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�ضهيد يف ا�ضتباك مع االحتالل بال�ضفة
انطالق اأ�سطول احلرية 3 اىل غزة 

•• عوا�صم-وكاالت:

ا�صت�صهد فل�صطيني متاأثرا بجروحه بعد �صاعات على ا�صابته بر�صا�ص 
جنود ا�صرائيليني بعدما اطلق النار عليهم يف ال�صفة الغربية املحتلة 
انه  اوؤك��د  ان  ا�صتطيع  الإح��ت��ال  با�صم جي�ص  وقالت متحدثة  ام�ص. 

تويف، من دون اعطاء املزيد من التفا�صيل.
وهي  احلرية3،  اأ�صطول  من  �صفينة  اأول  انطلقت  اأخ���رى،  جهة  من 
�صواطئ  باجتاه  اليونانية  اجلزيرة  من  ماريان،  ال�صويدية  ال�صفينة 

غزة بغية ك�صر احل�صار املفرو�ص عليها.
التون�صي  الرئي�ص  بينهم  من  دوليا  نا�صطا  ع�صرين  ال�صفينة  وتقل 
الإ�صرائيلي  الكني�صت  يف  العربي  والع�صو  املرزوقي  املن�صف  ال�صابق 
اأخ����رى م��ن اجلزر  ���ص��ف��ن  اأرب����ع  اأن تنطلق  ب��ا���ص��ل غ��ط��ا���ص. وي��ن��ت��ظ��ر 
اليونانية لتلتحق بال�صفينة ماريان يف املياه الدولية. ومن املتوقع اأن 
ُيّقل اأ�صطول احلرية ب�صفنه املختلفة نحو ثمانني م�صاركا من بينهم 

برملانيون اأوروبيون وعرب.
وبعد  وعراقيل  �صكوك  بعد  الأ�صطول  يف  �صفينة  اأول  انطاق  وج��اء 
يوم طويل و�صاق، واأن احلكومة اليونانية تعر�صت ل�صغوط قوية من 
قبل اإ�صرائيل ملنع ال�صفن من التحرك، اإل اأن الإرادة املوؤيدة للق�صية 

الفل�صطينية يف اليونان قد انت�صرت.
منعتها  �صواء  �صتحقق هدفها  اإن حملتهم  بالأ�صطول  الن�صطاء  وقال 
فهو  غ��زة  اإىل  ب��ال��و���ص��ول  لها  �صمحت  ف���اإذا  متنعها،  مل  اأو  اإ���ص��رائ��ي��ل 

املطلوب، واإذا مل ت�صمح لها ف�صتو�صع اأمام اأزمة اأخاقية دولية.
واأو�صح رئي�ص احلملة الأوروبية لك�صر احل�صار عن غزة مازن كحيل اأن 
ال�صفن حتمل م�صاعدات رمزية مثل الألواح ال�صم�صية بهدف الإ�صارة 
�صنوات من احل�صار،  التي تعاين منها غزة بعد ع�صر  الطاقة  لأزم��ة 
بل  للقطاع،  م�صاعدات  اإي�صال  جم��رد  لي�ص  للحملة  الأول  فالهدف 

و�صع ق�صية احل�صار على اأولويات الأجندة ال�صيا�صية الدولية.
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متتع باألجواء الرمضانية وتناول اإلفطار والسحور مع عائلتك 
في  "اخليمة الرم�ضانية - Ramadan Tent" بفندق املفرق.

اإلفطار- 111 درهم فقط
السحور- 59 درهم فقط

%ر�صوم خدمة ت�صمل الأ�صعار على 6% ر�صوم �صياحية  و 10 
الإفطار وال�صحور جماناً لاأطفال  دون 

�صن ال�صاد�صة.. خ�صم 50% لاأطفال
 من �صن ال�صاد�صة اإىل الثانية ع�صر.

T: + 971 2 659 6666           
Email: fb@mafraq-hotel.com

•• دبي -وام:

اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل يف ق�صر �صموه يف زعبيل م�صاء 
ام�ص اأخاه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�صلحة وتبادل �صموهما التهاين بال�صهر الف�صيل.
وقد جتاذب �صموهما اأطراف احلديث حول عدد من 
�صبل  اأرق���ى  بتوفري  تت�صل  التي  الوطنية  الق�صايا 
وتعزيز  ال��وط��ن  م�صاحة  ع��ل��ى  للمواطنني  العي�ص 
والتعا�صد  ال��وط��ن��ي  وال���ت���اح���م  امل���واط���ن���ة  م��ف��ه��وم 
جمتمع  ومكونات  �صرائح  خمتلف  ب��ني  الجتماعي 

دولتنا احلبيبة.
ال�صيخ حممد  ال�صمو  ق��دم �صاحب  اخ��رى  من جهة 
بن را�صد ال مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
نائب  ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
القائد العلى للقوات امل�صلحة واجب العزاء يف فقيد 
ا�صت�صهد  ال��ذي  اآل علي  الواجب هزمي عبيد خلفان 
امل�����ص��ل��ح��ة يف اململكة  اأث���ن���اء ح����ادث ت���دري���ب ل��ق��وات��ن��ا 
اإعادة  عملية  ق��وات  يف  امل�صاركة  ال�صعودية  العربية 
اململكة  تقوده  ال��ذي  العربي  التحالف  �صمن  الأم��ل 

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يتبادلن احلديث حول الق�صايا الوطنية التي تت�صل بتوفري اأرقى �صبل العي�ص للمواطنني )وام(العربية ال�صعودية.                    )التفا�صيل �ص2(
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يف ندوة اأكدت اأّن داع�ش ابنه ال�ضرعي
الربيع العربي وفو�ساه يف قف�ص االتهام..!

