�سمومة  اأفكارها  اأواًل، وغر�س 

اإىل دوامات التطرف والعنف.
ذو  �سالح  التعليم  ب��اأن  وعيها  م��ن  انطالقاً  االإم����ارات،  اأن  ال�سويدي  واأ���س��اف 

فاعلة  واأداة  ال��وع��ي،  لبث  كمنارة  التعليم  ا�ستخدام  على  عملت  فقد  حدين، 
انتمائهم  وتعزيز  الهدامة،  االأف��ك��ار  من  وال�سباب  الن�سء  لتح�سني  وم��وؤث��رة 
م�سرياً  الوطنية؛  بهويتهم  وفخرهم  اع��ت��زازه��م  وتر�سيخ  للوطن،  ووالئ��ه��م 
اأبوظبي،  عهد  ويل  ال�سمو  �ساحب  دي��وان  اأطلقها  التي  الكرمية  امل��ب��ادرة  اإىل 
بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، ، لدعم العملية التعليمية مبادة »الرتبية 
االأخالقية« يف املناهج واملقررات الدرا�سية، التي كان لها دورها العظيم واملوؤثر 
على  ووقائي  مبكر  ب�سكل  والعمل  التعليمية  املنظومة  تطوير  جهود  دع��م  يف 
حماية �سبابنا من االن��زالق اإىل براثن التطرف واالإره��اب، وهو ما جاء على 
نحو اأثرى اخلربة والتجربة االإماراتية يف هذا املجال، وجعلها منوذجاً يحتذى 

به يف املنطقة.
و األقى معايل الدكتور ح�سني بن اإبراهيم احلمادي الكلمة الرئي�سية االأوىل، 
على  اال�سرتاتيجية  والبحوث  للدرا�سات  االإم����ارات  مركز  م�ستهلها  يف  �سكر 
تنظيم هذه الندوة، ووجه ال�سكر اىل الدكتور جمال �سند ال�سويدي مدير عام 
املركز على جهوده يف معاجلة هذا امللف احليوي واإ�سداراته املهمة التي لقيت 
اهتماماً وتقديراً حملياً واإقليمياً ودولياً وا�سعاً. وحتدث عن اأهمية التعليم يف 
حتقيق التنمية امل�ستدامة وحماربة التطرف واالإرهاب، وقال اإن من الثابت اأن 
منظومة القيم االأخالقية ال�سائدة واالأفكار التي تت�سمنها منظومة التعليم 
يف جمتمع ما، هي ما يحدد موقع هذا املجتمع يف خريطة العامل، وال ميكن 
اأ�س�س �سلبة وم�ستدامة من دون تعليم ع�سري  احلديث عن تقدم قائم على 
واجلوانب  احلديثة،  وامل��ع��ارف  العلوم  يف  املتمثلة  املادية  اجلوانب  بني  يجمع 
القيمية املتمثلة يف نوعية التعليم. واأكد معاليه اأن االإرهاب هو حم�سلة ونتاج 
للتطرف الفكري الذي يعّد العدو االأول لالإن�سانية. وقال اإنه ال بد من وجود 
على  امل�ستدامة، وثانياً  التنمية  اأواًل على  الظاهرة تقوم  �ساملة لهذه  معاجلة 
واأ�سار  واإبداعياً.  مبتكراً  يكون  اأن  بد  ال  التعليم  اأن  موؤكداً  والتعليم،  الرتبية 
اأن االإم��ارات كانت �سباقة يف الت�سدي للفكر االإرهابي من خالل التعليم  اإىل 
هنا  وم��ن  التعليمية..  املنظومة  اإىل  الفكر  ه��ذا  ت�سلل  خطورة  اإىل  والتنبيه 
نهيان، ويل  اآل  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  الرائدة ل�ساحب  املبادرة  جاءت 
عهد اأبوظبي، نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، ، بتدري�س مبادرة الرتبية 
االأخالقية  القيم  اإىل غر�س  تهدف  التي  املبادرة  املدار�س، وهي  االأخالقية يف 

االإيجابية القائمة على الت�سامح واالعتدال واالنفتاح والتعاي�س.
ثم حتدث معايل الدكتور طارق �سوقي، وزير الرتبية والتعليم والتعليم الفني، 
احلكومة  جهود  عن  الثانية  الرئي�سية  الكلمة  يف  العربية  م�سر  جمهورية  يف 
امل�سرية يف �سبيل الرقي باملنظومة الرتبوية بوجه عام، حيث و�سعت موؤخراً 

لتجفيف  ال�سلة؛  ذات  موؤ�س�ساتها  جميع  فيها  ت�سرتك  االأب��ع��اد  متعددة  روؤي��ة 
قرار  اإىل  م�سرياً  والفكرية،  املادية  اأ�سكاله  بجميع  والتطرف  االإره��اب  منابع 
رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ، ال��ق��ا���س��ي ب��اإن�����س��اء »امل��ج��ل�����س ال��ق��وم��ي مل��واج��ه��ة االإره����اب 
العربية  جمتمعاتنا  موؤ�س�سات  تتعاون  اأن  �سرورة  معاليه  واأك��د  والتطرف«. 
التع�سب  اأ�سكال  جميع  وحماربة  االآخ��ر  وقبول  الرحمة  معاين  لن�سر  كافة؛ 
والتحزب. وحتدث عن اأبرز مالمح النظام التعليمي البديل الذي تعكف عليه 
وي�ستهدف   2018 �سبتمرب  �سهر  يف  �سيبداأ  ال��ذي  والتعليم،  الرتبية  وزارة 
االآخر  فهم  على  الن�سء  بتدريب  ب��دءاً  عاملية،  م�ستويات  اإىل  ال�سباب  اإي�سال 

والعمل على املزج بني الهوية امل�سرية واالنفتاح على االآخر.
ويف الكلمة الرئي�سية الثالثة، وّجه معايل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 
ال�سكر  البحرين،  مملكة  يف  العايل  التعليم  جمل�س  رئي�س  والتعليم،  الرتبية 
اأر���س اخلري واملحبة،  »اأر���س االإم��ارات  ال�سويدي واإىل  اإىل �سعادة جمال �سند 
بلد زايد اخلري وقال: لكم من �سعب البحرين الويف كل معاين ال�سكر واحلب 
ا�ستعر�س جتربة مملكة البحرين يف مواجهة االإره��اب عرب  واالح���رتام«. ثم 
م�سرية  ملحة عن  تتمثل يف:  رئي�سية  اأربعة حم��اور  عن  التعليم، حيث حت��دث 
اأحداث  التعليم منذ  التعليم يف مملكة البحرين، واالعتداءات االإرهابية على 
امل��واط��ن��ة وح��ق��وق االإن�����س��ان يف مواجهة  ال��رتب��ي��ة على  2011، وجت��رب��ة  ع��ام 
للمواطنة  املعززة  املدر�سة  م�سروع  اأخرياً  ا�ستعر�س  ثم  االإرهابية،  االعتداءات 
التي  االإرهابية  االع��ت��داءات  من  م�ساهد  معاليه  عر�س  ثم  االإن�سان.  وحقوق 
التي  االإجن��ازات  ا�ستهدفت  التي   ،2011 عام  التعليم منذ  لها قطاع  تعر�س 
الدولة  بها  قامت  التي  اجلهود  وا�ستعر�س  املجال؛  هذا  البحرين يف  حققتها 
اإجراء  واأن���ه مت  امل��ن��اه��ج  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ���س��ار  ال��ظ��اه��رة،  ه��ذه  ملعاجلة  واملجتمع 
قيم  ويغر�س  العلمي  التفكري  تنمية  يعزز  مبا  فيها؛  ونوعية  كمية  تطويرات 
العمل والتنوع واالختالف وحقوق االإن�سان ونبذ العنف والتطرف بكل اأ�سكاله. 
اإ���س��ادات من  ون��ال��ت  امل��ج��ال  اململكة يف ه��ذا  التي حققتها  النجاحات  اأك��د  وق��د 

منظمات دولية متعددة.
تناولت  التي  واالإره���اب  والتطرف  التعليم  ال��ن��دوة  فعاليات  ب��داأت  ذل��ك  وبعد 
ني: االأول بعنوان اأهمية التعليم يف مكافحة التطرف واالإرهاب،  حمورين مهمَّ
اأجيال متلك فكراً منفتحاً وعقواًل  وناق�س الدور الذي يلعبه التعليم يف بناء 
التطرف  جماعات  تبثها  ال��ت��ي  ام��ة  ال��ه��دَّ االأف��ك��ار  مواجهة  على  ق���ادرة  واع��ي��ة 
واالإرهاب. وقد حتدث يف هذا املحور �سعادة مق�سود كروز املدير التنفيذي ملركز 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  العنيف،  التطرف  مكافحة  للتميز يف  ال��دويل  هداية 
االإيجابي  التفكري  ثقافة  ن�سر  تتطلب  التطرف  مكافحة  اأن  واأك���د  املتحدة، 
وتعزيزها، وممار�سة قيم الت�سامح والتعددية، وتعزيز مبداأ »الو�سطية« وقيم 

»االعتدال«، وتعزيز دور املراأة يف االأ�سرة واملجتمع، وتعزيز دور التن�سئة االأ�سرية 
والرعاية االأبوية. اأما الدكتور عمار علي ح�سن، كاتب وخبري يف علم االجتماع 
التعليم ال يكفي وحده  اأن  اإىل  اأ�سار  العربية، فقد  ال�سيا�سي، جمهورية م�سر 
الدينية« يف منظومة  »اجل��رع��ة  زي���ادة  م��ن  اأي�ساً  ب��د  ب��ل ال  االإره����اب،  لهزمية 
التعليم، و�سرورة اإدراك اأن التعليم ال ينف�سل عن الثقافة؛ وحتدث عن �سرورة 

مراجعة لي�س املناهج فقط، بل طرق التدري�س اأي�ساً.
فقد  معتدل«  فكر  لغر�س  التعليم  مناهج  ب�«تطوير  املعنون  الثاين  املحور  اأم��ا 
مبوادَّ  با�ستمرار  ورفدها  التعليمية  املناهج  تطوير  اأهمية  على  ال�سوء  �سلط 
ت�ساعد على ن�سر الوعي يف املجتمع مبا ي�سهم يف �سدِّ اأي ثغرات حتاول اأن تنفذ 
قال  ال�سياق  ه��ذا  ويف  ال�سباب.  عقول  اإىل  واالإره���اب  التطرف  جماعات  منها 
الدكتور خليفة علي ال�سويدي االأكادميي واالإعالمي، جامعة االإمارات العربية 
املتحدة، اإن امل�سكلة تكمن يف وجود مناهج ُتعزز التطرف؛ ولذلك ال بد اأن تعمل 
املناهج على تعزيز االعتدال، من خالل ربط التعليم باالأهداف الوطنية، التي 
اإىل الوطن والوالء لقيادته، وحتويل مادة الرتبية االإ�سالمية  منها االنتماء 
ح�سر  ع��دم  اأك���د  كما  الو�سطية.  م��ع��اين  وغ��ر���س  ل��الأخ��الق  تزكية  م���ادة  اإىل 
املواطنة والوطنية يف مادة واحدة؛ والرتكيز على الكيف ولي�س الكم بالن�سبة 
اأ�سبحت  املعلم  اإن رخ�سة  وقال  املعلم  دور  عن  اأي�ساً  املقررات. ثم حتدث  اإىل 
ال��دور يف املجتمع؛ كما يجب متابعة  �سرورية لكل من يرغب يف امتهان هذا 

ومراقبة املدار�س اخلا�سة.
التعليم  لقطاع  التنفيذي  املدير  املزروعي،  كرمية  الدكتورة  �سرحت  ثم  ومن 
اأبوظبي للتعليم، كيف ا�ستغلت اجلماعات املتطرفة  املدر�سي باالإنابة، جمل�س 
النظام التعليمي ال�ستقطاب اأتباع لها من خالل حماولة جذب املعلمني ذوي 
اال�ستفادة  اأهمية  اإىل  واأ�سارت  اأيديولوجياتهم؛  تدعم  مناهج  واإع��داد  ال��والء، 
من اأف�سل املمار�سات التي جنحت يف جمال مكافحة التطرف يف دول اأخرى، 
مثل االإ�سراف على اأن�سطة ما بعد املدر�سة، وتطوير املهارات االجتماعية لدى 
املناهج، ودمج حوار  واإع��ادة ت�سميم  واإع��داد برامج تدخل جمتمعية،  الطلبة، 

االأديان.
 ، ال�سويدي،  �سند  الدكتور جمال  ل�سعادة  بكلمة  اأعمالها  الندوة  اختتمت  وقد 
التعليم  دور  ب�ساأن  وروؤى  وت�سورات  بناءة،  اأفكار  من  ما مت طرحه  فيها  ثّمن 
يف  دوره  خ��الل  من  �سي�سعى  املركز  اأن  واأك��د  واالإره����اب،  التطّرف  مواجهة  يف 
والروؤى  االأف��ك��ار  ه��ذه  ت�سل  اأن  اإىل  اإليه،  امل�سورة  وتقدمي  القرار  �سانع  دع��م 
العربية  االإم����ارات  دول���ة  ���س��واء يف  املعنية،  اجل��ه��ات  اإىل خمتلف  وامل��ق��رتح��ات 
العربية  دولنا  اأو  العربية،  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  يف  اأو  املتحدة، 
كافة؛ من اأجل اال�ستفادة منها وو�سعها مو�سع التنفيذ العملي يف جمتمعاتنا 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

103127 املودعة بالرقم : 
با�س��م: تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 

مبنى رقم 4، الطابق االول، دبي، االإمارات العربية املتحدة وعنوانه:  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اخلدمات العقارية؛ اإدارة املمتلكات العقارية؛ خدمات العقارات التجارية والعقارات ال�سكنية؛ اإدارة وتاأجري 
واإدارتها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  خدمات  ال�سكنية؛  والعقارات  التجارية  العقارات 
بالن�سبة لل�سقق وال�سقق الفندقية والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات واملارينا والفنادق 
واملمتلكات ال�سناعية ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خدمات االإدارة للم�ستاأجرين؛ اإدارة ال�سقق الفندقية 
و�سقق وفيالت االإيجار؛ خدمات الو�ساطة للعقارات؛ خدمات حت�سيل االإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ 
اال�ستثمار  اال�ستثمار؛ خدمات  االأ�سول؛ خدمات  اإدارة  املالية؛ خدمات  االأم��وال؛ اخلدمات  روؤو���س  ا�ستثمار 
العقارية؛  ال�سناديق  خدمات  االأ�سهم؛  يف  االأم���وال  ا�ستثمار  خدمات  ال�سناديق؛  اإدارة  خدمات  اجلماعي؛ 
اإدارة  العقارات؛ خدمات  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل  امل�سرفية؛ خدمات  اخلدمات  التاأمني؛  خدمات 
العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات اال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات 
واختيار ومتلك  االأرا���س��ي وتثمني  االأرا���س��ي وحت��دي��دا خ��دم��ات متلك  ال��ع��ق��اري؛ خ��دم��ات تطوير  التاأمني 
يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  تاأجريها؛  بغر�س  االأرا�سي  متلك  واال�ستثمار؛  التطوير  الأغرا�س  العقارات 

بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.      
الواق�عة بالفئة:  36

بتاريخ:    6 يوليو 2010 وامل�سجلة حتت رقم:  105793 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/11/25 

وحتى تاريخ: 2027/11/25
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
 

103516 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق االول، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اخلدمات العقارية؛ اإدارة املمتلكات العقارية؛ خدمات العقارات التجارية وال�سكنية؛ اإدارة وتاأجري العقارات 
لل�سقق  بالن�سبة  واإدارت��ه��ا  تقدميها  يتم  التي  ال��ع��ق��ارات  وا�ستئجار  ت��اأج��ري  خ��دم��ات  وال�سكنية؛  التجارية 
واملمتلكات  والفنادق  واملارينا  اجلولف  ومالعب  واملنتجعات  املعدنية  املياه  ومنتجعات  واملكاتب  والفيالت 
ال�سناعية ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خدمات االإدارة املالية للم�ستاأجرين؛ اإدارة �سقق وفيالت االإيجار؛ 
خدمات الو�ساطة للعقارات؛ خدمات حت�سيل االإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمار روؤو�س االأموال؛ 
اإدارة  خدمات  اجلماعي؛  اال�ستثمار  خدمات  اال�ستثمار؛  خدمات  االأ�سول؛  اإدارة  خدمات  املالية؛  اخلدمات 
ال�سناديق؛ خدمات ال�سناديق العقارية؛ خدمات التاأمني؛ اخلدمات امل�سرفية؛ خدمات التمويل العقاري؛ 
اال�ستثمار  خدمات  العقارية؛  املحافظ  اإدارة  وخ��دم��ات  العقارات  اإدارة  خدمات  ال��ع��ق��ارات؛  تقييم  خدمات 
العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات التاأمني العقاري؛ خدمات تطوير االأرا�سي وحتديدا خدمات 
بغر�س  االأرا�سي  متلك  واال�ستثمار؛  التطوير  الأغرا�س  العقارات  ومتلك  واختيار  وتثمني  االأرا�سي  متلك 
بهذه  املتعلقة  املعلومات  توفري  ذل��ك  يف  مبا  اخلدمات  ه��ذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  تاأجريها؛ 

اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
الواق�عة بالفئة:  36

بتاريخ: 13 يونيو 2011 وامل�سجلة حتت رقم:  147452 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/11/28 

 وحتى تاريخ: 2027/11/28 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 103128 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق االول، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

ال�سمعية  الو�سائط  عرب  املعلومات  تقدمي  والال�سلكية؛  ال�سلكية  االت�ساالت  خدمات  االت�ساالت؛  خدمات 
مبا  البث  خدمات  االإنرتنت؛  مداخل  خدمات  االإنرتنت؛  خدمات  م��زودي  خدمات  الرقمية؛  اأو  والب�سرية 
وال�سبكات  الب�سرية  واالألياف  الف�سائية  واملحطات  والراديو  والكيبل  التلفزيون  �سبكات  البث عرب  يف ذلك 
حا�سوب  �سبكة  اإىل  للم�ستخدمني  النفاذ  توفري  والال�سلكية؛  ال�سلكية  االت�ساالت  معدات  تاأجري  الرقمية؛ 
عامة؛ نقل االأ�سوات وال�سور؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات 

املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
الواق�عة بالفئة:  38

بتاريخ: 6 يوليو 2010 وامل�سجلة حتت رقم: 105794 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/11/25 

 وحتى تاريخ: 2027/11/25
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/   كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 
103129 املودعة بالرقم : 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق االول، دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
توفريدور  وال�سيافة؛  ال��ف��ن��ادق  ال��ت��دري��ب يف جم��ال  م��راف��ق  ت��وف��ري  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  التعليم؛  خ��دم��ات 
احل�����س��ان��ة؛ خ��دم��ات ال��رتف��ي��ه؛ االأن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة؛ ت��وف��ري ���س��االت ال��ت��دري��ب��ات الريا�سية 
توفري  التن�س؛  ت�سهيالت  توفري  اجل��ول��ف؛  مالعب  ت�سهيالت  توفري  ال�سحية؛  وال��ن��وادي  )اجلمنازيوم( 
وور�سات  التدريبية  واجلل�سات  واملعار�س  واالجتماعات  املوؤمترات  واإدارة  ترتيب  ال�سباحة؛  برك  ت�سهيالت 
ن�سر  اخلا�س؛  الطابع  ذات  واحلدائق  املالهي  حدائق  توفري  واملحا�سرات؛  الر�سمية  واالجتماعات  العمل 
توفري  البولنغ؛  زق��اق  ت�سهيالت  توفري  الريا�سية؛  الت�سهيالت  توفري  ال�سينما؛  ت�سهيالت  توفري  الكتب؛ 
توفري  االأف���الم؛  �ستوديوهات  خ��دم��ات  ال�سوتي؛  الت�سجيل  �ستوديوهات  خ��دم��ات  اال�ستجمام؛  ت�سهيالت 
ت�سهيالت �ستوديوهات الت�سجيل؛ خدمات �ستوديوهات الت�سجيل لالأفالم والتليفزيون والفيديو والراديو؛ 
تاأجري �ستوديوهات الت�سجيل؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات 

املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
الواق�عة بالفئة:  41

بتاريخ: 6 يوليو 2010  وامل�سجلة حتت رقم: 105795 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/11/25 

 وحتى تاريخ: 2027/11/25 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 103514 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق االول، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الورق واملنتجات الورقية؛ الكرتون ومنتجات الكرتون؛ الكتيبات؛ الن�سرات االإعالنية؛ الكرا�سات؛ التقاومي؛ 
دورية؛  اإخبارية  ن�سرات  الر�سائل؛  الل�ساقات؛  الدعوات؛  التهنئة؛  بطاقات  املل�سقات؛  النماذج؛  البطاقات؛ 
الدفاتر؛ دفاتر قطع القرطا�سية؛ ورق ن�ساف؛ دفاتر املذكرات واملواعيد؛ ال�سور الفوتوغرافية؛ االألبومات؛ 
الكبرية؛  االإع��الن��ات  الربيدية؛  البطاقات  املفهر�سة؛  امللفات  امللفات؛  الر�سائل؛  اأرف��ف  اليوميات؛  دفاتر 
الكتب؛  الكتب؛ مواد جتليد  الدوريات؛  ال�سحف؛  املطبوعات؛  الكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  التذاكر؛ 
)عدا  املكتبية  واللوازم  االأدوات  الكتالوجات؛  املجالت؛  الن�سرات؛  اليومية؛  ال�سحف  املطبوعة؛  املن�سورات 
اأق���الم احل��رب اجلاف؛  اأق���الم الر�سا�س االآل��ي��ة؛  اأق���الم اللباد؛  اأق���الم الر�سا�س؛  اأق���الم احل��رب؛  االأث����اث(؛ 

امل�ساطر؛ املماحي؛ ثقاالت الورق.
الواق�عة بالفئة:  16

بتاريخ: 6 يوليو 2010  وامل�سجلة حتت رقم: 105796 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/11/28 

 وحتى تاريخ: 2027/11/28
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 
 103515 املودعة بالرقم : 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق االول، دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�سناعية؛  والت�سهيالت  االأبحاث  اإجراء  وت�سهيالت  املختربات  وت�سهيالت  املكاتب  ت�سهيالت  واإدارة  توفري 
خدمات دعاية واإعالن؛ خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن؛ خدمات اإدارة االأعمال التجارية؛ امل�ساعدة يف اإدارة 
االعمال التجارية؛ تقييم االأعمال التجارية؛ اإدارة االأعمال التجارية واال�ست�سارات التنظيمية؛ ادارة اعمال 
اإدارة  يف  امل�ساعدة  )للغري(؛  لالأعمال  التجارية  اإدارة  التجارية؛  االأعمال  م�ساريع  اإدارة  للفنادق؛  التجارية 
العامة؛ جتميع  الدعاية واالإع��الن والعالقات  الت�سويق؛ خدمات  ال�سناعية؛ خدمات  اأو  التجارية  االأعمال 
ت�سكيلة من الب�سائع حل�ساب الغري )با�ستثناء النقل( حتى يتمكن الزبائن من معاينة و �سراء هذه الب�سائع 
التجارية  املعار�س واملعار�س  اإدارة  ال�سناعية؛  االإدارة  تاأمني لالآخرين؛  اأو  ب�سهولة و ي�سر؛ خدمات توفري 
للغايات التجارية واالإعالنية؛ تاأجري امل�ساحات االإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�سائل االإعالم؛ خدمات 
اإدارة  اإدارة االأعمال(؛  اأبحاث ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل االإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�ساعدة يف 
املزادات العلنية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه 

اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.      
الواق�عة بالفئة:  35

بتاريخ: 21 يونيو 2011  وامل�سجلة حتت رقم: 147775 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/11/28 

 وحتى تاريخ: 2027/11/28 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

103134 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق االول، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الورق واملنتجات الورقية؛ الكرتون ومنتجات الكرتون؛ الكتيبات؛ الن�سرات االإعالنية؛ الكرا�سات؛ التقاومي؛ 
دورية؛  اإخبارية  ن�سرات  الر�سائل؛  الل�ساقات؛  الدعوات؛  التهنئة؛  بطاقات  املل�سقات؛  النماذج؛  البطاقات؛ 
الدفاتر؛ دفاتر قطع القرطا�سية؛ ورق ن�ساف؛ دفاتر املذكرات واملواعيد؛ ال�سور الفوتوغرافية؛ االألبومات؛ 
الكبرية؛  االإع��الن��ات  الربيدية؛  البطاقات  املفهر�سة؛  امللفات  امللفات؛  الر�سائل؛  اأرف��ف  اليوميات؛  دفاتر 
الكتب؛  الكتب؛ مواد جتليد  الدوريات؛  ال�سحف؛  املطبوعات؛  الكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  التذاكر؛ 
)عدا  املكتبية  واللوازم  االأدوات  الكتالوجات؛  املجالت؛  الن�سرات؛  اليومية؛  ال�سحف  املطبوعة؛  املن�سورات 
اأق���الم احل��رب اجلاف؛  اأق���الم الر�سا�س االآل��ي��ة؛  اأق���الم اللباد؛  اأق���الم الر�سا�س؛  اأق���الم احل��رب؛  االأث����اث(؛ 

امل�ساطر؛ املماحي؛ ثقاالت الورق.
الواق�عة بالفئة:  16

بتاريخ: 28 يوليو 2009 وامل�سجلة حتت رقم: 95904 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/11/25 

 2027/11/25  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

103135 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق االول، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اخلدمات العقارية؛ اإدارة املمتلكات العقارية؛ خدمات العقارات التجارية و ال�سكنية؛ اإدارة وتاأجري العقارات 
التجارية وال�سكنية؛ خدمات تاأجري وا�ستئجار العقارات التي يتم تقدميها واإدارتها بالن�سبة لل�سقق وال�سقق 
والفنادق  واملارينا  اجلولف  ومالعب  واملنتجعات  املعدنية  املياه  ومنتجعات  واملكاتب  والفيالت  الفندقية 
واملمتلكات ال�سناعية ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خدمات االإدارة للم�ستاأجرين؛ اإدارة ال�سقق الفندقية 
و�سقق وفيالت االإيجار؛ خدمات الو�ساطة للعقارات؛ خدمات حت�سيل االإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ 
اال�ستثمار  اال�ستثمار؛ خدمات  االأ�سول؛ خدمات  اإدارة  املالية؛ خدمات  االأم��وال؛ اخلدمات  روؤو���س  ا�ستثمار 
العقارية؛  ال�سناديق  خدمات  االأ�سهم؛  يف  االأم���وال  ا�ستثمار  خدمات  ال�سناديق؛  اإدارة  خدمات  اجلماعي؛ 
اإدارة  العقارات؛ خدمات  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل  امل�سرفية؛ خدمات  اخلدمات  التاأمني؛  خدمات 
العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات اال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات 
واختيار ومتلك  االأرا���س��ي وتثمني  االأرا���س��ي وحت��دي��دا خ��دم��ات متلك  ال��ع��ق��اري؛ خ��دم��ات تطوير  التاأمني 
يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  تاأجريها؛  بغر�س  االأرا�سي  متلك  واال�ستثمار؛  التطوير  الأغرا�س  العقارات 

بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.      
الواق�عة بالفئة:  36

بتاريخ: 6 يونيو 2011 وامل�سجلة حتت رقم: 147324 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/11/25 

2027/11/25  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

103136 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق االول، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

ال�سمعية  الو�سائط  عرب  املعلومات  تقدمي  والال�سلكية؛  ال�سلكية  االت�ساالت  خدمات  االت�ساالت؛  خدمات 
البث مبا  االإن��رتن��ت؛ خدمات  بوابات  االإن��رتن��ت؛ خدمات  م��زودي خدمات  الرقمية؛ خدمات  اأو  والب�سرية 
وال�سبكات  الب�سرية  واالألياف  الف�سائية  واملحطات  والراديو  والكيبل  التلفزيون  �سبكات  البث عرب  يف ذلك 
حا�سوب  �سبكة  اإىل  للم�ستخدمني  النفاذ  توفري  والال�سلكية؛  ال�سلكية  االت�ساالت  معدات  تاأجري  الرقمية؛ 
عامة؛ نقل االأ�سوات وال�سور؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات 

املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
الواق�عة بالفئة:  38

بتاريخ: 12 يوليو 2010 وامل�سجلة حتت رقم: 106045 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/11/25 

 وحتى تاريخ: 2027/11/25 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

103137 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق االول، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

ال��ف��ن��ادق وال�سيافة؛ ت��وف��ري دور  ال��ت��دري��ب يف جم��ال  ال��ت��دري��ب؛ ت��وف��ري م��راف��ق  خ��دم��ات التعليم؛ خ��دم��ات 
احل�����س��ان��ة؛ خ��دم��ات ال��رتف��ي��ه؛ االأن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة؛ ت��وف��ري ���س��االت ال��ت��دري��ب��ات الريا�سية 
)اجلمنازيوم( والنوادي ال�سحية؛ توفري مالعب اجلولف؛ توفري ت�سهيالت التن�س؛ توفري ت�سهيالت برك 
واملعار�س  العمل  التدريبية وور�سات  واملعار�س واجلل�سات  املوؤمترات واالجتماعات  واإدارة  ترتيب  ال�سباحة؛ 
التجارية واالجتماعات الر�سمية واملحا�سرات؛ توفري حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�س؛ ن�سر 
توفري  البولنغ؛  زق��اق  ت�سهيالت  توفري  الريا�سية؛  الت�سهيالت  توفري  ال�سينما؛  ت�سهيالت  توفري  الكتب؛ 
توفري  االأف���الم؛  �ستوديوهات  خ��دم��ات  ال�سوتي؛  الت�سجيل  �ستوديوهات  خ��دم��ات  اال�ستجمام؛  ت�سهيالت 
ت�سهيالت �ستوديوهات الت�سجيل؛ خدمات �ستوديوهات الت�سجيل لالأفالم والتليفزيون والفيديو والراديو؛ 
تاأجري �ستوديوهات الت�سجيل؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات 

املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.   
الواق�عة بالفئة:  41

بتاريخ: 6 يونيو 2011  وامل�سجلة حتت رقم: 147325 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/11/25 

 2027/11/25  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 101514
با�س��م:  مونتريو�سا تر�ست ايه جي 

وعنوانه:  جوتهارت �سرتا�سه 56، 8002 زيورخ، �سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

االإدارة، اإدارة االأعمال مبا يف ذلك خدمات ا�ست�سارات االأعمال وخدمات املحا�سبة.
الواق�عة بالفئة:  35

بتاريخ: 25 فرباير 2009 وامل�سجلة حتت رقم: 93500 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

2027/10/24 احلماية يف  2017/10/24  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/   كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 
املودعة بالرقم : 101515

با�س��م:  مونتريو�سا تر�ست ايه جي 
وعنوانه:  جوتهارت �سرتا�سه 56، 8002 زيورخ، �سوي�سرا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
والتمويل  اال�ستثمارية  اال�ست�سارات  ذل��ك  يف  مبا  املالية  املعامالت  املالية،  اخل��دم��ات 

و�سم�سرة اال�ستثمار يف االأ�سول.
الواق�عة بالفئة:  36

بتاريخ: 25 فرباير 2009 وامل�سجلة حتت رقم: 93501 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

2027/10/24 احلماية يف  2017/10/24  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 99037 
با�س��م:  نيلز يا�سني العقاد

وعنوانه:  �سارع ال�سيخ زايد، �س.ب.: 49337، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الكحولية؛  غري  االأخ��رى  وامل�سروبات  والغازية  املعدنية  املياه  الكحولية؛  غري  البرية 
ل�سنع  االأخ���رى  وامل�ستح�سرات  الع�سائر  م��رك��زات  الفواكه،  وع�سري  الفواكه  �سراب 

امل�سروبات.
الواق�عة بالفئة:  32

بتاريخ: 2008/6/1 وامل�سجلة حتت رقم: 89000 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

 2017/8/19 احلماية يف  2007/8/19  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 94234 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  مدينة دبي ال�سناعية )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه:  مكتب اأبراج االإمارات، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، االإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اإدارة االأع��م��ال؛ تقييم  اإدارة االأع��م��ال؛ امل�ساعدة يف  خ��دم��ات االإع���الن؛ خ��دم��ات وك���االت االإع���الن؛ خ��دم��ات 
االأعمال؛ اإدارة االأعمال واال�ست�سارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال الفنادق؛ اإدارة م�ساريع االأعمال؛ اإدارة اأعمال 
)الغري(؛ امل�ساعدة يف االإدارة التجارية اأو ال�سناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛  
خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح االآخرين حتى يتمكن الزبائن من معاينة و�سراء هذه الب�سائع 
ب�سهولة وي�سر؛ خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ االإدارة ال�سناعية؛ تنظيم املعار�س واالأ�سواق التجارية 
للغايات التجارية واالإعالنية؛ تاأجري امل�ساحات االإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�سائل االإعالم؛ خدمات 
اإدارة  اإدارة االأعمال(؛  اأبحاث ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل االإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�ساعدة يف 
املزادات العلنية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه 

اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.   
الواق�عة بالفئة:  35

بتاريخ: 2010/7/6 وامل�سجلة حتت رقم: 105799 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/5/7 

2027/5/7  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115

  
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

94236 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  مدينة دبي ال�سناعية )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه:  مكتب اأبراج االإمارات، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اإدارة م�ساريع الت�سييد والتطوير العقاري؛ تق�سيم االأرا�سي  خدمات الت�سييد؛ خدمات التطوير العقاري؛ 
خدمات  ال��ع��ق��ارات؛  �سيانة  وال�سكنية؛  التجارية  للغايات  املجمعات  ت�سييد  والتجارية؛  ال�سكنية  للغايات 
تركيب  املباين؛  ه��دم  املباين؛  ت�سييد  على  االإ���س��راف  املباين؛  وتزيني  وترميم  وجتديد  تنظيف  الرتكيب؛ 
الطرق؛  ر�سف  االأنابيب؛  خطوط  و�سيانة  ت�سييد  اخلامات؛  ا�ستخراج  املوانئ؛  ت�سييد  امل�ساعد؛  واإ�سالح 
توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب 

�سبكة حا�سوب عامة.   
الواق�عة بالفئة:  37

بتاريخ: 2010/7/6  وامل�سجلة حتت رقم: 105800 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/5/7 

2027/5/7  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 94237
با�س��م:  مدينة دبي ال�سناعية )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه:  مكتب اأبراج االإمارات، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، االإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الرحالت؛  تنظيم  الطاقة؛  توزيع  الكهرباء؛  توزيع  الب�سائع؛  وتخزين  تغليف  النقل؛  خدمات 
؛  امل�ستودعات  تاأجري   ، امل�ستودعات  يف  التخزين  ال�سيارات؛  �سف  البحرية؛  ال��رح��الت  تنظيم 
ال�سحن، �ساحن ال�سلع، �سحن الب�سائع بال�سفن، توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات 

مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
الواق�عة بالفئة:  39

بتاريخ: 2008/6/4 وامل�سجلة حتت رقم: 89226 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2027/5/7  2017/5/7  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

94235 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  مدينة دبي ال�سناعية )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه:  مكتب اأبراج االإمارات، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اإدارة  ال�سكنية؛  بالتجزئة والعقارات  البيع  التجارية وحمالت  العقارات  اإدارة  العقارات؛ خدمات  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
يتم  التي  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  خدمات  ال�سكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحم��الت  التجارية  العقارات  وتاأجري 
واملارينا  اجلولف  ومالعب  واملنتجعات  املعدنية  املياه  ومنتجعات  واملكاتب  والفيالت  لل�سقق  بالن�سبة  واإدارت��ه��ا  تقدميها 
والفنادق واملمتلكات ال�سناعية ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خدمات االإدارة للم�ستاأجرين؛ اإدارة �سقق وفيالت االإيجار؛ 
االأم��وال؛ اخلدمات  روؤو���س  ا�ستثمار  العقارات؛   االإي��ج��ارات؛ خدمات تثمني  للعقارات؛ خدمات حت�سيل  الو�ساطة  خدمات 
ال�سناديق  ال�سناديق؛  اإدارة  خدمات  اجلماعي؛  اال�ستثمار  خدمات  اال�ستثمار؛  خدمات  االأ���س��ول؛  اإدارة  خدمات  املالية؛ 
الثابت؛ �سناديق التحوط؛ خدمات  العائد  ا�ستثمار االأ�سول ذات  ا�ستثمار االأموال يف االأ�سهم؛ خدمات  امل�سرتكة؛ خدمات 
امل�ساهمني؛  حقوق  �سناديق  خدمات  املتعددة؛  االأ�سول  ا�ستثمار  خدمات  املال؛  اأ�سواق  �سناديق  خدمات  املعا�سات؛  �سناديق 
االجتماعية؛  امل�سوؤولية  ا�ستثمار  �سناديق  خدمات  العقارية؛  ال�سناديق  خدمات  الثابت؛  العائد  ذات  ال�سناديق  خدمات 
خدمات التاأمني؛ اخلدمات امل�سرفية؛ تقدمي اخلدمات امل�سرفية عرب االإنرتنت؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم 
العقارات؛ خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات اال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ 
العقارات  وا�ستمالك  واختيار  تثمني  االأرا���س��ي؛  ا�ستمالك  خدمات  االأرا���س��ي؛  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني  خدمات 
املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف  ا�ستمالك االأغرا�س لتاأجريها؛ توفري  الأغرا�س التطوير واال�ستثمار؛ 

ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
الواق�عة بالفئة:  36

بتاريخ: 2011/1/30  وامل�سجلة حتت رقم: 130446 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/5/7 

وحتى تاريخ: 2027/5/7
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 94230
با�س��م:  مدينة دبي ال�سناعية )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه:  مكتب اأبراج االإمارات، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، االإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الكحولية؛  غري  االأخ��رى  وامل�سروبات  والغازية  املعدنية  املياه  الكحولية؛  غري  البرية 
ل�سنع  االأخ���رى  وامل�ستح�سرات  الع�سائر  م��رك��زات  الفواكه،  وع�سري  الفواكه  �سراب 

امل�سروبات.
الواق�عة بالفئة:  35

بتاريخ: 2010/3/2 وامل�سجلة حتت رقم: 100189 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

 2027/5/7 احلماية يف  2017/5/7  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/   كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93454
با�س��م:  كارنيفال بي ال �سي

وعنوانه:  كارنيفال هاو�س، 5 جين�سفورد �سرتيت، لندن اإ�س اإي1 2اإن اإي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الرتكية  العطرية واحلمامات  بالروائح  العالج  ال�سحية واجلمالية وخدمات  الرعاية  خدمات 
وخدمات �سالونات التجميل و�سالونات ت�سفيف ال�سعر واملانيكيور والبيديكيور وامل�ساج وال�ساونا 
الطبية وخدمات  واملعلومات  ال�سحية  واللياقة  ال�سحة  ال�سحية وخدمات  املنتجعات  وخدمات 
تقييم اللياقة ال�سحية وامل�سورة اخلا�سة باحلمية الغذائية وخدمات الرعاية باجلمال والب�سرة 

وخدمات العالج مب�ساحيق التجميل وتقدمي خدمات ومرافق ت�سمري اجللد.
الواق�عة بالفئة:  44

بتاريخ: 2008/8/28 وامل�سجلة حتت رقم: 91272 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2027/4/23  2017/4/23  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

103126 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق االول، دبي، االإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الورق واملنتجات الورقية؛ الكرتون ومنتجات الكرتون؛ الكتيبات؛ الن�سرات االإعالنية؛ الكرا�سات؛ التقاومي؛ 
دورية؛  اإخبارية  ن�سرات  الر�سائل؛  الل�ساقات؛  الدعوات؛  التهنئة؛  بطاقات  املل�سقات؛  النماذج؛  البطاقات؛ 
الدفاتر؛ دفاتر قطع القرطا�سية؛ ورق ن�ساف؛ دفاتر املذكرات واملواعيد؛ ال�سور الفوتوغرافية؛ االألبومات؛ 
الكبرية؛  االإع��الن��ات  الربيدية؛  البطاقات  املفهر�سة؛  امللفات  امللفات؛  الر�سائل؛  اأرف��ف  اليوميات؛  دفاتر 
الكتب؛  الكتب؛ مواد جتليد  الدوريات؛  ال�سحف؛  املطبوعات؛  الكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  التذاكر؛ 
)عدا  املكتبية  واللوازم  االأدوات  الكتالوجات؛  املجالت؛  الن�سرات؛  اليومية؛  ال�سحف  املطبوعة؛  املن�سورات 
اأق���الم احل��رب اجلاف؛  اأق���الم الر�سا�س االآل��ي��ة؛  اأق���الم اللباد؛  اأق���الم الر�سا�س؛  اأق���الم احل��رب؛  االأث����اث(؛ 

امل�ساطر؛ املماحي؛ ثقاالت الورق.
الواق�عة بالفئة:  16

بتاريخ: 7 يناير 2010 وامل�سجلة حتت رقم: 99183 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/11/25 

 2027/11/25  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

املزروعي،  ���س��اري  اأح��م��د  �سعادة  ت�سلم 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  وك���ي���ل 
اأوراق  ن�����س��خ��ة م���ن  ب���االإن���اب���ة  ال�����دويل 
�سفرية  كورمي،  اأ�سرتا  �سعادة  اعتماد 
جمهورية التفيا املعينة لدى الدولة. 
اللقاء  امل��زروع��ي خ��الل  �سعادة  ومتنى 
ال����ذي ج���رى يف م��ك��ت��ب��ه ب���دي���وان عام 
التوفيق والنجاح يف  الوزارة لل�سفرية 
عالقات  ي��ع��زز  مب��ا  عملها  م��ه��ام  اأداء 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  ب��ني  التعاون 
امل���ت���ح���دة وج���م���ه���وري���ة الت���ف���ي���ا.  من 
ج��ان��ب��ه��ا اأع���رب���ت ���س��ف��رية الت��ف��ي��ا عن 
دولة  ل��دى  ب��الده��ا  بتمثيل  �سعادتها 
حتظى  مل��ا  املتحدة  العربية  االإم����ارات 

به من مكانة اإقليمية ودولية مرموقة 
ل�ساحب  احلكيمة  ال�سيا�سة  بف�سل 

ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل«.

•• ال�صارقة-وام:

ي��ف��ت��ت��ح ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور �سلطان 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن 
ال�سارقة باجلامعة القا�سمية اليوم دار املخطوطات 
مميز  اإ�سالمي  ط��راز  على  �سيدت  التي  االإ�سالمية 
على  دره��م  مليون   70 نحو  بلغت  اإجمالية  بتكلفة 
 1500 م�����س��اح��ة ث��الث��ة اآالف م��رت م��رب��ع وت�����س��م 
اأ���س��ل��ي��ة ن����ادرة م��ن امل��ق��ت��ن��ي��ات اخلا�سة  خم��ط��وط��ة 

ب�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة.
���س��امل م��دي��ر اجلامعة  ال��دك��ت��ور ر���س��اد  وق���ال �سعادة 
فكرياً  ���س��رح��اً  تعد  املخطوطات  دار  اإن  القا�سمية 
وجه  ح��ي��ث  املنطقة  م�ستوى  ع��ل��ى  ثقافية  وم��ن��ارة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ب��اإن�����س��ائ��ه��ا نظرا 

الهتمام �سموه الكبري باملخطوطات .