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

لبناء  دفاعية  �صيا�صة  بلورة  �صرورة  على  �صابقة  تون�صية  ع�صكرية  قيادات  �صّددت 
جمابهة  ع��ل��ى  ق����ادرة  ت��ك��ون  ع�صكرية  موؤ�ص�صة  ح���ول  تتمحور  دف��اع��ي��ة  منظومة 

التهديدات واملخاطر احلالية التي تواجها تون�ص داخليا اأو خارجيا.
املوؤ�ص�صة  لتاأ�صي�ص   59 ال��ذك��رى  اإح��ي��اء  انتظمت مبنا�صبة  ن��دوة  ذل��ك خ��ال  ج��اء 
الع�صكرية التون�صية يف �صهر جوان 1956 وهو العام الذي حتّررت فيه تون�ص من 

اأغال ال�صتعمار الفرن�صي. 
وو�صفت القيادات ثورات الربيع العربي ب�موجات من العنف والفو�صى وب�نزاعات 
داخلية غذتها خا�صة تدخات اأجنبية مبا�صرة واجلماعات اجلهادية، الأمر الذي 
ب�صفة  مهدد  العربية  ال��دول  من  العديد  وباتت  احلكم  اأنظمة  من  بعدد  ع�صف 
مبا�صرة يف حدودها اخلارجية ويف كيانها بعد اأن اأججت ما كان يتعقد اأنها ثورات 

فكرا تكفرييا ل يوؤمن بالدول القائمة وي�صعى اإىل اإر�صاء نظام اخلافة.
)التفا�صيل �ص15(

االإمارات تدين اجلرمية االإرهابية وتوؤكد وقوفها مع الكويت ال�ضقيقة 

م�ساجد الكويت باأحد  اإرهابي  هجوم  يف  جريح  و202  �سهيدا   25

تبادال التهاين مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان.. وقدما واجب العزاء يف فقيد الواجب هزمي اآل علي

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يناق�سان الق�سايا التي تهم الوطن واملواطنني

املعار�ضة ت�ضيطر على حواجز وتتقدم بدرعا

مذبحة لداع�ص يف كوباين وتهجري االآالف باحل�سكة
•• عوا�صم-وكاالت:

يف  تقدم������ا  امل�صلحة  ال�ص����ورية  املعار�ص�������ة  حققت 
من  ومتكن����ت  الب������اد،  جن������وب  درع���������ا  مدينة 
امل�صت�ص������فى  قرب  ر�ص��������ان  حاجز  على  ال�ص������يطرة 
ال�ص�����رو  حاجز  وعلى  املحط�����������ة  درع��ا  يف  الوطني 
ال����واق����ع ع���ل���ى اأط��������راف م���دي���ن���ة درع������ا م����ن اجلهة 

ال�صمالية.
وتخو�ص املعار�صة ال�صورية معارك عنيفة مع قوات 
النظام ال�صوري يف درعا وحميطها يف اإطار هجومها 
الذي بداأته فجر ام�ص الأول واأطلقت عليه عا�صفة 

اجلنوب.
ع�صكرية  نقطة  يعترب  ر�صان  حاج��ز  اأن  واأو�ص������ح 
درعا،  مدينة  م��داخ��ل  اأح���د  وي�صكل  للنظ�����ام  ق��وي��ة 
ال�صيطرة  اإىل  امل�ص����لحة  املعار�ص����ة  التي ت�صعى قوات 

عليها.
ي��اأت��ي ذل���ك يف وق���ت اأف����اد امل��ر���ص��د ال�����ص��وري حلقوق 
الإن�صان ام�ص اجلمعة اأن هجوما �صنه مقاتلو تنظيم 
داع�ص الإرهابي على مدينة كوباين ال�صورية وقرية 
146 مدنيا على  اأ�صفر حتى الآن عن مقتل  قريبة 

الأقل يف ثاين اأكرب مذبحة يرتكبها التنظيم املت�صدد 
يف الباد.

التنظيم  اإن  وقال رامي عبد الرحمن مدير املر�صد 
دخ���ل ك��وب��اين ال��واق��ع��ة ع��ل��ى احل����دود م��ع ت��رك��ي��ا ثم 
اندلعت ا�صتباكات مع وحدات حماية ال�صعب الكردية 

يف املدينة.
واأ�صاف اأن الهجوم ميثل ثاين اأكرب مذبحة يرتكبها 
من  امل��ئ��ات  مقتل  منذ  املدنيني  بحق  داع�����ص  تنظيم 
اأبناء ع�صرية ال�صعيطات ال�صنية يف �صرق �صوريا العام 

املا�صي.
يف الثناء قال مكتب الأمم املتحدة يف �صوريا، ام�ص 
اجلمعة، اإنه ترددت اأنباء عن نزوح 60 األف �صخ�ص 
احل�صكة  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى  داع�����ص  تنظيم  ه��ج��وم  ب�صبب 
�صمال �صرق الباد، واإن ما ي�صل اإىل 200 األف رمبا 

يحاولون الفرار يف نهاية املطاف.
و�صن تنظيم داع�ص، هجوما على مناطق حتت �صيطرة 
على  منطقة  على  فا�صتوىل  احل�صكة،  يف  احلكومة 
الأقل يف جنوب غرب املدينة الواقعة على احلدود مع 
تركيا والعراق. واحل�صكة مق�صمة اإىل مناطق ت�صيطر 

عليها احلكومة واأخرى حتت اإدارة كردية.

جثامني بع�ص ال�صحايا على �صاطيء تابع لأحد فنادق مدينة �صو�صة )رويرتز(

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

اأ�صفر هجوم اإرهابي نّفذه اإرهابي 
�صقوط  ع��ن  ب�صو�صة  ب��ن��زل  واح���د 
اأغلبهم  جريحا  و36  قتيل   28
من ال�صياح الجانب من جن�صيات 
الق�صاء  ومت  وب��ري��ط��ان��ي��ة  اأمل��ان��ي��ة 
العملية  م��ن��ّف��ذ  الإره�����اب�����ي  ع��ل��ى 
وحجز �صاح كا�صينكوف ، ح�صب 
ب��ا���ص��م وزارة  امل��ت��ح��دث  اأك�����ده  م���ا 
علي  حممد  التون�صية  الداخلية 

العروي.
وذكرت م�صادر اأمنية اأن اإرهابيني 
العملية  ه��ذه  بتنفيذ  قاما  اثنني 
ال��ق�����ص��اء يف م���ا تتم  اأح��ده��م��ا مت 

ماحقة الثاين.
اأن  م���ط���ل���ع���ة  م���������ص����ادر  وذك����������رت 
ف��ن��دق ام��ربي��ال مرحبا ال���ذي مت 
اأم�����ص اجلمعة،  ا���ص��ت��ه��داف��ه ظ��ه��ر 
تعود ملكيته اإىل النائبة بالربملان 
ع����ن ح���رك���ة ن������داء ت���ون�������ص زه����رة 

اإدري�ص.
منفذ  اأن  امل�������ص���ادر  ذات  واأف�������ادت 
اإىل  ت�صلل  واح��د  اإره��اب��ي  العملية 
وفتح  ال�صاطئ  طريق  ع��ن  ال��ن��زل 