ال����دار م��ن جمموعته  اأه����دى  ���س��م��وه  اإن  الف��ت��ا اىل 
اخلا�سة اأربع جمموعات من املخطوطات االإ�سالمية 
االأ�سلية النادرة وهي متنوعة ما بني كتب يف الفقه 
الفلك  وعلوم  العربية  واللغة  والتف�سري  واحلديث 
والريا�سيات والطب وال�سيدلة اإىل جانب م�ساحف 
ن����ادرة منها ج���زء م��ن م�سحف  اأ���س��ل��ي��ة  خم��ط��وط��ة 
القرن  ن�سخه يف  ال��غ��زال مت  ن��ادر مكتوب على جلد 

اخلام�س الهجري.
واأك����د اأه��م��ي��ة دار امل��خ��ط��وط��ات ك��راف��د م��ن رواف���د 
منتجات  على  والوقوف  الثقافية  الفكرية  التغذية 
العقل االإ�سالمي على مر الع�سور، م�سريا اإىل اأنها 

تعترب مفيدة يف الوقت ذاته للباحثني وطلبة العلم 
من كل بقاع العامل. ولفت اىل ان الدار مت جتهيزها 
مراكز  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  واالآالت  االأج���ه���زة  ب���اأح���دث 
وتعقيم  �سيانة  معمل  منها  العاملية  امل��خ��ط��وط��ات 
ومعاجلة وترميم وجتليد املخطوطات وهو يحتوي 
تنظيف  واأج��ه��زة  االأوزون  بغاز  التعقيم  جهاز  على 
املخطوطات  اأوراق  الت�ساق  املخطوطات وجهاز فك 
وجهاز تغليف حراري لعلم تقوية اأوراق املخطوطات 
وحماليل  ال��ي��اب��اين  ال�سفاف  با�ستخدام  املتهالكة 
اأثر  م��ن  املخطوطات  ملعاجلة  كيميائية  وم��رك��ب��ات 
من  تنظيفها  وكذلك  العالية  والرطوبة  احلمو�سة 

البقع املختلفة ..اإىل جانب اأجهزة الت�سوير الرقمي 
لت�سوير املخطوطات رقميا وهي اأجهزة حديثة جدا 
بتقنية عالية للت�سوير باأعلى درجات الو�سوح ويتم 

الت�سوير لكل املقا�سات.
بخزائن  للمخطوطات  ح��اف��ظ��ات  ال���دار  ت�سم  كما 
يتوفر  ال��ت��ي  احل��ف��ظ  وق��اع��ة  اأتوماتيكية  متحركة 
احلرارة  درج���ات  م��ن  العالية  احلفظ  ���س��روط  فيها 
والرطوبة الن�سبية واالإ�ساءة املنا�سبة ونظام اإطفاء 
عامليا  االأح��دث  وه��و  باملخطوطات  اخلا�س  احلريق 
مدار  على  متاما  النريان  با�ستعال  ي�سمح  ال  بحيث 
ال�ساعة واأبوابه حديدية اأتوماتيكية تفتح ببطاقات 

ممغنطة لالأ�سخا�س امل�سرح لهم فقط.
باإمكانهم  القا�سمية  اجلامعة  طلبة  اأن  اىل  واأ���س��ار 
اال�ستفادة من الدار من خالل تواجدهم يف القاعات 
التي مت جتهيزها لهم للبحث واالطالع االلكرتوين 
ب�سفة  و�ستكون يف متناول طلبة اجلامعة  والورقي 
���س��ت��ف��ت��ح اجلامعة  خ��ا���س��ة وال��ب��اح��ث��ني ع���ام���ة ك��م��ا 
اإن  حيث  كافة  للمجتمع  املخطوطات  دار  القا�سمة 
خا�س  معر�س  يف  و�سعت  ن��ادرة  خمطوطات  هناك 
اأجدادهم  ليطلع الباحثون وطلبة العلم على تراث 
اىل ج��ان��ب مت��ك��ني ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ات االأخ�����رى من 

اال�ستفادة من الدار.

بال�سارقة  ال��ع��ام��ة  االأ����س���غ���ال  دائ�����رة  ان  اىل  ي�����س��ار 
اإن�����س��اء وجتهيز دار  اأ���س��رف��ت على  ال��ت��ي  ه��ي اجل��ه��ة 
امل��خ��ط��وط��ان وا���س��ت��غ��رق االإن�������س���اء ع��ام��ني كاملني 
على  االأر�سي  الطابق  يحتوي  طابقني  من  وتتاألف 
جم��ل�����س ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م ال�����س��ارق��ة رئي�س 
ال�����س��ي��وف وم�����س��رح الإقامة  اجل��ام��ع��ة وال���س��ت��ق��ب��ال 
جانب  اإىل  املتخ�س�سة  العلمية  وال���دورات  ال��ن��دوات 
ال��ف��ن��ي��ة م��ن��ه��ا ق��اع��ة حل��ف��ظ املخطوطات  االأق�����س��ام 
مزودة باإ�ساءة منا�سبة وجمهزة بنظام اإطفاء حريق 
اأوتوماتيكية  حفظ  وخزائن  النادرة  بالكتب  خا�س 
بطبقة  مدهونة  العالية  احل��رارة  لدرجات  مقاومة 
رقمي  اآم���ان  ون��ظ��ام  وال��ف��ط��ري��ات  للبكرتيا  م�سادة 
املخطوطات  ل�سيانة  خمترب  وج��ود  اإىل  باالإ�سافة 
اىل  ا�سافة  وترميمها  كيميائياً  معاجلتها  يت�سمن 

التنظيف اجلاف وامليكانيكي لها.

•• ال�صارقة- وام:

ال�سيخ  ال�سمو  قرينة �ساحب  دعت 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
ال�سيخة  ���س��م��و  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م 
جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة 
املنا�سرة  ال��ك��ب��ري  ال��ق��ل��ب  موؤ�س�سة 
لدى  الالجئني  لالأطفال  ال��ب��ارزة 
املتحدة  لالأمم  ال�سامية  املفو�سية 
ل�����س��وؤون ال��الج��ئ��ني ..ق����ادة العامل 
اأجمع لاللتزام بواجبهم االإن�ساين 
الروهينغا  م�سلمي  اأق��ل��ي��ات  جت���اه 
كجماعات  ق�����س��اي��اه��م  وم��ن��ا���س��رة 
ت��ع��اين م��ن اال���س��ط��ه��اد والتهجري 
جانبهم  اإىل  ال�����وق�����وف  ي���ن���ب���غ���ي 
ب�سالم  احل��ي��اة  يف  حقهم  ومنحهم 

واأمان.
وقالت �سموها يف مقال راأي كتبته 
“م�سلمو روهينغا.. اختبار  بعنوان 
ك��ث��رية هي  العاملي” ..  االإن�����س��ان��ي��ة 
بليغة  ب��ل��غ��ة  امل��ك��ت��وب��ة  اخل���ط���اب���ات 
يف  اأن��ن��ا  وت��وؤك��د  باالإن�سانية  ت��ن��ادي 
يجمعنا  واح��دة  عائلة  اأبناء  العامل 
للب�سرية  ميكن  وال  واح���د  م�سري 
اأن حتقق نه�ستها املعرفية ورقيها 
بهذه  االإمي���ان  دون  من  احل�ساري 
هذه  م��ن  القليل  اأن  اإال  احلقيقية 

اخل���ط���اب���ات ي��ت��ج�����س��د ع��ل��ى اأر�����س 
وخطط  وم��واث��ي��ق  بجهود  ال��واق��ع 
ت���واج���ه اال����س���ط���ه���اد وتقف  ع��م��ل 
والالجئني  املهجرين  ج��ان��ب  اإىل 
خمتلف  يف  امل��ح��ت��اج��ني  وت�����س��اع��د 

بلدان العامل.
ال��ي��وم ي�سعنا  ���س��م��وه��ا:  واأ���س��اف��ت 
اختبار  اأم�������ام  روه���ي���ن���غ���ا  م�����س��ل��م��و 
ب��ك��ل هذه  اإمي��ان��ن��ا  حقيقي حل��ج��م 
توافقت  التي  والركائز  املنطلقات 

ال��ع��امل حيث  ب��ل��دان  ك���ربى  عليها 
ي�سهدوه  دول��ي��ة فما  اأع��راف��اً  ب��ات��ت 
من ا�سطهاد وقتل وتهجري يتجاوز 
وينحاز  االإن���������س����اين  احل�������وار  ل���غ���ة 
العداء  م���ن  ل��ي��ت��خ��ذ  ال�����س��الم  ع���ن 
والتعذيب  للقتل  ل��غ��ًة  والتع�سب 
تقف فيها االأكرثية موقف ال�سلطة 
�سروطها  وت��ف��ر���س  االأق���ل���ي���ة  م���ن 

وقوانينها بال�سكاكني والبنادق.
اأك��رث من  اأ���س��ارت �سموها اىل ان  و 

روهينغا  م�سلمي  من  األ��ف   120
ي������رتك������ون ق����ت����اله����م وب���ي���وت���ه���م 
واأطفالهم هرباً من الظلم والقهر 
للنجاة  اللجوء  خيار  ي�سعفهم  وال 
بحياتهم فبعد اأن باتوا اأمام خياري 
اأمامهم  يعد  مل  ال��ه��ج��رة  اأو  امل���وت 
�سوى املوت يف بلدانهم اأو املوت على 

حدود البلدان التي يهربون اإليها.
و اكدت انه يحتم علينا هذا الواقع 
وموؤ�س�سات  اأف���������راداً  ن��ت��ك��ات��ف  اأن 

وم��ن��ظ��م��ات وب��ل��دان ل��ن��وق��ف نزيف 
االإ�سالم  ويف  االإن�سانية  يف  اإخوتنا 
عائلة  اأب��ن��اء  اأن��ن��ا  م��وؤم��ن��ون  فنحن 
واح����دة ك��ب��رية يف ه���ذا ال��ع��امل وما 
له  تتداعى  اأع�سائنا  اأح��د  ي�سيب 
�سائر االأع�ساء وتتعاون لتكون اإىل 
جانبه.  و اأ�سافت �سموها اأن �سراخ 
االأطفال واجلرحى املهجرين على 
اإىل نداء  ي��ت��ح��ول  م��ي��امن��ار  ح���دود 
اإن�����س��ان��ي��ة ع����اٍل م���ا ي��دف��ع��ن��ا للعمل 
باأ�سرع ما ميكن الإنقاذ اآالف االأ�سر 
فجميعنا اليوم مطالبون بالوقوف 
املهجرة  ال����ع����ائ����الت  ج����ان����ب  اإىل 
مبا  وامل��ادي��ة  املعنوية  ب��امل�����س��اع��دات 
يكفل لهم حياة كرمية حتى يف�س 
ال����ن����زاع وت����ه����دم ف���ك���رة االأك����رثي����ة 

وعالقتها باالأقلية.
على  ما يجري  اإن  �سموها  لفتت  و 
اأرا�سي ميامنار ال يتعلق مبنظمات 
العاملة  واملنظمات  االإن�سان  حقوق 
على م�ساعدة الالجئني ومت�سرري 
واإمنا  وغريها  الطبيعية  ال��ك��وارث 
لدى  اأول��وي��ة  لي�سّكل  ذل��ك  يتعدى 
ك���ل ب���ل���دان ال���ع���امل وق���ادات���ه���ا فما 
كارثة  روه��ن��ي��غ��ا  مل�����س��ل��م��و  ي���ج���ري 
االإن�ساين  التاريخ  �سيوثق  اإن�سانية 
م���وق���ف���ن���ا م���ن���ه���ا ول������ن ي����ك����ون لها 
انعكا�س على ميامنار وما يجاورها 

ب���ق���در م���ا ���س��ي��ك��ون ل��ه��ا اأث�����ر على 
امل�ستوى الدويل �سواء كان ذلك يف 
ردة  اأو  ال��ع��امل  االأق��ل��ي��ات يف  حماية 
توظيفه  وما ميكن  امل�سلمني،  فعل 
من اأفكار لتعزيز الع�سبية والعنف 
والقتل يف خمتلف بلدان العامل ... 
لذلك ال ميكن احلديث عن حلول 
الوقوف  ملا يجري من دون  ممكنة 
قبل اأي اإجراء اإىل جانب املهجرين 
والالجئني ودعمهم ومن ثم العمل 
ب�سورة فعلية لل�سغط على حكومة 
االأقلية  بحماية  للتكفل  م��ي��امن��ار 
حالة  ووقف  اأرا�سيها  على  امل�سلمة 
ق���وان���ني ناظمة  ب��ف��ر���س  ال�����س��راع 

التعاي�س  مفهوم  ت�سمن  و�سابطة 
واحرتام االختالف.

ينبغي  م����ا  اإن  ���س��م��وه��ا  اأك�������دت  و 
م�سلمو  ي�سهده  فيما  ل��ه  االلتفات 
من  ل��واح��دة  جت�سيد  اأن��ه  روهينغا 
اأب�سع �سور التع�سب يف العامل واأنه 
يف  العاملني  ل��دور  حقيقي  اختبار 
الالجئني  وحماية  االإن�سان  حقوق 
اإ���س��اف��ة اإىل اأن���ه واح���د من  دول���ي���اً 
االأحداث التي ميكن لها اأن تتطور 
ج���دي���دة يح�سد  اأ����س���ك���ااًل  وت���اأخ���ذ 
العامل اآثارها يوماً تلو اآخر فلنكن 
عائلة واح��دة يف مواجهة التع�سب 
وال��ق��ت��ل وال��ت��ه��ج��ري ول��ن��ك��ن اأخ���وة 

مدركني  الإن�����س��ان��ي��ت��ن��ا  خم��ل�����س��ني 
لنعمة اخلري واملحبة وال�سالم.

جواهر  ال�سيخة  �سمو  واخ��ت��ت��م��ت 
مقالها قائلة: من موقعي كمنا�سرة 
ب�����ارزة ل��الأط��ف��ال ال��الج��ئ��ني لدى 
املتحدة  لالأمم  ال�سامية  املفو�سية 
ل�سوؤون الالجئني اأدعو قادة العامل 
اأجمع لاللتزام بواجبهم االإن�ساين 
الروهينغا  م�سلمي  اأق��ل��ي��ات  جت���اه 
كجماعات  ق�����س��اي��اه��م  وم��ن��ا���س��رة 
ت��ع��اين م��ن اال���س��ط��ه��اد والتهجري 
جانبهم  اإىل  ال�����وق�����وف  ي���ن���ب���غ���ي 
ب�سالم  احل��ي��اة  يف  حقهم  ومنحهم 

واأمان.

حاكم ال�سارقة يفتتح دار املخطوطات باجلامعة القا�سمية اليوم

•• ال�صارقة -وام:

القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى  ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد  ال�سمو  اأ�سدر �ساحب 
2017م بتعديل املر�سوم االأمريي رقم  60 ل�سنة  حاكم ال�سارقة املر�سوم االأمريي رقم 
اإن�ساء جائزة ال�سارقة للعمل التطوعي. ون�س املر�سوم االأمريي  2 ل�سنة 2001م ب�ساأن 
2001م ب�ساأن جائزة ال�سارقة  على اأن ُت�ستحدث مادة باملر�سوم االأمريي رقم “2” ل�سنة 
جميع  من  اجلائزة  وُتعفى  اال�ستهالكية،  الر�سوم  ا�ستثناء  على  تن�س  التطوعي،  العمل 
ال�سرائب والر�سوم احلكومية املحلية يف االإمارة. وُيعمل بهذا املر�سوم اعتباراً من تاريخ 

�سدوره، وعلى اجلهات املعنية تنفيذه كل فيما يخ�سه، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما اأمرييا 
ب�ساأن جائزة ال�سارقة للعمل التطوعي

•• ال�صارقة-وام: 

حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
مر�سوما  ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
اجلامعة  م�ست�سفى  اأم��ن��اء  جمل�س  ت�سكيل  ب��اإع��ادة  اأم��ريي��ا 
 2017 61 ل�سنة  ال�سارقة. ون�س املر�سوم رقم  اإم��ارة  يف 
اإمارة  يف  اجلامعة  م�ست�سفى  اأمناء  ي�سكل جمل�س  اأن  على 
والدكتور  املحيان،  علي  عبداهلل  ال�سيد  برئا�سة  ال�سارقة 
علي  والدكتور  للرئي�س،  نائبا  املهريي  �سعيد  عبدالعزيز 
حكم  والدكتور  ع�سوا،  علي  اآل  حممد  عبداملجيد  عبيد 

وامل�ست�سار  ع�سوا،  حميد  قتيبة  والدكتور  ع�سوا،  ي�سني 
عمر �سيد حممد ع�سوا، وامل�ست�سار عبدالهادي عبدالعزيز 
اإب��راه��ي��م م��ق��ررا. ك��م��ا ن�����س امل��ر���س��وم ع��ل��ى اأن ت��ك��ون مدة 
اأول  ت��اري��خ  م��ن  ت��ب��داأ  �سنوات  ث��الث  املجل�س  يف  الع�سوية 
اجتماع له، ويجوز متديدها ملدة اأو مدد مماثلة، وي�ستمر 
ت�سكيل  يتم  اأن  اإىل  انتهاء مدته  اأعماله لدى  يف ت�سريف 
جم��ل�����س ج���دي���د، وي���ج���وز اإع������ادة ت��ع��ي��ني م���ن ان��ت��ه��ت مدة 
ع�سويتهم. ويعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �سدوره وعلى 
حكم  اأي  ويلغى  يخ�سه،  فيما  كل  تنفيذه  املعنية  اجلهات 

يتعار�س مع اأحكامه، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما اأمرييا باعتماد الهيكل 
التنظيمي لدائرة الطريان املدين يف االإمارة 

•• ال�صارقة-وام:

ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
املر�سوم رقم  ال�سارقة. ون�س  اإم��ارة  املدين يف  الطريان  التنظيمي لدائرة  الهيكل  باعتماد  اأمريياً  مر�سوماً 
62 ل�سنة 2017 على اأن ُيعتم��د الهيكل التنظيم�ي لدائرة الطريان امل��دن�ي يف اإم�ارة ال�سارقة املرافق له����ذا 
املر�سوم. وي�سدر املجل�س التنفيذي بقرارات منه ما يلي: 1. الهيك�ل التنظيم�ي التف�سيلي لل�دائرة والق��رارات 
الالزم��ة لتنفي�ذ ه��ذا املر�س��وم مب�ا يف ذل�ك اعتم���اد التو�س�يف ال�وظيفي ملهام الوح�دات التنظيمي��ة يف ال���دائرة 
وما يتفق واخت�سا�ساتها. 2. ا�س��تحداث اأو دمج اأو اإلغاء اأية وح�دات تنظيمي��ة تتب�ع االإدارات املدرج�ة �س�من 
حكم  كل  ويلغى  �سدوره،  تاريخ  من  اعتباراً  املر�سوم  بهذا  وُيعمل  املر�سوم.  لهذا  املرافق  التنظيمي  الهيكل 

يتعار�س مع اأحكامه اإىل احلد الذي يزيل هذا التعار�س وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما اأمرييا باإعادة ت�سكيل 
جمل�س اأمناء م�ست�سفى اجلامعة يف ال�سارقة

جواهر القا�سمي تدعو قادة العامل لاللتزام بواجبهم االإن�ساين جتاه م�سلمي روهينغا 

•• اأ�صتانا -وام:

اجلابر  �سلطان  ب��ن  اأح��م��د  حممد  ال��دك��ت��ور  �سعادة  التقى 
اأ�سكار  معايل  كازاخ�ستان  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري 
كازاخ�ستان  يف  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  جوماعلييف 
الرئي�س  احلمادي  اإبراهيم  حممد  �سعادة  بح�سور  وذل��ك 

ال��ن��ووي��ة. ورحب  للطاقة  االإم������ارات  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
 .. امل��راف��ق  وال��وف��د  ال�سفري  ب�سعادة  جوماعلييف  م��ع��ايل 
االإم��ارات وجمهورية  املتميزة بني دولة  بالعالقات  منوها 
ك��ازاخ�����س��ت��ان يف ���س��ت��ى امل���ج���االت . م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة تطوير 
التعاون الثنائي بني البلدين يف جمال الطاقة النووية من 
خالل التعاون بني �سركة “كاز اأتوم بروم” الكازاخ�ستانية 

اأعرب  جانبه  م��ن  ال��ن��ووي��ة.   للطاقة  االإم����ارات  وموؤ�س�سة 
���س��ع��ادة اجل���اب���ر ع���ن ���س��ك��ره مل��ع��ايل ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء 
دولة  حر�س  م��وؤك��دا   .. اال�ستقبال  حفاوة  على  الكازاخي 
البلدين يف  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تعزيز  على  االإم�����ارات 
ملعاليه مبنا�سبة  التهاين  �سعادته  وقدم  املجاالت.  خمتلف 
 .. كازاخ�ستان  يف  ال����وزراء  جمل�س  لرئي�س  نائبا  تعيينه 

ا�ستعداده  موؤكدا   . العمل  يف  والنجاح  التوفيق  له  متمنيا 
اإىل  البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ل��رف��ع  ل��ب��ذل ق�سارى ج��ه��ده 
اآفاق اأرحب. من ناحيته اأ�ساد احلمادي بالعالقات املتميزة 
القائمة بني البلدين.. م�سريا اإىل اهتمام املوؤ�س�سة بتعزيز 
التعاون مع اجلهات املخت�سة يف جمهورية كازاخ�ستان يف 

جمال الطاقة النووية لالأغرا�س ال�سلمية.

�سفي��ر الدول��ة يلتق���ي نائ��ب رئي���س وزراء كازاخ�ست��ان

بعثة حج »موؤ�س�سة زايد اخلريية« 
تعود اإىل اأر�س الوطن

•• اأبوظبي -وام:

و�سلت بعثة حج موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�سانية 
ا�ستمرارا  املوؤ�س�سة وذلك  اإمتامهم فري�سة احلج على نفقة  بعد  الوطن  اأر�س  اإىل 
لنهج املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان “رحمه اهلل” ومبتابعة �سمو ال�سيخ نهيان 
كردو�س  بن  حمد  �سعادة  واأك��د  املوؤ�س�سة.  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال��ع��ام��ري م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���س�����س��ة اأن ف��ري��ق امل��وؤ���س�����س��ة امل��راف��ق لبعثة احل���ج ق���دم كل 
الت�سهيالت للحجاج من رعاية �سحية وتوعية دينية وغريها من اخلدمات الأداء 
منا�سك احلج ب�سهولة وي�سر. من جهتهم اأعرب احلجاج عن تقديرهم و�سعادتهم 
ت�سهيل  على  املوؤ�س�سة من خالل حر�سها  توليه  الذي  الكبري  واالهتمام  باحلفاوة 

اإجراءاتهم واأمورهم كافة .

•• اأبوظبي-وام:

عام  مدير  ال�سريفي  علي  مكتوم  ال��ل��واء  �سعادة  ت��راأ���س 
التنفيذية  االإدارة  جل��ن��ة  اج��ت��م��اع  اأب���وظ���ب���ي،   ���س��رط��ة 
تنفيذ   ناق�س  ال��ذي  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة  العامة  بالقيادة 
التح�سني  فر�س  تعزيز  ،و�سبل  اال�سرتاتيجية  اخلطط 

وجودة  االأداء  م�ستويات  اأف�سل  اإىل  و���س��واًل  والتطوير 
عام  �سعادة مدير  واأك���د  اأب��وظ��ب��ي.  �سرطة  اخل��دم��ات يف 
القطاعات  م��دي��ري  بح�سور  كلمة  يف  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة 
بنهج  االرت��ق��اء  يف  اال�ستمرار  اأهمية  اأبوظبي..  ب�سرطة 
العمل ال�سرطي وتطويره ، مبا يعزز من حتقيق تطلعات 

القيادة الر�سيدة 

»تنفيذية �سرطة اأبوظبي« تناق�س فر�س التح�سني والتطوير

اخلارجية تت�سلم ن�سخة من اأوراق اعتماد �سفرية جمهورية التفيا

فقدان �صهادةاأ�صهم
 ف��ق��د امل��دع��و / ح��م��د �سيف ال��ه��اج��ري ، وع��ل��ى حمد 
ا�سهم  �سهادة   ، االم��ارات  دول��ة  الهاجري من مواطن 
�سادرة من م�سرف ابوظبي اال�سالمي )من يجدها 
عليه ت�سليمها للبنك املو�سح اأعاله - او االت�سال على 

تيليفون رقم 050/1120010

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/2667  جتاري جزئي
حمل  جم��ه��ويل  �����س.ذ.م.م  الفندقية  لل�سقق  ال�سبع  ال��رم��ال   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ذ.م.م  ماف�س  الغذائية  امل��واد  لتجارة  الهاملي  حممد  �سركة  املدعي/  ان  مبا  االقامة 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  البلو�سي  م��راد  علي  مو�سى  وميثله:ابراهيم 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )16182.61( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
ال�سداد  وحتى  اال���س��ت��ح��ق��اق:2014/10/31  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
التام.   وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/10/2 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 94233 
با�س��م:  مدينة دبي ال�سناعية )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه:  مكتب اأبراج االإمارات، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الرحالت؛  تنظيم  الطاقة؛  توزيع  الكهرباء؛  توزيع  الب�سائع؛  وتخزين  تغليف  النقل؛  خدمات 
؛  امل�ستودعات  تاأجري   ، امل�ستودعات  يف  التخزين  ال�سيارات؛  �سف  البحرية؛  ال��رح��الت  تنظيم 
ال�سحن، �ساحن ال�سلع، �سحن الب�سائع بال�سفن، توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات 

مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
الواق�عة بالفئة:  39

بتاريخ:    2008/6/10 وامل�سجلة حتت رقم: 89380 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

2027/5/7  2017/5/7  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

املودعة بالرقم : 93440

با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املعادن النفي�سة وخالئطها والب�سائع امل�سنوعة من املعادن النفي�سة اأو املطلية بها وغري الواردة 

�سمن فئات اأخرى؛ واملجوهرات واالأحجار الكرمية؛ واأجهزة قيا�س الوقت والزمن.

الواق�عة بالفئة:  14

بتاريخ: 2008/4/9 وامل�سجلة حتت رقم: 87405 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

2027/4/23  2017/4/23  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

93439 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الورق واملنتجات الورقية؛ الورق املقوى ومنتجات الورق املقوى؛ الكتيبات والن�سرات االإعالنية والكرا�سات 
والتقاومي والبطاقات وقوائم اأنواع الطعام ومناديل املائدة الورقية و اأغطية الطاوالت الورقية والنماذج و 
الل�ساقات و بطاقات التهنئة والدعوات والر�سائل ون�سرات اإخبارية دورية والدفاتر ودفاتر قطع القرطا�سية 
وورق ن�ساف ودفاتر املذكرات واملواعيد وال�سور الفوتوغرافية واالألبومات ودفاتر اليوميات واأرفف الر�سائل 
)لوازم مكتبية( وامللفات املفهر�سة )لوازم مكتبية( والبطاقات الربيدية )لوازم مكتبية( واالإعالنات الكبرية 
)لوازم مكتبية( والتذاكر )لوازم مكتبية( ودفاتر قطع للكتابة )لوازم مكتبية( وورق الكتابة)لوازم مكتبية(؛ 
املطبوعات؛ ال�سحف والدوريات والكتب ومواد جتليد الكتب؛ املن�سورات املطبوعة؛ و�سحف يومية واملجالت 
والكتالوجات؛ القرطا�سية واللوازم املكتبية عدا االأثاث؛ اأقالم احلرب واأقالم الر�سا�س واأقالم اللباد واأقالم 

الر�سا�س االآلية واأقالم احلرب اجلافة وامل�ساطر واملحايات وثقاالت الورق.
الواق�عة بالفئة:  16

بتاريخ: 2008/8/4 وامل�سجلة حتت رقم: 90970 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/4/23 

 2027/4/23  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93438

با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اجللدية  الكتف  واح��زم��ة  ؛  اال�سطناعية  اجل��ل��ود  او  امل�سّنعة  اجل��ل��ود  م��ن  امل�سنوعة  املنتجات 

وعلب  امل��الب�����س؛  وح��ق��ائ��ب  ال�سفر؛  وح��ق��ائ��ب  القما�سية؛  واحل��ق��ائ��ب  وال�����س��ن��ادي��ق؛  واحل��ق��ائ��ب 

البطاقات؛ واملحفظات؛ واجلزادين؛ واملظالت؛ والعكازات.

الواق�عة بالفئة:  18

بتاريخ: 2008/8/4 وامل�سجلة حتت رقم: 90969 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2027/4/23  2017/4/23  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

93432 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اخلدمات العقارية؛ اإدارة املمتلكات العقارات؛ خدمات العقارات التجارية وحمالت البيع بالتجزئة والعقارات 
تاأجري  خدمات  ال�سكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمالت  التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة  ال�سكنية؛ 
وا�ستئجار العقارات التي يتم تقدميها واإدارتها بالن�سبة لل�سقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية 
الت�سوق؛  وق��رى  الت�سوق  وم��راك��ز  ال�سناعية  واملمتلكات  والفنادق  واملارينا  اجلولف  ومالعب  واملنتجعات 
للعقارات؛ خدمات حت�سيل  الو�ساطة  االإيجار؛ خدمات  وفيالت  �سقق  اإدارة  للم�ستاأجرين؛  االإدارة  خدمات 
االأ�سول؛  اإدارة  املالية؛ خدمات  االأم��وال؛ اخلدمات  روؤو���س  ا�ستثمار  العقارات؛   تثمني  االإيجارات؛ خدمات 
اخلدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛  ال�سناديق  خدمات  ال�سناديق؛  اإدارة  خدمات  اال�ستثمار؛  خدمات 
اإدارة  وخ��دم��ات  العقارات  اإدارة  خدمات  ال��ع��ق��ارات؛  تقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  امل�سرفية؛ 
العقاري؛  التاأمني  خدمات  العقارية؛  الو�ساطة  خدمات  العقاري؛  اال�ستثمار  خدمات  العقارية؛  املحافظ 
الأغرا�س  ال��ع��ق��ارات  وا�ستمالك  واختيار  تثمني  االأرا���س��ي؛  ا�ستمالك  خ��دم��ات  االأرا���س��ي؛  تطوير  خ��دم��ات 
التطوير واال�ستثمار؛ ا�ستمالك االأغرا�س لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا 

يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.      
الواق�عة بالفئة:  36

بتاريخ: 2010/1/11 وامل�سجلة حتت رقم: 99216 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/4/23 

2027/4/23  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93431
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

ادارة  املركبات،  غ�سيل  خدمات  املباين،  تنظيف  والرتكيب؛  واالإ�سالح  واالإن�ساء  البناء  خدمات 
فيما  املعلومات  توفري  واال�سالح؛  التنظيف  وخدمات  ال�سيانة؛  االإن�ساء؛  خا�سة؛  الت�سهيالت، 
�سبكة  اخل��دم��ات عرب  بهذه  املتعلقة  املعلومات  توفري  ذل��ك  اخل��دم��ات مبا يف  ه��ذه  بكافة  يتعلق 

حا�سوب عامة.      
الواق�عة بالفئة:  37

بتاريخ: 2008/4/9 وامل�سجلة حتت رقم: 97403 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2027/4/23  2017/4/23  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93430
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الرحالت؛  تنظيم  الطاقة؛  توزيع  الكهرباء؛  توزيع  الب�سائع؛  وتخزين  تغليف  النقل؛  خدمات 
�سيارة  خدمات  امل�ستاأجرة،  ال�سيارة  �سائق  خدمات  ال�سيارات؛  �سف  البحرية؛  الرحالت  تنظيم 
االجرة، تاأجري امل�ستودعات ؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري 

املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.      
الواق�عة بالفئة:  39

بتاريخ: 2008/4/9 وامل�سجلة حتت رقم: 87402 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2027/4/23  2017/4/23  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

93428 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

ت�سغيل  وال�سيافة؛  ال��ف��ن��ادق  جم��ال  يف  ال��ت��دري��ب  ت�سهيالت  ت�سغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  التعليم؛  خ��دم��ات 
الريا�سية  التدريبات  ���س��االت  توفري  والثقافية؛  الريا�سية  االأن�سطة  الرتفيه؛  خ��دم��ات  احل�سانة؛  دور 
ت�سهيالت  توفري  التن�س؛  ت�سهيالت  توفري  اجلولف؛  مالعب  ت�سغيل  ال�سحية؛  وال��ن��وادي  )اجلمنازيوم( 
العمل  وور���س��ات  التدريبية  واجلل�سات  وامل��ع��ار���س  واالجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  ترتيب  ال�سباحة؛  ب��رك 
ذات  واحلدائق  املالهي  حدائق  ت�سغيل  واملحا�سرات؛  الر�سمية  واالجتماعات  التجارية  املعار�س   وخدمات 
ت�سهيالت  توفري  الريا�سية؛  الت�سهيالت  توفري  ال�سينما؛  ت�سهيالت  توفري  الكتب؛  ن�سر  اخلا�س؛  الطابع 
زقاق البولنغ؛ توفري ت�سهيالت اال�ستجمام؛ تقدمي ت�سهيالت خا�سة بركوب اخليل و�سباق اخليل وتدريب 
اخليل، وتنظيم املناف�سات الريا�سية ومباريات الفرو�سية؛  خدمات �ستوديوهات الت�سجيل ال�سوتي؛ خدمات 
لالأفالم  الت�سجيل  �ستوديوهات  خدمات  الت�سجيل؛  �ستوديوهات  ت�سهيالت  توفري  االأف���الم؛  �ستوديوهات 
هذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  الت�سجيل؛  �ستوديوهات  تاأجري  والراديو؛  والفيديو  والتليفزيون 

اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.   
الواق�عة بالفئة:   41

بتاريخ: 2008/4/9 وامل�سجلة حتت رقم: 87400 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/4/23 

 2027/4/23  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/   كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

93437 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

االأواين املنزلية اأو اأواين املطبخ )غري امل�سنوعة من املعادن النفي�سة اأو املطلية بها(؛ واالأم�ساط واالإ�سفنج؛ 
والفرا�سي )ما عدا فرا�سي الدهان(؛ ومواد ت�سنيع الفرا�سي؛ ومواد التنظيف؛ والليف الفوالذي امل�ستخدم 
واالأواين  البناء(؛  امل�ستخدم يف  الزجاج  )ما عدا  امل�سغول  �سبه  اأو  امل�سغول  والزجاج غري  او اجللي؛  لل�سقل 
ال�سرب  واأوعية  الزجاجية  واالأواين  ال�سعر؛  وفرا�سي  االأ�سنان؛  وفرا�سي  الفخاريات؛  و  الزجاجية واخلزف 
وقواعد اأوعية امل�سروبات واأدوات عازلة قابلة للنزع لعلب وعبوات امل�سروبات؛ واأدوات الطعام التي ت�سمل علب 
الطعام واالأواين املعزولة؛ وال�سواين؛ والتماثيل ال�سغرية من اخلزف اأو ال�سل�سال االأحمر )ترياكوتا( اأو 
املائدة التي ت�ستخدم مرة واحدة؛ واأدوات الزينة  الزجاج؛ وقوارير حفظ احل��رارة؛ وعلب الطعام؛ واأدوات 

امل�سنوعة من الزجاج اأو اخلزف اأو الفخار.
الواق�عة بالفئة:  21

بتاريخ: 2008/8/4 وامل�سجلة حتت رقم: 93437 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/4/23 

 2027/4/23  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

93436 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأغطية  املنزيل،  لال�ستعمال  بيا�سات  والطاولة،  ال�سرير  اأغطية  الن�سيج،  من  امل�سنوعة  والب�سائع  الن�سيج 
اللحاف و اأغطية الو�سائد وجهاز الفرا�س و بيا�سات احلمام و منا�سف احلمام  والبطانيات بيا�سات اال�سرة 
و مالئات ال�سرير وحا�سية ال�سرير و غطاء الفرا�س و قما�س البفتة وال�سحون الواقية القما�سية واالعالم 
بيا�سات  و  مقلن�سة  منا�سف  و  مناديل  و  اليد  ومنا�سف  الغولف  منا�سف  و  ال�ستائر  و  االحلفة  و  القما�سية 
لال�ستعمال املنزيل و منا�سف املطبخ و اأكيا�س املخدات و حلف و البطانيات امل�ستقبلة و املالءات و بطانيات 
احلرير و بيا�سات للموائد و مناديل من الن�سيج و مفار�س مو�سعية )لي�ست من الورق( واأغطية املوائد من 

الن�سيج و االو�سحة و املنا�سف و االن�سجة املزدانة بالر�سوم وال�سور.
الواق�عة بالفئة:  24

بتاريخ: 2008/8/4 وامل�سجلة حتت رقم: 90967 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/4/23 

 2027/4/23  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93435
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

والقم�سان  و  والقبعات  واالو�سحة  واالحزمة  الراأ�س  على  يعتمر  ما  وكل  واالأح��ذي��ة  امللبو�سات 
والتنانري  واالح��ذي��ة  واخل��ف  العنق  وربطات  وال�سرتات  وال�سورتات  الكمني  ق�سري  والقمي�س 

واالثواب وال�سراويل.
الواق�عة بالفئة:  25

بتاريخ: 2008/4/9 وامل�سجلة حتت رقم: 87404 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2027/4/23  2017/4/23  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 
93433 املودعة بالرقم : 

با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 
وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
االأعمال  اإدارة  يف  امل�ساعدة  التجارية؛  االأعمال  اإدارة  خدمات  االإع��الن؛  وك��االت  خدمات  االإع��الن؛  خدمات 
التجارية؛ تقييم االأعمال التجارية؛ اإدارة االأعمال التجارية واال�ست�سارات التنظيمية؛ خدمات اإدارة االأعمال 
االأعمال  م�ساريع  اإدارة  الت�سلية،  وح��دائ��ق  اخل��ا���س  الطابع  ذات  واحل��دائ��ق  وال��ف��ن��ادق  للمطاعم  التجارية 
خدمات  الت�سويق؛  خدمات  ال�سناعية؛  اأو  التجارية  االإدارة  يف  امل�ساعدة  )الغري(؛  اأعمال  اإدارة  التجارية؛ 
الدعاية والعالقات العامة؛ توفري ت�سهيالت املكتب، خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح االآخرين 
االإمداد  خدمات  نقلها(؛  )با�ستثناء  وي�سر  ب�سهولة  الب�سائع  هذه  و�سراء  معاينة  من  الزبائن  يتمكن  حتى 
للغري؛ االإدارة ال�سناعية؛ تنظيم املعار�س واالأ�سواق التجارية للغايات التجارية واالإعالنية؛ تاأجري امل�ساحات 
ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل االإعالم؛  اأبحاث  االإع��الم؛ خدمات  تاأجري وقت لالإعالن يف و�سائل  االإعالنية؛ 
خدمات التجميع )امل�ساعدة يف االأعمال(؛ خدمات املزادات العلنية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
الواق�عة بالفئة:  35

بتاريخ: 2010/8/1 وامل�سجلة حتت رقم:  106481 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/4/23 

 2027/4/23  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93429
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

توفري ال�سكن املوؤقت؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املوتيالت؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات 
حجز الفنادق؛ املثوى؛ خدمات توفري وتقدمي الطعام؛ توفري الطعام وال�سراب؛ خدمات املقاهي 
واملطاعم و�ساحات الطعام وخدمات املطاعم التي تقوم بتح�سري الطعام لتناوله خارجاً؛ تقدمي 
ت�سهيالت االأكل ال�سريع؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري 

املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
الواق�عة بالفئة:  43

بتاريخ: 2008/4/9 وامل�سجلة حتت رقم: 87401 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2027/4/23  2017/4/23  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
93427 املودعة بالرقم : 

با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 
وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واجهزة االأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�سرية واجهزة وادوات الوزن والقيا�س واال�سارة واملراقبة )اال�سراف( واالإنقاذ والتعليم؛ اأجهزة 
اأو  اأجهزة ت�سجيل  الكهربائية،  التحكم يف الطاقة  اأو  اأو تنظيم  اأو جتميع  اأو حتويل  اأو نقل  واأدوات تو�سيل 
االآلية  البيع  ماكينات  الت�سجيل؛  واأقرا�س  مغناطي�سية  بيانات  حامالت  ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  ار�سال 
البيانات  االآالت احلا�سبة ومعدات معاجلة  النقد؛  اآالت ت�سجيل  النقد؛  التي تعمل بقطع  واآليات لالأجهزة 
اأجهزة عر�س، قارئات �سيفرات االعمدة،  اأو  اأجهزة ت�سلية ت�ستعمل مع �سا�سة عر�س خارجي  واحلا�سوبات؛ 
مناظري ثنائية، كامريات فيديو، كامريات، م�سجالت الكا�سيت، اأقرا�س مدجمة و اأجهزة ت�سغيل االقرا�س 
حا�سوبية،  برجميات  �سغرية،  �سخ�سية  حا�سوب  اأجهزة  حا�سوب،  اأجهزة  حا�سوب،  العاب  برامج  املدجمة، 
وم�سغالت   ))DVDsبطاقات االئتمان، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة، اأقرا�س رقمية متعددة اال�ستخدام
املغناطي�س  حجر  الريا�سية،  لاللعاب  واق��ي��ة  ن��ظ��ارات   ،))DVDsاال�ستخدام متعددة  رقمية  اأق��را���س 
الفتات  الفارة،  لبادات  نغم،  �سناديق  مغناطي�سية،  الهوية  بطاقات  واقية،  خوذ  الرا�س،  �سماعات  للثالجة، 
نظارات  نظارات،  ا�سطوانات،  ت�سغيل  اجهزة  رادي��و،  اجهزة  عر�س،  واأجهزة  �سا�سات  جيب،  حا�سبات  نيونية، 

�سم�سية، لفافات تخزين العاب الفيديو.      
الواق�عة بالفئة:  9

بتاريخ: 2008/4/23 وامل�سجلة حتت رقم: 88163 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/4/23 

 2027/4/23  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

103292 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات التعليم؛ خدمات التدريب؛ توفري ت�سهيالت التدريب يف جمال الفنادق وال�سيافة؛ خدمات توفري 
الريا�سية  التدريبات  ���س��االت  توفري  والثقافية؛  الريا�سية  االأن�سطة  الرتفيه؛  خ��دم��ات  احل�سانة؛  دور 
ت�سهيالت  توفري  التن�س؛  ت�سهيالت  توفري  اجل��ول��ف؛  مالعب  توفري  ال�سحية؛  وال��ن��وادي  )اجلمنازيوم( 
العمل  وور���س��ات  التدريبية  واجلل�سات  وامل��ع��ار���س  واالجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  تنظيم  ال�سباحة؛  ب��رك 
ذات  واحلدائق  املالهي  حدائق  توفري  واملحا�سرات؛  الر�سمية  واالجتماعات  التجارية  املعار�س   وخدمات 
ت�سهيالت  توفري  الريا�سية؛  الت�سهيالت  توفري  ال�سينما؛  ت�سهيالت  توفري  الكتب؛  ن�سر  اخلا�س؛  الطابع 
زقاق البولنغ؛ توفري ت�سهيالت اال�ستجمام؛ تقدمي ت�سهيالت خا�سة بركوب اخليل و�سباق اخليل وتدريب 
اخليل، وتنظيم املناف�سات الريا�سية ومباريات الفرو�سية؛  خدمات �ستوديوهات الت�سجيل ال�سوتي؛ خدمات 
لالأفالم  الت�سجيل  �ستوديوهات  خدمات  الت�سجيل؛  �ستوديوهات  ت�سهيالت  توفري  االأف���الم؛  �ستوديوهات 
هذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  الت�سجيل؛  �ستوديوهات  تاأجري  والراديو؛  والفيديو  والتليفزيون 

اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
الواق�عة بالفئة:  41

بتاريخ: 2010/5/11 وامل�سجلة حتت رقم: 103268 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/11/26 

 2027/11/26  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

املودعة بالرقم : 93206

با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املعادن النفي�سة وخالئطها والب�سائع امل�سنوعة من املعادن النفي�سة اأو املطلية بها وغري الواردة 

�سمن فئات اأخرى؛ واملجوهرات واالأحجار الكرمية؛ واأجهزة قيا�س الوقت والزمن.