وابا من النار على النزلء.
من جانيه اأعلن الرئي�ص التون�صي 
لفران�ص  ال�صب�صي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي 
بر�ص ان باده ل ت�صتطيع وحدها 
قائد  الره��اب��ي��ني.واف��اد  مواجهة 
ال�صب�صي من الفندق الذي تعر�ص 
تون�ص  ان  ال��ي��وم  اأدرك���ن���ا  للهجوم 
ت��واج��ه ح��رك��ة ع��امل��ي��ة. ل ميكنها 
والدليل  وح���ده���ا.  ت��واج��ه��ه��ا  ان 

قتيل وجريحان بهجوم 
على م�سنع للغاز يف فرن�سا 

•• باري�ص-اأ ف ب:

ا�صتهدف  اره��اب��ي  هجوم  يف  اخ��رون  وا�صيب  ال��را���ص  بقطع  �صخ�ص  قتل 
�صباح اجلمعة م�صنعا للغاز ال�صناعي قرب ليون �صرق فرن�صا، يف هجوم 

جديد كان يخ�صى حدوثه بعد اعتداءات كانون الثاين يناير يف باري�ص.
واعلن وزير الداخلية برينار كازنوف ان املوقوف يدعى يا�صني �صاحلي 
ويبلغ 35 من العمر متحدر من املنطقة نف�صها. وا�صاف ان ال�صتخبارات 
بالتيار  عاقة  على  �صاحلي  ان  واك��د   . و2008   2006 ب��ني  ر�صدته 
ال�صلفي لكن �صجله الق�صائي فارغ. وكانت م�صادر قريبة من امللف اعلنت 

توقيف �صخ�ص ي�صتبه بانه املنفذ او احد املنفذين بعيد الهجوم.
وياتي الهجوم بعد حواىل �صتة ا�صهر على هجمات يف منطقة باري�ص ادت 

اىل مقتل 17 �صخ�صا يف كانون الثاين يناير.
وذكرت ح�صيلة اوىل مقتل �صخ�ص عرث على جثته مقطوعة الرا�ص قرب 
املوقع وا�صابة �صخ�صني بجروح طفيفة. وعلق الرا�ص املقطوع على �صياج 
قرب امل�صنع وبدت عليه كتابات بالعربية. وافاد م�صدر قريب من التحقيق 
ان مهاجما دخل م�صنع الغاز ال�صناعي يف منطقة �صان كانتان فالفييه 

وهو يرفع علما ا�صود وفجر عددا من قوارير الغاز وفق امل�صدر.
و�صرح م�صدر اخر قريب من امللف بح�صب العنا�صر الوىل يف التحقيق 

دخلت �صيارة فيها �صخ�ص او اكرث امل�صنع. وعندها وقع انفجار.
وا�صاف عرث على جثة مقطوعة الرا�ص قرب امل�صنع، لكننا ل نعلم حتى 
ال�صاعة ان كانت نقلت اىل هذا املوقع م�صيفا كما عرث يف املكان على راية 

حتمل كتابة بالعربية. 
واكد الرئي�ص الفرن�صي فرن�صوا هولند ان الهجوم اعترب ارهابيا ما ان 

عرث على جثة مقطوعة الرا�ص وحتمل كتابات يف املكان.
واكد هولند من بروك�صل حيث ي�صارك يف قمة اوروبية توقيف م�صتبه به 

والتعرف اىل هويته متحدثا عن امكانية وجود منفذ ثان يف الهجوم.
الليزيه  ق�صر  يف  للدفاع  م�صغر  جمل�ص  انعقاد  عن  هولند  اعلن  كما 
ال�صاعة 15،00، فيما افاد م�صدر من او�صاطه انه �صيعود )اىل باري�ص( 
برنار  الداخلية  وزي��ر  مع  م�صتمر  ب�صكل  ات�صال  على  وه��و  الظهر  بعيد 

كازنوف واجهزة الدولة.

ال�ضب�ضي: نواجه حركة عاملية حتتاج اىل ا�ضرتاتيجية دولية �ضاملة

ع�سرات ال�سحايا بعملية اإرهابية 
ا�ستهدفت فندقا مبدينة �سو�سة 

•• اأبوظبي-الكويت-وام-وكاالت:

اآل نهيان وزير اخلارجية  اأدان �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 
ا�صتهدفت  التي  الب�صعة  الرهابية  اجلرمية  العبارات  باأ�صد 
مدينة  بو�صط  ال�����ص��واب��ر  مبنطقة  ال�����ص��ادق  الم���ام  م�صجد 
الكويت ام�ص. واأكد �صموه يف ت�صريح له وقوف دولة المارات 
قيادة  الكويت  ال�صقيقة  م��ع  و�صعبا  وحكومة  ق��ي��ادة  الكامل 
وحكومة و�صعبا يف مواجهة هذه املحنة امل�صرتكة يف ال�صراع 

�صد الرهاب والتطرف.
وقال �صموه ان هذه اجلرمية النكراء وا�صتهداف دور العبادة 
والمنني متثل ت�صعيدا وح�صيا من جماعات متطرفة ترتدي 
براء  والإ�صام منها  الرببرية  اأعمالها  الدين لتربير  عباءة 
التنظيمات  هذه  ت�صعى  التي  الطائفية  الفنت  من  ..حم��ذرا 

اىل جر املنطقة اليها.
واأعرب �صموه عن حزنه واأ�صفه ال�صديد ل�صقوط �صحايا اأبرياء 
وعن تعازي دولة المارات ال�صادقة حلكومة و�صعب الكويت 

ولعائات ال�صحايا ..متمنيا ال�صفاء العاجل للم�صابني.
وحث �صموه املجتمع الدويل على التكاتف والتعا�صد والقيام 

مب�صوؤولياته يف مكافحة اجلماعات الإرهابية واملتطرفة. 
انتحاريا  ه��ج��وم��ا  ان  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  واع��ل��ن��ت 

قيادتهم �صي�صد بعون اهلل تعاىل ويف�صل اهداف منفذي هذا 
التكاتف والتاحم والتم�صك  ال�صنيع واجلبان ويعزز  العمل 
ال��واح��دة مبا ع��رف عنها من حمبة  ب��روح ال���ص��رة الكويتية 

وتاألف وتاأزر.
العمل  هذا  الفر�صة ل�صتغال  اإعطاء  عدم  اىل  �صموه  ودعا 
الوطنية  الوحدة  و�صرب  الفرقة  لبث  وتداعياته  الجرامي 
الكويت  ان  على  �صموه  ..م�صددا  املغر�صة  ال�صاعات  وترويج 
باذن اهلل تعاىل ع�صية على  �صتظل  الأوفياء  واأهلها  العزيزة 

كل من يرتب�ص اأو يريد بها �صرا.
هذا  جم��ري��ات  تتابع  الأمنية  الج��ه��زة  ان  اإىل  �صموه  وا���ص��ار 
احلادث الأليم ملعرفة منفذيه ومن يقف وراءهم لتقدميهم 

للعدالة.
العزاء و�صادق  الكويت بخال�ص  اأمري  ال�صمو  وتقدم �صاحب 
بهذا  ا�صت�صهدوا  ال��ذي��ن  وذوي��ه��م  ال�صحايا  لأه���ايل  امل��وا���ص��اة 
ب��وا���ص��ع رحمته  يتغمدهم  اأن  ت��ع��اىل  امل���وىل  ���ص��ائ��ا  احل����ادث 
مين  واأن  ال�صهداء  منازل  وينزلهم  جناته  ف�صيح  وي�صكنهم 
الكويت  يحفظ  واأن  والعافية  ال�صفاء  ب�صرعة  امل�صابني  على 
عليها  ويدمي  ومكروه  �صوء  كل  من  الأوفياء  واأهلها  الغالية 
اإىل  املعتدين  ي��رد كيد  نعمة الأم��ن والأم���ان والزده���ار وان 

نحورهم.

و�صط  ال�صوابر  ال�صادق يف منطقة  الم��ام  ا�صتهدف م�صجد 
وا�صافت،  �صهيدا.   25 �صقوط  اىل  ادى  ما  الكويت،  مدينة 
وفق ما نقلت وكالة النباء الكويتية )كونا(، ان الهجوم ا�صفر 

اي�صا عن �صقوط 202 جريح.
من جانبه اأعرب �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صباح الحمد اجلابر 
ال�����ص��ب��اح اأم���ري دول���ة ال��ك��وي��ت ع��ن ت��اأث��ره ال��ب��ال��غ وا�صتنكاره 
وادان���ت���ه ال�����ص��دي��دة حل���ادث الن��ف��ج��ار ال���ذي وق���ع يف م�صجد 
تاأدية  اث��ن��اء  ام�ص  ظهر  ال�صوابر  مبنطقة  ال�����ص��ادق  الم���ام 
�صاة اجلمعة والذي ا�صفر عن �صقوط العديد من ال�صحايا 

وامل�صابني.
ب��ي��وت اهلل  اأح���د  واأك���د �صموه ان ه��ذا العمل الج��رام��ي على 
وما  الف�صيل  ال�صهر  ه��ذا  حرمة  منفذوه  يراعي  مل  وال��ذي 
ميثله م��ن خ���روج ع��ن ���ص��ري��ع��ة ال��دي��ن ال���ص��ام��ي احلنيف 
ب�صفك دماء البرياء الأمنني وقتل النف�ص التي حرم اهلل امنا 
هو حماولة يائ�صة و�صلوك �صرير وم�صني ل�صق وحدة ال�صف 
البغي�صة  الطائفية  الفتنة والنعرات  الكلمة واثارة  واجتماع 
ال�صياج  ه��ي  التي  الوطنية  وحدتنا  ان  اإىل  �صموه  ..م�صريا 
وابنائه  اخوانه  به  يتحلى  ما  وان  الوطن  امن  املنيع حلفظ 
املواطنون الكرام من روح وطنية �صامية وم�صهودة ومبا عرف 
حول  والتفاف  ل��ه  وولء  لوطنهم  وت��ف��اين  حمبة  م��ن  عنهم 

املقاومة تباغت االإنقالبيني يف �ضنعاء وذمار
ع�سرات ال�سحايا بق�سف للحوثيني على عدن

•• عوا�صم-وكاالت:

يتوجه املوفد اخلا�ص لاأمم املتحدة لليمن اإ�صماعيل ولد ال�صيخ اأحمد، 
قال  املتحدة  الأمم  باإ�صم  متحدث  بح�صب  ال�صبت،  ال��ي��وم  الكويت  اإىل 
لبحث  و�صنعاء،  الريا�ص  يف  اأ�صبوعا  بعدها  �صيق�صي  اليمن  و�صيط  اإن 

م�صودة اقرتاح اإىل حني الو�صول لتفاق مبدئي.
النقابيني  ���ص��د  ال�صعبية  امل��ق��اوم��ة  ه��ج��م��ات  وت����رية  وارت��ف��ع��ت  ه���ذا 
�صمال  اأزال يف  التابعتني لإقليم  احلوثيني يف حمافظتي �صنعاء وذمار 
املقاومة خم�ص هجمات �صد دوري��ات ونقاط  �صّن عنا�صر  اليمن، حيث 
اأنحاء خمتلفة من  تفتي�ص ومراكز تابعة مليلي�صيات احلوثي و�صالح يف 

حمافظة ذمار واأرحب �صمال �صرقي �صنعاء وهمدان و�صنعاء القدمية.
ويف حمافظة تعز، اأعلنت املقاومة ال�صعبية عن مقتل القيادي علي يحيى 
احلوثي، فجر ام�ص اجلمعة، يف مواجهات بني امليلي�صيات ورجال املقاومة 
بالقرب من جبل جرة، واأكدت املقاومة اأنها حتتفظ بجثته لديها. كما 
قتل �صتة من عنا�صر امليلي�صيات يف منطقة ال�صباب عند املدخل الغربي 
للمدينة، ودمرت املقاومة يف ال�صبابا عند املدخل الغربي اأي�صا عربتني 
 23 عيار  ر�صا�صان من  عليهما  مليلي�صيات احلوثي،  تابعتني  ع�صكريتني 

امل�صادان للطريان.
ويف عدن، ارتكبت ميلي�صيات احلوثي جمزرة جديدة �صد املدنيني، حيث 
قتل 11 مدنياً وجرح 98 اآخرون يف ق�صف ع�صوائي باملدفعية و�صواريخ 
عدة  ا�صتهدف  واحلوثي،  �صالح  املخلوع  ميلي�صيات  قبل  من  الكاتيو�صا 

اأحياء يف حمافظة عدن خا�صة حي الربيقة.
كما �صهد حي العري�ص ا�صتباكات عنيفة بني امليلي�صيات ورجال املقاومة، 
غ��ارات �صباح اجلمعة  التحالف ثاث  �صّن طريان  بالتزامن مع  وذلك 
الدخان من  اأعمدة  وارتفاع  النريان  ا�صتعال  اإىل  اأدت  على مطار عدن، 

املطار نتيجة �صدة النفجارات.
وا�صتهدف طريان التحالف اأي�صا جتمعاً للحوثيني يف ميناء املعا و�صط 
التحالف، �صباح اجلمعة،  ا�صتهدف طريان  م��اأرب،  عدن. ويف حمافظة 
جبهة  يف  �صالح  واملخلوع  احل��وث��ي  مليلي�صيات  ع�صكرية  واآل��ي��ات  م��واق��ع 

اجلفينة والطلعة احلمراء والزور غرب املحافظة.