الواق�عة بالفئة:  14

بتاريخ: 2008/4/9 وامل�سجلة حتت رقم: 87395 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2027/4/19  2017/4/19  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

93207 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الورق واملنتجات الورقية؛ الورق املقوى ومنتجات الورق املقوى؛ الكتيبات والن�سرات االإعالنية والكرا�سات 
والتقاومي والبطاقات وقوائم اأنواع الطعام ومناديل املائدة الورقية و اأغطية الطاوالت الورقية والنماذج و 
الل�ساقات و بطاقات التهنئة والدعوات والر�سائل ون�سرات اإخبارية دورية والدفاتر ودفاتر قطع القرطا�سية 
وورق ن�ساف ودفاتر املذكرات واملواعيد وال�سور الفوتوغرافية وااللبومات ودفاتر اليوميات وارفف الر�سائل 
وورق  للكتابة  قطع  ودفاتر  والتذاكر  الكبرية  واالإع��الن��ات  الربيدية  والبطاقات  املفهر�سة  امللفات  وامللفات 
الكتابة؛ املطبوعات؛ ال�سحف والدوريات والكتب ومواد جتليد الكتب؛ املن�سورات املطبوعة؛ و�سحف يومية 
واأقالم  الر�سا�س  واأق��الم  اأقالم احلرب  االث��اث؛  املكتبية عدا  واللوازم  القرطا�سية  والكتالوجات؛  واملجالت 

اللباد واأقالم الر�سا�س االآلية واأقالم احلرب اجلافة وامل�ساطر واملحايات وثقاالت الورق.
الواق�عة بالفئة:   16

بتاريخ: 2008/4/9 وامل�سجلة حتت رقم: 87396 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/4/19 

 2027/4/19  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93208
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اجللدية  الكتف  واأح��زم��ة  ؛  اال�سطناعية  اجل��ل��ود  اأو  امل�سّنعة  اجل��ل��ود  م��ن  امل�سنوعة  املنتجات 
وحمافظ  املالب�س؛  وحقائب  ال�سفر؛  وحقائب  القما�سية؛  واحلقائب  وال�سناديق؛  واحلقائب 

البطاقات؛ وحمفظات اجليب؛ واجلزادين؛ واملظالت؛ والعكازات.
الواق�عة بالفئة:  18

بتاريخ: 2008/8/4 وامل�سجلة حتت رقم: 90963 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2027/4/19  2017/4/19  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

93210 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأغطية  املنزيل،  لال�ستعمال  بيا�سات  والطاولة،  ال�سرير  اأغطية  الن�سيج،  من  امل�سنوعة  والب�سائع  الن�سيج 
اللحاف و اأغطية الو�سائد وجهاز الفرا�س و بيا�سات احلمام و منا�سف احلمام  والبطانيات بيا�سات اال�سرة 
و مالئات ال�سرير وحا�سية ال�سرير و غطاء الفرا�س و قما�س البفتة وال�سحون الواقية القما�سية واالعالم 
بيا�سات  و  مقلن�سة  منا�سف  و  مناديل  و  اليد  ومنا�سف  الغولف  منا�سف  و  ال�ستائر  و  االحلفة  و  القما�سية 
لال�ستعمال املنزيل و منا�سف املطبخ و اأكيا�س املخدات و حلف و البطانيات امل�ستقبلة و املالءات و بطانيات 
احلرير و بيا�سات للموائد و مناديل من الن�سيج و مفار�س مو�سعية )لي�ست من الورق( واأغطية املوائد من 

الن�سيج و االو�سحة و املنا�سف و االن�سجة املزدانة بالر�سوم وال�سور.
الواق�عة بالفئة:  24

بتاريخ: 2008/8/4 وامل�سجلة حتت رقم: 90964 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/4/19 

 2027/4/19  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

93210 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأغطية  املنزيل،  لال�ستعمال  بيا�سات  والطاولة،  ال�سرير  اأغطية  الن�سيج،  من  امل�سنوعة  والب�سائع  الن�سيج 
اللحاف و اأغطية الو�سائد وجهاز الفرا�س و بيا�سات احلمام و منا�سف احلمام  والبطانيات بيا�سات اال�سرة 
و مالئات ال�سرير وحا�سية ال�سرير و غطاء الفرا�س و قما�س البفتة وال�سحون الواقية القما�سية واالعالم 
بيا�سات  و  مقلن�سة  منا�سف  و  مناديل  و  اليد  ومنا�سف  الغولف  منا�سف  و  ال�ستائر  و  االحلفة  و  القما�سية 
لال�ستعمال املنزيل و منا�سف املطبخ و اأكيا�س املخدات و حلف و البطانيات امل�ستقبلة و املالءات و بطانيات 
احلرير و بيا�سات للموائد و مناديل من الن�سيج و مفار�س مو�سعية )لي�ست من الورق( واأغطية املوائد من 

الن�سيج و االو�سحة و املنا�سف و االن�سجة املزدانة بالر�سوم وال�سور.
الواق�عة بالفئة:  24

بتاريخ: 2008/8/4 وامل�سجلة حتت رقم: 90964 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/4/19 

 2027/4/19  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
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•• بايل -وام: 

االإماراتية  الربملانية  ال�سعبة  اأك��دت 
اأن دولة  الوطني االحتادي  للمجل�س 
اأول��ت منذ  االإم��ارات العربية املتحدة 
بق�سايا  خ��ا���س��ا  اه��ت��م��ام��ا  تاأ�سي�سها 
التغري املناخي الذي ي�سّكل اأحد اأبرز 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ع��امل��ي��ة، وع��م��ل��ت خالل 
ال�سنوات املا�سية على اإطالق العديد 
امل��ب��ادرات وحت��وي��ل توجهاتها يف  م��ن 
ك��ث��ري م���ن االأن�����س��ط��ة حل��م��اي��ة املناخ 
الكربونية،  الب�سمة  م��ن  والتقليل 
واأط�����ل�����ق�����ت ال����ع����دي����د م�����ن ال���������روؤى 
االنبعاثات  ن�سبة  خلف�س  امل�ستقبلية 

الأدنى امل�ستويات.
لل�سعبة  ع��م��ل  ورق�����ة  يف  ذل����ك  ج����اء 
�سعادة  قدمها  االإم��ارات��ي��ة  الربملانية 
املجل�س  ع�سو  احل���اي  حممد  ج��م��ال 
ال��وط��ن��ي االحت����ادي خ��الل م�ساركته 
اأع��م��ال امل��ن��ت��دى ال��ربمل��اين العاملي  يف 
انطلقت  ال���ذي  امل�����س��ت��دام��ة  للتنمية 
ب����ايل  اأع�����م�����ال�����ه ام�����������س يف م����دي����ن����ة 
فيها  طالبت  اإندوني�سيا،  بجمهورية 

ال�سعبة الربملانية االإماراتية ب�سرورة 
والقدرة  امل��رون��ة  تعزيز  على  العمل 
االأخطار  م��واج��ه��ة  يف  ال�سمود  على 
املتعلقة باملناخ والكوارث الطبيعية يف 
على  القدرة  وتعزيز  البلدان،  جميع 
كيفية التكيف مع تلك االأخطار، مع 
التدابري  اإدم��اج  التاأكيد على �سرورة 
ال�سيا�سات  يف  امل��ن��اخ  بتغري  املتعلقة 
على  والتخطيط  واال�سرتاتيجيات 

ال�سعيد الوطني والدويل.
اأن الدولة تلتزم باحلد  و�سددت على 
م����ن ت���داع���ي���ات ال���ت���غ���ري امل���ن���اخ���ي يف 
ال��دول��ي��ة، كما و�سعت  اإط���ار اجل��ه��ود 
ملواجهتها  وخ��ط��ط��اً  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
ملواجهة  خ��ط��ة  اأول  ت��ط��وي��ر  وم��ن��ه��ا: 
التغري املناخي يف املنطقة التي تقوم 
وا�سرتاتيجية   ،2021 روؤي����ة  ع��ل��ى 
االإم���������������ارات ل���ل���ت���ن���م���ي���ة اخل���������س����راء 
اخلطة  ه��ذه  �ستعزز  حيث  واالبتكار، 
االقت�سادي  ال��ت��ن��وي��ع  م�����س��رية  م���ن 
الطموحة التي تعتمدها الدولة، كما 
القطاعات  نحو  حتولها  م��ن  �ستعزز 
اجلديدة واملبنية على املعرفة، ف�سال 

عن التزام الدولة يف مواجهة ق�سايا 
التغري املناخي، دون اأن يوؤثر ذلك يف 
واجتماعية  اق��ت�����س��ادي��ة  ف��ر���س  خ��ل��ق 
وخارجها،  ال����دول����ة  داخ�����ل  ج���دي���دة 

لتكون الدولة مقراً للوكالة الدولية 
منظمة  اأول  وه��ي  املتجددة،  للطاقة 
املتجددة،  للطاقة  خم�س�سة  دول��ي��ة 
تتخذ  ن���وع���ه���ا  م����ن  م��ن��ظ��م��ة  واأول 

واأ�سارت  االأو���س��ط.  ال�سرق  يف  مقرها 
فاعل  ب�����دور  ت���ق���وم  ال����دول����ة  اأن  اإىل 
باري�س،  اتفاقية  اأه����داف  حتقيق  يف 
املنطقة  يف  ه��دف  اأول  و�سعت  حيث 

اأث��ب��ت قطاع  وق��د  امل��ت��ج��ددة،  للطاقة 
االقت�سادية  املتجددة جدواه  الطاقة 
والبيئية، وباتت جتربة الدولة �سببا 
يف ن�سر حلول الطاقة املتجددة، على 

ال�سعيد االإقليمي والعاملي. وتطرقت 
اإىل  مداخلتها  يف  الربملانية  ال�سعبة 
تاأثريات  م��ن  امل��ن��اخ  تغري  يحدثه  م��ا 
وامل����وارد  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  ع��ل��ى 
معاجلتها  اأن  م����وؤك����دة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
م��ع��ق��دا يف  ع��ن�����س��را  اأ���س��ب��ح��ت ت�سكل 
اإطار اإجناز اأهداف التنمية امل�ستدامة، 
اأن تاأثريات املناخ تعترب وا�سعة  حيث 
النطاق يف النظم الب�سرية الطبيعية 
يف ال��ب��ل��دان وال���ق���ارات، الف��ت��ة اإىل اأن 
 13 ال��ه��دف  امل��ن��اخ��ي يعترب  ال��ت��غ��ري 
من اأهداف التنمية امل�ستدامة ويركز 
مع  التكيف  على  ال��ق��درة  تعزيز  على 
والكوارث  باملناخ  املرتبطة  املخاطر 
املناخ  واإدم��اج تدابري تغري  الطبيعية 
لتخفيف  الوعي  ورف��ع  ال�سيا�سات  يف 
من اآثاره، باالإ�سافة اإىل تعزيز اآليات 

االإدارة يف جمال تغري املناخ.
رئي�س  ن��وف��ان��ت��و  �سيتيا  م��ع��ايل  ك���ان 
افتتح  االإن��دون��ي�����س��ي  ال��ن��واب  جمل�س 
العاملي  ال����ربمل����اين  امل���ن���ت���دى  اأع����م����ال 
فيها  رحب  بكلمة  امل�ستدامة  للتنمية 
ح�سورهم  �ساكرا  امل�ساركة  بالوفود 

التنمية  ب���ق�������س���اي���ا  واه����ت����م����ام����ه����م 
واأهمية   2030 ل���ع���ام  امل�����س��ت��دام��ة 
حتقيق  يف  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  توحيد 

اأهدافها والدور الربملاين يف ذلك.
املنتدى  اأعمال  يف  امل�ساركون  وناق�س 
والتنمية  ال��ع��ن��ف  “اإنهاء  م��و���س��وع 
لهذه  ال�سلبي  واالأث�����ر  امل�ستدامة” 
التنمية  حتقيق  طريق  يف  ال��ن��زاع��ات 
ق�سية  اإىل  وت���ط���رق���وا  امل�����س��ت��دام��ة، 
والتطهري  م���ي���امن���ار  يف  امل�����س��ل��م��ني 
���س��ده��م و�سرورة  امل��م��ار���س  ال��ع��رق��ي 
احلكومة  ���س��د  دويل  م��وق��ف  ات��خ��اذ 

هناك.

االإمارات ت�ستعر�س جهودها يف حماية املناخ خالل منتدى عاملي يف بايل

اقت�سادية ال�سارقة :25 زيارة جلهات حملية واحتادية تنفيذا خلطة املقارنة املعيارية

�سمن مبادرة بريد اخلري

جمموعة بريد االإمارات حتتفي باحلجاج العائدين اىل اأر�س الوطن
•• دبي-الفجر:

ا�ستقبلت جمموعة بريد االإمارات �سمن 
اإطار  يف  تقام  التي  اخل��ري  بريد  مبادرة 
اإعالن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
العائدين  ل��ل��خ��ري   ع��ام��ا   2017 ع���ام 
اىل اأر����س ال��وط��ن م��ن ح��ج��اج بيت اهلل 
احل�����رام يف م��ط��ار دب����ي ال�����دويل و�سط 
اأجواء احتفالية بالهدايا والورود تبارك 
بالعودة  وتهنئهم  منا�سكهم  اأداء  لهم 
االإدارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ����س���امل���ني،وذل���ك 
العامة لالإقامة و�سوؤون االأجانب –دبي 

ومب�ساركة مطارات دبي.
التنفيذي  الرئي�س  هناأ  االإط���ار  ه��ذا  يف 
ملجموعة بريد االإمارات بالوكالة �سعادة 
عبد اهلل حممد االأ�سرم حجاج بيت اهلل 

احل����رام ب��ع��ودت��ه��م ���س��امل��ني غ��امن��ني اإىل 
�سعائر  اداء  نعمة  وع��ل��ى  ال��وط��ن  اأر����س 
ال��رك��ن االع��ظ��م وم���ا ���س��اده��ا م��ن �سالم 

واأمان يف ظل رعاية م�سوؤويل بعثة احلج 
االإماراتية الر�سمية واهتمام امل�سوؤولني 
ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

ك���ب���رية لراحة  ب���ذل���وا ج���ه���ودا  ال���ذي���ن 
�سهولة  بكل  منا�سكهم  ل��ي��وؤدوا  احلجيج 

وي�سر واطمئنان.  

ال�سارقة الإدارة االأ�سول حتقق اأمنيات
 300 طفل الجىء يف عيد االأ�سحى

املري يرتاأ�س اجتماع اللجنة العليا 
الدائمة لل�سوؤون االأمنية والعمليات ال�سرطية

•• ال�صارقة -وام:

ال�سارقة  يف  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  نظمت 
من  االأول  الن�سف  خ���الل  زي����ارة   25 م��ن  اأك���رث 
واحتادية  حملية  وهيئات  ل��دوائ��ر   2017 ع��ام 
املقارنة  العام واخلا�س تنفيذا خلطة  القطاع  يف 

املعيارية التي تهدف اإىل تبادل اخلربات واملعرفة 
اأف�سل املمار�سات يف جمال .وقال  واالطالع على 
دائرة  رئي�س  ال�سويدي  ه��ده  ب��ن  �سلطان  �سعادة 
التنمية االقت�سادية بال�سارقة اأن تبادل الزيارات 
ال��ت��ع��اون املختلفة  ت��ع��زي��ز ع���الق���ات  ي���وؤك���د ع��ل��ى 
وت�����س��ري��ع ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ط��وي��ر وم��ن��ظ��وم��ة العمل 

امل�سرتك الإيجاد خمرجات تخدم كافة اجلهات .
اإدارة  امل��ه��ريي م��دي��ر  ه��ن��ادي  اأك���دت  م��ن جانبها 
التخطيط اال�سرتاتيجي واالأداء اأن االإدارة تقوم 
الزيارات  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  مب��دى  تقرير  ب��اإع��داد 
املقارنة  خ��ط��ة  �سمن  وال��ه��ي��ئ��ات  ال���دوائ���ر  ل��ه��ذه 

املعيارية وكيفية التطبيق .

•• ال�صارقة-وام: 

ال����ذراع  ال�����س��ارق��ة الإدارة االأ����س���ول  ���س��رك��ة  ح��ق��ق��ت 
اال�ستثمارية حلكومة ال�سارقة يف عام اخلري اأمنية 
التي  معاهم  عيدنا  حملة  اإط���ار  يف  طفل   300
االأطفال  لتمكني   “ كلمات   “ موؤ�س�سة  اأطلقتها 
بنت  ب���دور  ال�سيخة  م��ن  املا�سي مب��ب��ادرة  م��اي��و  يف 
�سلطان القا�سمي موؤ�س�س ورئي�س املوؤ�س�سة لتحقيق 
اأمنية 2000 طفل من املقيمني يف املخيم االأردين 
االإماراتي من خالل تقدمي االألعاب والهدايا التي 

يتمنون احل�سول عليها يف عيد االأ�سحى املبارك.
التنفيذي  امل��دي��ر  احل��وط��ي  اإب��راه��ي��م  �سعادة  وق��ال 
لقطاع اخلدمات امل�ساندة اإن امل�سوؤولية االجتماعية 
الإدارة  ال�����س��ارق��ة  �سركة  يف  ك��ربى  باأهمية  حتظى 
االأ�سول خا�سة يف هذا العام الذي اختارته قيادتنا 
املبادرة  ال��ر���س��ي��دة ع��ام��ا للخري وم���ن خ���الل ه���ذه 
االإن�سانية حر�سنا على امل�ساهمة يف اإ�سعاد االأطفال 
االأمل  بالعيد ومنحهم  الالجئني وزيادة فرحتهم 
العطاء  اأهمية  احلوطي  اأك��د  و  اأف�سل.  مب�ستقبل 
فارقة  عالمة  دائ��م��اً  ظ��ل  اإن�سانياً  فعاًل  باعتباره 

قيادًة  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  م�سرية  يف 
ال���ذي تقدمه  ال�سخي  ال��دع��م  م��ن خ���الل  و���س��ع��ب��اً 
واملت�سررة  املحتاجة  للفئات  املختلفة  موؤ�س�ساتها 
ال�سارقة  �سركة  وقامت  العامل.  وح��ول  املنطقة  يف 
الإدارة االأ�سول بتوزيع الهدايا على االأطفال خالل 
االإماراتي  للمخيم  كلمات  زي��ارة وفد من موؤ�س�سة 
االأردين وت�سمنت كتبا تعليمية و �سيارات و كرات 
قدم والعديد من االألعاب االأخرى ملختلف الفئات 
العمرية والتي اأدخلت البهجة وال�سرور اإىل نفو�س 

االأطفال مبنا�سبة عيد االأ�سحى املبارك.

•• دبي-وام: 

تراأ�س �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري القائد 
العام ل�سرطة دبي االجتماع الدوري للجنة العليا 
الدائمة لل�سوؤون االأمنية والعمليات ال�سرطية يف 
ال��ل��واء خبري  بح�سور  دب��ي  �سرطة  �سباط  ن��ادي 
العام  القائد  م�ساعد  املن�سوري  اإب��راه��ي��م  خليل 

واأع�ساء  اجلنائي  البحث  ل�سوؤون  دب��ي  ل�سرطة 
اللجنة من قيادات ال�سرطة على م�ستوى الدولة. 
قيادات  بني  امل�سرتكة  املوا�سيع  االجتماع  ناق�س 
الدولة  اإم�����ارات  مبختلف  ال�����س��رط��ة  وم��دي��ري��ات 
وا���س��ت��ع��ر���س ع����ددا م���ن امل��وا���س��ي��ع امل��ق��دم��ة من 
االحتادية  والهيئة  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
ل��ل��ج��م��ارك واآخ�����ر امل�����س��ت��ج��دات وامل��وا���س��ي��ع ذات 

ت�سكليها  اللجنة مت  اأن  امل�سرتك. يذكر  االهتمام 
م��ن ���س��ب��اط م��ن خمتلف ال���وح���دات االإداري�����ة يف 
واإجناز  حتقيق  يتم  حتى  وذل��ك  الداخلية  وزارة 
االأمنية  اال�ست�سارات  تقدمي  يف  املتمثلة  مهامها 
وتقدمي  االحت��ادي��ة  التحقيقات  ج��ه��ود  وتن�سيق 
باالإجراءات  يتعلق  فيما  وال��ت��و���س��ي��ات  ال��ب��ح��وث 

الوقائية على م�ستوى الدولة.

•• اأبوظبي-وام:

املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�سيخ  �سمو  اأك���د 
الذي  اأبوظبي”  “لوفر  متحف  اأن  اأب��وظ��ب��ي  الإم����ارة  التنفيذي 
�سيفتتح قريباً يف العا�سمة االإماراتية �سي�سكل معلماً كبرياً، وا�سفاً 

اإجنازه باخلطوة املتقدمة على طريق التنمية.
  وقال �سموه تعقيباً على اإعالن االإمارات افتتاحها لوفر اأبوظبي 
العاملي يف 11 نوفمرب املقبل اإن الثقافة رافد من روافد احل�سارة 

والفن جوهري لتهذيب النف�س وتعزيز الت�سامح.

  ولفت �سمو نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي ام�س 
ال��ع��امل كما  ث��ق��اف��ات  ع��ل��ى  ن��اف��ذة  �سيوفر  اأب��وظ��ب��ي  ل��وف��ر  اأن  اإىل 
�سري�سخ مكانة اأبوظبي كوجهة للثقافة والفنون، م�سيفا �سموه اأن 

اال�ستثمار يف الفن هو ا�ستثمار يف م�ستقبل اأف�سل لالأجيال.
واأكد �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان اأن روؤية �ساحب ال�سمو 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد 
ح��دود، ومبادراته يف جمال  امل�سلحة ال تقف عند  للقوات  االأعلى 
الثقافة والفنون ال تقل عن مبادراته التنموية ال�ساملة، اأبوظبي 

وجهة لكل ما هو جميل واإن�ساين.

هزاع بن زايد: »لوفر اأبوظبي« معلم كبري 
وخطوة متقدمة على طريق التنمية

قن�سل الدولة يح�سر حفل 
ا�ستقبال رئي�س وزراء اإقليم ال�سند

•• كرات�صي-وام:

�سارك �سعادة نا�سر بن هويدن الكتبي قن�سل عام الدولة يف كرات�سي 
يف حفل اال�ستقبال الذي اأقامه معايل مراد علي �ساه رئي�س وزراء 

حكومة اإقليم ال�سند مبنا�سبة عيد االأ�سحى املبارك.
�سرطة  وقائد  ال�سند  اإقليم  حكومة  وزراء  من  عدد  احلفل  ح�سر 
االإقليم والقيادات الع�سكرية واملدنية واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي 

املعتمدين يف مدينة كرات�سي. 

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/1684  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �سركة كيه ار �سي انرتنا�سونال م.م.ح جمهويل حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ �سركة اأبوظبي للزيوت النباتية ذ.م.م وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�سف 
ال�سباغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم 
بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )812.662.50( درهم والفائدة القانونية بواقع %12 
ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  وال��زام��ه  التام  ال�سداد  وحتى  ال��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من 
املعجل بال كفالة.   وح��ددت لها جل�سة يوم  بالنفاذ  املحاماة مع �سمول احلكم  اتعاب 
االثنني املوافق 2017/9/25 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2016/535  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- عبدالعزيز ح�سان وفيق حوحو 2- ات�س ام جي للعقارات ملالكها عبدالعزيز ح�سان 
التنفيذ/حممد  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  �����س.ذ.م.م   ال��واح��د  ال�سخ�س  �سركة  حوحو 

عبداجلبار احمد روح الدين وميثله:فتوح يو�سف حممد ح�سني الن�سار
بتاريخ:2017/5/31    االرب��ع��اء  ي��وم  كلي  عقاري  رق����م:2017/70  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  باحلكم  نعلنكم 

باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:
1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )46630( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 
15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن.  2- الزام املدعي عليه واخل�سم املدخل بنقل ملكية العقار الكائن 
مب�سروع بارك ايالند فريفيلد مبر�سى دبي مبنى رقم 3 الطابق 26 �سقة �سكنية رق��م:2601 الكائن 

على قطعة االر�س رقم 103 .
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/7409  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اوريك�س للتكنولوجيا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  فنوجوبال  /فيناي 
عمالية وقدرها )270550 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB175387336AE  وحددت لها جل�سة يوم 
االثنني املوافق 2017/10/9 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/7504  عمايل جزئي

املرفا لل�سيدات  جمهول حمل االقامة مبا  اىل املدعي عليه/ 1- �سالون جنم 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ث��ي ه��وي��ن  امل��دع��ي /جن��وي��ن  ان 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )57000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( 
لها  وح��ددت   MB175428891AE ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم 
القا�سي  مبكتب  ���س   08.30 ال�ساعة   2017/9/25 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/2869  عمايل  جزئي 
االقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  البناء  مل��واد  ال�سرق  ق�سر  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف   2017/8/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
توؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام  �سانتياجو  بنا  دلة  ل�سالح/روديل  اع��اله  املذكورة 
يلتحق  نقدا مامل  او  عينا  لوطنه  العودة  وبتذكرة  درهم   )24633( مبلغ  للمدعي 
وامل�سروفات  الر�سوم  وباملنا�سب من  تنفيذ احلكم  اخر عند  بخدمة �ساحب عمل 
ورف�ست عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/337  مدين  كلي 

اىل املدعي عليه/1- �ساجنيف قندهار فراج من�سوترا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
اكوا فين�سرز انرتنا�سونال م.م.ح قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ 2017/8/14 بندب اخلبري احل�سابي �ساحب الدور تكون مهمته بعد االطالع 
على اوراق الدعوى وم�ستنداتها وقدرت له مبلغ ع�سرة االف درهم على ذمة اتعابه الزمت 
حال  يف  الدعوى  لنظر  جل�سة:2017/8/21  لها  وح��ددت  املحكمة  بخزينة  �سدادها  املدعية 
عدم �سداد االمانة وجل�سة:2017/9/11 لنظرها يف حال ال�سداد وابقت الف�سل يف امل�ساريف 
ال�ساعة:09:30 �سباحا يف  امل��واف��ق:2017/9/27  ، وح��ددت لها املحكمة جل�سة يوم االربعاء 
املدعي  والع��الن  املاأمورية  مببا�سرة  اخلبري  والخطار  للتقرير   ch1.C.15:القاعة

عليه باحلكم التمهيدي بالن�سر. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/2823  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- برا�سانت بريا مكاندات نارايا نان كوتي جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ اميك�س )ال�سرق االو�سط( ���س.م.ب )م( فرع دبي قد 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
)40.120.41( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
ال��ت��ام.   وح���ددت لها جل�سة يوم  ال�����س��داد  ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى  م��ن   %12
لذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق 2017/9/13  االربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/2108 تنفيذ جتاري
جمهول  �����س.ذ.م.م   الفنية  للخدمات  �سيار  ال  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/موؤ�س�سة طريق العمل للمقاوالت 
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية  العامة - موؤ�س�سة فردية ملالكها/ قد 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )54222( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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توفر خدمات حكومية ذكية 

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة يطلع على نتائج منظومة اجليل الرابع

ال�سرطة ت�ستقبلهم بالورود

احل�ج���اج يع����ودون ال����ى راأ�س ال���خي��م�����ة 

 �سرط��ة راأ�س اخليم���ة تنظ���م زي���ارة ان�ساني���ة للمر�س�����ى

•• راأ�س اخليمة – الفجر

النعيمي قائد  ب��ن ع��ل��وان  ال��ل��واء علي ع��ب��داهلل  ت��راأ���س   
العليا  القيادة  جلنة  اجتماع  اخليمة،  راأ���س  �سرطة  ع��ام 
اهلل  عبد  العميد  بح�سور  2017م،  اجل��اري  للعام   8
راأ�س اخليمة،  خمي�س احلديدي نائب قائد عام �سرطة 
القطاع  ومم��ث��ل��ي  االإدارات  وم����دراء  ال��ع��ام��ون  وامل�����دراء 

االأمني يف االإمارة..
حيث مت خالل االجتماع عر�س ومناق�سة نتائج منظومة 

خدمات  توفري  �سمان  اإىل  تهدف  التي  ال��راب��ع  اجليل 
املتعاملني  اح��ت��ي��اج��ات  ُت��لَ��ّب��ي  اال���س��ت��خ��دام،  �سهلة  ذك��ّي��ة 
وتوقعاتهم، مبا يكفل تعزيز جودة اخلدمات احلكومية 
نتائج  مناق�سة  مت  كما  ال��ذك��ّي��ة،  املن�سات  ع��رب  املقدمة 
القطاع  مع  بالتعاون   2016 لعام  االنتاجية  موؤ�سرات 
اخلدمات  واأج��ود  اأف�سل  تقدمي  على  والتاأكيد  االأمني، 
ال�سرطية واملرورية املتميزة ، االأمر الذي ي�سهم يف اإ�سعاد 

جمهور املتعاملني.
التوزيع  وم��ن��اق�����س��ة  ع��ر���س  اإىل  االج��ت��م��اع  ت��ط��رق  ث���م 

لل�سكان  بالن�سبة  ال�ساملة  ال�سرطة  مل��راك��ز  اجل��غ��رايف 
االمنية  القطاعات  وبني  بينها  التعاون  والية  واملن�ساآت 
والتاأكيد على اأهمية العمل بروح الفريق والتحّلي بقيم 
وال�سدق  ال�سفافية  على  حت��ث  ال��ت��ي  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة 
وت�سجع على االإبداع يف العمل، داعياً اإىل �سرورة تطبيق 
���س��ي��ا���س��ة ون��ه��ج ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح�����س��ني ب��ه��دف االرتقاء 
واخلدمات  واالأمني،  ال�سرطي  االأداء  مب�ستوى  امل�ستمر 

املختلفة املقدمة اإىل اجلمهور على م�ستوى االإمارة.
النعيمي،  ع��ب��داهلل  ال��ل��واء علي  اأك��د  يف ختام االج��ت��م��اع، 

اإ�سرتاتيجية وزارة الداخلية، التي  على �سرورة تطبيق 
راأ����س اخليمة،  ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  ت��دع��م وحت��ف��ز 
ن��ح��و ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح�����س��ني امل�����س��ت��م��ر، م��ث��م��ن��اً �سرورة 
العمل بروح الفريق والتحلي بقيم وزارة الداخلية التي 
على  وت�سجع  وال�سدق،  وال�سفافية  النزاهة  على  حتث 
االرت��ق��اء مب�ستوى  العمل، بهدف  واالب��ت��ك��ار يف  االإب���داع 
املقدمة  املختلفة  اخلدمات  ومب�ستوى  ال�سرطي  االأداء 
على  واملنفذة  املطبقة  املمار�سات  اأف�سل  وفق  للجمهور، 

م�ستوى الوزارة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ب��داأت اأم�س وف��ود حجاج بيت اهلل احل��رام يف العودة اىل 
راأ�س اخليمة عرب مطار راأ�س اخليمة الدويل بعد اأدائهم 
ال��ع��دي��د من  ا�ستقبالهم  ك���ان يف  ح��ي��ث  احل���ج  ف��ري�����س��ة 

امل�سوؤولني واالأهل واالأ�سدقاء .
ومن جانبها �ساركت القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة 
ممثلة باإدارة ال�سرطة املجتمعية يف ا�ستقبال حجاج بيت 
املقد�سة عرب مطار  االأرا�سي  القادمني من  اهلل احلرام 
راأ�س اخليمة الدويل بعد تاأديتهم ملنا�سك احلج بجانب 

ب���االإم���ارة التي  ع��دد م��ن اجل��ه��ات وال���دوائ���ر احلكومية 
والدور  االن�����س��اين  اجل��ان��ب  على  التاأكيد  على  حر�ست 

املجتمعي .
لهم  وقدمت   ، والهدايا  ب��ال��ورود  ا�ستقبالهم    حيث مت 
واأمان  بي�سر  احل��ج  فري�سة  الأداء  والتربيكات  التهاين 

احلجاج  واأع���رب   ، ال��دول��ة  اإىل  اآم��ن��ني  �ساملني  وعودتهم 
القادمني عن �سكرهم وتقديرهم ل�سرطة راأ�س اخليمة 
وجلميع اجلهات امل�ساركة يف ا�ستقبالهم لدى و�سولهم 
وتوديعهم  االأمتعة  تخلي�س  اإج����راءات  وت�سهيل  امل��ط��ار 

حتى مغادرة املطار .

•• راأ�س اخليمة – الفجر

باإدارة  راأ���س اخليمة ممثلة  ل�سرطة  العامة  القيادة  نظمت 
االإعالم والعالقات العامة مع ق�سم االإ�سعاف واالإنقاذ زيارة 
االإ�سعاف  ق�سم  منت�سبي  اأح��د  عقيل  حممد  ال�سرطي  اإىل 

واالإنقاذ لالطمئنان على حالته ال�سحية بعد اإجراء عملية 
جراحية ناجحة له ، متمنيني له ال�سحة والعافية والعودة 
اإىل مزاولة مهامه بكل جد واجتهاد ، وعرب خاللها عقيل 
الوفد  ق��ام  ثم      . بالزيارة  البالغة  و�سعادته  امتنانه  عن 
الذي �سم النقيب اأحمد عبداهلل املطر من ق�سم العالقات 

العامة ب�سرطة راأ�س اخليمة ، بزيارة اإىل الدكتور اإبراهيم 
�سري  حل��ادث  تعر�سه  بعد  �سحته  على  لالطمئنان  الباين 
عن  ال��ب��اين  وع��رب   ، والعافية  ال�سحة  دوام  ل��ه  متمنيني   ،
اللفتة  ه��ذه  لهم  �ساكراً  ل��ه  ال�سرطة  وف��د  ب��زي��ارة  �سعادته 
– االإن�سانية  املجتمعية  ال���زي���ارات  وت��ع��ت��رب      . ال��ك��رمي��ة 

املختلفة التي تقوم بها �سرطة راأ�س اخليمة جلميع املر�سى 
تاأتي يف اإطار حتقيق ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية الهادفة 
 ، املقدمة  باخلدمات  واجلمهور  العاملني  ر�سا  تعزيز  اإىل 
وتعزيز قيمة امل�سوؤولية املجتمعية واالإن�سانية ، وتعبرياً عن 

ت�سامن ال�سرطة وتكافلها مع اجلميع .

•• الفجرية -وام: 

حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  ت��راأ���س 
اإدارة  رئي�س جمل�س  الفجرية  ال�سرقي ويل عهد 
ام�س،   ، �سباح  املناطق  لتنمية  الفجرية  موؤ�س�سة 
االجتماع الدوري الثاين للعام 2017 للموؤ�س�سة 
الرقباين  �سعيد  معايل  الرئي�س  نائب  بح�سور 
م�ست�سار �ساحب ال�سمو حاكم الفجرية واأع�ساء 

املوؤ�س�سة .
ومتت مناق�سة ما مت اإجنازه خالل العام اجلاري 
املوؤ�س�سة  عمل  اآلية  تطوير  على  الوقوف  بهدف 

وتن�سيطها وفقا للمعايري الوطنية.
العام  املوؤ�س�سة خالل  �سموه على م�ساريع  واطلع 
اجلاري، موؤكداً �سرورة العمل على �سرعة اإجناز 
امل�ساريع املقبلة وتلبية احتياجات املواطنني وذلك 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن  توجيهات  على  بناء 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي  حممد  بن  حمد 

حاكم الفجرية .
الفجرية  يف  املناطق  تنمية  اأن  اإىل  �سموه  ولفت 
يعترب  املعي�سية  احتياجاتها  وتلبية  واإن��ع��ا���س��ه��ا 
اآلية عمل حكومة  حاجة ملحة و�سرورية �سمن 

الفجرية .

دبي ت�ست�سيف معر�س »النوافذ واالأبواب والواجهات«حممد ال�سرقي يرتاأ�س اجتماع موؤ�س�سة الفجرية لتنمية املناطق
•• دبي-وام:

ت�ست�سيف دبي الن�سخة الثانية من معر�س النوافذ واالأبواب والواجهات يف الفرتة 
بني 25 اإىل 27 �سبتمرب اجلاري مبركز دبي التجاري العاملي ويجمع حتت مظلته 
والعامل  املنطقة  اأن��ح��اء  خمتلف  من  وامل�ستثمرين  العقاريني  املطورين  من  نخبة 
يناق�سون االإعالن اجلديد بحظر ا�ستخدام املواد واملكونات القابلة لالإ�ستعال اأو اأية 
اأنظمة من �ساأنها اإ�سعاف قدرة املواد امل�ستخدمة على مقاومة اال�ستعال يف واجهات 
املباين. وي�سكل املعر�س فر�سة مثالية بالن�سبة ل�سركات االإن�ساء واملتعاقدين املحليني 
ملقارنة اأدائهم مع اأف�سل املمار�سات العاملية املتبعة يف جمال حلول االأمن وال�سالمة 
من احلرائق حيث يعد املن�سة الوحيدة على م�ستوى املنطقة والتي ت�ست�سيف ندوات 

تثقيفية تهدف لتعزيز �سوية الوعي حول خماطر احلرائق .

ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ت���ن���ظ���م  
�سعار  حت��ت  ت��وع��ي��ة  حملة  اأب��وظ��ب��ي 
»يف �سالمتهم �سعادتنا« بهدف تعزيز 
االأمن واالأمان والطماأنينة للطالب 

خالل العام الدرا�سي اجلديد.
الظاهري  العميد علي خلفان  وقال 
املركزية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ق���ط���اع  م���دي���ر 
ت�سمل عدداً  اإع����داد خ��ط��ة   اإن���ه مت  
التوعية  جم�����االت  يف  امل���ح���اور  م���ن 
واملجتمعية  واالأم����ن����ي����ة  امل�����روري�����ة 
املدر�سي  املجتمع  �سرائح  وت�ستهدف 
من الطالب واأولياء االأمور واإدارات 
املدار�س  تعزيزاً ل�سالمة الطالب يف 

العام الدرا�سي اجلديد.
اأبوظبي  ومن  اأن �سرطة   واأ���س��اف: 
اكملت  امل��خ��ت�����س��ة  اإدارات�����ه�����ا  خ����الل 
الدرا�سي  ال��ع��ام  ملنا�سبة  جاهزيتها 
اجلديد حيث  �سيتم تكثيف الدوريات 
التقاطعات  يف  وخ���ا����س���ة  امل����روري����ة 
امل����دار�����س. اىل جانب  م���ن  ب��ال��ق��رب 
االأبناء  بتعريف  التوعية  فريق  قيام 
املدر�سية  احلافالت  جتمع  مبناطق 
وتعزيز الوعي بقواعد وانظمة املرور 
ال�سالمة  ت��وف��ري  يف  ت�سهم  وال���ت���ي  
ودعا   . امل��روري��ة  احلركة  وان�سيابية 
ال��ظ��اه��ري ق��ائ��دي امل��رك��ب��ات  خالل 
والعودة  امل��دار���س  اإىل  االأب��ن��اء  نقلهم 
املرور  واأنظمة  قواعد  مراعاة  منها 
تاأمني  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 
لهم  واالأم���ان  ال�سالمة  �سبل  اأق�سى 
املرورية  احل��رك��ة  طبيعة  وم���راع���اة 
والتحلي   اجلميع  �سالمة  اأج��ل  م��ن 

بامل�سوؤولية  باإعطاء الفر�سة للم�ساة 
بالعبور االآمن على كافة الطرقات .

وم�ستخدمي  ال�������س���ائ���ق���ني  وح������ث 
املركبات اإىل �سرورة التوقف الكامل 
عند فتح ذراع قف اجلانبية للحافلة 
املدر�سية يف كال االجتاهني مب�سافة 
ل�سمان   اأم���ت���ار   ع��ن خم�سة  ت��ق��ل  ال 

عبور الطلبة ب�سالمة واأمان .
اأبوظبي  �سرطة  ان  الظاهري  واأك��د 
وبراجمها  اأن�سطتها  ووف��ق  �ستعمل 
املتزامنة مع العام الدرا�سي اجلديد  
ب��ت��ح��ف��ي��ز ال����ط����الب  ع��ل��ى االل���ت���زام 
ي�سهم  الوقائية  مبا   باال�سرتاطات 
االيجابية  ال�����س��ل��وك��ي��ات  ت��ر���س��ي��خ  يف 
بدعم  م�����س��ي��داً   ، واأم���ن���ي���ا  م����روري����ا 
التعليم  مل�����س��رية  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
بناء   على  اأبوظبي  حكومة  وحر�س 
كفاءات حكومية فعالة تكفل حتقيق 
روؤي��ة االإم���ارة  يف اأن ت�سبح من بني 
اأف�������س���ل احل���ك���وم���ات اخل��م�����س على 

م�ستوى العامل.  
تعزيز  يف  االأ����س���رة  دور  اإىل  وا����س���ار 
ال����رق����اب����ة ع���ل���ى االأب������ن������اء وت����اأم����ني 
�سالمتهم بالتعاون مع ال�سرطة كما 
باأهمية  دور و�سائل االإع��الم يف  نوه 
حتقيق  اهداف حملة )يف �سالمتهم 
�سعادتنا( من خالل التعاون الفاعل 
جميع  لدى  االأ�سري  الوعي  وتعزيز 
املدار�س،  وط��ل��ب��ة  امل��ج��ت��م��ع  ���س��رائ��ح 
تعليمية  بيئة  ت��وف��ري  يف  مباي�سهم 
وجم��ت��م��ع��ي��ة  اآم����ن����ة وم�����س��ت��ق��رة يف 
جم��ت��م��ع��ن��ا ال�������ذي ح���ق���ق م���ع���دالت 
م��ت��م��ي��زة ع���امل���ي���اً يف م�����س��رية االأم����ن 

واالأمان  .

حتت �سعار »يف �سالمتهم �سعادتنا«
�سرطة اأبوظبي تنظم حملة توعية لتعزيز ال�سالمة لطلبة املدار�س

ا���س��ت��ق��ب��ل��ت دائ������رة ج���م���ارك راأ�����س 
اخل��ي��م��ة ح��ج��اج ب��ي��ت اهلل احل���رام 
اأدائهم  بعد  الوطن  اإىل  العائدين 
بالورود  احل����ج  ف��ري�����س��ة  مل��ن��ا���س��ك 
ا�ستقبالهم  يف  كان  حيث  والهدايا 
املراكز  اإدارة  م��دي��ر  ك���رم  حم��م��د 
وح�سن  ب�����ال�����دائ�����رة  اجل���م���رك���ي���ة 
ال��ظ��ن��ح��اين م��دي��ر ج��م��ارك مطار 
راأ����س اخليمة وع���دد م��ن موظفي 
وذل��ك  تعبريا لهم   املطار  جمرك 

�ساملني  ب���ع���ودت���ه���م  ال���ف���رح���ة  ع����ن 
غامنني اإىل بلدهم.

ت�سهياًل  امل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  وت�����اأت�����ي 
احلجاج  دخ���ول  لعملية  وت��ي�����س��رياً 
وت���وف���ري ���س��ب��ل ال���راح���ة ل��ه��م من 
خالل ال�سرعة يف اإنهاء االإجراءات 
اجل���م���رك���ي���ة ال�����الزم�����ة ح���ي���ث مت 
لت�سهيل  خا�سة  اأماكن  تخ�سي�س 
باأق�سى  م���ع���ام���الت���ه���م  واإن������ه������اء 
ال�سركاء  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ���س��رع��ة 

اال�سرتاتيجيني يف املطار. 
والثناء  بال�سكر  احل��ج��اج  واأ����س���اد 
ح����ر�����س����ت على  ال����ت����ي  ل����ل����ق����ي����ادة 
االأرا�سي  ل��ه��م يف  ال��راح��ة  ت��وف��ري 
باخلدمات  م�����س��ي��دي��ن  امل��ق��د���س��ة، 
الر�سمية  البعثة  حل��ج��اج  امل��م��ي��زة 
لدولة االإم��ارات، حيث وّفرت لهم 
اأنها  كما  املميزة،  املبيت  خميمات 
تاأدية  يف  راح��ت��ه��م  ع��ل��ى  ح��ر���س��ت 

املنا�سك بي�سر و�سهولة.

حجاج اجلمارك يعودون اىل راأ�س اخليمة 

فقدان جواز �صفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ ���س��م�����س دين 
���س��ل��ي��م ده��ول��ك��ا ���س��ل��ي��م فعل 
اجلن�سية   ال��ه��ن��د   ، ده��ول��ك��ا 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج��������������واز    -
)k8275395( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 050/6111626

فقدان جواز �صفرت
�ساه  حم���م���د  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
الهند    ، اب����وال����واي���������س  ن�������واز 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )J4902282(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
ال��ه��ن��دي��ة  او اقرب  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �صفرت
ف���ق���د امل����دع����و/ ���س��م��ي��ع اهلل 
باك�ستان    ، م�سطفى  غ��الم 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )5298501(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
الباك�ستانية   ب���ال�������س���ف���ارة 
�سرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

باالمارات.   