تهديد  ال��ب��ن��ت��اغ��ون: 
رو�سيا النووي لعب بالنار

•• وا�صنطن-رويرتز:

ب��وزارة الدفاع  ب��ارز  ق��ال م�صوؤول 
المريكية )البنتاغون( ان رو�صيا 
تلعب بالنار بتهديدها با�صتخدام 
الوليات  وان  النووية  تر�صانتها 
املتحدة م�صممة على منعها من 
اكت�صاب ميزة ع�صكرية مهمة من 
خال انتهاكات ملعاهدة ال�صلحة 

النووية املتو�صطة املدى.
ال���ق���وات  ايل جل���ن���ة  وم���ت���ح���دث���ا 
امل�������ص���ل���ح���ة مب���ج���ل�������ص ال�����ن�����واب 
المريكي قال روبرت وورك نائب 
ان تطوير  اي�����ص��ا  ال���دف���اع  وزي����ر 
النووية  ال���رت����ص���ان���ة  و����ص���ي���ان���ة 
القادمة  الع����وام  يف  الم��ري��ك��ي��ة 
7 باملئة  �صي�صتهلك ما ي�صل ايل 
من  اإرتفاعا  الدفاع  ميزانية  من 
4 باملئة حاليا وقد يقل�ص  3 اإيل 
برامج اخرى ما مل يتم املوافقة 

على متويل ا�صايف.
مو�صكو  م�صاعي  ان  وورك  وق��ال 
ل����ص���ت���خ���دام ق���وات���ه���ا ال���ن���ووي���ة 
بالف�صل  ب��اءت  جريانها  لرتهيب 
م��ع ت��وث��ي��ق اع�����ص��اء ح��ل��ف �صمال 

الطل�صي يف الواقع لتحالفهم.
وا���ص��اف قائا ك��ل م��ن يظن انه 
الت�صعيد  على  ال�صيطرة  ميكنه 
ال�صلحة  ا���ص��ت��خ��دام  خ���ال  م���ن 
الواحد  ب���احل���رف  ه���و  ال���ن���ووي���ة 

يلعب بالنار.

ال�صاعة  ويف  نف�صه  ال��ي��وم  يف  ان���ه 
مماثلة  عملية  ا�صتهدف  نف�صها 
فرن�صا )..( والكويت.وا�صاف هذا 
يقيم الدليل على وجوب )و�صع( 
)ملواجهة  ���ص��ام��ل��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
الره���اب���ي���ني( وع��ل��ى ����ص���رورة ان 
الدميوقراطية  ال��دول  كل  توحد 
ح����ال����ي����ا ج�����ه�����وده�����ا �����ص����د ه����ذه 
الآف����ة.          )اتفا�صيل �ص13(
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اأمناء موؤ�ص�صة زايد  رئي�ص جمل�ص 
لاأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن 
اخلريية والإن�صانية والفريق �صمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �صيف  ال�����ص��ي��خ 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�ص جمل�ص 

واحلفاظ  وطنهم  رفعة  �صبيل  يف 
على مكت�صباته والذود عن حيا�صه 
وح��م��اي��ة اأم����ن وا���ص��ت��ق��رار ال���دول 
واأكدا  �صعوبها.  وجن���دة  ال�صقيقة 
ان الوطن �صيظل على الدوام وفيا 

الداخلية و�صمو ال�صيخ من�صور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة و�صمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ عبداهلل 

وزير اخلارجية.

بارواحهم  �صحوا  ال��ذي��ن  لب��ن��ائ��ه 
امل��ث��ل وال��ق��دوة وترجموا  واأع��ط��وا 
الوطنية والنتماء يف اروع معانيها 
نحمل  جميعا  و�صنظل  و���ص��وره��ا 
والك��ب��ار.. والفخر  الع��ت��زاز  لهم 

بن  ه��زاع  ال�صيخ  و�صمو  الحت���ادي 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان م�����ص��ت�����ص��ار الأم���ن 
املجل�ص  رئ���ي�������ص  ن���ائ���ب  ال���وط���ن���ي 
و�صمو  اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�صيخ 

يلهم اأهله واجلميع جميل ال�صرب 
عطاء  �صموهما  وثمن  وال�صلوان. 
�صتى  واأب�����ن�����اوؤه يف  ال���وط���ن  ج���ن���ود 
امل���واق���ع وخم��ت��ل��ف ال���ظ���روف وما 
ت�����ص��ح��ي��ات غالية  م���ن  ي��ق��دم��ون��ه 

مكتوم  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
ويل عهد دبي و�صمو ال�صيخ مكتوم 
مكتوم  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي وم��ع��ايل حممد 
الوطني  املجل�ص  رئي�ص  املر  اأحمد 

املتوا�صل  لدعمها  املتحدة  العربية 
عرب موؤ�ص�صاتها اخلريية والن�صانية 
الحتياجات  وذوي  الي��ت��ام  مل�صاعدة 
وامل�صتحقني  وامل��ح��ت��اج��ني  اخل��ا���ص��ة 
واأقام  الطبيعية.  الكوارث  ومنكوبي 
موائد  اي�صا  الحمر  الهال  مكتب 
التعليم  ل���ط���اب  ج��م��اع��ي��ة  اف���ط���ار 
اخلا�صة  الحتياجات  وذوي  اخلا�ص 
�صواحي  اح����د  يف  م��در���ص��ة  ب�����ص��اح��ة 
القائمون  اأع����رب  اب���اد ح��ي��ث  ا���ص��ام 

 200 اىل  غ��ذائ��ي��ة  وج��ب��ات  املا�صية 
م���ن ال��ط��ال��ب��ات ال��ي��ت��ام��ى يف جممع 
من  و200  الي��ت��ام  لرعاية  كا�صانا 
ن��زي��ات دار الم����ان حل��م��اي��ة امل����راأة 
الهال  مبكتب  العاملون  ق��ام  حيث 
الحمر بت�صليم الوجبات اىل امل�صرفة 
امل�صوؤولة عن التعليم اخلا�ص و�صوؤون 
بحكومة  الج���ت���م���اع���ي���ة  ال����رع����اي����ة 
ال��ب��ن��ج��اب ال��ت��ي اأع��رب��ت ع��ن �صكرها 
وت��ق��دي��ره��ا ل��ق��ي��ادة دول����ة الم�����ارات 

•• ا�صالم اباد-وام:

ن��ف��ذ م��ك��ت��ب ه��ي��ئ��ة ال���ه���ال الحمر 
الماراتي يف ا�صام اباد بالتعاون مع 
�صفارة الدولة برامج افطار ال�صائم 
روالبندي  1436 يف مدينتي  للعام 
العمل  لربامج  توا�صا  اباد  وا�صام 
ترعاه  ال�����ذي  والن�������ص���اين  اخل�����ريي 

هيئة الهال الحمر.
قبل  الليلة  الأحمر  الهال  وقدمت 

اب���وظ���ب���ي عن  ع��ه��د  ال�����ص��م��و ويل 
تعازيهما  واأحر  موا�صاتهما  �صادق 
لأ�صرة واأبناء الفقيد وذويه �صائلني 
اأن يتغمده بوا�صع  امل��وىل عز وجل 
واأن  جناته  ف�صيح  وي�صكنه  رحمته 

•• دبي -وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ص جمل�ص  ال����دول����ة  رئ���ي�������ص 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل يف 
م�صاء  زع���ب���ي���ل  يف  ����ص���م���وه  ق�����ص��ر 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأخ��اه  ام�ص 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
�صموهما  وتبادل  امل�صلحة  للقوات 

التهاين بال�صهر الف�صيل.
وق�����د جت������اذب ���ص��م��وه��م��ا اأط������راف 
احل��دي��ث ح��ول ع��دد م��ن الق�صايا 
بتوفري  ت��ت�����ص��ل  ال���ت���ي  ال���وط���ن���ي���ة 
للمواطنني  ال��ع��ي�����ص  ���ص��ب��ل  اأرق�����ى 
وتعزيز  ال����وط����ن  م�������ص���اح���ة  ع���ل���ى 
مفهوم املواطنة والتاحم الوطني 
والتعا�صد الجتماعي بني خمتلف 
دولتنا  جمتمع  وم��ك��ون��ات  ���ص��رائ��ح 

احلبيبة.
حمدان  ال�صيخ  �صمو  اللقاء  ح�صر 

•• ال�صارقة -وام:

قدم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  ال  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء 
و�صاحب  اهلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  الع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
الواجب  ف��ق��ي��د  ال���ع���زاء يف  واج����ب 
الذي  علي  اآل  خلفان  عبيد  ه��زمي 
تدريب  ح�����ادث  اأث����ن����اء  ا���ص��ت�����ص��ه��د 
لقواتنا امل�صلحة يف اململكة العربية 
ال�صعودية امل�صاركة يف قوات عملية 
التحالف  ���ص��م��ن  الأم�������ل  اإع��������ادة 
اململكة  ت����ق����وده  ال�������ذي  ال����ع����رب����ي 

العربية ال�صعودية. 
ج�����اء ذل�����ك خ�����ال ال�����زي�����ارة التي 
اىل  ام�ص  م�صاء  �صموهما  بها  ق��ام 
ه��زمي عبيد  الفقيد  ع��زاء  جمل�ص 
احلمرية  مبنطقة  علي  اآل  خلفان 
واأعرب �صاحب  ال�صارقة.  اإمارة  يف 
ال�صمو نائب رئي�ص الدولة و�صاحب 

�صمو  و  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
ال�صيخ زايد بن حممد بن زايد اآل 
نهيان اىل جانب عدد من ال�صيوخ 
واأ���ص��ح��اب امل��ع��ايل ال���وزراء واأعيان 
الباد وكبار امل�صوؤولني يف الدولة.

ال�صمو  ���ص��اح��ب  اأدى  وق����د  ه����ذا 
اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
و���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
واحل�صور  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
امل��غ��رب جماعة ودع���وا اهلل  ���ص��اة 
ي��ح��ف��ظ �صاحب  ان  ع���اه  ج��ل يف 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان 
ويدمي  الربانية  بعنايته  وي��ك��اأه 
الرخاء  نعمة  و�صعبنا  دولتنا  على 

وال�صام والوئام.
ثم تناول �صاحب ال�صمو ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد العلى للقوات 
امل�صلحة وال�صيوخ واحل�صور طعام 
الفطار اىل مائدة �صاحب ال�صمو 
اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 

الرم�صانية العامرة. 

بن  ال�صيخ مكتوم  و�صمو  دبي  عهد 
نائب  مكتوم  ال  را���ص��د  ب��ن  حممد 
ه��زاع بن  ال�صيخ  دب��ي و�صمو  حاكم 
المن  م�����ص��ت�����ص��ار  ن��ه��ي��ان  ال  زاي����د 
بن  نهيان  ال�صيخ  �صمو  و  الوطني 
زايد اآل نهيان رئي�ص جمل�ص اأمناء 
موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل نهيان 
والإن�صانية  اخل���ريي���ة  ل���اأع���م���ال 
وال��ف��ري��ق ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ي��ف بن 
زايد ال نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
و�صمو  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ال�������وزراء 
نهيان  ال  زاي��د  بن  ال�صيخ من�صور 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�ص جمل�ص 
ال�صيخ  و���ص��م��و  ال��رئ��ا���ص��ة  ����ص���وؤون 
وزير  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
بن  اأحمد  ال�صيخ  و�صمو  اخلارجية 
رئي�ص  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم 
و�صمو ال�صيخ من�صور بن حممد بن 
را�صد ال مكتوم و�صمو ال�صيخ ذياب 
بن حممد بن زايد ال نهيان و�صمو 
ال�صيخ زايد بن حممد بن زايد ال 

نهيان وعدد من امل�صوؤولني . 