فقدان جواز �صفرت
ف���ق���د امل�����دع�����و /م���ار����س���ه 
الفلبني    ، ل�سرت  ف���رزان���و 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )EC6299980( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/1659717

فقدان جواز �صفرت
املدعو /احمد غازي  فقد 
االدرن   ، ح��ط��اب  �سبحي 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )M331628( رق�����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/2789506

فقدان جواز �صفرت
كيمبرييل   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ج�������وي م�������اداي�������اج اروم�������ني 
اجلن�سية  ال����ف����ل����ب����ني     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )9178646(
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 050/7716635

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو / ابراهيم ف�سل 
عي�ساوي  ي���و����س���ف  امل�������ويل 
اجلن�سية  ال�������������س������ودان     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
)04016605( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 055/9202858

فقدان جواز �صفرت
خلف   / امل������دع������و  ف����ق����د 
�سوريا   ، اب���وزي���د  حم��م��د 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )9894446( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 056/4854041

فقدان جواز �صفرت
ن�����ريوز   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
�سوريا    ، ب����وب����و  حم���م���د 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )011773852( رقم 
ي���������رج���������ى مم����������ن ي����ع����رث 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه 
اق���رب مركز  او  ال�����س��وري��ة 

�سرطة باالمارات.   
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البورمية بتوفري احلماية الالزمة مل�سلمي  ال�سلطات  طالبت م�سر 
الروهينغا يف ظل ارتفاع وترية اأعمال العنف يف بورما، منددة باأعمال 

العنف يف البالد.
تدين  القاهرة  اإن  امل�سرية  اخلارجية  وزارة  ع��ن  ���س��ادر  بيان  وق��ال 
م�سلمي  م��ن  االآالف  ون����زوح  م��ق��ت��ل  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  ال��ع��ن��ف  اأع���م���ال 
االإجراءات  كافة  “باتخاذ  البورمية  ال�سلطات  وتطالب  الروهينغا، 

الالزمة لوقف العنف، وتوفري احلماية الالزمة” لهذه االأقلية.
واأثارت م�سالة ا�سطهاد الروهينغا الذين تعتربهم بورما مهاجرين 
غ���ري ���س��رع��ي��ني وت���رف�������س م��ن��ح��ه��م اجل��ن�����س��ي��ة، غ�����س��ب��ا يف العامل 

اال�سالمي.
والدولية  االإقليمية  اجلهود  “لكافة  م�سر  دعم  على  البيان  و�سدد 

الرامية اإىل معاجلة الو�سع االإن�ساين املتفاقم نتيجة هذه االأزمة«.
ويعي�س الروهينغا يف بورما يف ظروف ت�سبه نظام الف�سل العن�سري 

ويخ�سعون لقيود على حتركاتهم.

اعتذرت القوات االأمريكية يف اأفغان�ستان اأم�س الإلقائها منا�سري تظهر 
كلبا كتب على ج�سمه �سهادة االميان االإ�سالمي، ما ي�سكل اإ�ساءة كبرية 
بالن�سبة اىل امل�سلمني. وتظهر �سورة للمن�سور املفرت�س انت�سرت على 
علم  لون  وهو  اأبي�س،  كلبا  يالحق  اأ�سدا  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 

طالبان، وقد كتب على ج�سم الكلب �سهادة االإميان.
بينها  الربط  اأث��ار  كائنات جن�سة، وقد  الكالب  امل�سلمني  بع�س  ويعترب 

وبني اال�سالم غ�سب عدد كبري من االأ�سخا�س يف اأفغان�ستان.
القريبة من  املركزية  ب��روان  ُوزع يف مقاطعة  الذي  املن�سور  وكتب على 
“ا�ستعيدوا حريتكم من هذه الكالب. �ساعدوا قوات االأمن يف  كابول، 
اإزالة االأعداء. ا�ستعيدوا حريتكم وا�سمنوا �سالمتكم”. وت�ستخدم قوات 
حلف �سمال االأطل�سي كثريا اأ�سلوب اإ�سقاط املنا�سري من الطائرات على 
م�ساحات وا�سعة من اأفغان�ستان، بهدف منع النا�س من دعم املتمردين. 
ودان عدد كبري من النا�سطني على مواقع التوا�سل االجتماعي املن�سور، 

فكتب اأحدهم املوت للكفار، املوت خلدامهم.
وعلق نا�سط اآخر بالقول “يقومون بذلك يف دولة %99،9 من �سكانها 
عمليات  قائد  واع��ت��ذر  امل��ت��م��ردون«.  �سيت�سرف  كيف  �سرنى  م�سلمون. 
الواليات املتحدة وحلف االطل�سي اخلا�سة يف اأفغان�ستان اللواء جامي�س 
ليندر يف بيان، معتربا ان االأمر كان خطاأ. واأ�سار اإىل اأن ت�سميم املن�سور 
ت�سّمن عن طريق اخلطاأ �سورة م�سيئة للم�سلمني وللديانة اال�سالمية. 

نحن نحرتم جدا اال�سالم و�سركاءنا امل�سلمني يف العامل.

اأفرادها عرثوا  اإن  الفرن�سية ام�س االأربعاء  ال�سرطة  قال م�سدر يف 
على متفجرات بريوك�سيد االأ�سيتون خالل مداهمة �سقة يف جنوب 
باري�س. واأ�ساف امل�سدر اأن ال�سقة يف �ساحية فيلجويف كانت خالية 
متفجرات  �سناعة  وت�سهل  اعتقاالت.  اأي  ح��دوث  ع��دم  اإىل  م�سرية 
التي  االن��ف��ج��ار  امل���واد �سديدة  م��ن  ن��وع  االأ���س��ي��ت��ون وه��ي  بريوك�سيد 
اأوروبا  داع�س يف  تنظيم  املت�سددون يف عدد من هجمات  ا�ستخدمها 
يف ال�سنوات االأخرية. وقال م�سدر ق�سائي اإن املدعي العام ملكافحة 

االإرهاب �سيتوىل التحقيق يف هذا املو�سوع.

القوات  اإن  االأرب��ع��اء  ام�س  الر�سمية  ال�سينية  االإع��الم  و�سائل  قالت 
اجلوية اأجرت تدريبات قرب �سبه اجلزيرة الكورية على �سد هجوم 

مفاجئ عرب البحر.
م�ساد  دف��اع  كتيبة  اإن  االن��رتن��ت  على  ر�سمي  ع�سكري  موقع  واأورد 
للطائرات اأجرت التدريبات يف وقت مبكر ام�س االأول الثالثاء على 
االأ�سفر  البحر  من  الداخلي  اخلليج  وه��و  بوهاي  بحر  من  مقربة 

الذي يف�سل ال�سني عن �سبه اجلزيرة الكورية.
و�سط  امل��ن��اورات من  اإىل موقع  انتقلوا  اجلنود  اأن  اإىل  املوقع  واأ�سار 
الذي  املفاجئ  الهجوم  �سد  يف  ال��ف��ور  على  ي��ب��داأوا  اأن  قبل  ال�سني 

يحاكي معركة حقيقية.

عوا�صم

القاهرة

باري�س

بكني

كابول

حب�س 24 نوبّيا يف م�سر
 ب�سبب م�سرية بدون ت�سريح 

•• القاهرة -رويرتز:

قال حمام اإن حمكمة يف مدينة اأ�سوان الواقعة يف اأق�سى جنوب م�سر اأمرت 
ام�س االأربعاء با�ستمرار حب�س 24 نوبيا بتهم بينها التظاهر دون اإذن �سلطات 
املا�سي  النوبيني يوم االأح��د  األقت القب�س على  ال�سرطة قد  االأم��ن. وكانت 
مل�ساركتهم يف م�سرية نظمت للمطالبة بتطبيق مادة يف الد�ستور تن�س على 
توطني النوبيني على �سفاف بحرية ال�سد العايل التي غمرت مياهها قراهم 
اأيام  اأربعة  اأجل بناء ال�سد. واأمرت النيابة يوم االثنني بحب�س املتهمني  من 
على ذمة التحقيق وجتديد حب�سهم يف امليعاد القانوين. وقال املحامي حممد 
عبد ال�سالم يف ات�سال هاتفي مع رويرتز اأجلت حمكمة اأ�سوان اجلزئية نظر 
طلب جتديد حب�س املتهمني اإىل جل�سة االأربعاء القادم مع ا�ستمرار حب�سهم. 
واأ�ساف �سبب التاأجيل عدم ح�سور املتهمني من حمب�سهم مع اأنهم و�سلوا 
اأنهم مل يظهروا يف القاعة  اإىل املحكمة لكن مل يظهروا يف القاعة... يبدو 
الأ�سباب اأمنية. ومل يت�سن احل�سول على تعليق من م�سوؤويل االأمن يف اأ�سوان. 
وقال عبد ال�سالم اإن نحو مئة من اأقارب املتهمني ح�سروا اجلل�سة. واأ�ساف 
من�سورات  واإح���راز  التظاهر  على  التحري�س  �سملت  االأخ��رى  االتهامات  اإن 
الد�ستور  يف  فقرة  وتن�س  امل���رور.  وتعطيل حركة  ال��ع��ام  ب��االأم��ن  واالإخ���الل 
اإيل  النوبة  �سكان  تعيد  وتنفيذ م�سروعات  تعمل على و�سع  الدولة  اأن  على 
الذى  النحو  على  وذل��ك  �سنوات،  ع�سر  خالل  وتنميتها  االأ�سلية  مناطقهم 
ينظمه القانون. و�سدر الد�ستور منذ نحو اأربع �سنوات لكن جمل�س النواب 
مل ي�سدر اإىل االآن القانون الذي ينظم اإعادة النوبيني اإىل مناطقهم. و�سبق 

اأن نظم نوبيون احتجاجات يف القاهرة رافعني نف�س املطلب.

رغم ه�سا�سته وتخلفه:

كوريا ال�سمالية: اقت�ساد منذور ملا هو ع�سكري...!
 اأربعون باملائة من �سكان كوريا ال�سمالية يعانون �سوء التغذية

ال�سلطة الفل�سطينية متدد اعتقال نا�سط �سبابي  

الفل�سطينيون يهاجمون ت�سريحات ال�سفري االأمريكي حيال االإحتالل

حركة ال�سباب تذبح 4 يف كينيا بوتني يدعو حلل االأزمة يف �سبه اجلزيرة الكورية بالطرق ال�سلمية
اأهمية   - دول���ة   24 مب�ساركة  يوم���������ني  وت�س�����تمر 
احلثيث  وال�����س��ع��ي  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 

لتطويرها . 
وعقد الرئي�سان - عقب املباحثات - موؤمترا �سحفيا 
امل�سرتك  التعاون  تعزيز  اأهمية  خالله  اأك��دا  م�سرتكا 
بني بلديهما مبا يخدم م�ساحلهما امل�سرتكة والتطلع 
م�ستويات  اإىل  بينهما  ال��ع��الق��ات  يف  االرت��ق�����������اء  اإىل 

نوعية..
من  ح��زم��ة  ت��وق��ي��ع  اعتزامهم�������ا  اأعلن�������ا  فيم��������ا   
االت���ف���اق���ي���ات ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون االق��ت�����س�����������������ادي بني 

البلدين.

•• مو�صكو -وام:

دعا الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني اإىل حل االأزمة 
و�سرورة  ال�سلمية  بالطرق  الكورية  اجلزيرة  �سبه  يف 

اإيجاد ت�سوية دبلوما�سية لها.
الكوري  ن��ظ��ريه  م��ع  ب��وت��ني - خ��الل مباحثاته  واأك���د 
ت��ع��رتف بكوريا  ل��ن  ب���الده  اأن  اجل��ن��وب��ي م��ون جيه - 

ال�سمالية كدولة نووية.
كما اأكد اجلانبان - خالل املباحثات التي عقدت على 
هام�س اأعمال “ املنتدى االقت�سادي ال�سرقي الثالث” 
الرو�سية  فالديفو�ستوك  مدينة  يف  ام�س  ب��داأت  التي 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
     كيف ميكن ل�قزم اقت�سادي اأن 
يتحول اإىل قوة نووية خالل عقد 

من الزمان؟
البلد،  ه����ذا  يف  ال�����س��ع��ب  م���ن      
الباردة  احل����رب  م��ن��ذ  ب��ن��ي  ال����ذي 
�سمويل،  م���ارك�������س���ي،  ن���ظ���ام  ع��ل��ى 
اإح�ساءات  اإىل  الو�سول  ومنغلق، 
موثوقة. ومع ذلك، الثابت، هو اأن 
بكلكلها  تلقي  الع�سكرية  امليزانية 
ُيعتقد  اإذ  الوطنية:  ال���رثوة  على 
باملائة   13 ب��ني  م��ا  ت�����س��اوي  ان��ه��ا 
القومي  ال��ن��اجت  م��ن  ب��امل��ائ��ة  و20 
االإج�������م�������ايل. وق������د اأ�����س����ب����ح ه���ذا 
والقومي  اال�سرتاتيجي  الطموح 
ال�سكان  ت��ع��ب��ئ��ة  ب�����س��ب��ب  مم���ك���ن���ا 
جندي  )م����ل����ي����ون  وجت����ن����ي����ده����م 
وح��وايل 8 ماليني احتياطي من 
�سمايل(  ك��وري  مليون   25 اأ���س��ل 
واليوم،  احل��اك��م��ة،  االأ����س���رة  ح���ول 

حول كيم جونغ اأون.
برو�ستلني،  ك��ورن��ت��ني  وي���ق���ول      
للعالقات  ال��ف��رن�����س��ي  امل��ع��ه��د  م��ن 
ع���ق���ود ال حاجة  م��ن��ذ  ال���دول���ي���ة: 

لل�سيا�سة الر�سمية. عدد قليل من 
بداأت  واملطاعم  التجارية  املحالت 
ا�ستخدام  وُيحظر  اأب��واب��ه��ا،  تفتح 
املبداأ،  حيث  من  االأجنبية  العملة 
اال ان ال���دوالر ُي��ت��داول ب��ال خجل 
الطاولة.      وحت����ت  ال��ك��وال��ي�����س  يف 
الكربى،  امل���دن  ع��ن  بعيدا  ول��ك��ن، 
مكان:  ك��ل  يف  ال��ب��الد  فقر  ينت�سر 
وح�سب منظمة االأغذية والزراعة 
باملائة   40 ف���ان  امل��ت��ح��دة،  ل���الأمم 
ال�سمالية  ك�����وري�����ا  ����س���ك���ان  م�����ن 
وتقدر  ال��ت��غ��ذي��ة.  ����س���وء  ي���ع���ان���ون 
اأن  املركزية،  اال�ستخبارات  وكالة 
 30 م��ن  ميثل  امل���وازي  االقت�ساد 
الناجت  من  باملائة   50 اإىل  باملائة 
بيونغ  تزال  االإجمايل. وال  املحلي 
اإىل ح���د ك��ب��ري على  ت��ع��ت��م��د  ي��ان��غ 
التقليدية،  ح��ل��ي��ف��ت��ه��ا  ال�������س���ني، 
مبادالتها  من  باملائة   90 بن�سبة 
ك���وري���ا  اأن  وي����ب����دو  ال����ت����ج����اري����ة. 
تهديدا  ت�سكل  ال��ت��ي  ال�����س��م��ال��ي��ة، 
ه�سا�سة  ت��ع��اين  ال��ن��ووي��ة،  بقوتها 
بائ�سا  زال  م����ا  اق���ت�������س���اد  ج������راء 

ومتخلفا.
عن لو باريزيان

ال��ب��ل��د غري  اأن  ي���ب���دو  وب���ال���ت���ايل، 
ح�������س���ا����س ل���ل���ع���ق���وب���ات ال���دول���ي���ة 
جتاربه  اأول  منذ  عليه  املفرو�سة 
النووية عام 2006.     منذ عام 

2012، و�سعود كيم جونغ - اأون 
مايو  منذ  وخا�سة  ال�سلطة،  اىل 
حلزب  ال�سابع  وامل��وؤمت��ر   ،2016
اإ�سالحات  ع���دة  �سمحت  ال��ع��م��ل، 

لهذه الدولة اإىل م�ساعدة اأجنبية 
الع�سكرية،  ت��ر���س��ان��ت��ه��ا  ل��ت��ع��زي��ز 
النووية.  االأ���س��ل��ح��ة  ذل���ك  يف  مب��ا 
املا�سي،  القرن  ت�سعينات  فخالل 
ا���س��ت��ف��ادت ك���وري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة من 
القنبلة  ابو  خان،  ال�سرية  ال�سبكة 
ل��ل��ح�����س��ول على  ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة، 
لليورانيوم  املركزي  الطرد  اأجهزة 
الوقت  ذل��ك  منذ  ولكن  املخ�سب، 
�سخ�س.  اأي  على  تعتمد  تعد  مل 

وي�سري  اخلا�سة.  املبادرة  بتحرير 
كوريا  كتاب  موؤلف  بون�س،  فيليب 
تتحّول  ع�سابات  دولة  ال�سمالية: 
ال�سمالية  كوريا  ان  غاليمار،  عن 
اقت�سادي  حت����ّول  م��رح��ل��ة  دخ��ل��ت 
تتغرّي  ان  دون  عميق  واج��ت��م��اع��ي 

طبيعة النظام .
    بالتاأكيد اأن العا�سمة بيونغ يانغ، 
ماو،  زم��ن  بكني  �سابقا  كانت  كما 
لي�ست �سوى جمرد واجهة، وخلفية 

•• مومبا�صا-رويرتز:

 قالت ال�سلطات ال�سومالية اإن من ي�ستبه باأنهم من حركة ال�سباب 
ذبحوا اأربعة رجال يف هجومني منف�سلني يف منطقة المو ال�ساحلية 
ب�سمال كينيا ام�س االأربعاء بعد مرور �سهر على مقتل 13 �سخ�سا يف 

حوادث مماثلة يف املنطقة.
وقع  الهجومني  اأح���د  اإن  الم��و  �سرطة  ق��ائ��د  كيتيو  جيلربت  وق���ال 
يف  راب��ع  قتل  بينما  ثالثة  قتل  حيث  �سيليني-ما�سامباين  قرية  يف 
30 �سخ�سا  اأن نحو  قرية بوبو خالل واقعة منف�سلة. وذكر كيتيو 
م��دج��ج��ني ب��االأ���س��ل��ح��ة حت��رك��وا م��ن م��ن��زل اإىل م��ن��زل ي��ن��ادون على 

ال�سحايا باأ�سمائهم ثم اأخرجوا بع�سهم من منازلهم وذبحوهم.

وقال كيتيو لرويرتز عرب الهاتف “كانوا يرتدون مالب�س ع�سكرية 
اإىل  ف��روا  ثم  اأربعة  روؤو���س  قطعوا  كال�سنيكوف.  اأ�سلحة  ويحملون 
الغابة. كل ال�سحايا رج��ال. و�سلت ال�سرطة اإىل موقع احل��ادث ثم 

نقلت اجلثث اإىل امل�سرحة«.
واأ�ساف اأن املهاجمني طوقوا منازل ال�سحايا مما حال دون فرارهم. 
الع�سكرية  العمليات  با�سم  املتحدث  م�سعب  اأب��و  العزيز  عبد  وق��ال 
عدد  اأن  م�سيفا  الهجوم  عن  م�سوؤولة  احلركة  اإن  ال�سباب  حلركة 

القتلى خم�سة واأن احلركة كانت ت�ستهدف غري امل�سلمني.
ويف اأغ�سط�س اآب قتل اأع�ساء من حركة ال�سباب اأربعة رجال باأ�سلوب 
ذات��ه يف قرى جم��اورة يف  باالأ�سلوب  اآخرين  مماثل كما قتلوا ت�سعة 

�سهر يوليو متوز.

املدينة. وانتقد عمرو ال�سبت يف من�سور على �سفحته على 
موقع في�سبوك قيام ال�سلطة الفل�سطينية باعتقال ال�سحايف 

امين القوا�سمي من اخلليل، ما ادى اىل اعتقاله.
من جهتها، انتقدت منظمة العفو الدولية وهيومن رايت�س 

ووت�س اعتقال عمرو.
لل�سرق  االإقليمية  املديرة  نائبة  مغربي،  جمدالينا  وقالت 
يثري  م��ا  اإن  ب��ي��ان  يف  ال��دول��ي��ة  العفو  االأو���س��ط يف منظمة 
اال�ستهجان هو اعتقال اأحد املدافعني البارزين عن حقوق 

االإن�سان ملجرد اإبداء راأيه على االإنرتنت. 

االوروبي 112 ب�سبب ت�سرب املياه اىل مركبهم وتعطل املحرك.
يف  تبحر  كانت  ال�سنغافوري  العلم  حتمل  نفط  ناقلة  املهاجرين  واأن��ق��ذت 
ترافقها  كريت،  جزيرة  عا�سمة  هرياكليون  ميناء  اىل  ونقلتهم  املنطقة، 

دوريات ل�سرطة اأمن املرافئ اليونانية.
واأوقف تركيان م�ستبه باأنهما املهربان، كانا من بني الناجني.

�ستالحقهم  ال��ذي��ن  امل��ه��اج��ري��ن،  اأ���س��م��اء  ه��رياك��ل��ي��ون  ���س��رط��ة  و�ست�سجل 
لدخولهم غري ال�سرعي اإىل اليونان، قبل اأن تنقلهم اىل مراكز اإقامة.

الرتكية  ال�سواحل  من  اليونان  اىل  والالجئني  املهاجرين  تدفق  وتراجع 
الغربية منذ مار�س 2016 عند توقيع اتفاق بني تركيا واالحتاد االوروبي، 

وباتت ايطاليا الدولة التي ت�ستقبل اأكرب عدد من الالجئني.

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

االأمريكي  ل��ل�����س��ف��ري  ت�����س��ري��ح��ات  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون  ه��اج��م 
اإ���س��رائ��ي��ل، دي��ف��ي��د ف��ري��دم��ان و���س��ف ف��ي��ه��ا لالحتالل  يف 
املزعوم،  باالحتالل  الفل�سطينية  ل��الأرا���س��ي  االإ�سرائيلي 

موؤكدين انها مرفو�سة.
فران�س  وكالة  وح�سلت  للدبلوما�سيني،  وجهت  ر�سالة  ويف 
التنفيذية  اللجنة  �سر  ام��ني  اك��د  منها،  ن�سخة  على  بر�س 
ا�سرائيل  ان  الفل�سطينية �سائب عريقات  التحرير  ملنظمة 
قامت بت�سريع البناء اال�ستيطاين يف االأرا�سي الفل�سطينية 
املحتلة يف االأ�سهر االأخ��رية. واعترب عريقات انه “مل يكن 
ب��االإم��ك��ان ال��ق��ي��ام ب��ه��ذه االأع��م��ال وامل��م��ار���س��ات دون تواطوؤ 
بها  ق��ام  ت�سريحات  اىل  البيان  وتطرق  ال���دويل«.  املجتمع 
ل�سحيفة  فريدمان  ديفيد  ا�سرائيل  يف  االمريكي  ال�سفري 
حتدث  املا�سي،  اال�سبوع  اال�سرائيلية  بو�ست  ج��ريوزال��ي��م 
ت�سكل  انها  عريقات  وق��ال  املزعوم”،  “االحتالل  عن  فيها 

جزءا من تطبيع ال�سيا�سات اال�سرائيلية.
تل  يف  االأمريكي  ال�سفري  ت�سريح  “نعترب  الر�سالة  وقالت 
اأبيب، ديفيد فريدمان، يف اإ�سارة اإىل الو�سع املذكور اأعاله 

باأنه احتالل مزعوم امرا مرفو�سا«.
م��ن ج��ان��ب��ه، اك��د م�����س��وؤول ام��ريك��ي ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
ال�سيا�سة  يف  حتوال  ميثل  “ال  فريدمان  ال�سفري  تعليق  ان 

االمريكية«.
وتبذل ادارة الرئي�س االمريكي دونالد ترامب جهودا الإعادة 

اطالق مفاو�سات ال�سالم الفل�سطينية-اال�سرائيلية.
الفل�سطينيني واال�سرائيليني متوقفة  ال�سالم بني  وجهود 
بالكامل منذ ف�سل املبادرة االمريكية حول هذا املو�سوع يف 
اأبريل 2014. ويزداد القلق لدى الفل�سطينيني من فريق 
ترامب وخا�سة فريدمان، الذي مل يتحدث حتى االن منذ 

وانتقد  امل�ستقلة.  الفل�سطينية  الدولة  عن  من�سبه  توليه 
ب�سبب  ح��اخ��ام،  واب��ن  حم��ام  وه��و  فريدمان  الفل�سطينيون 

دعمه ال�سديد للم�ستوطنات يف ال�سفة الغربية املحتلة .
وقام فريدمان يف مايو املا�سي بزيارة م�ستوطنة من اجل 
امل�ساركة يف حفل زفاف، بح�سب ما اأكدته ال�سفارة االمريكية 
خارجا عن �سيا�سة ا�ستمرت ل�سنوات يف اخلارجية االمريكية 
تن�س على عدم زيارة ال�سفراء للم�ستوطنات اال يف حاالت 
ا�ستثنائية فقط. ويعترب املجتمع الدويل اال�ستيطان عقبة 

كبرية اأمام ال�سالم وال يعرتف بامل�ستوطنات.
ويوؤدي البناء اال�ستيطاين وتو�سيع امل�ستوطنات القائمة اإىل 
املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  م�ساحات جديدة من  ق�سم 
وميعن يف تقطيع اأو�سالها ويهدد فر�س اإقامة دولة قابلة 
لال�ستمرار عليها. ويزيد عدد امل�ستوطنني عن 600 األف 
القد�س  والباقون يف  الغربية  ال�سفة  األف يف   400 بينهم 

ال�سرقية املحتلة.
اعتقال  املعنية  الفل�سطينية  ال�سلطات  م���ددت  ذل���ك،  اىل 
نا�سط فل�سطيني معروف بتهمة اإطالة الل�سان بعد انتقاده 
حكومية  غري  منظمة  وفق  عبا�س،  حممود  الرئي�س  ادارة 
ع��م��رو، موؤ�س�س  االم���ن عي�سى  ق���وات  واع��ت��ق��ل��ت  االرب���ع���اء. 
يف  االثنني  احلكومية،  غري  اال�ستيطان  �سد  �سباب  حركة 
 24 االأرب��ع��اء  ع��م��رو  اعتقال  مت��دي��د  ومت  اخلليل.  مدينة 
“اطالة  تهمة  بتوجيه  االدع��اء  بينما طالب  اخ��رى،  �ساعة 
الل�سان واثارة النعرات” اليه، ح�سبما قال فريد االطر�س 
من اللجنة امل�ستقلة حلقوق االن�سان. ومل يعلق امل�سوؤولون 

الفل�سطينيون على اعتقال عمرو.
وتن�سط حركة “�سباب �سد اال�ستيطان” يف اخلليل، كربى 

مدن ال�سفة الغربية.
حماية  حت��ت  جيب  يف  اإ�سرائيلي  م�ستوطن   500 ويقيم 
اأمنية م�سددة من اجلي�س، و�سط 200 األف فل�سطيني يف 

وال ينبغي اأن يكون انتقاد ال�سلطات جرمية جنائية. فاعتقال 
عي�سى عمرو هو اأحدث دليل على اأن ال�سلطات الفل�سطينية 
م�سممة على موا�سلة حملتها القمعية �سد حرية التعبري 
. ويخ�سع عمرو اي�سا حاليا ملحاكمة منف�سلة امام حمكمة 

ع�سكرية ا�سرائيلية يف 18 تهمة خمتلفة.
وبني التهم التي وجهت لعمرو امور متعلقة بق�سايا اغلقت 

يف ال�سابق واعتداء ح�سل عندما كان عمرو معتقال.
ويف يونيو 2016، مت توجيه 18 تهمة �سد عمرو، يعود 

بع�سها اىل عام 2010، بح�سب منظمة العفو الدولية.

•• اثينا-اأ ف ب:

اأفاد م�سدر يف �سرطة اأمن املرافئ اليونانية اأنه مت ليلة ام�س االأول الثالثاء 
يف  كريت  جزيرة  قبالة  العراقيني،  من  معظمهم  مهاجرين   103 اإن��ق��اذ 

جنوب اليونان، بعد عطل طراأ على مركبهم.
بحالة �سحية  قا�سرا،   30 بينهم  املهاجرين ومن  ان  نف�سه  امل�سدر  وق��ال 

جيدة.
وانطلق هوؤالء املهاجرون االإثنني من مرفاأ تركي قبالة جزيرة رود�س، على 

من قارب خ�سبي يبلغ طوله 25 مرتا، متجهني نحو ايطاليا.
واأفاد مهاجرون كانوا على من القارب الثالثاء اأنهم ات�سلوا برقم الطوارئ 

اقت�ساد يف خدمة اجلي�س اربعون باملائة يعانون �سوء التغذية

ال حاجة لهذه الدولة اإىل م�ساعدة اأجنبية لتعزيز 
تر�سانتها الع�سكرية مبا يف ذلك االأ�سلحة النووية

يبدو اأن البلد غري ح�سا�س للعقوبات الدولية 
املفرو�سة عليه منذ اأول جتاربه النووية عام 2006

دخلت كوريا ال�سمالية مرحلة حتّول اقت�سادي 
واجتماعي عميق دون اأن تتغرّي طبيعة النظام

اإنقاذ ع�سرات املهاجرين العراقيني قبالة اليونان
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

93212 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اللعب واالألعاب واأدوات اللعب؛ األعاب املهارة؛ جم�سمات �سغرية من البال�ستيك الأبطال االأفالم والربامج 
التليفزيونية وملحقاتها؛ اللعب التي تعمل بالبطاريات؛ األعاب لوحية؛ األواح ج�سمية؛ اأقوا�س و�سهام؛ األعاب 
الورق؛ لعب ن�ساط االأطفال؛ اأطقم لعبة كرة الري�سة؛ البالونات؛ الكرات؛ كرات ال�سلة؛ اللعب التي يلعب 
املجففة  ال�ساطئ؛  حقائب �سغرية مليئة باحلبوب  البي�سبول؛ كرات  اأثناء اال�ستحمام؛ كرات  االأطفال  بها 
اأطقم ت�سكيل  املليئة باحلبوب املجففة؛ قوالب بناء؛ كرات البولينج؛  ت�ستخدم لرميها عند اللعب؛ الدمي 
الفقاعات؛ اأطقم ال�سطرجن؛ م�ستح�سرات التجميل غري احلقيقية للعب االأطفال؛ جوارب عيد امليالد؛ زينة 
ل�سجرة عيد امليالد؛ طاوالت اللعب التي تعمل اأو ال تعمل بالنقد؛ اأ�سكال اللعب التي يجمعها االأطفال؛ مهد 
متحرك بجوانب مرتفعة؛ اللعب التي تثبت يف املهد؛ لعب رمي القر�س؛ لعب رمي االأ�سياء التي على �سكل 
قر�س؛ الدمي ومالب�سها وزينتها؛ جم�سمات كهربائية �سغرية من البال�ستيك الأبطال االأفالم والربامج 
التليفزيونية؛ اأقنعة الوجه؛ عدة �سيد ال�سمك؛ معدات اجلولف وت�سمل م�سارب وكرات وقفازات اجلولف 
اأخرى؛  فئات  يف  ال���واردة  غري  الريا�سية  واالأدوات  اجلمنازية  الريا�سة  اأدوات  اجل��ول��ف؛  ك��رات  وحم���ددات 
للنفخ؛  قابلة  لعب  الهوكي؛  لعبة  يف  ت�ستخدم  مطاطية  اأق��را���س  باليد؛  حتمل  التي  االلكرتونية  االأل��ع��اب 
اأحاجي ال�سور املقطوعة؛ حبال الوثب؛ طائرات ورقية؛ خدع �سحرية؛ كرات زجاجية  زالجات م�ستقيمة؛ 
اأو رخامية للعب؛ األعاب تعليمية؛ لعب اآلية؛ هواتف نقالة؛ لعب مو�سيقية؛ قبعات احلفالت الورقية؛ األعاب 
احلفالت؛ اللعب التي على �سكل حيوانات األيفة؛ اأجهزة األعاب الكرة املعدنية؛ االألعاب التي تلعب بالكرات 
الركوب  لالأطفال  ميكن  التي  اللعب  ال�سور؛  اأحاجي  متحركة؛  دمي  الطاولة؛  كرة  لعبة  اأطقم  املعدنية؛ 
عليها؛ األعاب تقم�س االأدوار؛ زالجات ذات عجالت؛ كرات مطاطية؛ األواح تزلج؛ زالجات جليد؛ كرات قدم؛ 
اللعب املنحوتة على الطمي؛ فرفرية اأو نحلة؛ منتجات ريا�سية؛ االألعاب التي ت�سدر اأ�سواتا عند ال�سغط 
ك��رات وم�سارب لعبة كرة  امل��اء؛ ط��اوالت لعبة كرة الطاولة؛  التزلج على  األ��واح  اللعب ذات احل�سو؛  عليها؛ 
التي تكون عبارة عن  اللعب  التن�س؛ مزجلة طويلة �سيقة؛  الدببة؛ كرات  الت�سديد؛ دمي  األعاب  الطاولة؛ 
مزودة  وغري  لعبة  �سكوترات  التليفزيونية؛  والربامج  االأف��الم  الأبطال  البال�ستيك  من  �سغرية  جم�سمات 
مبوتورات؛ دراجات لعبة؛ اأطقم دالء وجمارف لعبة؛ معدات تخييم لعبة؛ اأطقم �سهام لعبة؛ متاثيل �سغرية 
لعبة وملحقاتها؛ اأثاث ولوازم مطابخ لعبة؛ م�سد�سات لعبة؛ قرابات لعبة للم�سد�سات؛ اأطقم اأطواق لعبة؛ 
منازل لعبة؛ جموهرات لعبة؛ حيل �سحرية لعبة؛ هواتف لعبة؛ هواتف نقالة لعبة؛ �سواريخ لعبة؛ مركبات 
لعبة؛ �سكوترات لعبة؛ �سيوف لعبة؛ �سيارات لعبة؛ اأطقم منوذجية لعبة؛ �سخ�سيات لعبة؛ بنوك لعبة؛ خيم 
لعبة× �ساحنات لعبة؛ اأختام لعبة؛ اأجهزة ال�سلكي لعبة؛ �ساعات لعبة؛ بكرات واأدوات م�ساهدة البعد الثالث؛ 
اأجهزة  األعاب الفيديو؛  األعاب الفيديو االلكرتونية؛  لعب االإن�سان االآيل املتغرية التي ميكن تغيري �سكلها؛ 

األعاب الفيديو؛ اللعب الر�سا�سة للماء؛ األعاب التي تدار بالزنربك؛ لعبة اليويو
الواق�عة بالفئة:  28

بتاريخ:  2008/8/6 وامل�سجلة حتت رقم:  91013 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/4/19 

2027/4/19  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93214
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

ادارة  املركبات،  غ�سيل  خدمات  املباين،  تنظيف  والرتكيب؛  واالإ�سالح  واالإن�ساء  البناء  خدمات 
فيما  املعلومات  توفري  واال�سالح؛  التنظيف  وخدمات  ال�سيانة؛  االإن�ساء؛  خا�سة؛  الت�سهيالت، 
�سبكة  اخل��دم��ات عرب  بهذه  املتعلقة  املعلومات  توفري  ذل��ك  اخل��دم��ات مبا يف  ه��ذه  بكافة  يتعلق 

حا�سوب عامة.      
الواق�عة بالفئة:  37

بتاريخ: 2008/4/9 وامل�سجلة حتت رقم: 87398 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2027/4/19  2017/4/19  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93215
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الرحالت؛  تنظيم  الطاقة؛  توزيع  الكهرباء؛  توزيع  الب�سائع؛  وتخزين  تغليف  النقل؛  خدمات 
�سيارة  خدمات  امل�ستاأجرة،  ال�سيارة  �سائق  خدمات  ال�سيارات؛  �سف  البحرية؛  الرحالت  تنظيم 
االجرة، تاأجري امل�ستودعات ؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري 

املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.      
الواق�عة بالفئة:  39

بتاريخ: 2008/4/9 وامل�سجلة حتت رقم: 87399 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2027/4/19  2017/4/19  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

93205 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واجهزة االأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�سرية واجهزة وادوات الوزن والقيا�س واال�سارة واملراقبة )اال�سراف( واالإنقاذ والتعليم؛ اأجهزة 
اأو  اأجهزة ت�سجيل  الكهربائية،  التحكم يف الطاقة  اأو  اأو تنظيم  اأو جتميع  اأو حتويل  اأو نقل  واأدوات تو�سيل 
االآلية  البيع  ماكينات  الت�سجيل؛  واأقرا�س  مغناطي�سية  بيانات  حامالت  ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  ار�سال 
البيانات  االآالت احلا�سبة ومعدات معاجلة  النقد؛  اآالت ت�سجيل  النقد؛  التي تعمل بقطع  واآليات لالأجهزة 
اأجهزة عر�س، قارئات �سيفرات االعمدة،  اأو  اأجهزة ت�سلية ت�ستعمل مع �سا�سة عر�س خارجي  واحلا�سوبات؛ 
مناظري ثنائية، كامريات فيديو، كامريات، م�سجالت الكا�سيت، اأقرا�س مدجمة و اأجهزة ت�سغيل االقرا�س 
حا�سوبية،  برجميات  �سغرية،  �سخ�سية  حا�سوب  اأجهزة  حا�سوب،  اأجهزة  حا�سوب،  العاب  برامج  املدجمة، 
اأقرا�س رقمية متعددة اال�ستخدامDVDs(( وم�سغالت  بطاقات االئتمان، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة، 
املغناطي�س  حجر  الريا�سية،  لاللعاب  واق��ي��ة  ن��ظ��ارات   ،))DVDsاال�ستخدام متعددة  رقمية  اأق��را���س 
الفتات  الفارة،  لبادات  نغم،  �سناديق  مغناطي�سية،  الهوية  بطاقات  واقية،  خوذ  الرا�س،  �سماعات  للثالجة، 
نظارات  نظارات،  ا�سطوانات،  ت�سغيل  اجهزة  رادي��و،  اجهزة  عر�س،  واأجهزة  �سا�سات  جيب،  حا�سبات  نيونية، 

�سم�سية، لفافات تخزين العاب الفيديو. 
الواق�عة بالفئة:  9

بتاريخ: 2008/4/9 وامل�سجلة حتت رقم: 87394 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/4/19 

2027/4/19  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93460 
با�س��م:  كارنيفال بي ال �سي

وعنوانه:  كارنيفال هاو�س، 5 جين�سفورد �سرتيت، لندن اإ�س اإي1 2اإن اإي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

والكنزات  واالأحذية   وال�سرتات  واالأو�سحة  الراأ�س  تلب�س على  التي  واملعدات  واالأحذية  املالب�س 
الف�سفا�سة والتي �سريت�س ومالب�س اجلري وربطات العنق ولبا�س الراأ�س والقبعات التي تغطي 
والتنورات  والف�ساتني  ال�سباحة  ومالب�س  ال�سوفية  والكنزات  والقم�سان  ال��راأ���س  دون  الوجه 
والقفازات  احلمام  وروب  الداخلية  وال�سورتات  املالب�س  من  العلوية  واالأج���زءا  والبنطلونات 

وال�سدرات واملالب�س الداخلية وقم�سان النوم واجلوارب واجلوارب الن�سائية والكنزات.
الواق�عة بالفئة:  25

بتاريخ: 2008/4/1 وامل�سجلة حتت رقم: 87153 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2027/4/23  2017/4/23  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

املودعة بالرقم : 93461
با�س��م:  كارنيفال بي ال �سي 

وعنوانه:  كارنيفال هاو�س، 5 جين�سفورد �سرتيت، لندن اإ�س اإي1 2اإن اإي، اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

واجلوالت  وال��ت��ج��وال  بال�سفر  اخلا�سة  ال��ت��داب��ري  اإع���داد  وخ��دم��ات  ال�سياحية  ال�سفن  خ��دم��ات 
النقل وتنظيم اجلوالت  ال�سفر وحجوزات  املحيطات وخدمات وكاالت  لل�سفن عابرة  االإر�سادية 
وا�سطحاب  امل��رك��ب��ات  وا�ستئجار  وال�سفر  وال��ع��ط��الت  ال�سياحية  امل�ساهد  وج���والت  ال�سياحية 

امل�سافرين.
الواق�عة بالفئة:  39

بتاريخ: 2008/4/1 وامل�سجلة حتت رقم: 87154 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2027/4/23  2017/4/23  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

93462 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  كارنيفال بي ال �سي

وعنوانه:  كارنيفال هاو�س، 5 جين�سفورد �سرتيت، لندن اإ�س اإي1 2اإن اإي، اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الأجل  واالإع��داد  والرتفيه  الليلية  النوادي  الرتفيهية وخدمات  املرافق  وتوفري  والتدريب  التعليم  خدمات 
التجارية  واملعار�س  العمل  وور���س  التدريب  وجل�سات  واملعار�س  وال���دورات  واالإجتماعات  امل��وؤمت��رات  وعقد 
الريا�سية  االأن�سطة  وت��وف��ري  املتاحف  ومعار�س  املتاحف  وخ��دم��ات  واملحا�سرات  الر�سمية  واالإج��ت��م��اع��ات 
والثقافية واخلدمات التعليمية مبا يف ذلك التدريب يف جمال الفنون وعقد ور�س عمل وندوات يف التذوق 
االأدبي والفني واخلدمات الرتفيهية مبا يف ذلك تقدمي االأفالم واملو�سيقى والرق�س واالأن�سطة التي تقام 
بجانب حمامات ال�سباحة واالأن�سطة املائية واحلفالت التي تقام يف البحر وعلى االأر�س والت�سوير وخدمات 
الت�سوير بالفيديو والتدريب على لعب اجلولف واإعداد واإجراء مناف�سات اجلولف وتقدمي خدمات �ساالت 
اإعداد وتنظيم احلفالت واملناف�سات والعرو�س امل�سرحية  األعاب الفيديو واخلدمات الرتفيهية مبا يف ذلك 
وال�سمعي  الب�سري  االأداء  وع��رو���س  امل�سرحية  وال��ع��رو���س  ال��رق�����س  وع��رو���س  الليلية  االأن��دي��ة  وع��رو���س 
االأفالم واخلدمات  وا�ستئجار  املكتبات  وتقدمي  واملناف�سات  االألعاب  وتقدمي  الكوميدية وغريها  واملو�سيقي 
التعليمية مبا يف ذلك عقد ال�سفوف والندوات يف جمال املو�سيقى وامل�سرح واالأفالم والطعام والفن وال�سحة 
ذلك  يف  مبا  لالأطفال  والت�سلية  الرتفيه  مراكز  وتقدمي  تعليمية  اأو  حتفيزية  الأغرا�س  اخلطباء  وتقدمي 
اأماكن اللعب التفاعلية وخدمات النوادي الليلية للمراهقني وخدمات االأندية ال�سحية مبا يف ذلك تقدمي 

التدريب وعقد ال�سفوف وتوفري املعدات يف جمال التمارين البدنية وتقدمي م�سارح ال�سينما.
بتاريخ:    2008/4/1 وامل�سجلة حتت رقم: 87155  الواق�عة بالفئة:  41 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/4/23 
2027/4/23  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93463
با�س��م:  كارنيفال بي ال �سي

وعنوانه:  كارنيفال هاو�س، 5 جين�سفورد �سرتيت، لندن اإ�س اإي1 2اإن اإي، اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

بها  املتعلقة  املعلومات  وخدمات  واحل��ج��وزات  املوؤقتة  االإق��ام��ة  واأم��اك��ن  الفنادق  وحجز  خدمات 
الطعام  اإع��داد  املوؤقت( وخدمات  وال�سكن  وال�سراب  الطعام  توفري  ال�سيافة )خدمات  وخدمات 
الآخرين واملطاعم ومطاعم اخلدمة الذاتية ومطاعم يتم تناول وجباتها خارج املطعم واملقاهي 
اإعداد  الكحويل( وخ��دم��ات  وال�����س��راب )غ��ري  الطعام  وت��ق��دمي  وخ��دم��ات مطعم وج��ب��ات خفيفة 

الطعام وال�سراب )غري الكحويل( وخدمات رعاية االأطفال.
الواق�عة بالفئة:  43

بتاريخ: 2008/8/28 وامل�سجلة حتت رقم: 91275 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2027/4/23  2017/4/23  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93464
با�س��م:  كارنيفال بي ال �سي

وعنوانه:  كارنيفال هاو�س، 5 جين�سفورد �سرتيت، لندن اإ�س اإي1 2اإن اإي، اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الرتكية  العطرية واحلمامات  بالروائح  العالج  ال�سحية واجلمالية وخدمات  الرعاية  خدمات 
وخدمات �سالونات التجميل و�سالونات ت�سفيف ال�سعر واملانيكيور والبيديكيور وامل�ساج وخدمات 
تقييم  وخ��دم��ات  الطبية  واملعلومات  ال�سحية  واللياقة  ال�سحة  وخ��دم��ات  ال�سحية  املنتجعات 
اللياقة وامل�سورة اخلا�سة باحلمية الغذائية وخدمات الرعاية باجلمال والب�سرة وخدمات العالج 