ك��م��ا ح�����ص��ره ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ اأحمد 
هيئة  رئي�ص  مكتوم  اآل  �صعيد  ب��ن 
الأعلى  ال��رئ��ي�����ص  ل��ل��ط��ريان  دب����ي 
و�صمو  الإم���ارات  ط��ريان  ملجموعة 
را�صد  بن  بن حممد  اأحمد  ال�صيخ 

املغفرة  ل��ه��م  ت��ع��اىل  اهلل  ���ص��ائ��ل��ني 
وتقبل  وال����ر�����ص����وان.  وال���رح���م���ة 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
ال�صمو  و�صاحب  مكتوم  ال  را���ص��د 
نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 

حممد  موؤ�ص�صة  رئي�ص  مكتوم  اآل 
ال�صيخ  �صمو  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
اآل  را���ص��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  من�صور 
مكتوم رئي�ص نادي دبي للريا�صات 
بن  ذي���اب  ال�صيخ  و�صمو  البحرية 

الفقيد  اأ���ص��رة  جانب  اإىل  التعازي 
املواطنني  م��ن  املعزين  جموع  م��ن 
واملقيمني. رافق �صموهما يف تقدمي 
ال�صيخ حمدان  �صمو  العزاء  واجب 
بن حممد بن را�صد ال مكتوم ويل 

الهالل االأحمر ينفذ برامج رم�سان يف 
مدينتي روالبندي وا�سالم اباد بباك�ستان

تبادال التهاين مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يناق�سان الق�سايا التي تهم الوطن واملواطنني

قدما واجب العزاء يف فقيد الواجب هزمي ال علي

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يوؤكدان اأن الوطن �سيظل على الدوام وفيا الأبنائه الذين ترجموا الوطنية واالنتماء يف اأروع معانيها 

�سفارة االإمارات يف عمان ت�سرف على تنفيذ م�سروع " اإفطار �سائم " باالأردن
•• عمان-وام: 

والهيئات  املوؤ�ص�صات  م��ن  ع��دد  تنفذه  ال���ذي  �صائم  اإف��ط��ار  م�صروع  على  ع��م��ان  يف  ال��دول��ة  �صفارة  ت�صرف 
اآل  زايد  الها�صمية. وتقدم كل من موؤ�ص�صة خليفة بن  الأردنية  اململكة  الإماراتية يف  واجلمعيات اخلريية 
نهيان لاأعمال الإن�صانية وهيئة الهال الأحمر الإماراتي وجمعية ال�صارقة اخلريية وموؤ�ص�صة اأحمد بن 
زايد لاأعمال الن�صانية واخلريية يوميا اآلف الوجبات �� حتى نهاية �صهر رم�صان الف�صيل � اإىل م�صتحقيها 
من الأ�صر املتعففة يف العديد من املناطق واملحافظات وخميمات الاجئني الفل�صطينيني بالأردن. وتقوم 
ال�صفارة بالتن�صيق مع اجلهات الر�صمية وبالتعاون مع اجلمعيات واملراكز اخلريية املعنية يف الأردن لتنفيذ 
جودة  فيها  يراعى  متكاملة  وبرامج  اأ�ص�ص  �صمن  الرحمن  موائد  واإقامة  الفطار  وجبات  توزيع  عمليات 
الوجبات وتوزيعها على م�صتحقيها يف العديد من حمافظات اململكة. وياأتي تنفيذ م�صروع افطار �صائم يف 
اإطار الو�صائج والعاقات القوية التي جتمع ال�صعبني ال�صقيقني وتقديرا واإكراما للفئات املعوزة واملتعففة 
اأوا�صر التكافل الجتماعي وال�صتفادة من رحمة �صهر رم�صان  امل�صتحقة لهذه امل�صاريع اخلريية و�صمن 

الف�صيل جتاه كافة الأ�صقاء العرب وامل�صلمني. 

ادارة املدر�صة عن �صكرهم وامتنانهم 
والنهج  النبيلة  الن�صانية  للمواقف 
اخل������ريي ل���ق���ي���ادة دول������ة الم�������ارات 

امل�صاريع  رع����اي����ة  ع���ل���ى  وح���ر����ص���ه���ا 
الن�صانية واخلريية يف باك�صتان مثل 

برنامج رم�صان املبارك .
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اأخبار الإمارات

قن�سلية الدولة يف �ساو باولو تد�سن م�سروع " اإفطار ال�سائم " 
•• �صاو باولو-وام:

الذي  ال�صائم  اإف��ط��ار  م�صروع  باولو  �صاو  يف  للدولة  العامة  القن�صلية  د�صنت 
تكفلت به موؤ�ص�صة خليفة بن زايد اآل نهيان لاأعمال الإن�صانية وذلك بالتن�صيق 
يف  الإ�صامية  املوؤ�ص�صات  واحت��اد  املدينة  وبلدية  باولو  �صاو  ولي��ة  حكومة  مع 
ال�صويدي  �صالح  �صعادة  عليه  ي�صرف  ال��ذي   - امل�صروع  ه��ذا  وي��اأت��ي  ال��ربازي��ل. 
اأن�صطة موؤ�ص�صة خليفة بن زايد  القن�صل العام للدولة يف �صاو باولو - يف اإطار 
الدخل  ال�صائمني ذوي  الرامية لتخفيف معاناة  الإن�صانية  اآل نهيان لاأعمال 
املجتمع  اأف��راد  بني  للرتاحم  الداعي  احلنيف  ديننا  لتعاليم  وتكري�صا  املحدود 
العامل. ويت�صمن  بلدا يف   56 اأك��رث من  ي�صمل  ال��ذي  العاملي  �صمن برناجمها 
باولو  �صاو  ولي��ة  يف  م�صجدا   17 يف  الإفطار  تكاليف  املوؤ�ص�صة  تغطية  امل�صروع 

اأهمها م�صجد الربازيل وم�صجد �صانتو�ص وم�صجد �صانتو اأمارو وم�صجد موجي 
دا�ص كروز وم�صجد جونداي وم�صجد كامبينا�ص وم�صجد جوارولو�ص وم�صجد 
�صان جوزيه دو�ص كامبو�ص وذلك عرب اإعداد حوايل 6000 وجبة اإفطار خال 
ال�صهر الف�صيل. وقدم �صعادة �صالح اأحمد ال�صويدي خال اجتماعه التن�صيقي 
ب��اول��و نبذة عن  �صاو  الإ�صامية يف ولي��ة  وامل��راك��ز  امل�صاجد  واأئ��م��ة  روؤ���ص��اء  م��ع 
اإىل  ..م�صريا  وروؤيتها  الإن�صانية  لاأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ص�صة 
م�صوؤولو  عرب  جانبهم  من  والإن�صاين.  اخل��ريي  العمل  يف  �صباقة  الإم���ارات  اأن 
امل�صاجد واملراكز الإ�صامية يف ولية �صاو باولو عن �صكرهم وتقديرهم لدولة 
الإمارات العربية املتحدة وموؤ�ص�صة خليفة بن زايد اآل نهيان لاأعمال الإن�صانية 
على  وال�صام  الأم��ن  ي��دمي  اأن  القدير  اهلل  داع��ني   .. الن�صانية  مبادرتها  على 

الإمارات وعلى القيادة الر�صيدة بال�صحة والتوفيق.