مب�ساحيق التجميل وتقدمي خدمات ومرافق ت�سمري اجللد.
الواق�عة بالفئة:  44

بتاريخ: 2008/8/28 وامل�سجلة حتت رقم: 91276 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

2027/4/23  2017/4/23  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93450
با�س��م:  كارنيفال بي ال �سي

وعنوانه:  كارنيفال هاو�س، 5 جين�سفورد �سرتيت، لندن اإ�س اإي1 2اإن اإي، اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

والكنزات  واالأحذية   وال�سرتات  واالأو�سحة  الراأ�س  تلب�س على  التي  واملعدات  واالأحذية  املالب�س 
الف�سفا�سة والتي �سريت�س ومالب�س اجلري وربطات العنق ولبا�س الراأ�س والقبعات التي تغطي 
والتنورات  والف�ساتني  ال�سباحة  ومالب�س  ال�سوفية  والكنزات  والقم�سان  ال��راأ���س  دون  الوجه 
والقفازات  احلمام  وروب  الداخلية  وال�سورتات  املالب�س  من  العلوية  واالأج���زاء  والبنطلونات 

وال�سدرات واملالب�س الداخلية وقم�سان النوم واجلوارب واجلوارب الن�سائية والكنزات.
الواق�عة بالفئة:  25

بتاريخ: 2010/9/5 وامل�سجلة حتت رقم: 107433 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

2027/4/23  2017/4/23  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93451
با�س��م:  كارنيفال بي ال �سي

وعنوانه:   كارنيفال هاو�س، 5 جين�سفورد �سرتيت، لندن اإ�س اإي1 2اإن اإي، اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

واجلوالت  وال��ت��ج��وال  بال�سفر  اخلا�سة  ال��ت��داب��ري  اإع���داد  وخ��دم��ات  ال�سياحية  ال�سفن  خ��دم��ات 
النقل وتنظيم اجلوالت  ال�سفر وحجوزات  املحيطات وخدمات وكاالت  لل�سفن عابرة  االإر�سادية 
وا�سطحاب  امل��رك��ب��ات  وا�ستئجار  وال�سفر  وال��ع��ط��الت  ال�سياحية  امل�ساهد  وج���والت  ال�سياحية 

امل�سافرين.
الواق�عة بالفئة:  39

بتاريخ: 2008/8/28 وامل�سجلة حتت رقم: 91269 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

2027/4/23  2017/4/23  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93453
با�س��م:  كارنيفال بي ال �سي

وعنوانه:  كارنيفال هاو�س، 5 جين�سفورد �سرتيت، لندن اإ�س اإي1 2اإن اإي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

بها  املتعلقة  املعلومات  وخدمات  واحل��ج��وزات  املوؤقتة  االإق��ام��ة  واأم��اك��ن  الفنادق  وحجز  خدمات 
الطعام  اإع��داد  املوؤقت( وخدمات  وال�سكن  وال�سراب  الطعام  توفري  ال�سيافة )خدمات  وخدمات 
الآخرين واملطاعم ومطاعم اخلدمة الذاتية ومطاعم يتم تناول وجباتها خارج املطعم واملقاهي 
اإعداد  الكحويل( وخ��دم��ات  وال�����س��راب )غ��ري  الطعام  وت��ق��دمي  وخ��دم��ات مطعم وج��ب��ات خفيفة 

الطعام وال�سراب )غري الكحويل( وخدمات رعاية االأطفال.
الواق�عة بالفئة:  43

بتاريخ: 2008/8/28 وامل�سجلة حتت رقم: 91271 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2027/4/23  2017/4/23  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  7  �صبتمرب 2017 العدد 12115

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

93452 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  كارنيفال بي ال �سي

وعنوانه:  كارنيفال هاو�س، 5 جين�سفورد �سرتيت، لندن اإ�س اإي1 2اإن اإي، اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الأجل  واالإع��داد  والرتفيه  الليلية  النوادي  الرتفيهية وخدمات  املرافق  وتوفري  والتدريب  التعليم  خدمات 
التجارية  واملعار�س  العمل  وور���س  التدريب  وجل�سات  واملعار�س  وال���دورات  واالإجتماعات  امل��وؤمت��رات  وعقد 
الريا�سية  االأن�سطة  وت��وف��ري  املتاحف  ومعار�س  املتاحف  وخ��دم��ات  واملحا�سرات  الر�سمية  واالإج��ت��م��اع��ات 
والثقافية واخلدمات التعليمية مبا يف ذلك التدريب يف جمال الفنون وعقد ور�س عمل وندوات يف التذوق 
االأدبي والفني واخلدمات الرتفيهية مبا يف ذلك تقدمي االأفالم واملو�سيقى والرق�س واالأن�سطة التي تقام 
بجانب حمامات ال�سباحة واالأن�سطة املائية واحلفالت التي تقام يف البحر وعلى االأر�س والت�سوير وخدمات 
الت�سوير بالفيديو والتدريب على لعب اجلولف واإعداد واإجراء مناف�سات اجلولف وتقدمي خدمات �ساالت 
اإعداد وتنظيم احلفالت واملناف�سات والعرو�س امل�سرحية  األعاب الفيديو واخلدمات الرتفيهية مبا يف ذلك 
وال�سمعي  الب�سري  االأداء  وع��رو���س  امل�سرحية  وال��ع��رو���س  ال��رق�����س  وع��رو���س  الليلية  االأن��دي��ة  وع��رو���س 
االأفالم واخلدمات  وا�ستئجار  املكتبات  وتقدمي  واملناف�سات  االألعاب  وتقدمي  الكوميدية وغريها  واملو�سيقي 
التعليمية مبا يف ذلك عقد ال�سفوف والندوات يف جمال املو�سيقى وامل�سرح واالأفالم والطعام والفن وال�سحة 
ذلك  يف  مبا  لالأطفال  والت�سلية  الرتفيه  مراكز  وتقدمي  تعليمية  اأو  حتفيزية  الأغرا�س  اخلطباء  وتقدمي 
اأماكن اللعب التفاعلية وخدمات النوادي الليلية للمراهقني وخدمات االأندية ال�سحية مبا يف ذلك تقدمي 

التدريب وعقد ال�سفوف وتوفري املعدات يف جمال التمارين البدنية وتقدمي م�سارح ال�سينما.
بتاريخ: 2008/8/28 وامل�سجلة حتت رقم: 91270  الواق�عة بالفئة:  41 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/4/23 
2027/4/23  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5103  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رانيات�سر للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
را�سد  �سامل  وميثله:�سبيل  الوعيل  حممد  عبداحلكيم  /يون�س  املدعي  ان  مبا 
رحمه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها 
وامل�ساريف رقم  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )4000   27097(
ال�سكوى:MB173909808AE وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 
باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �س   08.30 ال�ساعة   2017/9/25
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5850  عمايل جزئي
ان  االق��ام��ة مب��ا  1-امل���رى لالنظمة االمنية جمهول حم��ل  امل��دع��ي عليه /  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  ا�سلم  ا�سلم حممد  املدعي /بالل 
درهم   )1000( وتذكرة عودة مببلغ  درهم(  وقدرها)34150  مب�ستحقات عمالية 
لها  وح���ددت    mb173137353ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.2:جل�سة يوم االثنني املوافق:2017/9/25 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/2799  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �سريالل باالكري�سنان ناير جمهول حمل االقامة مبا 
اأق��ام عليك  دبي قد  ���س.م.ب )م( فرع  االو�سط(  )ال�سرق  اميك�س  املدعي/  ان 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )16.490.91( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.    ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة   2017/9/12
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
مذكرة اعالن بالن�صر

             يف  الدعوى 2017/153  ا�صتئناف تظلم جتاري    
االقامة مبا  الك�سى كوروتاييف  جمهول حمل   -1 امل�ستاأنف �سده/  اىل 
وميثله:عبداللطيف  م.م.ح  انرتنا�سونال  هلني  �سركة   / امل�ستاأنف  ان 
حممد اأبوبكر احمد احلمادي  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 

2017/181 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق 2017/10/4 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/3151  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  وال�سفر  لل�سياحة  �سايف  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأق��ام  عليك  كاملا قد  باالبريكا  التنفيذ/ايليونور  ان طالب  االقامة مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)47758.66( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )3544( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2592  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- تيواري لالن�ساءات �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/���س��اج��و اح��م��د ج���الل ال��دي��ن ق��د اأق�����ام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )9496.43(
مبلغ )895( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6432  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول  اىل املدعي عليه / 1-فلوريد ايدنتيتي للدعاية واالع��الن 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ب��ريا  ارنكو  /جو�سفينا  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
وتذكرة  دره���م(   20364( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ع���ودة مب��ب��ل��غ   وق���دره )3000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب املحاماة 
اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    mb174632797ae:ال�سكوى رق��م 
املوافق 2017/9/21 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5753  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سكان تيك مارين واخلدمات الكهروميكانيكية جمهول حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  االقامة مبا ان املدعي /�ساهيد مية قد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )18654 درهم( وتذكرة عودة مببلغ   وقدره )2000 
ال�سكوى:MB174641872AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/9/13 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
م�سلمو بورما يواجهون بال�سواطري جي�سا حديثا 

���س��ار فرتة  ال��وح��ل بعدما  ل��وث��ه  ���س��ريت  ت��ي  وي��رت��دي قمي�س  العينني، 
طويلة من خميمه للتدريب يف �سمال بورما، ان القيادة طلبت منا اأال 
ي�سري اىل  الدين وهو  واو�سح عالء  االإ�سالم.  ندافع عن  واننا  نخاف، 
كوخ كانت ت�سكن فيه زوجته واوالده، وبلغه لتوه يف كوك�س ب��ازار، قلت 
لهم انني �ساأبحث عن الطعام يف خميم لالجئني يف بنغالد�س املجاورة، 

ومل اأعد.
بالكاد  ك��ان  ال��ذي  لالنقاذ”  الروهينغي  اراك���ان  جي�س  متمردي  ان  اإال 
معروفا قبل املوجة االوىل من الهجمات التي �سنها يف اكتوبر 2016، 

قد ا�سبحوا اكرث احرتافا يف االأ�سهر االأخرية.
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي، م��ن خ��الل ن�سر  ب��ات��وا خ���رباء يف �سبكات  فقد 
ا�سرطة فيديو وبيانات نفي لالتهامات التي يوجهها اجلي�س البورمي، 

خم�سة  ام�سى  ان��ه  يو�سح  الدين  ع��الء  ان  اإال  الروهينغا.  من  ارهابيا 
ا�سهر يف “مع�سكر تدريب” جلي�س اراكان الروهينغي لالإنقاذ املعروف 
ال�سالح  انها حملت  املجموعة  اليقني. وتقول هذه  با�سم حركة  حمليا 
ع�سرات  فمنذ  امل�سلمة.  الروهينغا  الأقلية  املنتهكة  احلقوق  عن  للدفاع 
�سخ�س،  امل��ل��ي��ون  ع��دي��ده��ا  يبلغ  ال��ت��ي  االأق��ل��ي��ة  ه��ذه  تتعر�س  ال�سنني، 

للتمييز يف بورما املوؤلفة من اكرثية بوذية.
النار  وقد تعلم عالء الدين زرع عبوات نا�سفة يدوية ال�سنع واط��الق 

من ا�سلحة اوتوماتيكية، م�ستخدما اال�سلحة القليلة املخزنة.
لكنه ا�سطر، عندما حان اوان الهجوم، اىل الت�سلح ب�سكني ب�سيط، الأن 
هدف املتمردين هو اال�ستيالء على اكرب عدد من امل�سد�سات من مراكز 
ال�سرطة التي تتعر�س للهجوم. وا�ساف عالء الدين، النحيف، املحمر 

••كوك�س بازار-اأ ف ب:

بني االعداد الغفرية للروهينغا الذين يجتازون حدود بورما ويتوجهون 
اىل بنغالد�س، عدد كبري من ال�سبان الذين هرب بع�سهم من �سفوف 
بوا�سطة  ح��دي��ث  جي�س  ق��ت��ال  م��ن  ي��اأ���س��ه��م  ع��ن  م��ع��رب��ني  الروهينيجا 

ال�سواطري.
واكد اأحد هوؤالء الفارين الذي طلب التعريف به با�سم عالء الدين، ان 
االأ�سلحة التي ميتلكها امل�سلمون �سئيلة جدا، م�سريا اىل الفارق الكبري 
على �سعيد املعدات. وا�ساف الجىء اآخر فار يف ال�سابعة والع�سرين من 
عمره، وهو اأب الأربعة اطفال، “مل نكن منتلك �سوى ع�سي و�سواطري 

وم�سد�سني حلواىل مئة متطوع«.
اال ان امل�سلمني متكنوا من تن�سيق هجمات على ع�سرات املواقع احلدودية 

البورمية منذ 25 اغ�سط�س، جمهزين ب�سواطري ب�سيطة و�سكاكني.
 370 منهم  قتيل   400 بلغت  احل�سيلة  ان  ال��ب��ورم��ي  اجلي�س  وذك��ر 

على ح�سابهم الر�سمي على تويرت. وا�ستخدموا اي�سا متفجرات يدوية 
ال�سنع ملنع ار�سال تعزيزات بعد هجمات اأواخر اغ�سط�س. وقال انطوين 
دايفي�س، اخلبري على �سعيد اجليو�س وحركات التمرد يف اآ�سيا، ان جي�س 
اراكان الروهينغي لالنقاذ قد ح�سن كثريا قدرته على تن�سيق العمليات، 

مقارنة بالهجمات الكبرية االأخرية للمجموعة، يف اكتوبر 2016.
وا�ساف باتوا قادرين على ح�سد عدد اكرب من املقاتلني.

اإال انه من ال�سعوبة مبكان حتديد عدد مقاتلي جي�س اراكان الروهينغي 
لالإنقاذ وقدرتهم على مواجهة اجلي�س البورمي القوي، الذي تخ�س�س 
له ميزانية مهمة %4،5 من اجمايل الناجت املحلي، اي ما يفوق ثالث 
مرات ما تخ�س�سه تايلندا املجاورة للميزانية الع�سكرية التي تعد مع 

ذلك كبرية على املدى البعيد.
واأ�سار تقرير حديث ملنظمة جمموعة االزمات الدولية غري احلكومية، 
اثرياء مهاجرين من  ان  وق��ادة، اىل  ا�ستند اىل مقابالت مع مقاتلني 

الروهينغا يف ال�سعودية، ميولون احلركة.

•• الفجر - تون�س - خا�س
اأم�س  ال�سب�سي  قايد  الباجي  التون�سي  الرئي�س  اّكــد     
رغم  تون�س  يف  القت�سادي  الو�سع  �سعوبة  الأربــعــاء، 
الو�سع  اّن  واأو�ــســح  املــوؤ�ــســرات.    يف  الن�سبي  التح�سن 
بع�س  يف  امل�سّطة  املطلبية  عليه  تطغى  الجتماعي 
الأحيان رغم اأّن املطالبة بتح�سني ظروف العي�س الكرمي 

هي حّق ين�سجم مع املبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان. 
  وقال ال�سب�سي يف حوار له مع جريدة ال�سحافة املحلية، 
مل  الأحــزاب  واأّن  ومفّتت،  منفلت  ال�سيا�سي  الو�سع  اأن 
الأدنى  احلّد  للبالد  ُيوؤّمن  م�سرتك  قا�سم  على  جتتمع 
ال�سروري  ال�سرط  ميثل  الذي  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  من 
ل�ستمرار الدولة وحتقيق التنمية والقيام بالإ�سالحات 

الكربى ال�سرورية.

تقييم املنظومة ال�سيا�سية
لتقييم  ح���ان  ق��د  ال��وق��ت  اأّن  واأّك�����د 
احلالية  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل���ن���ظ���وم���ة 
املطبات  نقائ�سها وجت��اوز  وت��دارك 
ال��ت��ي ت�����س��ّم��ن��ه��ا ال��د���س��ت��ور، ح�سب 

ت�سريحه.
تون�س  اّن  اّك���د  ال�سياق،  ه��ذا  ويف     
�ساّذ  �سيا�سي  نظام  �سوء  يف  تعي�س 
ا�ستقاللية  على  احل��ر���س  م��ن  فيه 
عمل املوؤ�س�سات حد التعطل وال�سلل، 
وفيه كذلك من اإفراد بع�س الهيئات 
امل�ستقلة ب�سالحيات ا�ستثنائّية حّد 
التغّول على الدولة وعلى املوؤ�س�سات 
جمل�س  فيها  مبا  ذاتها  الد�ستورية 
ال�سلطة  ���س��اح��ب  ال�����س��ع��ب  ن�����واب 

االأ�سلية، وفق تقديره.
رق��اب��ة على  اأّي  غ��ي��اب  انتقد     كما 
اال�ستقاللية  بتعّلة  الهيئات  عمل 
ال�سيادية  امل���وؤ����س�������س���ات  ل���ت���ت���ح���ّول 
كمجل�س نواب ال�سعب جمرد اأجهزة 
وهو  الهيئات  ه��ذه  ق���رارات  لتزكية 
ما اعتربه �سرب ملبداأ ف�سل ال�سلط 
لها مثيال على حد  وبدعة ال جند 

تعبريه.
اإّن���ه من  التون�سي  الرئي�س     وق��ال 
النظام  النظر يف  اع���ادة  ال�����س��روري 
غري  الأّن��ه  حاليا،  املعتمد  ال�سيا�سي 
ت�سريحه،  ح�سب  لال�ستمرار  قابل 
معتربا اأّن النظام ال�سيا�سي املعتمد 
يكاد،  اأو  احل��ك��وم��ي  العمل  ���س��ّل  ق��د 
ي�ساعد  ال  ال��ه��ج��ني  ط��اب��ع��ه  واأّن 
يف  بواجباتها  القيام  على  احلكومة 

ت�سيري الدولة.
اإع�����ادة  واأ�����س����ار اىل ان����ه ال ب����ّد م���ن 

الفكرية  قناعته  �سميم  ِم���ْن  ف��ه��و 
مبداأ  ذل��ك  اإىل  “وهو  وال�سيا�سية 
د����س���ت���وري وج����ب ع���ل���ّي اي���ج���اد كّل 
الواقع  اىل  انفاذه  اأج��ل  ِم��ْن  ال�سّبل 

املعي�س” ح�سب قوله.

الفر�سة الخرية
   هذا و�سّدد الرئي�س التون�سي، على 
فر�سة  ميّثل  ال���وزاري  التحوير  اّن 
االأم����ل االخ����رية ل��و���س��ع االم����ور يف 
ال�سلوك  ع���ن  واالب���ت���ع���اد  ن�����س��اب��ه��ا 
اأ�سبح  االن���ق���اذ  اّن  م���ربزا  امل��غ��ام��ر، 
م�ساألة حياة اأو موت، داعيا اجلميع 
متطلبات  وف������ق  ال���ت�������س���رف  اىل 

املرحلة.
   واعترب اأّن الواقع والو�سع احلايل 
اأ�سمل  وزاري�������ا  حت���وي���را  ي��ف��رت���س 
���س��ّد ال�سغورات  واأع��م��ق م��ن جم���ّرد 
�سرورة  على  م�سّددا  احلكومة،  يف 
جت��ان�����س ال��ف��ري��ق احل��ك��وم��ي لدرء 
الدولة  وج��ود  تهدد  التي  املخاطر 

ولتجاوز �سلل العمل احلكومي. 
احلكومة  ل��رئ��ي�����س  ت��ق��ي��ي��م  ويف     
يو�سف ال�ساهد، قال قائد ال�سب�سي، 
�ساب  رئي�س حكومة  ال�ساهد هو  اإّن 
وط��م��وح وع��ل��ى درج���ة م��ن الكفاءة 
فريق  اختيار  بح�سن  مطالب  لكنه 
متجان�س ي�سهل عليه حتقيق ما هو 

مطلوب منه.
   وت���اب���ع ه����ذه احل��ك��وم��ة وغريها 
هدف  اعينها  ن�سب  ت�سع  ان  يجب 
اخلروج بتون�س من و�سعية االأزمة 
الأّنه من دون ذلك لن يكون مبقدور 

الدولة اأن ت�ستمر.

الّنظر يف كّل هذه االأ�سياء، َبْدًءا من 
طبيعة النظام ال�ّسيا�سي الذي ي�سود 
��ٌل وغ���ري قابل  االج��م��اع ب��اأّن��ه ُم��َع��طَّ
لال�ستمرار، ومرورا مبا يف الد�ستور 
املمار�سة  ك�����س��ف��ت��ه��ا  ن��ق��ائ�����س  م����ن 
اّلتي  ال��ه��ي��ئ��ات  ه���ذه  اىل  وو����س���وال 

تَهّدد متا�سك الدولة ووجودها.

امل�ساحلة والو�سطية
امل�ساحلة  م�������س���ال���ة  وب���خ�������س���و����س 
قائد  ال����ب����اج����ي  ق������ال  ال����وط����ن����ي����ة، 
امل�ساحلة  يخاف  من  اإّن  ال�سب�سي، 
باملغاالة  اإّم����ا  تعطيلها  اإىل  ي�سعى 
ولكن  وتف�سيال  جملة  برف�سها  اأو 
يقيني اأنه لن يكون هناك م�ستقبل 
م�ساحلة  دون  من  لتون�س  م�ستقر 
وُيح�سب ويبقى  ُح�سب  �ساملة، وما 
يف ال��ت��اري��خ ه���و ت��ل��ك ال���ق���درة على 
البغ�ساء  ع��ن  وال��ت��ع��ايل  ال��ت�����س��ام��ح 

وجتاوز اجلراحات.
   واع��ت��رب ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����س��ي، اإّن 
للجميع  دوم��ا  ات�سعت  تون�س  رب��وع 

التاّمة بني اجلن�سني هي ِمْن �سميم 
�سالحياته الد�ستورية.

حتقيق  ان  ال�����س��ب�����س��ي  واأ�����س����اف     
تكري�س  هي  اجلن�سني  بني  امل�ساواة 
مل���ب���داأ د���س��ت��وري ال ُل��ْب�����س ف��ي��ه وهو 
املواطنة  ال��ت��اّم��ة يف  امل�����س��اواة  م��ب��داأ 
اإثارة  واجبي  وِم��ْن  املواطنني  وب��ني 
ك���ّل ال�����س��وائ��ب ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي ال 
هذا  م��ع  ت��ت�����س��ارب  ه��ي  اأو  تن�سجم 
امل���ب���داأ ال��د���س��ت��وري وال����ذي ه��و حّق 

اأ�سا�سي ِمْن حقوق االن�سان.
   و�سرح ان��ه ال يقدم ف��ت��اوى، وانه 
يطرح فقط مبادرات مدنية ولي�ست 
فقهية، معتربا اأن تنزيل امل�ساألة يف 
اإطار ديني هو هروب من املحاججة 

املدنية.
    واأ�سار اىل ان االطراف املعار�سة 
ل��ه��ذه امل��ب��ادئ ه��ي اأط����راف تتخّفى 
موؤكدا  ال��دي��ن��ي��ة،  ال��ت��اأوي��الت  وراء 
التاّمة  امل�����س��اواة  مب��ب��داأ  امي��ان��ه  ان 
لتغرّيات  يخ�سع  ال  اجلن�سني  ب��ني 
مبطّباتها  ي���ت���اأّث���ر  وال  ال�����س��ي��ا���س��ة 

و�سنحققها  امل�ساحلة  ه��ذه  نحقق 
باأذن اهلل قريبا.

تدخل  ح����ول  �����س����وؤال  ع��ل��ى  وردا     
ه��ي��ئ��ة احلقيقة  ع��م��ل  ال��رئ��ا���س��ة يف 
قائد  ال���ب���اج���ي  �����س����ّدد  وال����ك����رام����ة، 
العدالة  م�����س��ار  اأّن  ع��ل��ى  ال�سب�سي 
االنتقالية لي�س حكرا على اأحد وال 
وجود الأي جهة متتلك لوحدها حق 
االنتقالية  جت�سيدها...فالعدالة 
واحدة ولكن اأدوات تنفيذها متعددة 

وفق تعبريه.

التحالف مع النه�سة
   وحول حتالفه مع حركة النه�سة، 
ق����ال ال���ب���اج���ي ق���ائ���د ال�����س��ب�����س��ي اإن 

وحلظات الغ�سب واحلقد والرغبة 
ومتثل  حم�������دودة  ف��ي��ه��ا  ال����ث����اأر  يف 
ولي�س  تون�س  ت��اري��خ  يف  اال�ستثناء 

القاعدة.
االحتجاجات  ق����ائ����ال:  وت����اب����ع     
تكّثف  حلظات  تون�س  يف  وال��ث��ورات 
الغ�سب واملطالب ثم تنتهي وتزول 
التون�سي  عي�س  من��ط  لي�ست  وه��ي 
وال ن���دري - ب��ل ن��ح��ن ن����دري- من 
الثورية  الو�سفات  اأي��ن ج��اءت ه��ذه 
حملتها  فقد  واحل��ق��دي��ة  وال��ث��اأري��ة 
امل�������س���اري���ع ال�����س��ي��ا���س��ي��ة امل��غ��ال��ي��ة يف 
امل��ت��ط��رف ميينا وي�����س��ارا... ف��ك��ره��ا 
واأفك�����ار  ال��و���س��������������ط  اأر�������س  ن��ح��ن 
ال��و���س�����������������ط وال��ت�����س��ام��ح وق���درن���ا اأن 

ي���ك���ون حاّل  ال����دخ����ول يف حت���ال���ف 
للم�ساكل املطروحة اأو على االأقل ال 
يزيدها تعقيدا، معتربا اأّن النه�سة 
اإىل  باالإ�سافة  لذلك  جاهزة  كانت 

اأحزاب اأخرى.
قبلت  ال��ن��ه�����س��ة  اأّن  اإىل  واأ������س�����ار 
التحالف ولكن لي�س ب�سروطها، مع 
خانة  اإىل  جلبها  يف  امل�ساهمة  اأم���ل 
اأخطاأنا  اأّن���ن���ا  ي��ب��دو  ول��ك��ن  امل��دن��ي��ة 

التقييم، على حّد تعبريه.

امل�ساواة التامة
التامة  امل���������س����اواة  وب��خ�����س��و���س     
ب��ني ال��رج��ل وامل�����راأة، ق���ال الرئي�س 
امل�ساواة  م�ساألة  ط��رح  ان  التون�سي 

التحالف مع النه�سة فر�سته نتائج 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي مل مت��ّك��ن حزب 
النداء من االأغلبية التي متّكنه من 

ت�سكيل احلكومة مبفرده.
القيام  ق��ب��ل  اإّن����ه  ال�سب�سي  وق���ال     
بهذه اخلطوة بحث طويال يف حدود 
االآجال الد�ستورية عن اأحزاب ت�سبه 
النداء يف ت�سوراتها وروؤيتها للدولة 
اأّن هذه االأحزاب  واملجتمع، معتربا 
التي ت�سّنف باملدنية مل تكن متتلك 
وعيا �سيا�سيا بدقة املرحلة والتقاط 
الفر�سة من اأجل �سّد الطريق اأمام 
من كان ي�سعى على الدوام اإىل �سكل 

من اأ�سكال الردة املجتمعية.
اأّن الو�سع الدقيق حّتم      واأو�سح 

اعرتافات الباجي  بخ�سو�س النه�سة ال�سب�سي يطلق النار على النظام ال�سيا�سي املعتمد يف تون�س

طرح مبادرة امل�ساواة بني اجلن�سني هي من �سالحياتي الد�ستوريةاأردنا ادخال النه�سة اىل خانة املدنية ويبدو اأننا اأخطاأنا التقييم

خالد قدور على راأ�س وزارة ال�سناعة والطاقة عبد الكرمي الزبيدي على راأ�س وزارة الدفاع وزير الداخلية اجلديد

اخريا التحوير الوزاري يف تون�س

اأكد �سعوبة الو�سع القت�سادي: 

ال�سب�سي: النظام ال�سيا�سي احلايل يف تون�س �ساّذ...!
التحوير الوزاري ميّثل فر�سة الأمل الخرية لو�سع الأمور يف ن�سابها

ر�سمّيا: القائمة االإ�سمّية حلكومة ال�ساهد اجلديدة

الو�سفات الثورية والثاأرية حملتها امل�ساريع ال�سيا�سية املغالية يف فكرها املتطرف ميينا وي�سارا
ال م�ستقبل م�ستقر لتون�س من دون م�ساحلة �ساملة

•• الفجر – تون�س - خا�س
اأع������ل������ن رئ����ي���������س احل���ك���وم���ة 
ال�ساهد،  ي��و���س��ف  التون�سية 
اأم�����س االأرب���ع���اء، ع��ن تركيبة 
بعد  اجل������دي������دة  ح���ك���وم���ت���ه 
ال���ت���ح���وي���ر ال����������وزاري ال����ذي 

اأجراه وهي كالتايل:
لطفي  ال���داخ���ل���ي���ة:  وزي������ر   

براهم
وزي���ر ال���دف���اع: ع��ب��د الكرمي 

الزبيدي
وزير املالية: ر�سا �سلغوم

والتعاون  اال���س��ت��ث��م��ار  وزي����ر 
الدويل: زياد العذاري

وزي������ر ال���رتب���ي���ة: ح�����امت بن 
�سامل

وزير ال�سحة: �سليم �ساكر
والتكوين  ال��ت�����س��غ��ي��ل  وزي�����ر 

املهني: فوزي عبد الرحمان
وزير النقل: ر�سوان عيارة

وزارة اأمالك الدولة: مربوك 
كور�سيد

واملوؤ�س�سات  ال�سناعة  وزي���ر 
عماد  واملتو�سطة:  ال�سغرى 

احلمامي

وزارة التجارة: عمر الباهي
وزي��������ر ال����ط����اق����ة وامل����ن����اج����م 
امل��ت��ج��ددة: خالد  وال��ط��اق��ات 

قدور
الوزير لدى رئي�س احلكومة 
اال�سالحات  مبتابعة  مكلف 

الكربى: توفيق الراجحي
كّتاب الدولة

ك�����ات�����ب دول���������ة ل�������دى وزي������ر 
اخل���ارج���ي���ة مكلف  ال�������س���وؤون 
االقت�سادية:  بالدبلوما�سية 

مكلف  االجتماعية  ال�����س��وؤون 
ب����ال����ه����ج����رة وال���ت���ون�������س���ي���ني 

باخلارج: عادل اجلربوعي
ك����ات����ب دول�������ة ل������دى وزي������رة 
وال��ري��ا���س��ة مكلف  ال�����س��ب��اب 
القدو�س  ع���ب���د  ب���ال�������س���ب���اب: 

ال�سعداوي
التحوير  ان  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
من  ك��ل  ي�سمل  مل  ال������وزاري 
ال�سوؤون  ووزي��ر  العدل  وزي��ر 
ال�سباب  ووزي�����رة  اخل��ارج��ي��ة 

حامت �سهر الدين الفرجاين
ك�����ات�����ب دول���������ة ل�������دى وزي������ر 

ال�سناعة: �سليم الفرياين
كاتب دولة لدى وزير التجارة 
اخلارجية:  بالتجارة  مكلف 

ه�سام بن اأحمد
ك��ات��ب��ة ال����دول����ة ل����دى وزي���ر 

ال�سحة: �سنية بال�سيخ
ك��ات��ب��ة ال����دول����ة ل����دى وزي���ر 

النقل: �سارة رجب
ك���ات���ب ال����دول����ة ل�����دى وزي����ر 

والريا�سة ووزيرة ال�سياحة.
التقى  ق����د  ال�������س���اه���د  وك������ان 
الباجي  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
اأم�س  ال�����س��ب�����س��ي ظ��ه��ر  ق��ائ��د 
قرطاج  ب��ق�����س��ر  االأرب������ع������اء، 
باملنا�سبة  ع���ل���ي���ه  وع����ر�����س 
املقرتحة  احل��ك��وم��ة  تركيبة 
بعد التحوير الوزاري ليعلن 
اإث������ر هذا  ال�������س���اه���د ر���س��م��ي��ا 
اللقاء عن الرتكيبة اجلديدة 

للحكومة.
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 1514
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد �سوقي عبداهلل خليل ، ميني  اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة التجارية امل�سماة / كافترييا 
ركن اخلفايف ، رخ�سة رقم 719331  وذلك اىل ال�سيد/ �سلمان عبداهلل يو�سف عبداهلل 
الدرمكي - اإماراتي اجلن�سية  - تعديالت اخرى : مت تغري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة 

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

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1513

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سوخجيندر �سينغ باخ�سي�س �سينغ ، هندي  اجلن�سية 
جاجنا  ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
برا�ساد با�سكوتا- نيبايل اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة / �ساحية مويلح للمقاوالت الفنية 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )724641( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست   -

االقت�سادية بال�سارقة   - تعديالت اخرى : ال يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1511

البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  فلبيني    ، كروز  تان  جاكي  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة/ هازل دال كروز ري�س - فلبينية 
مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  النهدة(  بوابة  )كافترييا  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية 

رخ�سة رقم )537490( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة. 
تعديالت اخرى : ال يوجد. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد   

عن طريق الن�صر 
يف الق�صية التنفيذية رقم  2004/202 راأ�س اخليمة 

رقم  وثيقة  العقار  بيع  التنفيذ عن  دائ��رة   - االبتدائية  راأ���س اخليمة  تعلن حممكة 
ب��را���س اخليمة  1986/708 وه��ي ع��ب��ارة م��ن )ارب��ع��ة بيوت + خم��زن( مبنطقة دف��ان 
والقيمة التقديرية للعقار )1500000 درهم( مليون وخم�سمائة الف درهم والعائدة 
حممد  امل��رح��وم  2-ورث���ة  ال��واح��دي  علي  حممد  اوالد   -1/ عليه  للمحكوم  ملكيتها 
بتاريخ  التجاري وذلك  دبي  بنك   / له  املحكوم  العلني ل�سالح  باملزاد  الواحدي  علي 
2017/9/19 يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا ، علما بان قيمة التاأمني 20% تدفع 
نقدا - فعلى من يرغب باال�سرتاك او االعرتا�س او االطالع مراجعة دائرة التنفيذ 

اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.
رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني 

عن طريق الن�صر 
يف الق�صية التنفيذية رقم  2015/719 راأ�س اخليمة 

تعلن حممكة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع منقوالت 
للمنقوالت  التقديرية   والقيمة  العلني  ب��امل��زاد   - ال���دويل  ال�سنو  مركز 
)3500 درهم( ثالثة االف وخم�سمائة درهم بتاريخ 2017/9/19 وذلك يف 
امتام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا ، علما بان قيمة التاأمني 10% تدفع نقدا 

وذلك  ل�سالح املحكوم لها / هيئة راأ�س اخليمة لال�ستثمار.   
دائرة  االط���الع مراجعة  او  االع��رتا���س  او  ب��اال���س��رتاك  م��ن يرغب  فعلى 

التنفيذ اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اإعالن عن بيع �صفينة باملزاد العلني 

عن طريق الن�صر 
يف الق�صية التنفيذية رقم  2016/777 راأ�س اخليمة 

 ARINA( تعلن حممكة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع  �سفينة ارينا دلرب
 : ال�سفينة  رقم   / بنما   ، ال�سفينة  علم   /1983  : ال�سنع  امريكا/�سنة  ال�سنع  بلد   )DILBER
8107713/ طول ال�سفينة : 53.9 مرت /حمولة ال�سفينة : 1264 وقيمة ال�سفينة املذكور موا�سفاتها  

اعاله تقدر بقيمة )1200000( مليون ومئتا الف درهم فقط ال غري 
والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه / ارينا اوف �سور )جي ال تي( باملزاد العلني ل�سالح املحكوم له/ 
ميناء اجلزيرة والعائد مبنطقة راأ�س اخليمة اجلزيرة احلمراء بتاريخ 2017/9/19 وذلك يف متام 

ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا ، علما باأن قيمة التاأمني 10% تدفع نقدا. 
فعلى من يرغب باال�سرتاك او االعرتا�س او االطالع مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�سمي 

وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني 

عن طريق الن�صر 
يف الق�صية التنفيذية رقم  2017/123 اإنابة ق�صائية 

ملكيتها  عائدة  بيع طائرة  التنفيذ عن  دائ��رة   - االبتدائية  اخليمة  راأ���س  تعلن حممكة 
ل�سركة التطوير العربية للتجارة واالن�ساءات املحدودة - باملزاد العلني حيث ان الطائرة 
B737 رقم الت�سجيل A6ZYA والقيمة  حتمل رقم الت�سل�سل )21926( نوع 200 
التقديرية للطائرة )2500000 درهم( اثنان مليون وخم�سمائة الف درهم ال غري ، بتاريخ 
2017/9/19 وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا ، علما بان قيمة التاأمني 10% تدفع 

نقدا وذلك ل�سالح املحكوم له / موؤ�س�سة طريان الدولفني. 
فعلى من يرغب باال�سرتاك او االعرتا�س او االطالع مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام 

الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني 

عن طريق الن�صر 
يف الق�صية التنفيذية رقم  2016/162  اإنابة ق�صائية 

تعلن حممكة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع املنقوالت العائدة 
ملكيتها للمحكوم عليها / دبي بلوك�س ذ م م  الوارد يف التقرير املوؤرخ 2016/3/23 
باملزاد العلني بناء على االنابة ال��واردة الينا من حمكمة دبي االبتدائية ل�سالح 
املحكوم له / ماجد احمد حممد احمد الهرموزي وذلك يف متام ال�ساعة الثانية 
ع�سر املوافق 2017/9/19 علما بان التاأمني 10% تدفع نقدا والقيمة التقديرية 

للمنقوالت )6190000( درهم �ستة مليون ومائة وت�سعون الف درهم  
التنفيذ  دائ��رة  االط��الع مراجعة  او  او االعرتا�س  باال�سرتاك  فعلى من يرغب 

اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 

عن طريق الن�صر 
يف الق�صية التنفيذية رقم  2016/568  راأ�س اخليمة 

تعلن حممكة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع  جميع االأمالك امل�سجلة با�سم مورث 
GG مب�ساحة 55 مرت  اخل�سوم باملزاد العلني وهي كالتايل 1- �سقة ا�ستديو)احلمراء( رقم - 010 
مربع بقيمة تقديرية )280000 درهم( 2- �سقة �ستديو )احلمراء( رقم H-G308 مب�ساحة 55 مرت 
مربع بقيمة تقديرية )280000 درهم(  3-�سقة ا�ستديو )احلمراء( رقم 802 رويال بريز 2 مب�ساحة 
41.91 مرت مربع بقيمة تقديره )300000 درهم( 4-�سقة )احلمراء( رقم GG-403 مب�ساحة 107 
مرت مربع بقيمة تقديرية )490000 درهم( باملزاد العلني يف راأ�س اخليمة - منطقة اجلزيرة احلمراء 
املدعيات  املمثلة يف جميع ورثة  رئي�سي  زاده  والعائدة ملكيتها لرتكة مرت�سى حممد ح�سن هادي   ،
واملدعي عليها بتاريخ 2017/9/19 وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا ،  علما بان قيمة التاأمني 
20% تدفع نقدا.  فعلى من يرغب باال�سرتاك او االعرتا�س او االطالع مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء 

الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 

عن طريق الن�صر 
يف الق�صية التنفيذية رقم  2017/607 راأ�س اخليمة 

خالية  ار���س  قطعة  بيع   ع��ن  التنفيذ  دائ���رة   - االبتدائية  اخليمة  راأ����س  حممكة  تعلن 
 )39998196( لالأر�س  التقديرية  والقيمة  مربع  مرت   64722 مب�ساحة  حتمل  مبنطقة 
ت�سع وثالثون مليون وت�سعمائة وثمان وت�سعون الف ومائة و�ست وت�سعون درهم يف احلكم 
235/2016 تركات والعائدة ملكيتها لورثة املرحوم �سعيد ابراهيم علي املزروعي يف  املزاد 
قيمة  بان  ، علما  الثانية ع�سر ظهرا  ال�ساعة  وذلك يف متام  بتاريخ 2017/9/19  العلني 

التاأمني 20% تدفع نقدا 
فعلى من يرغب باال�سرتاك او االعرتا�س او االطالع مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام 

الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة
رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 

عن طريق الن�صر 
يف الق�صية التنفيذية رقم  2016/675 راأ�س اخليمة 

انتقال )ملكية  �سقة  بيع  ع��ن  التنفيذ  دائ���رة   - االبتدائية  اخليمة  راأ����س  حممكة   تعلن 
05210 /2014  العقار رقم 07 بالطابق رقم 1- باملبنى رقم GF باملنطقة رقم 602 رقم 
االر�س 602011243 يف اجلزيرة احلمراء( وتقدر قيمتها )750000( �سبعمائة وخم�سون 
باملزاد  �سيد �سادق علي  �سيد �سابر علي   / عليه  للمحكوم  والعائدة ملكيتها  درهم  الف 
ال�ساعة  مت��ام  يف  وذل��ك   2017/9/19 املتحد  العربي  البنك  ل��ه/  املحكوم  ل�سالح  العلني 

الثانية ع�سر ظهرا ، علما بان قيمة التاأمني 20% تدفع نقدا  
فعلى من يرغب باال�سرتاك او االعرتا�س او االطالع مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام 

الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 

عن طريق الن�صر 
يف الق�صية التنفيذية رقم  2004/202 راأ�س اخليمة 

تعلن حممكة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع العقار  وثيقة رقم 1974/677 
مبنى مكون من طابقني )الدور االر�سي يحتوي على عدد 2 دكان والطابق االول يحتوي 
على غرفتني وحمامني ومطبخ( مبنطقة ال�سوق براأ�س اخليمة والقيمة التقديرية للعقار 
)600000 درهم( �ستمائة الف درهم والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه / 1- اوالد حممد علي 
العلني ل�سالح املحكوم له / بنك  الواحدي 2-ورث��ة املرحوم حممد علي الواحدي باملزاد 
دبي التجاري وذلك بتاريخ 2017/9/19 يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا ، علما بان قيمة 
التاأمني 20% تدفع نقدا - فعلى من يرغب باال�سرتاك او االعرتا�س او االطالع مراجعة 

دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 

عن طريق الن�صر 
يف الق�صية التنفيذية رقم  2016/901  راأ�س اخليمة 

تعلن حممكة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع اأعيان من ملكيات االرا�سي والبيوت 
باملزاد العلني ، وهي كالتايل : 1- وثيقة اثبات رقم )8928/1996 مبنطقة املعمورة / امل�ساحة 9584 
قدم مربع /القيمة 550000 درهم خم�سمائة وخم�سون الف درهم باملزاد العلني يف راأ�س اخليمة  2- 
رقم الوثيقة )15475/2004( بناء قدمي مبنطقة املعمورة /امل�ساحة 3600 قدم مربع �سكنية عبارة 
عن 3 بيوت /  القيمة 500000 درهم خم�سمائة الف درهم  - باملزاد العلني يف راأ�س اخلمية والعائدة 
ملكيتها للمورث عبدالرحمن حممد بتاريخ 2016/9/19 وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا،  

علما بان قيمة التاأمني 20% تدفع نقدا  
فعلى من يرغب باال�سرتاك او االعرتا�س او االطالع مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�سمي 

وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
    يف الق�صية رقم 2017/931 جتاري كلي 

املرفوعة من : امل�سرف املربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية 
بوكالة : منى ال�سباغ للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

�سد :1- يول �ستار للتجارة العامة - �س ذ م م - 2 - ناري�س �ساد هورام �سادهو رام �سارما �سار 
م م 5-�سركة  ذ  3- يوتام كومار نيماين هاري كي�سان نيما 4- مايفري انرتنا�سونال تريدجن - �س 
بلو�ساين للتجارة العامة - �س ذ م م 6-�سركة اوريجنل كمودتي للتجارة العامة - �س ذ م م  7- �سركة 
�سفاف البحر املتجارة - �س ذ م م  -  باال�سارة اىل كتاب حمكمة دبي املوؤرخ يف 2017/9/4 واملت�سمن 
تكليفي خبريا يف الق�سية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�سية 
املذكورة يوم اخلمي�س  املوافق 2017/9/14  ال�ساعة 11.00 �سباحا  وذلك على العنوان التايل: مكتب 
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- الهالل كابيتال- الطابق الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي الوطنية 
للتامني - مقابل ديرة �سيتي �سنرت- بور�سعيد هاتف 2999000-04 لذا ندعوكم للح�سور يف املوعد 

املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�ستندات ومذكرات
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�صر اجتماع خربة
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اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 

عن طريق الن�صر 
يف الق�صية التنفيذية رقم  2006/21 اإنابة ق�صائية    

ل�سيخ  العائدة ملكيتها  العقارات  بيع  التنفيذ عن  دائ��رة   - االبتدائية  راأ���س اخليمة  تعلن حممكة 
نا�سر ابراهيم القا�سمي وهي كالتي :-   

 

2017/9/19 يف متام  بتاريخ  وذل��ك  الوطني  دبي  االإم���ارات  بنك  له  املحكوم  ل�سالح  العلني  باملزاد 
ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا علما بان قيمة التاأمني 20% تدفع نقدا - فعلى من يرغب باال�سرتاك او 

االعرتا�س او االطالع مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة
رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

القيمة درهم
 1800000 درهم 

600000 درهم

وثيقة رقم
13293/2002 
8915/1996

رقم الق�سيمة
308040356 
308040354

الو�سف
اأر�س �سكنية جتارية 

�سكني جتاري 

الرقم
العقار االول 

العقار الثاين

املنطقة
راأ�س اخليمة املعريي�س 

راأ�س اخليمة املعري�س 
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 مذكرة اإعادة اعالن مدعي عليه بالن�صر

يف الدعوى  املدنية  رقم 2016/837  جزئي مدين  الفجرية
اىل املدعي عليها / لينجري�س كيليمو فريو - جمهول حمل االقامة 

الدعوى  اق���ام  ق��د   - اب��راه��ي��م  عبدالعزيز حممد   / امل��دع��ي  ب��ان  نعلمكم 
عليكم  ي��ت��وج��ب  ل���ذا   ، دره���م   10.000 مببلغ  للمطالبة  اع���اله  امل���ذك���ورة 
الفجرية االحتادية االبتدائية �سباح يوم االربعاء  احل�سور اىل حمكمة 
، ويف حالة  وم�ستندات  دف��اع  لديكم من  ما  لتقدمي   2017/9/13 املوافق 
عدم ح�سوركم او ار�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فان املحكمة �ستبا�سر 

االجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ : 2017/9/6  

مكتب اإدارة الدعوى        

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة الفجرية الحتادية البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/6073   

املنذر : بي ام دبليو البطحاء للتمويل م�ساهمة خا�سة 
بوكالة املحامي/ عبداحلكيم حبيب من�سور بن حرز 

املنذر اليه : فيك�س وي لالعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م  - العنوان : جمهول حمل 
قدره  والبالغ  ال�سيارة  قر�س  مبلغ  باقي  ب�سداد  نخطركم  موكلنا  عن  بالنيابة   - االقامة 
)316.244.95( درهم مرت�سة يف ذمتكم من  ا�سل مبلغ القر�س البالغ 326.529.25 درهم 
وم�ستحقة ال�سداد فيما يتعلق ب�سراء �سيارة )F10528i( ال �سي اي �سبورت )بي ام دبليو( 
اي��ام واال �سوف  �سبعة  املتبقي وق��دره 316.244.95 دره��م خالل  املبلغ  ب�سداد  . لذا نكلفكم 

ن�سطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية �سدكم مع ت�سمينكم الر�سوم وامل�ساريف. 
  الكاتب العدل
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   يف  الدعوى 2017/851  جتاري كلي    

�سد املدعي عليهم : عبا�س ر�سا ايرواين / هارينجتون للتجارة العامة - �س ذ م م /حممد ر�سا 
ايرواين/جميد عزت اله �سوكت لو/فرهنك علي اح�سان ر�سائي امريي 

املقامة من / بنك ملي ايران 
مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي االبتدائية حتت رقم : 2017/851  جتاري كلي 
املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون  انه مت ندبنا خبريا  م�سرفيا يف الدعوى  ، وحيث 
االثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�س اعمال اخلربة امام املحاكم ، ندعوكم حل�سور اجتماع خربة  او 
من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم اخلمي�س  
امل�ستندات  كافة  اح�سار  ويرجى منكم   ، �سباحا   11  :  30 ال�ساعة  املوافق 2017/9/14 يف متام 
املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع   - دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، 

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

 اجتماع خربة 
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 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
اعتماد اأحمد خمي�س فرج النقبي ، اجلن�سية : االإمارات  وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته البالغة 100% يف اال�سم التجاري �سالون نرج�س اخلور 
التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س   ، رج��ايل  حالقة  �سالون  الرخ�سة  ن�ساط   ، للحالقة 
 2012/12/13 بتاريخ  ال�سادر   625733 رقم  االقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهنية 
 ، ق�سوم  را�سد عبداهلل  ال�سيد/ عدنان  االقت�سادية بخورفكان. اىل  التنمية  دائرة  يف 
اجلن�سية : االإم��ارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�صة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : ايه اآند ايه خلدمات اإدارة الفعاليات - �س ذ م م 
القانوين  ال�سكل   - بردبي   - ب��رج خليفة   - خ��ان  زاده  ام��ري  1105 ملك  : مكتب  العنوان 
 : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  القيد  رق��م    755548  : الرخ�سة  رق��م  حم���دودة   م�سوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1221436
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2017/6/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/6/18 وعلى من 
�سهيله وم�ساركوه حما�سبون  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني  اأي اعرتا�س  لديه 
ت��ريازو املحدودة  - بردبي/برج خليفة -  العنوان : مكتب رقم )109( ملك  قانونيون  
واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-2369302  : فاك�س   04-2369301 هاتف  

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

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

ا�سم امل�سفي/�سهيله وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
خليفة   ب����ردب����ي/ب����رج   - امل�����ح�����دودة   ت�������ريازو  م���ل���ك   )109( رق�����م  م��ك��ت��ب   :  ال���ع���ن���وان 
التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-2369302  : ف��اك�����س   04-2369301 ه��ات��ف  
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية ايه اآند ايه 
خلدمات اإدارة الفعاليات - �س ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/6/18  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/6/18   وعلى 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده      

فى الدعوى رقم 2015/2253 تنفيذ جتاري
طالب التنفيذ : البنك العربي - �س م ع - �سركة م�ساهمة عامة اردنية 

عنوانه : بوكالة املحامي/ خالد حممد �سعيد بوج�سيم 
املنفذ �سده : �سعود بن عبدالعزيز بن حمد الق�سيبي  واآخرون 

عنوانه : بوكالة املحامي/ زياد كلداري وم�ساركوه 
انه يف يوم االحد  املوافق 2017/9/10 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأر�س وما عليها من 
بناء - رقم االر�س : 231 املنطقة : الثنية اخلام�سة : رقم البلدية : 459-393 - امل�ساحة : 989.35 مرت 

مربع - القيمة الكلية )8.000.000.00( درهم   - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 
فى الدعوى رقم  2015/1067  تنفيذ مدين 

طالب التنفيذ: �سركة �سي ا�س ات�س كيه دبي للمقاوالت - ذ م م - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي -  بردبي - عود ميثاء - �سارع ام هرير - 
بناية املخاوي - مكتب رقم 115 - خلف نادي الن�سر - بجانب بناية فالكون �سيتي  

املنفذ �سده : ات�س ام ايه اك�سيك املحدودة - واآخرون - عنوانه :  بوكالة املحامي / حيدر بن حيدر  
انه يف يوم االحد  املوافق 2017/9/10 ال�ساعة 5.00 م�ساءا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
)www.emiratesauction.ae( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 

وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 1- نوع العقار : �سقة - املنطقة :احلبيه الرابعة - رقم االر�س : 22 - رقم 
املبنى : -1 - ا�سم املبنى : برامودا فيوز - رقم الوحدة : 1006 - امل�ساحة 119.57 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���� )965.279.00( 
درهم   2- نوع العقار : �سقة - املنطقة :احلبيه الرابعة - رقم االر�س : 22 - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى : برمودا فيوز - رقم الوحدة 
: 906 - امل�ساحة 119.57 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���� )965.279.00( درهم  3- نوع العقار : �سقة - املنطقة :احلبيه الرابعة - 
رقم االر�س : 22 - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى : برمودا فيوز - رقم الوحدة : 311 - امل�ساحة 110.83 مرت مربع واملقدرة قيمتها 

ب���� )895.915.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2016/8506  عمايل  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- كوميكو �سوليو�سينز م.م.ح  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  �سودري  يا�سني  حممد  يا�سني  زي�سان 
بتاريخ 2017/5/16  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/زي�سان يا�سني حممد يا�سني 
�سودري بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )17999( درهم وبتذكرة العودة 
عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر وباملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف 
واعفت املدعي منها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

�سيا�سي  وج���ي���و  ج���غ���رايف  و����س���ع   -
القوة  كال�سني،  معّقد، مع جريان 
ال�ساعدة،  وال��ع��امل��ي��ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
ال��ت��ي ال ت��ري��د ان��ه��ي��ار ن��ظ��ام بيونغ 
يانغ، والقرب اجلغرايف من �سيول، 
مباليني  اجلنوبية  كوريا  عا�سمة 
���س��ك��ان��ه��ا، ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و خم�سني 
الكورية  احل�����دود  م���ن  ك��ي��ل��وم��رتا 
ال�سمالية، وبالتايل هدفا حمتمال 
الأع��م��ال ان��ت��ق��ام��ي��ة يف ح��ال��ة وقوع 

هجوم.
ال������راب������ح������ة  ال����������ورق����������ة  ه�����������ذه    
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة امل����زدوج����ة، متنح 
ك��ي��م ج���ون���غ-اأون ف��ر���س��ة الرتفيع 
يف امل�����زاد، م��ن اأج����ل االع�����رتاف به 
كقوة نووية، وبالتايل اإدامة نظامه 
اأ�سبح  الذي  الوراثي  الديكتاتوري 

ال ُيطال.

ترامب ي�ستعر�س ع�سالته
الفاعلني  ك��ي��م ج��م��ي��ع  ل��ق��د و���س��ع 
يف  االإقليمي  الب�سيكودرام  ه��ذا  يف 
امامها  مواجهة حاالت ال ميلكون 
فالواليات  ال�سيئة.  احللول  �سوى 
منذ  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي  اأوال،  امل���ت���ح���دة، 
نهاية احلرب العاملية الثانية، القوة 
املهيمنة واحلامية لهذا اجلزء من 
اآ�سيا، مرتبطة مبعاهدة مع اليابان 
بلدان  وه���م���ا  وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة، 
ال�سمالية،  مهددان من قبل كوريا 
ع�سكرية  قواعد  لها  ان  جانب  اىل 

هامة يف البلدين.
  م�������س���ت خ���م�������س���ة ع�������س���ر ع���ام���ا 
وال����والي����ات امل��ت��ح��دة حت�����اول دون 
الروؤ�ساء  العديد من  ج��دوى، عرب 
النووية  الق�سية  ح��ل  واالإدارات، 
ال�����س��م��ال��ي��ة. وق���د اعتمد  ال��ك��وري��ة 
دون����ال����د ت����رام����ب، ن���ظ���را مل���زاج���ه، 
م����وق����ف ال����ت����ح����دي: ������س�����رتون ما 
�سرتون ... ووجد يف كيم جونغ اأون 
ن�سخة طبق االأ�سل منه يف م�سرحة 

ال�سلطة اأو وهم ال�سلطة.
االأمريكي خمطئا  الرئي�س    وكان 
يف االل��ت��زام مب�سار غ��ري ق��ادر على 
�سمانه. فمنذ اأول تغريدة له “لن 
التي اأطلقها اأوائل يناير،  يحدث”، 
قبل اأن ي�سبح ر�سميا الرئي�س، اإثر 
للقارات  ع��اب��رة  ���س��واري��خ  اخ��ت��ب��ار 

ط��ب��ي��ع��ة ال���ن���ظ���ام. وق����د مت اح����راز 
اإال  ه��ذا االجت���اه،  التقدم يف  بع�س 
�ساللة  ثني  يف  تنجح  مل  بكني  ان 
ال�سالح  ه��ذا  عن  التخلي  عن  كيم 
ولي�س  ت���ع���ت���ربه،  ال�����ذي  ال����ن����ووي، 
تاأمني  ب��ول��ي�����س��ة  ���س��ب��ب،  دون  م���ن 
جميع  جريانها،  �سد  احل��ي��اة  على 

جريانها مبا يف ذلك ال�سني…
اليوم  ن��ف�����س��ه��ا  ال�������س���ني  وجت�����د     
انها  ي��ت��م��ث��ل يف  يف و���س��ع ح�����س��ا���س 
عمل  اأي  م��ع��ار���س��ة  اإىل  م�����س��ط��رة 
ع�����س��ك��ري اأم���ري���ك���ي ���س��د ن���ظ���ام ال 
يف  اأ�سا�سي  بيدق  ولكنه  ت�ست�سيغه، 

ا�سرتاتيجيتها االإقليمية.
ب������اأي ث���م���ن جتنب  ت���ري���د  ان���ه���ا     
اأولويتها  الأن  الع�سكرية،  املواجهة 
ه������ي ال����ت����ن����م����ي����ة االق����ت���������س����ادي����ة، 
على  ل���ل���ت���اأث���ري  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ت���ه���ا 
اآ�����س����ي����ا وم������ا وراءه����������ا م�����ن خ���الل 
ط��ري��ق احل��ري��ر اجل��دي��د، والطرد 
لالأمريكيني،  وال�سل�س  التدريجي 
التوترات  وتتعار�س   ... اآ�سيا  م��ن 
ال��ع�����س��ك��ري��ة م����ع ه�����ذه االأه�������داف 
انعقاد  ع�����س��ي��ة  وخ��ا���س��ة  ال��ث��الث��ة، 
ال�سيوعي  ل��ل��ح��زب  ك��ب��ري  م���وؤمت���ر 

ال�سيني يف اأكتوبر القادم.
املحتملني  ال���ه���دف���ني  وي��ت��ب��ق��ى     
وه��م��ا كوريا  ال�����س��م��ال��ي��ة،  ل��ك��وري��ا 
واليابان. ويخ�سى هذان  اجلنوبية 
ال���ب���ل���دان ع���دوان���ي���ة ك��ي��م ج���ون���غ - 
تت�سم  حت��رك��ات  اأي�����س��ا  ول��ك��ن  اأون، 
ب��االرجت��ال��ي��ة م��ن دون��ال��د ترامب. 
ان��ه��م ي��راق��ب��ون ع���ن ك��ث��ب املوقف 
االأمريكي -  و�سبق ان نّبهت كوريا 
ال  املتحدة  الواليات  ب��اأن  اجلنوبية 
اأن تقوم بعمل ع�سكري دون  ميكن 
اإذا  ي��وم  ك��ل  وتت�ساءل   - موافقتها 
التي  االأم��ري��ك��ي��ة  “املظلة”  ك��ان��ت 
ن�سف  م��ن  اأك����رث  م��ن��ذ  ب��ه��ا  تتمتع 

قرن، مازال لها معنى.
ال��ك��وري��ة متلك  االأزم����ة  اإن  اذن،     
ت�سكيل  ب��اإع��ادة  التعجيل  ام��ك��ان��ات 
�سرق  ���س��م��ال  يف  ج��ي��و���س��رتات��ي��ج��ي 
اآ���س��ي��ا. وامل��ج��ه��ول ال��وح��ي��د ه���و ما 
اأم  اإذا كان ذلك �سيتم عرب احل��رب 
 ... اإذا”  “اإال  ال�سهري  التعبري  ال، 
ب���ني يدي  اجل�����واب يف وا���س��ن��ط��ن، 

دونالد ترامب عدمي اخلربة.

م��وج��ه��ة ل���ل���رتاب االأم���ري���ك���ي، مل 
ي����ت����وق����ف ع������ن ر������س�����م اخل����ط����وط 
ا�سمها،  ُت��رتج��م  ال��ت��ي ال  احل��م��راء 

والتي كان عليه التخلي عنها.
وامام  اأغ�����س��ط�����س،  �سهر     وخ���الل 
ت�������س���اع���ف جت���������ارب ال���������س����واري����خ 
البال�ستية الكورية ال�سمالية، مربزة 
�سّعد  �سريعا،  تكنولوجيا  تقدما 
دونالد ترامب لهجته، ووعد، دون 
الكوريني  ج��رناالت��ه،  م��ع  الت�ساور 
ما  اإذا  والغ�سب  ب�النار  ال�سماليني 

وا�سلوا ت�سعيدهم.

حالة  ويف  ح��دوده��ا.  على  اأمريكية 
فاإن اجلنوب،  كوريا،  توحيد  اإع��ادة 
�سيكون  اقت�ساديا،  اأق��وى  الذي هو 
امل��ن��ت�����س��ر، اىل ج��ان��ب حت��ال��ف��ه مع 
ي�سكل  وه�����ذا  امل���ت���ح���دة،  ال����والي����ات 
كابو�سا لل�سني الراغبة يف ا�ستعادة 

هيمنتها يف اآ�سيا.
بكني  زعماء  يدفع  �سنوات،  منذ     
ق���ي���ادات ب��ي��ون��غ ي���ان���غ، ����س���واء كيم 
اأون،  كيم جونغ  ابنه  او  اي��ل  جونغ 
لالإ�سالحات  �سيني  م�سار  الّت��ب��اع 
عن  ال���ت���ن���ازل  دون  االق���ت�������س���ادي���ة 

مرتهنا  واأ�سبح  بهم  نف�سه  اأح��اط 
ل��ه��م ال ي��رغ��ب��ون يف خ��و���س حرب 
اإىل  ال���ع���ودة  ل��ه  و�ستجلب  ن���ووي���ة، 
بعدم  االت��ه��ام  �سهام  الدبلوما�سية 
اأوباما،  م��ن  اأف�����س��ل  بعمل  ال��ق��ي��ام 

العار!

ال�سني يف الفخ
ال�����س��ي��ن��ي��ة: اعتقد  ال���ورق���ة  ت��ب��ق��ى 
دون���ال���د ت���رام���ب ان���ه ح��ق��ق �سربة 
على  باحل�سول  مار�س  يف  عبقرية 
جني  ت�سي  ال�سيني  ال��زع��ي��م  وع��د 

   وا���س��ت��م��رت ال��ت��ج��ارب، ومل ن��ر ال 
ال��ن��ار وال ال��غ�����س��ب، واالأ�����س����واأ من 
ت��رام��ب، رد  اأن��ه بعد ت�سريح  ذل��ك 
ل��ل��دف��اع اجل�����رنال جيم�س  وزي�����ره 
بعد  �سحفي  ���س��وؤال  ع��ل��ى  ماتي�س 
اأن  اأ����س���ار ف��ي��ه اإىل  ب�����س��ع ���س��اع��ات، 
كوريا  يف  االأمريكية  القوات  و�سع 
اجلنوبية مل يتغري على االإطالق، 
يانغ  ب��ي��ون��غ  اىل  ر����س���ال���ة  م��وج��ه��ا 

تناق�س ر�سالة رئي�سه.
طريق  يف  ت���رام���ب  دون����ال����د  ان     
م�����������س�����دود: اجل������������رناالت ال����ذي����ن 

ك��ان��ت ه��ن��اك دائ��م��ا اأخ����وة ال�سالح 
ب�سبب  ال�سمالية، فذلك  مع كوريا 
املتطوعني  م���ن  م��ل��ي��ون  م�����س��ارك��ة 
الكورية  احل��رب  خ��الل  ال�سينيني 
ماو  اب��ن  منهم   ،1953-1950
ت�سي تونغ الذي تويف هناك، وجيل 
ت�����س��ي ج���ني ب��ي��ن��غ ال ي��ه��م��ه االم���ر 

وغري معنّي به.
اال�سرتاتيجية:  امل�سالح  تبقى     
ال���ن���ظ���ام  ان حت������ّب  ب��������دون  ح���ت���ى 
اأن  بكني  ت��ري��د  ال�سمايل،  ال��ك��وري 
قوات  وج���ود  لتتجّنب  ح��ي��ا  ُتبقيه 

و�سعه  يف  ما  كل  �سيبذل  بانه  بينغ 
ر�سده  اإىل  اأون  جونغ  كيم  الإع���ادة 
... بعد �سهرين، كتب تغريدة عرّب 
فيها عن غ�سبه، فال�سني مل تغرّي 
وهددها  ال�سمالية،  كوريا  دكتاتور 
تقم  مل  اإذا  االق��ت�����س��ادي  باالنتقام 

مبا يلزم من جهد.
���س��يء عن  اأي  ت��رام��ب  يفهم     مل 
امل���وق���ف ال�����س��ي��ن��ي، ف���ق���ادة ب��ك��ني ال 
اأون، وال يكّنون  يحّبون كيم جونغ 
له حتى اأدنى ت�سامن اأيديولوجي، 
وه���و م��ف��ه��وم غ��ائ��ب ال���ي���وم. ولئن 

ال�سني يف الفخترامب.. ال نار وال غ�سب

هل ربح كيم املعركة؟تطور ينذر باحلرب

حتليل اخباري

ال�سواريخ يولي�سة تامني على احلياةال�سواريخ الكورية تورط اجلميع

و�سع كيم جميع الفاعلني يف هذا الب�سيكودرام الإقليمي 
يف مواجهة حالت ل ميلكون امامها �سوى احللول ال�سيئة 

 ال�سني م�سطرة ملعار�سة اأي عمل ع�سكري اأمريكي �سد نظام 
ل ته�سمه ولكنه بيدق اأ�سا�سي يف ا�سرتاتيجيتها الإقليمية

 اأخطاأ الرئي�س الأمريكي يف
 اللتزام مب�سار غري قادر على �سمانه

ورقة ا�سرتاتيجية رابحة متنح 
كيــم فر�ســة الرتفيـع يف املــزاد

مازال  اإذا  كوريا اجلنوبية  تت�ساءل   
تتمتع  التي  االأمريكية  »للمظلة« 
معنى قرن  ن�سف  من  اأكرث  منذ  بها 

امكانات  الكورية  االأزم��ة  متلك   
ت�سكيل  ب����اإع����ادة  ال��ت��ع��ج��ي��ل 
جيو�سرتاتيجي يف �سمال �سرق اآ�سيا

•• الفجر - بيري ها�صكي ترجمة خرية ال�صيباين

   ميلك الت�سعيد اللفظي الدائر بني كيم جونغ اأون، الزعيم 
الوليات  رئي�س  ترامب  ودونالد  ال�ساب،  ال�سمايل  الكوري 
والتخويف  ليظل يف خانة اخلداع  املتحدة، كل احلظوظ 

منطقته،  يف  �سيا�سيا  معزول  الأمريكي:  الهجوم  خــالل 
على  القدرة  فاقدا  نف�سه  ح�سني  �سدام  وجد  ما  �سرعان 
الناحية  مــن  متفوقة  لــقــوة  الكا�سحة  اللـــة  مواجهة 

التكنولوجية بال حدود.
   ول �سك اأن جي�س كيم جونغ اأون كان �سيكون يف نف�س موقف 

ل�سبب  وذلك  للعموم،  املوجهة  الت�سريحات  تت�سمنها  التي 
ب�سيط: ل يوجد حل ع�سكري دون خطر هائل ل  واحد 

ميكن لأي زعيم م�سوؤول ان يجازف به يف هدوء.
   اإن الوليات املتحدة ل تواجه حالة العراق عام 1991، 
 ،2003 العراق عام  اأو حتى  الأوىل،  خالل حرب اخلليج 

رئي�سيتني:  ورقتني  من  م�ستفيدا  يكن  مل  لو  ح�سني  �سدام 
التجارب  �سل�سلة  توؤكده  الذي  النووي  ال�سالح  امتالك   -
الناجحة، اإىل جانب قدرات بال�ستية ل تزال غري موؤكدة، 
مبا يجعل اأي �سربة وقائية حمفوفة باملخاطر لأنها ميكن 

اأن توؤدي اإىل اأول نزاع نووي منذ احلرب العاملية الثانية.

رغم املزاد العلني:

بيونغ يانغ - وا�سنطن: احلرب امل�ستحيلة، اال اإذا ...
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 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : 
الت�سديق  نيبال  وطلبا   : ، اجلن�سية  ب��ارال  ب��ارال مينا  بهادور  �سيفا  ال�سيد/ 
، وال�سادر  على حمرر يت�سمن )تنازل( يف اال�سم التجاري كافترييا الربدي 
من دائرة التنمية االقت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة مهنية رقم 740606 ال�سادر 
ديبا  ال�سيد/  اىل  بخورفكان   االقت�سادية  التنمية  دائ��رة   2016/1/31 بتاريخ 
باندي ، اجلن�سية : نيبال - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/785 عقاري كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- ماجنونات �سوبري �سوبري جاناب ياج ياج  جمهول حمل االقامة مبا 
اأن املدعي / بنك ابوظبي التجاري - �س م ع  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
ع  م  التجاري �س  ابوظبي  املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك  الدعوى  بتاريخ  2017/8/29  يف 
املدعي  مبلغ وق��دره 796.724.81 درهم )�سبعمائة  للبنك  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام 
والفائدة  فل�سا(  وثمانني  وواح��د  درهما  وع�سرين  واربعة  و�سبعمائة  الف  وت�سعني  و�ستة 
 2016/12/12 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %7.75 بواقع  القانونية 
وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/959  ا�صتئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-�سلفر بوينت للتجارة العامة - ذ م م   جمهول 
امل�ستاأنف /بنك �سادرات ايران - الفرع الرئي�سي    حمل االقامة مبا ان 
قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  2016/1457 جتاري 
املوافق  االث���ن���ني   ي���وم  جل�سه  ل��ه��ا  وح����ددت   2017/5/15 ب��ت��اري��خ  ك��ل��ي 
2017/10/2  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/959  ا�صتئناف جتاري   

م    م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة  دي��ي��ل  1-فيوت�سر  ���س��ده/  امل�ستاأنف   اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف /ب��ن��ك ����س���ادرات اي����ران - 
ال��ف��رع ال��رئ��ي�����س��ي   ق��د ا���س��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����س��ادر بالدعوى 
يوم  لها جل�سه  : 2016/1457 جت��اري كلي 2017/5/15 وح��ددت  رقم 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2017/10/2 امل��واف��ق  االث��ن��ني  
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/1502  ا�صتئناف جتاري   
مدير  ب�سفته   - راجبورا  نريجانبيهاي  ديليب   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
و�سريك للمتنازع �سدها االوىل ديزاين الين - �س ذ م م  جمهول حمل 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  جريبنيفا  /ليليا  امل�ستاأنف  ان  مبا  االقامة 
ب��ت��اري��خ 2017/8/7     ك��ل��ي  : 2017/537 جت���اري  رق���م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر 
 10.00 ال�ساعة    2017/10/10 املوافق  الثالثاء   ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     
   يف  الدعوى 2017/197  تظلم �صرعي                

اأن  املتظلم �سده / 1- مرمي حممد دينارير  جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
املذكور اعاله  التظلم  اقام عليك  البلو�سي - قد  التظلم /جعفر احمد حمزة 
 799/2017 رق��م  )���س��رع��ي(  على عري�سة  االأم���ر  ق���رار   م��ن  تظلم  ومو�سوعه 
   2017/9/11 املوافق  االثنني   يوم  لها جل�سه  وح��ددت  وامل�ساريف.    والر�سوم 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا    )1( رقم  بالقاعة  �سباحا   11.00 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة 
�سيكون  احلكم  ف��اإن  تخلفك  حالة  ويف  االأق���ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل 

مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2741  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حممد عثمان عبدالقادر كوخردي جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ دار التمويل - �س م ع وميثله : �سيخه حممد �سيف علي املحرزي   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )47.686.78 درهم( حتى 
التام  ال�سداد  وحتى  الدعوى  رف��ع  تاريخ  من  التاأخريية  والفائدة   2014/4/30 تاريخ 
 2017/4/30 حتى   2014/4/30 من  اعتبارا  احل�ساب  غلق  تاريخ  من  تاأخريية  وفوائد 
وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  امل��دع��ي  وال����زام  دره���م(   17.167( وق���دره  مبلغ  ي��ع��ادل  مب��ا 
واالتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2017/9/17  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1534  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سلطان احمد �سامل ابراهيم ح�سن الذهب العلي  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك دبي اال�سالمي - �س م ع   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )385.596.70 درهم(  
مبا يعادل عدد 154228.68 كيلو جرام من ال�سكر والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   
بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق  2017/9/11   وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2026   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- اك�����س��ن��ت��ي��ال م��ي��دي�����س��ت ل��ال���س��ت��ث��م��ار - ���س ذ م م 
م م  جمهول حمل  ذ  - �س  التجارية  للو�ساطة  2-اك�سنتيال ميدي�ست 
اأق���ام عليك  ق��د  ب��وي اوروج����ا   التنفيذ/لرما  االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )292808(
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2017/2029   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- بيج مون للخدمات الفنية - �س ذ م م  جمهول 
منى   : وميثله  ايبوين  التنفيذ/مطعم  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ  قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )147176( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2017/2323   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- جنم قوقعة البحر للتجارة العامة - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سونيل 
�سندان كارناين وميثله : ح�سني علي ح�سن علي البناي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )13597( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  - ثانيا : حل وت�سفية �سركة النجم قوقعة البحر 
اوراق  ال�سركات لت�سفيتها باالطالع على  ال��دور يف اجل��دول املتخ�س�س يف ت�سفية  العامة وندب امل�سفي �ساحب  للتجارة  
ال�سركة ال�ستالمها من  مقر  اىل  واالنتقال  اخ��رى  م�ستندات  له من  يقدمه اخل�سوم  ان  ع�سى  وما  وم�ستنداتها  الدعوى 
القائم على ادارتها وح�سر وجرد دفاترها و�سجالتها وكافة موجوداتها وا�سولها وفح�س ح�ساباتها من خالل االطالع على 
الدفاتر املحا�سبية لها وحركة االيرادات وامل�سروفات وك�سوف حركة احل�ساب لدى البنوك و�سوال لبيان املركز املايل لها ، 
ثم بيان ما لها من اموال لدى الغري وال�سعي لتح�سيلها وايداعها ح�ساب خا�س بالت�سفية لدى احد امل�ساريف ، وبيع كافة 
موجوداتها املنقولة والعقارية باملزاد العلني واإيداع ح�سيلة البيع بذلك احل�ساب ، وكذا بيان ما عليها من التزامات للغري 
ودعوتهم لتقدمي طلباتهم واالخطار عن الت�سفية بالن�سر ب�سحيفتني حمليتني يوميتني العالم الدائنني غري معلومي 
العنوان والعمل على �سداد هذه الديون والوفاء بها وايداع مبالغ كافية للوفاء بالديون املت.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 

االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/1680 جتاري كلي                                                

م وميثلها مديرها  م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  برامي  املحكوم عليه/1- فورتري�س  اىل 
العام/حممد عارف م�سعود حممد �سديق  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/4/25 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ نبتا 
جرنال تريدجن م م ح بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 8.085.000 درهم 
والفوائد القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة يف 2016/11/15 وحتى متام 
ال�سداد والزمتها بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست عدا ذلك 
من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
املدعي عليها / 1- �سركة هيكتار الدولية لتجارة خردة وخملفات املباين - ذ م م 

املدعي عليه /  2- علي حم�سن ها�سم حممد اجلنيبي   
املدعي عليه / 3- حممد حم�سن ها�سم حممد اجلنيبي 

تنفيذا لقرار عدالة حمكمة اأبوظبي االبتدائية يف الدعوى 2016/5163 جتاري كلي 
املقامة �سدكم من املدعي / بنك ابوظبي الوطني -  فقد مت ندبنا خبريا م�سرفيا 
املوافق 2017/9/12   الثالثاء   يوم  ، وعليه  فقد مت حتديد  اليها  امل�سار  الدعوى  يف 
دبي  يف  الكائن  مكتبنا  مقر  يف  اخلربة  الجتماع  موعدا  �سباحا    11  :  00  : ال�ساعة 
، هاتف 3275322 فاك�س رقم  املدينة 1- مكتب رقم 306  برج   - زايد  ال�سيخ  �سارع   -
3275311 دبي ، راجني احل�سور او من ميثلكم قانونا يف املوعد املحدد م�سطحبني 

معكم �سورة عن كافة امل�ستندات املوؤيدة لدفوعكم.
عبد احلميد زيتون 
خبري حما�سبي وم�سريف   

اعالن حل�صور اجتماع اخلربة   

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

امل�ستاأنف �سده / فيليب روبرت وليم ا�سكندر 
اال�ستئناف   يف  اال�ستئنافية  االحتادية  ال�سارقة  حمكمة  عدالة  لقرار  تنفيذا 
2016/823 مدين املقامة �سدكم من امل�ستاأنف / بنك ابوظبي التجاري - فقد 
حتديد  مت  فقد  وعليه   ، اليها  امل�سار  الدعوى  يف  اخلربة  ماأمورية  اإعادة  مت 
يوم اخلمي�س املوافق 2017/9/14  ال�ساعة : 00 : 11  �سباحا موعدا الجتماع 
املدينة 1-  برج   - زايد  ال�سيخ  �سارع   - الكائن يف دبي  اخلربة يف مقر مكتبنا 
مكتب رقم 306 ، هاتف 3275322 فاك�س رقم 3275311 دبي ، راجني احل�سور 
كافة  عن  �سورة  معكم  م�سطحبني  املحدد  املوعد  يف  قانونا  ميثلكم  من  او 

امل�ستندات املوؤيدة لدفوعكم.
عبد احلميد زيتون 
خبري حما�سبي وم�سريف   

اعالن حل�صور اجتماع اخلربة   
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

 يف الدعوى رقم 2017/1052  جتاري كلي 
1(  مرجان الغرب للتجارة العامة - �س ذ م م املدعى عليهم  : 

2( حممد ر�سا علي يادكاري    3( اأمري قربان كاظمي   
)العنوان : دبي - املرقبات - ديره - تقاطع �سارع الرقة مع �سارع اجلزيرة - مكتب رقم )401( ملك 
�سعيد حممد بطي حممد خلفان )املعروفة( با�سم بناية جرين كورنر مقابل مطعم كنتاكي( هاتف 
 : ، �سندوق بريد   050-6454880 : ، هاتف متحرك   04-3935998 : رقم 3939099-04 فاك�س رقم 
113755( يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر يف ال�ساعة الثانية ع�سره ظهرا من يوم االربعاء 
املوافق 2017/9/13 مبكتب اخلبري امل�سريف املدون اأدناه وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة 
عليكم من قبل بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي(  بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�س 
امل�سيئة - الدور االأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - هاتف 

متحرك رقم : 0506516092 - مقابل الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�صريف /حممد كامل عريان 
قيد رقم 64   - بيت املعرفة لتدقيق احل�صابات  

اعالن اجتماع خربة بالن�صر 

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/91  ا�صتئناف تنفيذ مدين    
اىل امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1- ���س��رك��ة م��ه��وال مل��ق��اوالت ال��ب��ن��اء - ذ م م   
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /�سيد احمد اأبو عبيدة اأمني 
ال�سادر بالدعوى رقم :  ا�ستاأنف احلكم  الدين( قد  )امللقب بعالء 
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت  م��دين  تنفيذ   2011/122
2017/9/13 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه 
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
   يف  الدعوى 2017/484  جتاري كلي    

جلنة اخلربة : يو�سف طاهر اخلاجه واأحمد بهجت 
املدعي / فادمي فيدروف 

املدعي عليهم : 1- ايفان بو�سر نيكوف 2-مارينا �سالتالوف واآخران  
مت ندبنا جلنة خرباء م�سرفيا وتقنيا يف الدعوى  املذكورة اأعاله و املرفوعة من فادمي 
حل�سور  ندعوكم  وعليه    ، �سالتالوف  مارينا   -2 نيكوف  بو�سر  ايفان   -1 �سد  فيدروف 
اجتماع اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتب اخلبري امل�سريف يو�سف 
طاهر اخلاجة  على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم ال�سبت  املوافق 2017/8/9  يف متام 
عند  لدفاعكم  واملثبتة  املوؤيدة  امل�ستندات  كافة  اح�سار  منكم  ويرجى    ، ظهرا   1 ال�ساعة 
ح�سوركم لالجتماع - دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ،  الطابق االول مكتب رقم : 

17B1 - هاتف : 2681400-04 � فاك�س : 04-2681300
عن جلنة اخلرباء - يو�صف اخلاجه - خبري ح�صابي وم�صريف  

 اجتماع خربة 
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

اعالن جمموعة اعالن بالن�صر 
                          اىل املنفذ �سدها :  �سوداكو للهند�سة واملقاوالت - �س ذ م  م  -  مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات العمالية 
املو�سحة بالك�سف ادناه- وذلك اللزامك ب�سداد املبالغ املو�سحة به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ستتخذ 

االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور

 ق�صم الق�صايا العمالية  

ر�سم التنفيذاملبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
5028  درهم
4670  درهم
8986  درهم
9846  درهم
6782  درهم
8592  درهم
6690  درهم
5022  درهم
6181  درهم

 672 درهم
654 درهم
870 درهم
913 درهم
760 درهم
860 درهم
755 درهم
672 درهم
730 درهم

اجلهة طالبة التنفيذ 
 نويد علي لياقت علي 

فيا�س خان ممتاز 
جول نبي خان رحيم اهلل 

جاني�سان �ساميناتان 
ماين رامان

نياز نايثاكودان 
�ساه في�سل �سري امان

ازهر حممود مندو�س خان 
حممد �سهزاد خر�سد خان 

2017/3252   تنفيذ عمايل
2017/3262   تنفيذ عمايل
2017/3236   تنفيذ عمايل
2017/3248   تنفيذ عمايل
2017/3206   تنفيذ عمايل
2017/3244   تنفيذ عمايل
2017/3249   تنفيذ عمايل
2017/3207   تنفيذ عمايل
2017/3243   تنفيذ عمايل

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

اعالن جمموعة اعالن بالن�صر 
                          اىل املنفذ �سدها :  �سوداكو للهند�سة واملقاوالت - �س ذ م  م  -  مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات العمالية 
املو�سحة بالك�سف ادناه- وذلك اللزامك ب�سداد املبالغ املو�سحة به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ستتخذ 

االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور

 ق�صم الق�صايا العمالية  

ر�سم التنفيذاملبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
5028  درهم

12426  درهم
8861  درهم
8718  درهم
6259  درهم
6952  درهم
7084  درهم
7087  درهم
6657  درهم

 672 درهم
1070 درهم
864 درهم
856 درهم
513 درهم
768 درهم
775 درهم
775 درهم
753 درهم

اجلهة طالبة التنفيذ 
 و�سيم اف�سر �سيد جوهر 

ثاجناراج بريومال
ابو القا�سم �سديق مال 

رامي�س رجنان
مقبول احمد عبدالرب

حممد را�سل حممد جنابت اهلل
حممد ا�سحاق مياه �ساندا علي 

علم جري ح�سن ابول ب�سار
ن�سري احلق وا�سل خان 

2017/3252   تنفيذ عمايل
2017/3245   تنفيذ عمايل
2017/3251   تنفيذ عمايل
2017/3259   تنفيذ عمايل
2017/3238   تنفيذ عمايل
2017/3256   تنفيذ عمايل
2017/3263   تنفيذ عمايل
2017/3260   تنفيذ عمايل
2017/3250   تنفيذ عمايل

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

اعالن جمموعة اعالن بالن�صر 
                          اىل املنفذ �سدها :  �سوداكو للهند�سة واملقاوالت - �س ذ م  م  -  مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات العمالية 
املو�سحة بالك�سف ادناه- وذلك اللزامك ب�سداد املبالغ املو�سحة به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ستتخذ 

االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور

 ق�صم الق�صايا العمالية  

ر�سم التنفيذاملبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
7045  درهم
7399  درهم
7494  درهم
5028  درهم
7399  درهم
5600  درهم
7417  درهم
4700  درهم
7388  درهم

 773 درهم
790 درهم
795 درهم
672 درهم
795 درهم
705 درهم
791 درهم
655 درهم
790 درهم

اجلهة طالبة التنفيذ 
  علي ر�سا حممد نظري

حممد عدنان حممد ظفر اهلل خان
معراج حممد لندر خان
وحيد بروار حيدر با�سا

حممد بالل حممد زمان
رامي�س �ساوهان

وقا�س امني حممد  امني
احمد �سهزاد حممد يو�سف 

طيب ح�سني زكي اهلل 

2017/3237   تنفيذ عمايل
2017/3205   تنفيذ عمايل
2017/3241   تنفيذ عمايل
2017/3235   تنفيذ عمايل
2017/3239   تنفيذ عمايل
2017/3257   تنفيذ عمايل
2017/3261   تنفيذ عمايل
2017/3246   تنفيذ عمايل
2017/3247   تنفيذ عمايل

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

اعالن جمموعة اعالن بالن�صر      
                         اىل املنفذ �سدها : املر�سد للمقاوالت - �س ذ م م   مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا 
به  املو�سحة  املبالغ  ب�سداد  اللزامك  وذلك  ادن��اه-  بالك�سف  املو�سحة  العمالية  التنفيذات 
خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ستتخذ االجراءات التنفيذية بحكم 

يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور.

 ق�صم الق�صايا العمالية  

ر�سم التنفيذاملبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
8062 درهم
8052 درهم
8876 درهم
9524 درهم
7107 درهم

 920 درهم
927 درهم
989 درهم

1045 درهم
900 درهم

اجلهة طالبة التنفيذ 
 بالغيندير كومار بال اليا�س جوربال �سينغ

ابراهيم خليل نور حممد
جوفيندو �ساجنوال

حممد راجيب ح�سني منتو مياه
امداد ح�سني �ساه ح�سن علي 

2017/3097  تنفيذ عمايل
2017/3094  تنفيذ عمايل
2017/3135  تنفيذ عمايل
2017/3186  تنفيذ عمايل
2017/3082  تنفيذ عمايل

م
1
2
3
4
5

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
  اإعالن بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/4544    الدائرة املدنية اجلزئية الرابعة         
اىل املدعى عليه  / خالد احلاج ح�سن �سالح 

نعلمك بان املدعي  / حممد جنم الدين عمر فرج 
يف الدعوى رقم 2017/4544 الدائرة املدنية اجلزئية الرابعة قد رفعت الدعوى املذكورة 

اأعاله تطالب فيها :
تاريخ  من   %9 القانونية  والفائدة  درهم   50000 وقدره  مبلغ  باأداء  عليه  املدعي  الزام 
، والزامه بالر�سوم وامل�سروفات  التام  ال�سداد  اال�ستحقاق احلا�سل يف 2016/5/2 وحتى 
مبحكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام  باحل�سور  مكلفون  انتم   - املحاماة   اتعاب  ومقابل 
املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك   ،  2017/9/13 بتاريخ  االبتدائية  االحتادية  ال�سارقة 

رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه  -  حتريرا : 2017/8/30 
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
يت�سمن  الت�سديق على حمرر  باك�ستان وطلبا   : - اجلن�سية  احمد ظفر علي  اأني�س 
التنمية  دائرة  وال�سادرة من  الكمبيوتر  الزبارة لتجارة  التجاري  اال�سم  )تنازل(  يف 
 2014/11/11 بتاريخ  ال�سادر   72600 رق��م  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف   االقت�سادية 
دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان.   اىل ال�سيد/ م�سرور عامل حممد عامل ميان 
- اجلن�سية : باك�ستان - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

اعالن جمموعة اعالن بالن�صر      
   اىل املنفذ �سدها : املر�سد للمقاوالت - �س ذ م م

مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�سحة بالك�سف ادناه، وذلك اللزامك 
ب�سداد املبالغ املو�سحه به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة 

�ستتخذ االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور 

رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ 
2017/3095  تنفيذ عمايل  
2017/3136  تنفيذ عمايل  
2017/3081  تنفيذ عمايل  
2017/3185  تنفيذ عمايل  

م
1
2
3
4

اجلهة طالبة التنفيذ   
 دانا رام خارتا رام 

جابور احمد حممد ابو الكالر
اجاد جمال مو�س هويل

بنكاج �سوهان رام كونوار 

 ر�سم التنفيذ   
  1005 درهم  
1032 درهم  
900 درهم  
920  درهم

 املبلغ املنفذ به   
  10181 درهم 

 9488 درهم
 7992 درهم
 9444 درهم
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العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5917   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : هوجنتو زهانغ   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )181861.31( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
/2015/G/58666/خ�سو�سي/دبي( رقم  )تويوتا/لندكروزر/ا�ستي�سن( 

ابي�س لوؤلوؤي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5956   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : ناهل خان لتاأجري ال�سيارات   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )28366.82( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
/2014/G/67341/خ�سو�سي/دبي( رق��م  )ت��وي��وت��ا/ك��وروال/���س��ال��ون( 

ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5931   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : فارجينز ماثيو   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )62871.32( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
/2012/D/51788/خ�سو�سي/دبي( رقم  دبليو/X6/ا�ستي�سن(  ام  )بي 

ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5978   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : روزيه و حممود زاهر ال�ست�سارات تقنية املعلومات   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )51774.02( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
/2015/K/16131/خ�سو�سي/دبي( رق��م  )ت��وي��وت��ا/ك��وروال/���س��ال��ون( 

ف�سي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5964   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : �سالون كازا دي بيال   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )81388.88( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
/2014/O/26118/خ�سو�سي/دبي( رق���م  )ب��ي��ج��وت/2014/���س��ال��ون( 

رمادي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5987   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : حممد ج�سيم الدين حممد ابو الب�سر   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )40543.27( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
)43260/خ�سو�سي/دبي/P/2015/ف�سي(  رقم  )ني�سان/�سني/�سالون( 

املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5926   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : عرفان خالد خالد طاهر   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )46113.27( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
/2013/O/60213/خ�سو�سي/دبي( رق��م  )ني�سان/ماك�سيما/�سالون( 

ا�سود( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5969   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : هوت�ساند هري الل   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )91312.5( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
/2014/O/78168/خ�سو�سي/دبي( رقم  )انفينيتي/G25/�سالون( 

ف�سي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5949   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : يه ا�س تي تيليكوم   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )34317.54( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
)39501/خ�سو�سي/دبي/F/2015/ابي�س(  رقم  )كيا/بيكانتو/�سالون( 

املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5981   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : هوفياين للتجارة   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )36343.49( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
)تويوتا/يار�س/�سالون( رقم )12417/خ�سو�سي/دبي/M/2014/ا�سود( 

املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5959   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : حممد هارون الر�سيد للتجارة العامة   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )76999.59( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
)41426/خ�سو�سي/دبي/P/2014/ابي�س(  رقم  )تويوتا/هاي�س/فان( 

املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5991   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : راجيف فيالكريي كوتيبورات كي ان �سيفاراما   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )42844.03( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
/2015/R/30641/خ�سو�سي/دبي( رق��م  )�سريي/تيجو/ا�ستي�سن( 

ف�سي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5920   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : الريحان لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م    

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )28303.37( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
/2015/P/75517/خ�سو�سي/دبي( رق��م  )ت��وي��وت��ا/ك��وروال/���س��ال��ون( 

ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5966   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : �سي 4 لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )86410.41( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
)57488/خ�سو�سي/دبي/P/2014/ابي�س(  رقم  )تويوتا/كو�سرت/با�س( 

املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5953   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : نافنيت فرما   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )84818.74( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
)ل���ن���دد روف������ر/رجن روف��ر/ا���س��ت��ي�����س��ن( رق���م )73443/خ�������س���و����س���ي/دب���ي/

املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  N/2009/ا�سود( 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5979   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : مات�سلي�س لتاأجري ال�سيارات   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )52388.11( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
/2013/H/30516/خ�سو�سي/دبي( رق��م  )تويوتا/يار�س/هات�سباك( 

ازرق( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5960   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : او�سيا لت�سميم االزياء   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )31460.21( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
/2013/K/58479/خ�سو�سي/دبي( رق��م  )ت��وي��وت��ا/ك��وروال/���س��ال��ون( 

ف�سي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5988   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : مي�ست للمتاجر االلكرتونية   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )25719.47( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
/2013/H/57049/خ�سو�سي/دبي( رق��م  )ني�سان/تيدا/هات�سباك( 

ف�سي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5928   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : رنهي ل�سناعة القوارب - �س ذ م م    

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )47453.46( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
/2014/P/خ�سو�سي/دبي/P  41554( رق��م  )ني�سان/جوك/ا�ستي�سن( 

ا�سود( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5974   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : �سي 4 لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )60413.15( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
)تويوتا/هاي اي�س/فان( رقم )24808/خ�سو�سي/دبي/E/2014/ابي�س( 

املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5946   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : اتوز فودز   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )160455.17( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
)ج��ي��ب /ج��ران��د ���س��ريوك��ي/ا���س��ت��ي�����س��ن( رق���م )28963/خ�����س��و���س��ي/دب��ي/

املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  M/2014/ابي�س( 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5985   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : يه ا�س تي تيليكوم   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )34317.54( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
)39727/خ�سو�سي/دبي/F/2015/ابي�س(  رقم  )كيا/بيكانتو/�سالون( 

املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5958   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : الوادي اجلديد ملقاوالت البناء   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )36885.02( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
)87499/خ�سو�سي/دبي/M/2014/ف�سي(  رقم  )كيا/�سرياتو/�سالون( 

املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5997   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : عبدالغني هدى قباين   

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )38775.62( 
درهم نتيجة االخ��الل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر 
/2012/B/30234/خ�سو�سي/دبي( رق��م  )�سيفورلية/كروز/�سالون( 

رمادي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• ابوظبي - الفجر

لل�سمان  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ال�سحي - �سمان عن اإطالق فعالية 
اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  اإ�سبح 
يف اإط����ار م���ب���ادرة »اأك���ت���ف الي���ف« من 
�سمان، والتي تعترب الفعالية االأوىل 
بالت�سجيع  املتخ�س�سة  ن��وع��ه��ا  م��ن 
على ممار�سة ريا�سة ال�سباحة ب�سكٍل 

دوري. 
للمهتمني  اجلديدة  الفعالية  وتتيح 
البدنية  لياقتهم  م�ستوى  بتح�سني 
جامعة  م�سبح  اإىل  التوجه  اإمكانية 
اأب��وظ��ب��ي االأومل���ب���ي جماناً  ن��ي��وي��ورك 
ال�سبت  يوم  بدءاً من  اأ�سبوعي  ب�سكٍل 

املوافق 9 �سبتمرب2017. 
الريا�سية  امل��ن�����س��ة  ه�����ذه  وت���ع���ت���رب 
اأك��ت��ف اليف  اأح���دث فعاليات  اإح���دى 
جماناً،  وامل���ت���اح���ة  ال�����س��ت  ال����دوري����ة 
يا�س«  »ت���درب يف  م��ب��ادرات  مب��ا فيها 
الريا�سية  زاي����د  م��دي��ن��ة  يف  وت����درب 
وال��ري��ا���س��ة يف ي��ا���س وت����درب يف دبي 
اإطالق  وي��اأت��ي  ال�سبت.  اأت����درب  واأن���ا 
نيويورك  ج��ام��ع��ة  اإ���س��ب��ح يف  ف��ع��ال��ي��ة 
اأبوظبي �سمن جهود �سمان الرامية 
واللياقة  ال�سحة  لالرتقاء مب�ستوى 
حياة  من��ط  املجتمع  وتبني  البدنية 
حو�س  و�سي�ستقبل  ون�����س��ط.  �سحي 
ال�سباحة العاملي امل�ستوى بطول 50 
بني  �سبت  كل  �سباح  اجلمهور  م��رتاً 
لت�سبح  ���س��ب��اح��اً،  و11   9 ال�����س��اع��ة 
الدورية  الي��ف  اأك��ت��ف  فعاليات  اأوىل 

املخ�س�سة لل�سباحة.
االأ�سبوعية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه  وت��ف��ت��ح 
واملجموعات  االأف�����راد  اأم����ام  اأب��واب��ه��ا 
كانوا  ���س��واًء  ال���ق���درات،  م��ن خمتلف 
حمرتفني  اأو  ه������واة،  اأن  م��ت��درب��ني 

يودون االإعداد ملناف�سة ريا�سية.
الرئي�س  بيتزر  مايكل  الدكتور  وقال 
التنفيذي لل�سركة الوطنية لل�سمان 
فعالية  ت��ع��ت��رب  ���س��م��ان:   - ال�����س��ح��ي 
اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  اإ�سبح 
املندرجة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ج��م��ي��ع  م��ث��ل 
حت��ت م��ب��ادرة اأك��ت��ف الي���ف، حيث اأن 
مفتوحة  من�سة  تعد  الفعاليات  هذه 
وم��ت��ك��ام��ل��ة ت�����س��ت��ه��دف ج��م��ي��ع اأف����راد 
عن  النظر  بغ�س  للم�ساركة  املجتمع 
م�ستوى لياقتهم البدنية وخرباتهم 

الريا�سية يف اأي من املجاالت.
اأهمية  اإىل  ب��ي��ت��زر  ال��دك��ت��ور  واأ����س���ار 

ورف����ع م�ستوى  ت��ع��زي��ز  ال�����س��ب��اح��ة يف 
ال�����س��ع��رات احل���راري���ة وتفادي  ح���رق 
املفا�سل،  ع���ل���ى  ال�����زائ�����د  ال�������س���غ���ط 
على  ����س���م���ان  ن����وؤك����د يف  واأ�������س������اف: 
اأخذناها على عاتقنا  التي  امل�سوؤولية 
جتاه توفري منط حياة �سحي ون�سط 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف 
ح��ي��ث اأ���س��ه��م��ت م���ب���ادرة اأك��ت��ف اليف 
جنحت  اإذ  ر�سالتنا،  ودع��م  تعزيز  يف 
ريا�سية  من�سة  تقدمي  يف  فعاليتها 
من�ساآت  ���س��م��ن  وت��ف��اع��ل��ي��ة  م�����س��وق��ة 
تزويد  ج��ان��ب  اإىل  امل�����س��ت��وى  ع��امل��ي��ة 
جمال  يف  ه��ام��ة  بن�سائح  امل�����س��ارك��ني 
�سّرح  جانبه  من  وال�سحة.  التغذية 

ل�سوؤون  العميد  م�ساعد  دي�س،  بيرت 
ال��ق��وى لدى  األ��ع��اب  الطلبة وم��دي��ر 
ج��ام��ع��ة ن���ي���وي���ورك اأب���وظ���ب���ي: نحن 
اأكتف  مبادرة  مع  ب�سراكتنا  فخورون 
الي���ف م��ن ���س��م��ان ال���س��ت�����س��اف��ة هذه 
الفعالية ب�سكل دوري جلذب �سريحة 
وا�سعة من املجتمع وتزويدهم بخيار 
جانب  اإىل  وم�����س��وق  منا�سب  اإ���س��ايف 
نتطلع  و  القائمة،  االأخ��رى  املبادرات 
قدماً للرتحيب بامل�ساركني الراغبني 
املتخ�س�سة  مرافقنا  من  باال�ستفادة 
ب���ري���ا����س���ة ال�����س��ب��اح��ة وال����ت����ي جرى 
اأعلى  وف����ق  وت�����س��ي��ي��ده��ا  ت�����س��م��ي��م��ه��ا 
�سمان  اإختارت  وقد  العاملية.  املعاير 

لتتوىل  �سبورت�س  ملتي  جلف  �سركة 
تنظيم املبادرة االإ�سبوعية.

وات�سون  �ستيف  ق��ال  ال�����س��دد،  وب��ه��ذا 
�سركة جلف ملتي  �سريك منتدب يف 
����س���ب���ورت�������س: ت��ت��ط��ل��ع ����س���رك���ة جلف 
م��ل��ت��ي ���س��ب��ورت�����س اإىل ت���زوي���د اأف����راد 
���س��ب��اح��ٍة جمانية  امل��ج��ت��م��ع مب���ب���ادرة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ة ���س��م��ان لتقدم 
ال�سباحني  م��ن  ل��ك��ل  منا�سباً  خ��ي��اراً 
املتمكنني اأو اأولئك ال�ساعني للتدرب 
ع��ل��ى ال�����س��ب��اح��ة، وذل����ك و���س��ط بيئة 
حمفزة وغري تناف�سية ت�سهم بتعزيز 
�سحية  مم���ار����س���ات  يف  م�����س��ارك��ت��ه��م 

تنعك�س على ا�سلوب حياتهم.

•• العني - الفجر

اأحرز العب منتخب االإم��ارات ونادي العني 
املركز  ال�سام�سي  حمد  وال�سطرجن  للثقافة 
ال�سريع  ال�����س��ط��رجن  م��ن��اف�����س��ات  يف  ال���ث���اين 
�سمن بطولة غرب اآ�سيا لل�سطرجن لل�سباب 
ال�سريالنكية  العا�سمة  ت�ست�سيفها   والتي 
�سبتمرب   11-4 م��ن  ال��ف��رتة  يف  ك��ول��وم��ب��و 
اجلاري ، وي�سارك فيها  8 من العبي نادي 
منتخب  �سمن  وال�سطرجن   للثقافة  العني 
4-11 �سبتمرب  ال��ف��رتة م��ن  االإم�����ارات  يف 

اجلاري.
وخ����ا�����س الع����ب����ي امل���ن���ت���خ���ب 7 ج�������والت يف 
املقرر  وم��ن   ، ال�سريع  ال�سطرجن  مناف�سات 
مناف�سات  �سمن  ج��والت   9 اأم�س  خو�سهم 
خو�سهم  ق���ب���ل  ال��ك��ال���س��ي��ك��ي  ال�������س���ط���رجن 

مناف�سات ال�سطرجن اخلاطف اليوم.
�سعيد  ادارة  اأك��د ع�سو جمل�س  وم��ن جانبه 
يف  امل�����س��ارك��ة  ال��ن��ادي  بعثة  رئي�س  البلو�سي 
ل��ل�����س��ب��اب يف كولومبو  اآ���س��ي��ا  غ���رب  ب��ط��ول��ة 
ُي�سرف  ال��ذي  االأف�سل  تقدمي  على  عزمهم 
، معترباً  املن�سات  راياتها يف  ويرفع  الدولة 
اأن امل�ساركة مفيدة من كل النواحي الأبطال 
يعول  ال��ذي��ن  ال�سابة  العنا�سر  م��ن  ال��ن��ادي 
ع��ل��ي��ه��م ال���ن���ادي ك���ث���رياً يف ح��م��ل ال���راي���ة يف 

امل�ستقبل.
بعد  ب��ع��ث��ة  اأول  ب��رئ��ا���س��ة  ���س��ع��ي��د   : واأ����س���اف 
يف  ون�سعى   ، النادي  اإدارة  ملجل�س  ان�سمامي 
املجل�س اجلديد لتكملة امل�سوار الذي بداأته 
نادي  ا���س��م  م��ن  وج��ع��ل��ت  ال�سابقة  امل��ج��ال�����س 
للبطوالت  رم��زاً  وال�سطرجن  للثقافة  العني 
اجن����ازات العبو  وم���ا   ، واخل��ارج��ي��ة  املحلية 
النادي يف بطولة االإم��ارات للفئات العمرية 
ملا اأجنز من عمل كبري  املختلفة اإال ح�ساداً 

يف الفرتة ال�سابقة.
واأردف : م�ساركتنا يف هذه البطولة القوية 
وتوفري  لالعبينا  االألقاب  حتقيق  اأجل  من 
�سطرجنية  مب���دار����س  االح���ت���ك���اك  ف��ر���س��ة 
ت�سنيفهم  رف���ع  م��ن  ميكنهم  مب��ا  م��ت��ن��وع��ة 
لذلك  الفنية  ومهاراتهم  اأدوات��ه��م  وتطوير 
الإتاحة  ن�سبياً  ك��ب��ري  ب��ع��دد  امل�����س��ارك��ة  راأي��ن��ا 
الفر�سة لهم ومكافاأتهم على العمل الكبري 
الذي قدموه يف بطولة االمارات لل�سطرجن 

املو�سم املا�سي.
من جهته اأعرب العب املنتخب ونادي العني 
املركز  �سعادته بتحقيق  ال�سام�سي عن  حمد 
الثاين يف مناف�سات ال�سطرجن ال�سريع لفئة 

حتت 10.
اأمت���ن���ى حت��ق��ي��ق امل���زي���د يف هذه  واأ�����س����اف : 
البطولة يف مناف�ستي ال�سطرجن الكال�سيكي 
واخل��اط��ف ، و���س��اأب��ذل ك��ل ج��ه��دي م��ن اأجل 
حتقيق املزيد من االألقاب  يف هذه البطولة 
القوية لكي اأ�سعد زمالئي واملنتخب والنادي 

، واأرفع �سعار الدولة يف املن�سات.

الفعالية الأوىل املتخ�س�سة بريا�سة ال�سباحة

�سمان تطلق مبادرة »اإ�سبح يف جامعة نيويورك اأبوظبي«
�سمن بطولة غرب اآ�سيا لل�سطرجن لل�سباب

حمد ال�سام�سي يح�سد املركز الثاين يف ال�سريع

•• اأبوظبي- الفجر

حت���ت رع���اي���ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
النعيمي، ويل عهد عجمان، اأعلن احتاد االإمارات 
لال�ستعدادات  ا���س��ت��ك��م��ال��ه  ع���ن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
عجمان  بطولة  مناف�سات  الن��ط��الق  ال��الزم��ة 
ال��دول��ي��ة مل��ح��رتيف اجل��وج��ي��ت�����س��و ي��وم��ي 8 و9 

�سبتمرب اجلاري يف مركز �سباب عجمان.
مدى  على  تقام  التي  عجمان  بطولة  وت��ن��درج 
اأجندة  امل��ق��ب��ل��ني، يف  وال�����س��ب��ت  ي��وم��ي اجل��م��ع��ة 
االإمارات للجوجيت�سو  الريا�سي الحتاد  املو�سم 
و�سل�سلة  العاملي،  وت�سنيفه   2018  -  2017
العاملية  اأب��وظ��ب��ي  لبطولة  امل��وؤه��ل��ة  الت�سفيات 
البطولة  فتحت  حيث  اجلوجيت�سو،  مل��ح��رتيف 
املحلية  اجلوجيت�سو  ف��رق  جميع  اأم���ام  اأب��واب��ه��ا 
م�ستوى  عن  النظر  بغ�س  للم�ساركة  والعاملية 
ك���ف���اءة ال��ري��ا���س��ي��ني، وف��ئ��ات��ه��م ال��ع��م��ري��ة، اأو 

مهاراتهم يف املواجهات.

وت���اأت���ي ب��ط��ول��ة ع��ج��م��ان ل��ت��وؤك��د ال���ت���زام دولة 
وا�ست�سافة  بتنظيم  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
بريا�سة  املتخ�س�سة  العاملية  البطوالت  اأف�سل 
اجلوجيت�سو، ولتثبت مدى تاأ�سل هذه الريا�سة 
للجوجيت�سو.  عا�سمة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��دول��ة  يف 
ال�سوء  البطولة  م��ن  الثانية  ال���دورة  وت�سلط 
على مكانة اإمارة عجمان كمركٍز واعد لريا�سة 
العاملية،  امل�ستويات  اأع��ل��ى  ووف���ق  اجلوجيت�سو 
الريا�سيني  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا  ع���رب 
الذين يتمتعون بقدر عاٍل من املهارة يف ريا�سة 

اجلوجيت�سو، ومن خمتلف الفئات العمرية. 
و���س��ه��دت ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ���س��ت��ق��ام خ���الل عطلة 
ملمو�ساً  ارتفاعاً  االأوىل،  للمرة  االأ�سبوع  نهاية 
من  العديد  ا�ستقطابها  اإث��ر  امل�ساركة  ن�سب  يف 
اجلزيرة،  ن��ادي  بينها،  من  الريا�سية،  االأن��دي��ة 
ون��ادي العني، ون��ادي ال��وح��دة، ون��ادي عجمان، 
ونادي االإمارات. وي�سار اإىل اأن جميع املناف�سني 
امل�����س��ارك��ني م��ن ال��ري��ا���س��ي��ني ب����دءاً م��ن حاملي 

االأ������س�����ود، هم  اإىل احل������زام  االأب���ي�������س  احل������زام 
م�سجلون كاأع�ساء الحتاد االإمارات للجوجيت�سو 

�سمن املو�سم الريا�سي-2017 2018.
ال�سام�سي  ع��ل��ي  ف��ه��د  اأك�����د  ال�����س��ي��اق  ه����ذا  ويف 
التنفيذي الحتاد  واملدير  االإدارة  ع�سو جمل�س 
بالرعاية  ن��ف��خ��ر  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و:  االإم���������ارات 
الكرمية ل�سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي 
االرتقاء  يف  �ست�سهم  ال��ت��ي  ع��ج��م��ان،  ع��ه��د  ويل 
اإمارة عجمان، وتعزيز  بريا�سة اجلوجيت�سو يف 
اإن  ال�سام�سي:  واأ����س���اف  ح�����س��وره��ا.   م�ستوى 
اجلوجيت�سو  ملحرتيف  الدولية  عجمان  بطولة 
تدعم توجهات االحتاد الرامية اإىل توفري بيئة 
تناف�سية ن�سعى من خاللها اإىل حتقيق التميز 
الريا�سي على امل�ستويني املحلي والعاملي، حيث 
البطولة يف عجمان فعالية مثالية  ت�سكل هذه 
لالحرتاف  ي��ط��م��ح��ون  ال���ذي���ن  ل��ل��ري��ا���س��ي��ني 

واحل�سول على ت�سنيف ر�سمي.
للجوجيت�سو  الدولية  عجمان  بطولة  وحتظى 

اأبوظبي لالإعالم، يف  �سركة  بدعم من   2017
اإطار �سراكتها اال�سرتاتيجية مع احتاد االإمارات 
للجوجيت�سو، والتي تهدف من خاللها اإىل زيادة 
الوعي واالهتمام املحلي والعاملي بهذه الريا�سة، 
اأبوظبي  قنوات  �سبكة  �ستوفر  ذل��ك،  �سبيل  ويف 
باالإ�سافة  للفعالية،  �ساملة  تغطية  الريا�سية 
ما  للبطولة،  امل�ساحبة  الفعاليات  جميع  اإىل 
التطورات  كافة  اإط��الع اجلماهري على  ي�سمن 

وامل�ستجدات والنتائج. 
و���س��ت��وف��ر ق��ن��اة اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي��ة 2 تغطية 
م��ب��ا���س��رة ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة ع��ل��ى م���دى ي���وم���ني، ب���دءاً 
اجلمعة،  ي��وم  �سباح  من   10:30 ال�ساعة  من 
والتي �ست�ست�سيف على الهواء مبا�سرة العديد 
امل��ت��ح��دث��ني واخل������رباء واالأط��������راف امل��ع��ن��ي��ة يف 

البطولة.
رئي�س  ال�سعدي  يعقوب  �سعادة  قال  جانبه،  من 
تغطيتنا  اإن  الريا�سية:  اأبوظبي  قنوات  �سبكة 
التزامنا  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  اجلوجيت�سو  ملناف�سات 

امل�����س��ت��م��ر جت���اه ���س��راك��ت��ن��ا م���ع احت����اد االإم�����ارات 
جمال  يف  ريادتنا  على  وت��اأك��ي��داً   للجوجيت�سو، 
املحوري  ال��دور  عن  ف�ساًل  الريا�سي،  االإع���الم 
الذي تقدمه هذه ال�سراكة يف �سبيل دعم جهود 
ممار�سي  ق��اع��دة  تو�سيع  اإىل  ال��رام��ي��ة  االحت���اد 
املجتمع  وت��ع��ري��ف  ومتابعيها،  ال��ري��ا���س��ة  ه���ذه 
الريا�سة، ما ي�سهم يف  وتوعيته بتفا�سيل هذه 
املح�سلة بتعزيز مكانة الدولة كعا�سمة لريا�سة 
اجلوجيت�سو. وحتظى ريا�سة اجلوجيت�سو، التي 
تعد ريا�سة وطنية يف دول��ة االإم���ارات، باهتمام 
وم��ت��اب��ع��ة ح��ث��ي��ث��ة م���ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، الذي يعد 
القائد امللهم والداعم لهذه الريا�سة، وذلك بعد 
اأن قام بتقدميها �سمو ال�سيخ طحنون بن زايد 
اآل نهيان، الذي يطلق عليه لقب »االأب الروحي 
اأول  االإم����ارات«  دول��ة  يف  اجلوجيت�سو  لريا�سة 

مرة يف اأواخر الت�سعينات من القرن املا�سي.

بالدعم  للجوجيت�سو  االإم�����ارات  احت���اد  واأ����س���اد 
ممثلة  للبطولة  الراعية  اجلهات  قدمته  الذي 
واأبوظبي لالإعالم،  ب�سركة مبادلة لال�ستثمار، 
وبنك  ال��داخ��ل��ي��ة،  ووزارة  ل��ل��ط��ريان،  واالحت����اد 
اأب��وظ��ب��ي االإ���س��الم��ي، و���س��رك��ة ب���رتول اأبوظبي 
اأدن������وك، وب��امل��ز ال��ري��ا���س��ي��ة، و�سركة  ال��وط��ن��ي��ة 
اأبوظبي  وجمل�س  لالأملنيوم،  العاملية  االإم���ارات 
لالأزياء،  ول����وزان  للتمويل،  واآف����اق  ال��ري��ا���س��ي، 
املا�سي،  وال�سيف  القاب�سة،  اخلاجة  وجمموعة 

وجمموعة ال�سقر املتحدة.
وجدير بالذكر، اأن احتاد االإمارات للجوجيت�سو 
�سينقل فعاليات البطولة مبا�سرة عرب من�سات 
التابعة لالحتاد  التوا�سل االجتماعي اخلا�سة 
وتويرت،  وفي�سبوك،  اإن�ستغرام،  من�سات  على 
مقاطع  حت��م��ي��ل  ج���ان���ب  اإىل  ت�������س���ات،  و����س���ن���اب 
على  قناته  على  بالبطولة  اخل��ا���س��ة  الفيديو 
م���وق���ع ي��وت��ي��وب م���ا ي��ت��ي��ح ل��ل��ج��م��اه��ري فر�سة 

م�ساهدة الفعاليات واملناف�سات بالكامل.

حتت رعاية عمار بن حميد النعيمي

بط�ول�ة عجم�ان الدولي�ة ملحت�ريف اجلوجيت�س�و تنطل�ق غ�دًا اجلمع��ة
ارتفاع اأعداد امل�ساركني حمليًا وعامليًا للمناف�سة على لقب الن�سخة الثانية من البطولة
»بطولة عجمان« تندرج �سمن الت�سنيف العاملي لحتاد الإمارات للجوجيت�سو وت�سفيات بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو
ياأتي تنظيم البطولة يف اأعقاب النجاح الكبري الذي حققته الدورة الأوىل لكاأ�س رئي�س الدولة للجوجيت�سو
مركز �سباب عجمان ينجز 80 % من ال�ستعدادات الالزمة ل�ست�سافة البطولة

حممد  معايل  الريا�سي  دبي  جمل�س  رئي�س  نائب  الطاير  مطر  �سعادة  هناأ 
بن عبد امللك اآل ال�سيخ رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للريا�سة باململكة 
العربية ال�سعودية والدكتور عادل عزت رئي�س االحتاد ال�سعودي لكرة القدم، 
وكل ال�سعب ال�سعودي ال�سقيق مبنا�سبة تاأهل املنتخب ال�سعودي لكرة القدم 
رئي�س  نائب  وق��ال  رو�سيا.  يف  تقام  التي   2018 العامل  كاأ�س  نهائيات  اإىل 
التاأهل الذي حتقق يف غمرة االحتفاالت بعيد  جمل�س دبي الريا�سي: هذا 
االأ�سحى املبارك و تواجد املاليني من احلجاج على اأر�س اململكة يوؤكد قدرة 
واإرادة ال�سباب ال�سعودي واإ�سرارهم على التفوق والنجاح و امل�ساركة يف اأكرب 
ال�سعودية  الريا�سة  ت�سهده  ال��ذي  التطور  على  يدل  كما  الكروية،  املحافل 

عموما وكرة القدم على وجه اخل�سو�س وهو ثمرة حل�سن التخطيط وجودة 
التنفيذ، حيث يوؤكد تاأهل املنتخب ال�سعودي اإىل املونديال للمرة اخلام�سة 
وبعد 23 عاما من التاأهل االأول الأكرب البطوالت الكروية العاملية على وجود 

تخطيط جلميع املراحل وجهد م�ستمر لتاأكيد على ا�ستمرارية النجاح.
اململكة هو م�سدر فخر  �سباب  ال��ذي حققه  االإجن��از  “هذا  الطاير  واأ���س��اف 
ال�سقيقة  م��ن  ب��ه  يحتذى  من��وذًج��ا  يعد  كما  جميًعا،  لنا  وت�سريف  و���س��ع��ادة 
�سيما  العربي،  والوطن  اخلليجي  التعاون  جمل�س  يف  االأ�سقاء  اإىل  الكربى 
واأنه حتقق يف ت�سفيات �سهدت الكثري من التحديات واأمام منتخبات قوية 

�سمتها املجموعة«.

مطر الطاير يهنئ القيادة الريا�سية وال�سعب 
ال�سعودي بالتاأهل للمونديال 

حمدان بن حممد يهنئ ال�سعودية 
بالتاأهل لكاأ�س العامل 2018

هناأ �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي رئي�س 
اآل �سعود، ملك اململكة  جمل�س دبي الريا�سي، خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
نائب رئي�س  ال�سعودية  �سلمان بن عبدالعزيز، ويل عهد  االأمري حممد بن  ال�سعودية، و�سمو  العربية 
ال�سعودي  الوطني  املنتخب  تاأهل  مبنا�سبة  ال�سقيق  ال�سعودي  وال�سعب  الدفاع،  وزير  ال��وزراء  جمل�س 
2018، بعد فوزه على املنتخب الياباين يف املباراة التي  اإىل نهائيات كاأ�س العامل لكرة القدم رو�سيا 
جرت على ملعب مدينة امللك عبداهلل الريا�سية بجدة. واأعرب �سمو ويل عهد دبي عن تقديره مل�ستوى 
الت�سفيات  خالل  الالعبون  قدمه  الذي  املتميز  واالأداء  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  اململكة  منتخب 
االآ�سيوية املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل، متمنياً اأن يوا�سل املنتخب ال�سعودي م�سريته امل�سرفة ومتثيل الكرة 

العربية خري متثيل يف النهائيات.
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الت�سفيات  يف  ج��دي��دة  م��رة  اأم��ريك��ا،  كوبا  لقب  حاملة  وت�سيلي  مي�سي  ليونيل  بقيادة  االرج��ن��ت��ني  منتخبا  تعرث 
نهائيات  بلوغ  االأوروغ���واي من  اقرتبت  بينما   ،2018 القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  اىل  املوؤهلة  اجلنوبية  االأمريكية 
تعادل  الثالثاء،  اجلنوبية  االأمريكية  املجموعة  مناف�سات  من  ع�سرة  ال�ساد�سة  اجلولة  ففي  الرو�سي.  املونديال 
املنتخب االأرجنتيني مع �سيفته فنزويال 1-1 بهدف �سجله اأحد العبي االأخري خطاأ يف مرمى فريقه، بينما تلقت 
ت�سيلي خ�سارة اأمام بوليفيا 1-�سفر، وفازت االأوروغواي على م�سيفتها الباراغواي 2-1، والبريو على االكوادور 
اأوىل البطاقات االأربع للتاأهل املبا�سر، فتعادلت مع �سيفتها  اأما الربازيل التي �سبق لها �سمان  بالنتيجة نف�سها. 
وبذلك، حافظت الربازيل على �سدارتها بر�سيد 37 نقطة، بينما تقدمت االأوروغواي اىل املركز  كولومبيا 1-1. 
االأرجنتني  خلف  نقطة  بفارق  نقطة،   23 مع  ال�ساد�س  املركز  اىل  فرتاجعت  ت�سيلي،  اأم��ا  نقطة.   27 مع  الثاين 
اخلام�سة، علما ان املنتخبني ال يزاالن خارج مراكز التاأهل املبا�سر. وحتل كولومبيا 26 نقطة والبريو 24 نقطة 
اخلام�س ملحقا مع  بينما يخو�س  النهائيات،  اىل  مبا�سرة  االأوىل  االأرب��ع  املنتخبات  وتتاأهل  تواليا.  ورابعة  ثالثة 
نيوزيلندا بطلة اأوقيانيا. يف بوينو�س اير�س، جتنبت االرجنتني هزمية حمرجة على اأر�سها، واحتاجت اىل نريان 
فنزويلية �سديقة للتعادل بعدما تقدم ال�سيوف بوا�سطة جون مورييو ، ليقدم زميله رولف فيلت�سر هدية الأ�سحاب 

االر�س بعد خم�س دقائق، بت�سجيله هدفا خطاأ يف مرمى منتخب بالده.
و�سيطرت االرجنتني ب�سكل مطلق اال انها كانت عدمية الفاعلية. واأقر املدرب خورخي �سامبويل ان العبيه اأ�ساعوا 

ت�سيلي  �سقوط  ا�ستغاللهم  بعدم  املبا�سر  التاأهل  دائرة  ذهبية لدخول  فر�سة 
التي لعبت قبلهم. وانتقد �سامبويل �سعف االداء خ�سو�سا يف ال�سوط 

االول. وقال ال تزال اأمامنا مباراتان مع البريو واالك��وادور، ونحن 
يف حاجة اىل الفوز فيهما. لقد �سنحت لنا ثالث فر�س يف ال�سوط 

ان  �سيء، م�سيفا علينا  الت�سجيل لتغري كل  االأول لو جنحنا يف 
نتابع القتال ال�سيما يف الهجوم.

ويف العا�سمة البوليفية الباز وعلى ارتفاع نحو اأربعة اآالف مرت، 
تلقت ت�سيلي خ�سارتها الثانية تواليا يف الت�سفيات، وهذه 

املرة على يد بوليفيا بهدف خلوان كارلو�س اأر�سي. 
اجلولتني  يف  �سعبة  مهمة  ت�سيلي  وتنتظر 

امل��ت��ب��ق��ي��ت��ني، اذ ���س��ت��واج��ه االك��������وادور يف 
�سيفة  حت��ل  ان  قبل  املقبلة،  اجل��ول��ة 

على الربازيل.
وعلى رغم اخل�سارة، ال يزال املدرب 

االرج���ن���ت���ي���ن���ي ل��ت�����س��ي��ل��ي خ����وان 
انطونيو بيتزي يتم�سك باالمل، 

“�سنقاتل،  ال��ل��ق��اء  بعد  وق���ال 
اأك����رب ج��ه��د ممكن،  ���س��ن��ب��ذل 
لدينا  ب������اأن  ن��ع��ت��ق��د  ون���ح���ن 
اف�سل  ملناف�سة  االم��ك��ان��ي��ة 
املنتخبات كما اننا �سنحاول 
التي  النتائج  احل�سول على 

تخولنا التاأهل«.
وك����ان����ت ت�����س��ي��ل��ي خ�������س���رت يف 

اجلولة املا�سية اأمام الباراغواي 
اأ�سون�سيون،  ويف  �سفر-3. 
تقدمت االوروغ��واي على جارتها 

فيديريكو  ب����ه����ديف  ال�����ب�����اراغ�����واي 
ف��ال��ف��ريدي وغ��و���س��ت��اف��و غ��وم��ي��ز، قبل 
ال��ف��ارق عن  االر���س  تقل�س �ساحبة  ان 

طريق اأنخل رومريو.
يف  �سلبا  االأرج��ن��ت��ني  م��ع  تعادلها  وب��ع��د 
االأوروغواي  ا�ستفادت  ال�سابقة،  اجلولة 
م��ن ت��ع��رث امل��ن��ت��خ��ب��ات االأخ����رى يف هذه 
امل���ن���ت���خ���ب هدفني  و����س���ج���ل  اجل�����ول�����ة. 
لفالفريدي  منحرفة  بت�سديدة  رائعني 
ثم باخرتاق وت�سديدة ملهاجم بر�سلونة 
اال�سباين لوي�س �سواريز، حاول غوميز 

اإبعادها ف�ساهم يف دخولها مرماه.
وب��ات��ت االأوروغ������واي يف ح��اج��ة اىل ف��وز واحد 
ت�����س��اءل��ت فر�سة  ب��ي��ن��م��ا  ال��ن��ه��ائ��ي��ات،  ل��ب��ل��وغ 
ال���ب���اراغ���واي وا���س��ب��ح��ت يف ح��اج��ة اىل فوزين 
املنتخبات  وم�ساعدة  وفنزويال  كولومبيا  على 
االخرى. ويف كيتو، حققت البريو نتيجة جيدة 

بهدفني  االك���وادور  على  العبني  بع�سرة  بفوزها 
مقابل  ه��ورت��ادو  وبابلو  فلوري�س  الدي�سون 

واحدة  دقيقة  بعد  فالن�سيا  الإي��رن  ه��دف 
من طرد البريويف كري�ستيان غيريمو 

رامو�س بالبطاقة ال�سفراء الثانية.
الربازيل  ت��ق��دم��ت  ب��اران��ك��ي��ي��ا،  ويف 
ع������ن ط�����ري�����ق وي�����ل�����ي�����ان ق����ب����ل ان 
التعادل  ف��ال��ك��او  رادام���ي���ل  ي����درك 

لكولومبيا.

االأرجنتني وت�سيلي تتعرثان 
واالأوروغواي تقرتب من املونديال 

وود ينقذ الواليات املتحدة وبنما 
ثانية بت�سفيات املونديال 

نهيان بن مبارك يهنئ ال�سعودية 
بالتاأهل ملونديال 2018

وتنمية  الثقافة  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  ه��ن��اأ 
املعرفة رئي�س الهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة خادم احلرمني 
العربية  اململكة  ملك  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
عهد  ويل  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن  حممد  االأم��ري  و�سمو  ال�سعودية، 
ال�سعودي  الدفاع وال�سعب  ال��وزراء وزير  ال�سعودية نائب رئي�س جمل�س 
مبنا�سبة تاأهل املنتخب ال�سعودي ال�سقيق اإىل مونديال رو�سيا 2018.

اإىل معايل حممد بن  اأر�سلهما  اللتني  �� خالل الربقيتني  واأك��د معاليه 
العربية  باململكة  للريا�سة  العامة  الهيئة  رئي�س  ال�سيخ  اآل  عبدامللك 
ال�سعودية والدكتور عادل بن حممد عزت رئي�س االحتاد ال�سعودي لكرة 
الدائم  واحلر�س  االهتمام  يج�سد  ال�سعودي  املنتخب  تاأهل  اأن   �� القدم 
�سبيل  يف  الريا�سيني  الأبنائها  توفره  وم��ا  اململكة  يف  الر�سيدة  للقيادة 
املوىل عز  اأف�سل االإجن��ازات ومتثيل الوطن خري متثيل، داعيا  حتقيق 

وجل اأن تتوا�سل م�سرية التقدم والتفوق يف جميع املحافل واملنا�سبات.
اإبراهيم عبدامللك حممد االأمني العام للهيئة العامة لرعاية  كما بعث 
ال�سباب والريا�سة برقيتني مماثلتني مبنا�سبة جناح املنتخب ال�سعودي 
عن  معربا   ،2018 رو���س��ي��ا   - ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  ب��ل��وغ  يف  ال�سقيق 
تقديره الكبري للم�ستوى الذي ظهر عليه االأخ�سر ال�سعودي واإعجابه 
باالأداء املتميز الذي قدمه الالعبون خالل الت�سفيات االآ�سيوية املوؤهلة 
اإىل كاأ�س العامل، متمنيا اأن يوا�سل املنتخب ال�سعودي م�سريته امل�سرفة، 

ومتثيل الكرة العربية خري متثيل يف النهائيات.

عامليا  ثانيا  امل�سنف  م���وراي  اأن���دي  الربيطاين  رج��ح 
يف ك���رة امل�����س��رب غ��ي��اب��ه ع��ن امل��ن��اف�����س��ات ح��ت��ى نهاية 
الورك ا�سطرته اىل  اإ�سابة يف  املو�سم احلايل ب�سبب 
املفتوحة،  املتحدة  ال��والي��ات  بطولة  م��ن  االن�سحاب 
مالعب  على  حاليا  واملقامة  االأرب���ع،  البطوالت  اآخ��ر 
على  �سفحته  على  م���وراي  وكتب  م��ي��دوز.  فال�سينغ 
اك��ون قادرا  “ل�سوء احل��ظ، لن  موقع في�سبوك ام�س 
على املناف�سة يف االحداث املقبلة يف بكني و�سنغهاي، 

للمو�سم يف  االأرج��ح، يف احلدثني االخريين  وعلى 
التي  ال���ورك  يف  اإ�سابتي  ب�سبب  وب��اري�����س،  فيينا 

ازعجتني يف االأ�سهر القليلة املا�سية«.
اخت�سا�سيني يف  ا�ست�سارة  بعد  وتابع 

املا�سي،  اال�سبوع  خالل  الورك 
ق�����ررت م���ع ف��ري��ق��ي ان 

االف�سل  ه��و  ه��ذا 
مل���������س����ت����ق����ب����ل����ي 
ع�����ل�����ى امل��������دى 

الطويل.
واك���������������������������������������������������د 

ال�����ربي�����ط�����اين ال���ف���ائ���ز 
ال����ب����ط����والت  ال������ق������اب يف  ب����ث����الث����ة 

“على رغ���م ان���ه ك���ان ع��ام��ا حمبطا  ال��ك��ربى 
ال���س��ب��اب ع����دة، ف��اأن��ا واث����ق م��ن ان���ه ب��ع��د هذه 

�ساأكون  التاأهيل،  واع���ادة  ال��راح��ة  م��ن  ال��ف��رتة 
قادرا على ا�ستعادة اف�سل م�ستوياتي واملناف�سة 

على القاب الغراند �سالم يف املو�سم املقبل«.
واال�سباين  فيدرر  روجيه  ال�سوي�سري  وك��ان 

رافايل نادال ابتعدا ا�سهرا عدة العام املا�سي 
م�ستوى  املو�سم  ه��ذا  ويقدمان  لالإ�سابة، 

ا�سرتاليا  ل��ق��ب��ي  االأول  اأح�����رز  اذ  الف���ت���ا، 
االنكليزية،  وومي����ب����ل����دون  امل���ف���ت���وح���ة 
والثاين لقب روالن غارو�س الفرن�سية، 

ه���ذا ف�����س��ال ع���ن األ���ق���اب يف ال�����دورات 
االقل ت�سنيفا.

مو�سمي يف  “�ساأبداأ  م��وراي  واأ�ساف 
ا�ستعدادا  بريزبني  دورة  يف   2018

لبطولة ا�سرتاليا املفتوحة«.
وي��غ��ي��ب م�����وراي ع���ن امل���الع���ب منذ 
خ�سارته امام االمريكي �سام كويري 
جمموعات  خ��م�����س  م���ن  م����ب����اراة  يف 

وميبلدون  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي  رب����ع  يف 

االإن��ك��ل��ي��زي��ة يف ي��ول��ي��و. وك���ان ال��ربي��ط��اين ع��ان��ى من 
ال�سوي�سري  ام���ام  خ�سرها  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  يف  اال���س��اب��ة 
�ستاني�سال�س فافرينكا يف ن�سف نهائي بطولة فرن�سا 

املفتوحة على مالعب روالن غارو�س يف يونيو.
وفقد موراي بعد بطولة وميبلدون �سدارة الت�سنيف 
العاملي لالعبني املحرتفني مل�سلحة اال�سباين رافايل 

و�سبق  ديوكوفيت�س ن�������������ادال.  ن��وف��اك  ل��ل�����س��رب��ي 
اي���������س����ا ان  وف����اف����ري����ن����ك����ا 
حتى  ابتعادهما  اعلنا 
ب�سبب  املو�سم  نهاية 

اال�سابة.

تون�س  وب��ات��ت  اخلام�سة،  املجموعة  ���س��دارة  م�سر  ا�ستعادت 
العاج،  �ساحل  �سقوط  املغرب  يغتنم  ومل  التاأهل،  اب��واب  على 
وودعت اجلزائر دائرة املناف�سة من اجلولة الرابعة للت�سفيات 
االف��ري��ق��ي��ة امل��وؤه��ل��ة اىل م��ون��دي��ال 2018 ل��ك��رة ال��ق��دم يف 
على  بفوزها  م�سر  ا�ستعادت  اخلام�سة،  املجموعة  يف  رو�سيا. 
ان  بعد  نقاط   9 بر�سيد  ال�سدارة  1-�سفر  اوغندا  �سيفتها 
على  اي�سا  �سفر-1  بخ�سارتها  ال�سابقة  اجلولة  يف  فقدتها 
5 لغانا التي  ار�س اوغندا التي عادت ثانية 7 نقاط، مقابل 
يف  م�سر  حظوظ  وك��ربت   .1-5 الكونغو  م�سيفتها  �سحقت 
قبل  اخلام�سة  اجلولة  الكونغو يف  �ست�ست�سيف  كونها  التاأهل 
فيما  الت�سفيات،  خ��ت��ام  يف  غ��ان��ا  م��ع  تلعب  ان  ق��ب��ل  االخ����رية 
املجموعة  الكونغو. ويف  تلعب مع  ثم  اوال  غانا  انغوال  تواجه 
االوىل، تعادلت تون�س مع م�سيفتها الكونغو الدميوقراطية 
بعد ثالث  على  وبقيت  نقاط   10 اىل  ر�سيدها  رافعة   2-2
نقاط من مطاردتها، فيما افتتحت ليبيا اجلولة االثنني بفوز 
على غينيا 1-�سفر وبات لكل منهما 3 نقاط. ويف املجموعة 
الرابعة، اكتفى املغرب بتعادل �سلبي مع م�سيفته مايل مفوتا 

فر�سة �سقوط �ساحل العاج يف عقر دارها امام الغابون 2-1.
وبقي املغرب ثانيا بر�سيد 6 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف 
اىل  م��ايل  ر�سيد  وارتفع  الغابون،  ام��ام  ونقطة  العاج  �ساحل 
نقطتني. ويتاأهل بطل كل من املجموعات االفريقية اخلم�س 
اىل مونديال رو�سيا. على ملعب اجلي�س يف برج العرب قرب 
اال�سكندرية وامام 70 الف متفرج، حققت م�سر االهم بقيادة 
جنمها حممد �سالح املنتقل من روما االإيطايل اىل ليفربول 
االإنكليزي، م�سجل الهدف الوحيد بعد ان تلقى كرة بينية من 
عبداهلل ال�سعيد تابعها بقوة فارتدت اليه من ج�سم احلار�س 

ديني�س اونيانغو واعادها بي�سراه اىل ال�سباك.
�سيطر  ما  �سرعان  لكن  اجلانبني،  من  هادئة  البداية  وكانت 
مبكر  وقت  يف  الت�سجيل  وافتتحوا  املجريات،  على  امل�سريون 
بعد متريرة �سحرية من ال�سعيد ومتابعة ناجحة من �سالح.

ملنتخب  االول  ال�سوط  فر�س  اخطر   27 الدقيقة  و�سهدت 
“الفراعنة” بعد عر�سية احمد فتحى تابعها عبداهلل ال�سعيد 
براأ�سه وتاألق اونيانغو يف ابعادها فارتدت اىل رم�سان �سبحي 
الذي تالعب بالدفاع و�سددها لكن احلار�س كان حا�سرا مرة 
جديدة. وتراجع منتخب م�سر للدفاع من دون مربر حماوال 
يف  ل��ه  �سنحت  ب��ل  ال  م�سعاه  يف  وجن��ح  تقدمه  على  املحافظة 
ت�ستثمر.  م��ن فر�سة مل  اك��رث  امل��رت��دات  م��ن  ال��ث��اين  ال�سوط 
اثر  واول��ه��ا  �سالح  جانب  م��ن  كانت  امل�سرية  الفر�س  واب���رز 
البديل  اىل  لت�سل  عر�سيته  مع  التعامل  يف  اونيانغو  اخفاق 

حممود ح�سن “تريزيغيه” �سددها يف املدافعني واملرمى خال 
من حار�سه ، واخرى يف الدقيقة 88 من ت�سديدة قوية ابعدها 
اونيانغو ب�سعوبة اىل ركنية. يف املقابل، حاولت انغوال العودة 
وف�سل العبوها  النتيجة  قلب  ت�ستطع  لكنها مل  االج��واء  اىل 
امل�سن ع�سام احل�سري . ويف  يف زرع الرعب يف قلب احلار�س 
املباراة الثانية يف برازافيل، �سجل ريت�سموند بواكييه وتوما�س 
بارتي اهداف غانا، وفالدي�س اإمير�سون هدف الكونغو. قلب 
املنتخب التون�سي تاأخره بهدفني نظيفني تعادال بنتيجة 2-2 
اأمام م�سيفته جمهورية الكونغو الدميوقراطية، وو�سع قدما 
يف رو�سيا. وتلعب تون�س يف اجلولتني االخريتني مع غينيا على 
ار�سها ثم ت�ست�سيف ليبيا، بينما تلعب الكونغو الدميوقراطية 
مع ليبيا ثم مع غينيا. وتقدمت الكونغو الدميوقراطية التي 
تنازلت عن ال�سدارة بخ�سارتها يف اجلولة الثالثة اأمام تون�س 
اجلهة  م��ن  نفذها  ح��رة  رك��ل��ة  م��ن  راد�����س،  ملعب  على   2-1
اليمنى غايل كاكوتا وتابعها ت�سان�سل مببيمبا براأ�سه بعيدا عن 
متناول احلار�س امين املثلوثي. و�سيطرت تون�س بعد الهدف 
على املجريات دون فاعلية، ومل يخترب حار�سها املثلوثي �سوى 
مرة، وذلك بعد دقيقة من اهتزاز �سباكه. وعادت املبادرة اىل 
بول  ليخرتق  ال�سيناريو  وك��ررت  الثاين،  ال�سوط  يف  الكونغو 

جوزيه مبوكو ال�سباك التون�سية بالهدف الثاين.
وانتظرت تون�س حتى الثلث االأخري من ال�سوط الثاين لت�سجل 
هدفني يف دقيقتني. واأتى الهدف االأول بعد متريرة من رامي 

بدوي اىل اأمني بن عمر الذي حول الكرة اىل ال�سباك.
واأدركت تون�س التعادل بعد لعبة م�سرتكة بني يو�سف امل�ساكني 
وان��ي�����س ال���ب���دري، اأح���د ال��ب��دالء ال��ث��الث��ة، اأن��ه��اه��ا االخ���ري يف 
الت�سدي  املثلوثي يف  التون�سي عن  العار�سة  . ونابت  ال�سباك 

لكرة نفذها بول جوزيه مبوكو من ركلة حرة .
ودع����ت اجل���زائ���ر ال��ت�����س��ف��ي��ات ب��ع��د خ�����س��ارت��ه��ا ع��ل��ى ار���س��ه��ا يف 
هدف  داك��ا  بات�سون  �سجله  �سفر-1  زامبيا  ام��ام  ق�سنطينة 
الفوز  يف املجموعة الرابعة، ووقف ر�سيدها عند نقطة واحدة 
مقابل 7 نقاط لزامبيا، و10 نقاط لنيجرييا املت�سدرة التي 
اكتفت بالتعادل 1-1 مع م�سيفتها الكامريون بطلة افريقيا 
وانح�سرت  ن��ق��اط.  ب��ث��الث  الثالث  امل��رك��ز  و�ساحبة   2017

املناف�سة بني نيجرييا وزامبيا على بطاقة املجموعة.
وه���ي اخل�����س��ارة ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل ل��ل��ج��زائ��ر ال��ت��ي لفتت 
تعادل  م��ق��اب��ل  ال���ربازي���ل،  2014 يف  م��ون��دي��ال  االن���ظ���ار يف 
كليا قبل اجلولتني االخريتني،  املناف�سة  دائ��رة  وخرجت من 
يتاأهل  االفريقية اخلم�س  املجموعات  بان بطل كل من  علما 

اىل رو�سيا 2018.

موراي يرجح غيابه حتى نهاية املو�سم  

ذهبية الرجال وف�سية ال�سباب الإيطاليا 
برماية االأطباق لبطولة العامل

املنتخب االإيطايل لرماية االطباق زعامته لرماية االأطباق يف العامل بعد ان زاد من غلته  اأكد 
ميداليات  �ست  بينها  ميدالية   11 اىل  للرماية  ال��ع��امل  بطولة  م��ن  اخلام�س  ال��ي��وم  نهاية  يف 
ذهبية وثالث ميداليات ف�سية وميداليتان برونزيتان لينفرد بال�سدارة بعد فوزه باملركز االأول 
وامليدالية الذهبية لفرق الرجال يف م�سابقة رماية االطباق املزدوجة من احلفرة “الدبل تراب” 
وامليدالية الف�سية للفرق يف م�سابقة الدبل تراب لل�سباب وذلك �سمن مناف�سات بطولة العامل 
املختلط  الزوجي  ببطولة  املقبل  االحد  والتي تختتم  الرو�سية مو�سكو  بالعا�سمة  املقامة حاليا 

لرماية االطباق من االأبراج “اال�سكيت« .

لها  و�سجل  املتحدة  الواليات  وود  بوبي  االأمل��اين  هامبورغ  مهاجم  اأنقذ 
الكونكاكاف  ت�سفيات  �سمن  ه��ن��دورا���س  م�سيفتها  م��ع  التعادل  ه��دف 

املوؤهلة اىل مونديال 2018 لكرة القدم.
اىل ذلك، تقدمت بنما اىل املركز الثالث بفوزها الكبري على ترينيداد 
كو�ستاريكا  بني  الثامنة  اجلولة  قمة  انتهت  بينما  3-�سفر،  وتوباغو 

الثانية و�سيفتها املك�سيك اأول املتاأهلني، بالتعادل 1-1.
وتت�سدر املك�سيك التي �سمنت اأوىل بطاقات التاأهل املبا�سر الثالث 
امام  نقاط   3 ب��ف��ارق  نقطة   18 ب���  الرتتيب  ال�سابقة،  اجل��ول��ة  م��ن 
كو�ستاريكا، بينما رفعت بنما ر�سيدها اىل 10 نقاط وتقدمت بفارق 
ال��والي��ات املتحدة وه��ن��دورا���س، وتوقف  نقطة واح���دة على ك��ل م��ن 

ر�سيد ترينيداد االخرية عند 3 نقاط.
وجنب وود منتخب بالده الهزمية بعد 12 دقيقة من م�ساركته 
كاحتياطي، م�ستفيدا من ركلة حرة ومتريرة بالراأ�س من جوردان 
موري�س تابعها بيمناه من زاوية �سيقة يف قلب املرمى الهندورا�سي 

وكانت هندورا�س تقدمت يف ال�سوط االول عرب روميل كيوتو .
اري��ن��ا مي�سكون  ب��رو���س  امل���درب  ي��زال العبو  النتيجة، ال  رغ��م  وعلى 
مب�سريهم خالل ا�ست�سافتهم لبنما يف اجلولة التا�سعة قبل ان يلعبوا 
يف �سيافة ترينيداد وتوباغو يف اجلولة االخرية، وفوزهم يف املباراتني 
من  املتاأهل  �سد  امللحق  خو�س  دون  رو�سيا  يف  النهائيات  اىل  يوؤهلهم 

امللحق االآ�سيوي بني �سوريا وا�سرتاليا.
الوقت  ا�ساد يف  لكنه  واح��دة،  نقطة  ارينا حل�سول منتخبه على  واأ�سف 
حقا  فخور  وان��ا  للمنتخب،  رائعة  نقطة  انها  وق��ال:  بالالعبني،  نف�سه 
تاأخرنا بهدف  ناأت اىل هنا للح�سول على نقطة، لكننا  بالالعبني. مل 

وحاولنا ان نعود وا�ستعاد املنتخب الثقة بالنف�س.
واكد مل يغلق يف وجهنا باب التاأهل اىل رو�سيا، لكن هناك عمل ما يجب 
كو�ستاريكا  ام��ام  خ�سارتنا  بعد  الأننا  حمظوظون  اننا  ب��ه.  القيام  علينا 

اجلمعة املا�سي، جتنبنا هزمية ثانية متتالية.
ومل تنفع كثريا التغيريات ال�سبعة التي اأدخلها اأرينا على الت�سكيلة بعد 
اخل�سارة امام كو�ستاريكا، وكاد يدفع الثمن جمددا بعدما ا�ستغل كيوتو 

خمول الدفاع االمريكي يف ال�سوط االول وعاقبه بهدف ال�سبق.
م�سرتكة  لعبة  من  ال�سوط  ه��ذا  يف  لالمريكيني  فر�سة  اف�سل  وكانت 
لكرة  بالت�سدي  تكتمل  مل  لكنها  بولي�سيت�س،  وكري�ستيان  موري�س  بني 

االخري.
ومار�س  قليال،  االم��ريك��ي  املنتخب  ح��ال  اختلفت  ال��ث��اين،  ال�سوط  ويف 
املقابلة  اجل��ه��ة  م��ن  ات��ى  اخل��ط��ر  لكن  االر�����س،  ا���س��ح��اب  ال�سغط على 
احلار�س  اح��رج  ال��ذي  لوبيز  الك�سندر  الهندورا�سي  الهدف  �سانع  عرب 
االمريكي براد غوزان، وخلق انطوين لوزانو بع�س امل�ساكل لالمريكيني 

قبل �سيطرة قائدهم مايكل براديل على كرته.
وجنح االمريكيون يف اعادة عقارب ال�ساعة اىل الوراء عندما نفذ كيلني 
اكو�ستا ركلة حرة من مكان خطر على راأ�س موري�س وتكفل وود بانهائها 

يف ال�سباك قبل خم�س دقائق من نهاية اللقاء.
املدرب  منتخب  حافظ  الوطني،  امللعب  على  كو�ستاريكا  ال�سابانا  ويف 
كري�ستيان  مدافعه  اه��دى  ان  بعد  جاأ�سه  رباطة  على  رامرييز  او�سكار 
غامبوا هدف التقدم للمك�سيك بت�سجيله خطاأ يف مرماه، وادرك التعادل 

بوا�سطة ماركو يورينا قبل �سبع دقائق من النهاية.
نهاية  م��ن  جولتني  قبل  ال��ت��اأه��ل  �سمان  بفر�سة  كو�ستاريكا  وف��رط��ت 
�سبع  بفارق  نقطة،   17 اىل  ر�سيدها  �سريفع  الفوز  كان  اذ  الت�سفيات، 

نقاط عن بنما وثماين نقاط عن الواليات املتحدة.
ويف بنما ���س��ي��ت��ي، ف���از الع��ب��و امل����درب ال��ك��ول��وم��ب��ي ه��رن��ان غ��وم��ي��ز على 
ت�سجيلها  تعاقب على  بثالثية نظيفة  وتوباغو  ترينيداد  �سيوفهم من 

غابريال توري�س وكارليل ميت�سل وابدييل ارويو.

املغرب يفرط بفر�سة ذهبية واجلزائر يودع

م�سر وتون�س على اأبواب كاأ�س العامل

ت�سيفريين يدعم اإقفال باب االنتقاالت يف اإنكلرتا 
اأعرب رئي�س االحتاد االأوروبي لكرة القدم ال�سلوفيني الك�سندر 
ت�سيفريين دعمه لتوجه رابطة الدوري االنكليزي املمتاز لكرة 
القدم الإقفال باب االنتقاالت ال�سيفية قبل انطالق البطولة 
الربيد  ع��رب  ر���س��ال��ة  ت�سيفريين يف  وق���ال  امل��ق��ب��ل.  امل��و���س��م  يف 
“ادرك  االربعاء  ام�س  تاميز”  “ذا  �سحيفة  اىل  االلكرتوين 
ان ثمة نقا�سات جدية يف اأوروبا ب�ساأن تق�سري فرتة االنتقاالت 

ال�سيفية، ونحن نراقب ذلك عن كثب«.
الالعبون مع  يبداأ  ان  لي�س جيدا  “من وجهة نظري،  وتابع 
ناد معني مع انطالق البطولة، وي�سبحون مع ناد اآخر لدى 
ب��اب االن��ت��ق��االت. ثمة الكثري م��ن ع��دم اليقني لفرتة  اق��ف��ال 
ط��وي��ل��ة. ول��ذل��ك اود ان اق���ول ان ب���اب االن��ت��ق��االت ق��د يكون 

طويال واوؤيد تق�سريه«.
مليار   1،4 ق��دره  قيا�سيا  مبلغ  االنكليزية  االن��دي��ة  واأنفقت 
االنتقاالت  ف���رتة  يف  دوالر(  م��ل��ي��ار   1،8( ا�سرتليني  جنيه 

اأوروبيا خالل  ال�سيفية، ليبقى الدوري املمتاز االأكرث انفاقا 
فرتة االنتقاالت التي تقفل يف انكلرتا، كما معظم الدوريات 
احل���ايل قبل  امل��و���س��م  وان��ط��ل��ق  اأغ�سط�س.   31 االأوروب���ي���ة، يف 
ثالثة اأ�سابيع من هذا املوعد. وتتجه رابطة الدوري اىل تبني 
اقرتاح يق�سي باقفال باب االنتقاالت ال�سيفية قبل انطالق 
ويبدو   .2019-2018 البطولة، وذلك اعتبارا من مو�سم 
14 �سوتا  م��وؤي��دو ه��ذا االق���رتاح واثقني من احل�سول على 
التنفيذي للرابطة �سون  املطلوبة لتمريره. واأو�سح الرئي�س 
الذي  الوحيد  االم��ر  نف�سها  لل�سحيفة  ت�سريحات  يف  ه��اريف 
يف  العبيها  �سعيد  على  اال�ستقرار  تريد  انها  االن��دي��ة  قالته 
بداية املو�سم. اأ�ساف اإقفال باب االنتقاالت قبل بداية املو�سم 
بتعديل  منطقيا  االم��ر  و�سيكون  انديتنا.  مل�سلحة  دائما  كان 
امل�ساألة  ان  ان  املمتاز، مو�سحا  ال��دوري  املواعيد لتتما�سى مع 

على جدول اعمال اجتماع االأندية يف 21 �سبتمرب.



    
ت�سع مولودها اأثناء ت�سوقها

االإلكرتوين حلظة  يوتيوب  ن�سر على موقع  اأظهر مقطع فيديو 
اأن  اأح��د االأ���س��واق، قبل  ام��راأة �سينية حامل جلنينها و�سط  و�سع 
باآالم  فوجئت  امل��راأة  وكانت  منزلها.  اإىل  به  وتعود  بهدوء  حتمله 
ال�سني،  جنوب  يونفو  مدينة  يف  بالت�سوق  قيامها  اأثناء  املخا�س 

حيث اأجربت على و�سع اجلنني وهي واقفة على قدميها. 
نزول  م��ن  قليلة  ث���وان  قبل  ت�سرخ  وه��ي  امل���راأة  الفيديو،  ويظهر 
املولود من بني �ساقيها. وبعد و�سول فريق االإ�سعاف الذي �ساعد 
باأنها  يعتقد  التي  امل���راأة  رف�ست  ال�سري،  احلبل  قطع  على  امل���راأة 
املزيد  امل�ست�سفى الإج��راء  اإىل  التوجه  الثالثينيات من عمرها،  يف 
من الفحو�سات، واختارت العودة اإىل منزلها برفقة طفلها م�سياً 
على االأقدام.  ويذكر باأن امل�سعفني قاموا بتنظيف الطفل الوليد 
على اأحد الكرا�سي، وتاأكدوا من اأنه ب�سحة جيدة قبل اأن يعيدوه 
تكاليف  امل��ن��زل بهدف توفري  اإىل  ب��ه  ال��ع��ودة  اآث���رت  التي  اأم��ه  اإىل 

امل�ست�سفى، بح�سب ما �سرحت به لفريق امل�سعفني. 
ب������رواج ك��ب��ري ع��ل��ى م���واق���ع التوا�سل  ال��ف��ي��دي��و  وح���ظ���ي م��ق��ط��ع 
بعدة  ن�سره  بعد  امل�ساهدات  اآالف  على  ح�سل  حيث  االجتماعي، 

�ساعات، بح�سب ما ورد يف �سحيفة ديلي مريور الربيطانية. 

حتتفل بطفلها الرابع مع 20 األف نحلة
بطفلها  بحملها  اأوهايو  والي��ة  من  اأمريكية  نحل  مربية  احتفلت 
الرابع بطريقة فريدة من نوعها عندما قامت بالتقاط �سور وهي 
مغطاة باأكرث من 20 األف نحلة. قالت اإميلي مولر وهي اأم لثالثة 
اأطفال وتتوقع قدوم الرابع، اإن والدها �سجعها على تربية النحل 
واأنها باتت مرتبطة بالنحل ب�سكل وثيق. وذكرت مولر باأنها بداأت 

برتبية النحل بعد اأن اأجه�ست حملها االأول. 
واأ�سافت "كنت حزينة جداً بعد اأن اأجه�ست حملي االأول، واأردت اأن 
اأجد منفذاً مل�ساعري ال�سلبية، فقررت اأن اأدخل جمال تربية النحل 

بعد اأن ن�سحني والدي بذلك".
وبعد اأن و�سلت اإىل مرحلة متقدمة يف حملها الرابع، قررت مولر 
اأن تلتقط �سوراً فريدة من نوعها وهي مغطاة بع�سرات االآالف من 
النحل، حيث قامت م�سورة حمرتفة بالتقاط ال�سور لها ون�سرها 
على من�سات التوا�سل االجتماعي. وح�سلت ال�سور على اأكرث من 

مليوين م�ساهدة و5000 م�ساركة خالل عدة اأيام.
عملية  قبل  خمتلفني  اأط��ب��اء  ثالثة  ا�ست�سارت  مولر  ب��اأن  وي��ذك��ر 
اأي  االطمئنان على �سحتها و�سحة جنينها من  بهدف  الت�سوير 
مولر  وتهدف  النحل.   للدغات  تعر�ست  حال  يف  �سلبية  تاأثريات 
من عملية التقاط ال�سور برفقة النحل اإىل ت�سليط ال�سوء على 
امل��واد الغذائية فائدة  اأكرث  اإح��دى  اأهمية نحل الع�سل الذي ينتج 

ل�سحة االإن�سان بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين.

ثور ينطح امراأة 
ن�سر على �سبكة االإنرتنت مقطع فيديو يظهر ثورا هائجا يهاجم 

امراأة مت�سي يف اأحد ال�سوارع باإحدى املدن الرتكية.
واأظهرت لقطات الفيديو ثورا يطارد ام��راأة جمهولة ترتدي زيا 

عربيا تقليديا.
واأثناء عبورها ال�سارع، نطح الثور املراأة لت�سقط على االأر�س.

ن�سر  ق��د  ك���ان  ال��ف��ي��دي��و  اإن   "Yahoo News" ب��واب��ة  وق��ال��ت 
اجلمعة على موقع Live Leak. ووفقا لدعايات واجهات املتاجر 

فاإن احلادثة تبدو وكاأنها وقعت يف تركيا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تتخل�س من فوبيا ال�سفر عرب التنومي املغناطي�سي
على  اأنف�سهم  ب��اإح��راج  املتفرجني  يقنعون  الذين  فيهم  امل�سكوك  بال�سحرة  املغناطي�سي  التنومي  الكثريون  يربط 
ريفن�ستورف من  ديرك  الربوفي�سور  بح�سب  والطب،  النف�سي  العالج  يف  اأي�ساً  ا�ستخدامه  اأنه ميكن  امل�سرح، غري 
جمعية ميلتون اأريك�سون للتنومي املغناطي�سي ال�سريري. لكن ال يتم اإ�سعاف االإرادة احلرة للمري�س، وميكن، على 
�سبيل املثال، عالج املخاوف وا�سطرابات النوم واالإنهاك، مب�ساعدة التنومي املغناطي�سي مثل حالة مري�سة عاجلها 
عن  بتق�سي  قيامه  خالل  من  وعاجلها  بالطائرة.  ال�سفر  خوفها  من  للتخل�س  ريفن�ستورف  دي��رك  الربوفي�سور 
بالن�سبة لها ، ومل ت�ستطع ال�سيطرة عليه ولكنها مل ت�سعر فيه باخلوف. ويف  امل��راأة كان خطرياً  موقف يف ذاك��رة 
جل�سة تنومي مغناطي�سي، عادت املراأة اإىل تذكر اأنها وهي طفلة، كانت ت�سري على طريق وعر، فيما جتل�س على مقود 
دراجة والدها وورغم ذلك كانت ت�سعر باأمان تام. ويف هذه اجلل�سة متكنت من نقل هذا ال�سعور باالأمان اإىل املوقف 
ال�سذاجة، كطفل  اإىل حالة من  املري�س  املغناطي�سي، ي�سل  التنومي  ريفن�ستورف: خالل  الطائرة. ويو�سح  داخل 
حيث يفتح قلبه متحدثاً عن اأمور حتدث له عادة بطريقة ال عقالنية. وهذا ما يجعل التنومي املغناطي�سي و�سيلة 
فعالة يف جمال العالج النف�سي غري اأنه يتطلب عالقة ثقة خا�سة بني املعالج واملري�س، بح�سب ريفن�ستورف. ويجب 
على املري�س اأال يثق �سوى يف االأطباء واملعاجلني النف�سيني املدربني كمعاجلني بالتنومي املغناطي�سي ومرخ�س لهم 

مبزاولة املهنة. 
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فيل يده�س متهورًا حاول التقاط �سيلفي
يطارد  فياًل  االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  ت��داول��ت��ه  فيديو  مقطع  اأظ��ه��ر 

ويده�س رجاًل خمموراً حاول التقاط �سورة �سيلفي معه يف براري الهند.
وبح�سب �سحيفة مريور الربيطانية فاإن اأ�سوك بهاراتي  كان ي�سرب اخلمر 
قبل االقرتاب من احليوان الغا�سب، بعد اأن افرتق عن قطيعه الكبري يف 

غابة كوانرموندا بالهند.
بينما  مطاردته  يف  الثائر  الفيل  ب��داأ  معه  ال�سورة  التقاط  ح��اول  وعندما 
وهو  الفيل  الفيديو  يف  ويظهر  الغابة،  عرب  هرًبا  للرك�س  اأ�سوك  ا�سطر 

يالحقه ويدو�سه؛ ما اأدى اإىل اإ�سابته اإ�سابات قاتلة.
ووفًقا للتقارير كان ال�سحية الذي يعمل ب�سركة بناء خا�سة قد زار الغابة 

م�سبًقا مل�ساهدة االأفيال.
و�سرح حار�س الغابة ما حدث قائاًل: لقد اقرتب من الفيل وهو يف حالة من 
ال�سكر. وك�سف احلار�س اأن الفيل كان يت�سرف بعنف قبل اأن يحاول بهاراتي 
رائحة  اأن  الغابة  حار�س  �ساهو  وك�سف  معه.  �سيلفي  �سورة  على  احل�سول 
الكحول ميكن اأن تكون لعبت دوًرا كبرًيا يف �سلوك الفيل العدواين. وقال: 
كنا نحاول اإبعاد القرويني عن املكان ولكن مل ي�ستمع اإلينا اأحد وفجاأة هرع 

بهاراتي نحو الفيل جامبو اللتقاط �سيلفي على الرغم من حتذيراتنا.

تقا�سي طليقها ب�سبب كلمة "بابا"
حددت حمكمة م�سرية الرابع من اأكتوبر املقبل، للنظر بدعوى ق�سائية 
االأبوة،  والدتهم عن معنى  والدهم عن  املنف�سل  االأبناء  بتعوي�س  تطالب 
وحقهم يف نطق كلمة بابا والعي�س معه، دون اقت�سار االأمر على دفع النفقة 

ال�سهرية لهم اأو لوالدتهم التي تقوم على تربيتهم.
اأق��ام ام�س  اإن مكتبه  اأب��رز املحامني امل�سريني  اأح��د  وق��ال ط��ارق العو�سي، 
االأول الثالثاء اأول دعوى من نوعها يف م�سر والوطن العربي، كونها تدور 

حول م�سوؤولية االأب ال�سرعية والد�ستورية والقانونية جتاه اأبنائه.
قائاًل: هل  اأم م�سرية  عن  نيابة  بالدعوى  تقدم  ال��ذي  العو�سي  واأ���س��اف 
دعوى  رفع  لالأبناء  يحق  وهل  فقط؟  االإنفاق  يف  االأب  م�سوؤولية  تنح�سر 
تعوي�س الأنهم مل ي�سعروا يوما مبعنى كلمة بابا، وما هو التعوي�س املنا�سب 

للحرمان من رعاية االأب وعطفه وحنانه وحمايته؟.
لكننا  وجمتمعي  وقانوين  �سرعي  جدل  حمل  �ستكون  الق�سية  وا�ستكمل: 
جديداً  قانونياً  مبداأ  �سرن�سي  اأننا  ونثق  ال��دع��وى،  مقيمة  باأحقية  نوؤمن 
ومهًما جًدا يف تاريخ الق�ساء امل�سري، حيث حتدد النظر بالدعوى بجل�سة 

حمكمة جنوب القاهرة االبتدائية. اأمام  املقبل  اأكتوبر   4
دفع  تت�سمن  م�سر  يف  حالياً  بها  املعمول  القانونية  االإج����راءات  اأن  يذكر 
الزوج نفقة �سهرية ال تتجاوز 500 جنيه فقط )قرابة 26 دوالرا اأمريكيا( 
للطفل حال انف�ساله عن الزوجة، وقيامها برتبية االأبناء، واأحياناً تقل عن 

ذلك نظراً للظروف املادية للزوج وطبيعة عمله.

ن�سف الربيطانيني 
ال يوؤمنون باأي دين 

ب��ري��ط��ان��ي��ا زي������ادة يف عدد  ت�����س��ه��د 
�سكانها الذين ال يوؤمنون باأي دين، 
 53 اإىل  ن�سبتهم  ارتفعت  وال��ذي��ن 

% ح�سب درا�سة حديثة.
وتعد هذه الن�سبة االأعلى من غري 
املوؤمنني التي ُت�سجل على االإطالق 
يف بريطانيا، بعد اأن كانت 48 % يف 
1983، عندما  % يف  2015، و31 
لالأبحاث  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  اأط��ل��ق 
اأمناط  ح��ول  درا���س��ًة  االجتماعية 
ال�سلوك االجتماعية الربيطانية.

الفئات  ال����ن����زع����ة  ه������ذه  وت�����ط�����ال 
ت�ستد خا�سة  لكنها  كلها،  العمرية 
تراوح  ال��ذي��ن  ال�سباب  اأو���س��اط  يف 
اأعمارهم بني 18 و24 عاماً، الذين 
% يف 2016، يف  بلغت ن�سبتهم 71 
ح�سب   ،2015 يف   %  62 م��ق��اب��ل 
ن�سرت  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  ك�سفت  م��ا 

نتائجها االإثنني.
ال�سن  يف  الكبار  غالبية  ت���زال  وال 
فقط  و4  االإمي���ان،  ببع�س  تتحلى 
من كل 10 من هوؤالء الذين تراوح 
اأعمارهم بني 65 و74 عاماً قالوا 
اإن ال دين لهم، وبلغت هذه الن�سبة 
الذين تخطوا  % عند ه��وؤالء   27

75 عاماً.
ال�سلوك  اأمن��اط  واأك��د رئي�س ق�سم 
ال��ب��ح��ث روجر  م���رك���ز  ال��ع��ام��ة يف 
الفئات  الفروقات بني  اأن  هاردينغ 
العمرية املختلفة �سارخة وي�سعب 
�سيزول  ال��ت��غ��ري  اأن  ت��خ��ي��ل  ع��ل��ي��ن��ا 
الكبري  ال��ع��دد  اإىل  ن��ظ��راً  ق��ري��ب��اً، 
جداً من ال�سباب الذين باتوا غري 
اأن���ه ينبغي  اإىل  م�����س��رياً  م��وؤم��ن��ني، 
الزعماء  االأرق������ام  ه���ذه  ت��دف��ع  اأن 

الدينيني اإىل التفكري بامل�ساألة.

في�سبوك يجمع �سمل اأ�سرة 
العالقة،  ان��ق��ط��اع  م��ن  ال�سنني  ع�����س��رات  ب��ع��د 
ب����ني الهند  اأ�����س����رة ف���رق���ت احل�������دود  مت��ك��ن��ت 
عرب  جم��ددا  التوا�سل  من  �سملها،  وباك�ستان 
اأمدها،  ط��ال  قطيعة  وبعد  في�سبوك.  موقع 
52 عاما و رفقات بيبي  بيبي  �ساجدة  متكنت 
اأفراد  م��ن  م��ا تبقى  م��ع  اللقاء  م��ن  ع��ام��ا   75
احلدود،  ع��رب  ال��ه��ن��دي  اجل��ان��ب  يف  اأ�سرتهما 
بف�سل موقع في�سبوك. وح�سب قناة جيو نيوز 
هندو�سي  برجل  الق�سة  ب���داأت  الباك�ستانية، 
باك�ستان  يف  البقاء  ق��رر  �سنغ  ���س��ون��دار  يدعى 
خالفا   ،1947 ع��ام  الهند  عن  انف�سلت  التي 

لباقي اأفراد اأ�سرته الذين انتقلوا اإىل الهند.
دين  اإىل  ا�سمه  وغ��ري  االإ����س���الم،  �سنغ  اعتنق 
اأ�سرته  اأف����راد  ع��ن  يبحث  ظ��ل  لكنه  حم��م��د، 
الذين رحلوا اإىل الهند، وعن طريقة للتوا�سل 

معهم باأي �سكل.
وا���س��ت��م��ر ال���رج���ل يف حم���اوالت���ه ح��ت��ى لفظ 
و�سية  ت��ارك��ا   ،1970 ع���ام  االأخ�����رية  اأن��ف��ا���س��ه 
���س��اج��دة ورف���ق���ات دع��اه��م��ا فيها اإىل  الب��ن��ت��ي��ه 

و�سل رحمهما مع اأفراد االأ�سرة يف الهند.

اأ�سرة تقّيد ابنها بال�سال�سل 10 اأعوام   
املري�س  طفلها  ع��الج  ع��ن  فقرية  �سينية  اأ���س��رة  عجزت 
7 وحتى  ال���   �سن  بلغ  اأن  بال�سال�سل منذ  عقلًيا، فقّيدته 
االآن. ويعاين يانغ جي، البالغ من العمر 17 عاًما،  من 

اإعاقة معرفية، لكنه ي�ستطيع امل�سي دون م�ساعدة.
وبح�سب �سحيفة مريور الربيطانية، منذ اأن متكن يانغ 
من امل�سي وحده بداأ يتوه، فقرر والداه تقييده ب�سل�سلة 
الفقرية عن حتمل  االأ�سرة  اإذ عجزت  التجول،  ملنعه من 

تكاليف الرعاية الطبية التي يحتاجها ال�سبي.
وقام جد يانغ بتقييده بال�سال�سل يف بئر مبنزل العائلة 

يف قرية يانغي مبقاطعة لوجيانغ ب�سرق ال�سني.
واأو�سح اجلد اأن االأ�سرة اتخذت احلل اجلذري ملنعه من 
اإي���ذاء نف�سه وت��ن��اول االأ���س��ي��اء م��ن االأر����س مثل االأوراق 
وحتى ف�سالته. وُتظهر ال�سور ال�ساب املقيد من كاحله 

بالبئر وهو يقف مع جده امل�سن.
من جانبها، مل تو�سح ال�سحيفة ما �سيحدث يف امل�ستقبل 
لل�سبي، الأنه من غري املرجح اأن تكون االأ�سرة قادرة على 

حتمل تكاليف العالج الطبي.

اأ�سم ي�سمع �سوت والدته للمرة االأوىل
متكن �ساب كويتي اأ�سم من �سماع االأ�سوات، بعد ثالثني 
عاماً ق�ساها دون �سماع �سوت، وذلك بعد اإجرائه عملية 

زراعة القوقعة.
فيديو  يف  العازمي  عامر  ال�ساب  ظهر  موؤثر  م�سهد  ويف 
ن�سره على ح�سابه على االإنرتنت وهو ي�سمع �سوت والدته 
الأول مرة، وكانت االأم ت�ساأل اإبنها وهي تبكي: ت�سمعني؟ 
لريد بتاأثر: اإيه، وتنخرط بالبكاء. وحظي املقطع بتفاعل 
اآالف  االجتماعي، وعلق  التوا�سل  رواد مواقع  كبري من 
لل�ساب  ال�سمع  وع��ودة  ال�سار،  باخلرب  مهنئني  املتابعني 

الكويتي الذي ميلك اآالف املتابعني على ح�سابه.

طفلة تتحدى توقعات االأطباء 
من  ومتكنت  االأط��ب��اء،  توقعات  بريطانية  طفلة  حت��دت 
النجاة لتحتفل موؤخراً بعيد ميالدها الرابع ع�سر، على 
الرغم من اأن االأطباء منحوها فر�سة للنجاة مل تتجاوز 

% عن والدتها.  1
وكان وزن عالية هارت ال يتجاوز 340 غراماً عند والدتها 
ب�سكل مبكر يف 2003، واعتربت يف وقتها اأ�سغر طفلة يف 
7 بو�سات، لدرجة  بريطانيا، ومل يكن طولها يزيد عن 
اأن جتل�س يف راح��ة كف والدتها، بح�سب  اأنها كان ميكن 

�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وح��ذر االأط��ب��اء، وال��دة عالية ال�سيدة الري��ن ه��ارت ، باأن 
من املرجح اأن ال تعي�س طوياًل، ب�سبب عدم تطور رئتيها 
ب�سكل كامل، ولكن بعد �سنوات، متكنت الطفلة املعجزة، 
اأن  دون  االآن  وتعي�س  االأط��ب��اء،  توقعات  كافة  من حت��دي 

تعاين من اأية م�ساكل �سحية.
وتقول عالية مل اأكن على علم بال�سجة التي اأثريت عند 
والدت��ي، ومل تاأثر على حياتي يف يوم من االأي��ام، لكنني 
كنت  ال��ت��ي  امل��الب�����س  ���س��اه��دت  عندما  بال�سدمة،  �سعرت 
اأرتديها واأنا طفلة، لقد كانت �سغرية للغاية، لدرجة اأنها 

تنا�سب دمية �سغرية. �سوفيا ليلي�س خالل ح�سورها العر�س الأول لفيلم "اإيت" يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. )رويرتز(

معلم يتحول اإىل 
جنم على تويرت

للمغنية  املتع�سبني  ن���ادي  ي�سم 
بيون�سيه  االأم���ري���ك���ي���ة  وامل��م��ث��ل��ة 
جمموعة من االأطباء واملهند�سني 
وغريهم،  وامل��ع��ل��م��ني  وامل��ح��ام��ني 
اأن ميتنع  وم��ن بينهم معلم ق��رر 
ال���درو����س لطالبه،  اإع���ط���اء  ع���ن 

مبنا�سبة عيد ميالد بيون�سيه.
وت����ن����اق����ل����ت م�����واق�����ع ال���ت���وا����س���ل 
على  ن�سرت  ���س��ورة  االج��ت��م��اع��ي، 
تويرت يوم 29 اأغ�سط�س املا�سي، 
جلدول احل�س�س الأحد املعلمني، 
يوم  ال��درو���س  اإل��غ��اء  فيه  ويظهر 
االإثنني املا�سي 4 �سبتمرب، وذلك 
بيون�سيه  م��ي��الد  ع��ي��د  مبنا�سبة 
بح�سب  وال���ث���الث���ني،  ال�������س���اد����س 

موقع اإليت ديلي.
ومنذ ن�سر التغريدة على تويرت، 
اله�سيم،  يف  ك���ال���ن���ار  ان���ت�������س���رت 
األ����ف   25 ب����اأك����رث م����ن  وح���ظ���ي���ت 
تغريد،  اإع���ادة  اآالف  و9  اإع��ج��اب، 
التعليقات،  من  يح�سى  ال  وع��دد 
التي تراوحت بني موؤيد ومعار�س 

ملا اأقدم عليه املعلم.
عيد  اأن  املعلقني  بع�س  واع��ت��رب 
ت�ستحق  منا�سبة  بيون�سيه  ميالد 
اإل���غ���اء ال����درو�����س م���ن اأج���ل���ه���ا، يف 
الذعاً  هجوماً  اآخ���رون  �سن  ح��ني 
على املعلم، معتربين اأن حت�سيل 
العلم هدف مقد�س، وال يجب اأن 

يتم اإلغاء الدرو�س الأي �سبب.

مهرجان  يف  عرب  ملخرجني  اأفالم   3
ت�سارك 3 اأفالم عربية جديدة من م�سر وفل�سطني 
"تورنتو"  ال�سعودية يف مهرجان  العربية  واململكة 
ال�سينمائي الدويل يف كندا، والذي �ستقام فعالياته 

يف الفرتة من 7 اإىل 17 من �سبتمرب اجلاري.
ونقلت و�سائل اإعالم عن وكالة االأنا�سول الرتكية 
و�سيتم  ق�سماً،   14 �سي�سمل  امل��ه��رج��ان  اإن  قولها 
عر�س 255 فيلماً طوياًل خالل دورته املقبلة، كما 
فيلماً   147 اأن  علماً  ق�سرياً،  فيلماً   84 �سيعر�س 
للمهرجان  املقبلة  ال��دورة  خالل  �ستعر�س  روائياً 
امل�سري  الفيلم  بينها  من  االأوىل،  للمرة  الكندي 
�سالمة،  امل�سري عمرو  للمخرج  ال�سيخ جاك�سون، 
اأح���داث���ه ح���ول �سخ�س ي��ع��اين من  وال����ذي ت����دور 
اأزمة نف�سية ب�سبب هو�سه مبلك البوب االأمريكي 
مايكل جاك�سون، وي�سارك يف بطولة الفيلم اأحمد 
الفي�ساوي وماجد الكدواين واأحمد مالك واأمينة 
�سيللي"  "ماري  ف��ه��و  ال��ث��اين  الفيلم  اأم���ا  خ��ل��ي��ل. 

للمخرجة ال�سعودية هيفاء املن�سور، والذي يتناول 
اأثناء  �سيللي  م���اري  االإجن��ل��ي��زي��ة  ال��روائ��ي��ة  ق�سة 
وتلعب  فرانك�ستاين،  ال�سهرية  لروايتها  كتابتها 
بطولة الفيلم جنمتا هوليوود اإيلي فاننغ وماي�سي 
ت�سارك فيها  اأول مرة  و�ستكون هذه هي  ويليامز، 
ال�سينمائي  ت��ورن��ت��و  م��ه��رج��ان  يف  املن�سور  هيفاء 

الدويل.
هاين  الفل�سطيني  فللمخرج  الثالث  الفيلم  اأم���ا 
وتقوم  بيننا"،  "اجلبل  عنوان  ويحمل  اأ�سعد،  اأب��و 
عن  ويحكي  األبا،  واإدري�س  وين�سلت  كيت  ببطولته 
ك��اب��و���س م��رع��ب ع��ا���س��ه ب��ط��ال الفيلم ب��ع��د حتطم 
طائرة على اأحد اجلبال دون اأي ب�سي�س من االأمل 

يف اإنقاذهما. 
ويقرر البطالن اأن يعتمدا على اأنف�سهما، ويتعاونا 
من اأجل احل�سول على امل�ساعدة بعد �سريهما عدة 

كيلومرتات يف الطبيعة اجلبلية الوعرة. 

كايتي هوملز تعلن ا�سم 
حبيبها ال�سهري

بعد اأن التقطت عد�سات الكامريا، �سوراً للممثلة االأمريكية كايتي هوملز والنجم 
ا�سطرت  ماليبو،  يف  البحر  �ساطئ  على  �سوّياً  وهما  فوك�س،  جاميي  االأم��ريك��ي 
العاطفية بجاميي. ولكن، حر�س كّل منهما  اأن توؤكد خرب عالقتها  كايتي هوملز 
على التحفظ على عالقتهما وخ�سو�سا بعدما قيل اإّن ت�سوّية الطالق بني كايتي 
وزوجها ال�سابق املمثل توم كروز قد منعتهما من اخلروج علناً ملدة خم�س �سنوات. 

كايتي.  بيد  جاميي  اأم�سك  حيث  ال�سعادة،  بغاية  الثنائي  ب��دا  ال�سورة،  وبح�سب 
وُيعتقد اأّن عالقة الثنائي قد بداأت يف العام 2013.

ُيذكر اأّن الزواج بني كايتي وتوم كروز، ا�ستمر ملّدة �سّت �سنوات قبل انف�سالهما يف 
العام 2012 ولديهما ابنة ُتدعى �سريي ُولدت يف ني�سان 2006.