 

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى المل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�ضارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ص     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�صت�صفى ام القوين                7656888
را�ش اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�ص       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى الأهلى مرد�ص         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى الماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�ضارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�ص     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية الأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بازا  6669240

عجمان
�صيدلية عجمان                     7446031 
�صيدلية مكة                           7446343 
�صيدلية املدينة                       7468424
�صيدلية المارات                    7474900
�صيدلية الأم                           7429006

دبى 
�صيدلية املدينة                       2240566 
�صيدلية اجلامعة                    3967335 
�صيدلية الأحتاد                      3935619
�صيدلية ابن �صينا -  بر دبى   3556909 
�صيدلية جراند بن �صينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صام اجلديدة       7543887

ال�ضارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�ص  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

االأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�ص  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ضاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ضاعة

�ضمن فعاليات ملتقى ال�ضمالية ال�ضيفي لنادي تراث االمارات 

اإختتام االأ�سبوع االأول من مهرجان مليح الرم�ساين مب�ساركة 150 طالبا 

هيئة االأعمال اخلريية االإماراتية تقدم 73 جهاز كمبيوتر للمعهد العربي لالأيتام يف القد�ص
•• القد�ص املحتلة-وام: 

الأع����م����ال اخلريية  ه��ي��ئ��ة  ق��دم��ت 
عبارة  فنية  م�صاعدات  الماراتية 
حممول  ك���م���ب���ي���وت���را   73 ع�����ن 
العربي  امل��ع��ه��د  مل��در���ص��ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ا 
م�صروع   �صمن  القد�ص  يف  لايتام 
را�صد  ابراهيم  وق��ال   . كتابي   ن��ت 
م����دي����ر م���ك���ت���ب ه���ي���ئ���ة الأع�����م�����ال 
ال�صفة  يف  الم���ارات���ي���ة  اخل���ريي���ة 
الغربية ان اجهزة الكمبيوتر تعمل 
بنظام اللم�ص وحتتوي على مناهج 
الفل�صطيني  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ال��ن��ظ��ام 
والتي ميكن عر�صها للطلبة ب�صكل 
تفاعلي من خالها وحتتوي على 
واآليات  متحركة  ور���ص��وم  اأ���ص��وات 
والت�صحيح.  للت�صبيك  اإلكرتونية 
اأن دعم الأيتام واملراكز التي  واأكد 
تعنى بهم تعترب من اأوىل اأولويات 
الأعمال  ل��ه��ي��ئ��ة  اخل����ريي  ال��ع��م��ل 

يف  لليتيم  كافل  اأك��رب  تعترب  التي 
�صبكة  اأك��رب  لهم  وت��وف��ر  فل�صطني 
اأمان اجتماعي حيث تكفل اأكرث من 
تزيد  يتيم مب��وازن��ة  األ��ف  ع�صرين 
�صنويا.  دولر  مايني  ثمانية  عن 
ل�صالح  الأج��ه��زة  تقدمي  اإن  وق��ال 
ي�صكل  ل���اأي���ت���ام  ال���ع���رب���ي  امل��ع��ه��د 
يف  القد�ص  اأهمية  لتاأكيد  منا�صبة 
وجاءت  الإماراتية  الهئيات  برامج 
يف اإطار م�صروع ميتد لي�صمل ع�صر 
ت�صل  بتكلفة  فل�صطينية  م��دار���ص 
اإىل مليون درهم اإماراتي. واأ�صاف 
را�صد اأن الهيئة ركزت منذ البداية 
ع��ل��ى اإن���ق���اذ اأي���ت���ام ف��ل�����ص��ط��ني من 
النحراف  اأو  ال�صياع  اأو  الت�صريد 
الكفالة  ب��رن��ام��ج  بتنفيذ  ف���ب���داأت 
ب��ج��د واج��ت��ه��اد ح��ت��ى و���ص��ل��ت اإىل 
الع�صرين  حاجز  من  يقرتب  رق��م 
األ����ف ي��ت��ي��م م���وزع���ني ع��ل��ى جميع 
امل���ح���اف���ظ���ات ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة عرب 

واجلمعيات  املركزية  الزكاة  جلان 
تعزيز  ب���ه���دف  وذل������ك  اخل����ريي����ة 
رعايتهم  يف  ا���ص��ام��ي��ة  ال����ص���ال���ة 
وت�صامن  ق��ل��وب  لعاقة  وت��اأك��ي��دا 

اجتماعي ..م�صددا على ان القد�ص 
الهيئة  م�������ص���اري���ع  ق���ل���ب  يف  ت���ق���ع 
ع��ل��ى ال����دوام وه���ي ر���ص��ال��ة تهتدي 
الرحال  ل�����ص��د  ال��ن��ب��وي��ة  ب��ال�����ص��ن��ة 

اإل��ي��ه��ا وت��ع��زي��ز ال��رب��اط فيها. من 
اب��ورا���ص مدير  ال�صيد  اأ���ص��ار  جهته 
القد�ص  يف  لايتام  العربي  املعهد 
اإىل اأهمية امل�صروع يف نقل التعليم 

من ال�صكل التفاعلي قبالة التعليم 
التلقيني يف وق��ت وج��ه فيه �صكره 
ما  على  اخل��ريي��ة  الأع��م��ال  لهيئة 
القد�ص  لأهل  معونات  تقدمه من 
وال�������ص���ع���ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي واأ�����ص����اد 
املعهد  ت���ل���ق���اه  ال������ذي  ب���ال���ت���دري���ب 
موؤ�ص�صة  م���ن  ل���اأي���ت���ام  ال���ع���رب���ي 
امل�صتدامة"  التنمية  يف  "�صركاء 
الأمثل.  بال�صكل  امل�صروع  لتطبيق 
التعليمية  الأج���ه���زة  اأن  واأو����ص���ح 
التي ت�صلمها املعهد �صمن م�صروع 
لطلبة  خم�ص�صة  كتابي"  "نت 
املدر�صة  طلبة  من  العا�صر  ال�صف 
اإطار  يف  وج���اءت  للمعهد  التابعة 
الدعم الذي تقدمه هيئة الأعمال 
املعهد  اخلريية الماراتية ل�صالح 
اإن  واأ������ص�����اف  ع�����دة جم��������الت.  يف 
امل��ع��ه��د راف����د م��ن رواف����د الرتبية 
وفل�صفة  اأه��داف��ه  وتتفق  والتعليم 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م م��ع ف����ارق اأنه 

يحوي ق�صما داخليا لرعاية الأيتام 
واملعوزين ومن انقطعت بهم �صبل 
احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة وال��ذي��ن يتلقون 
ال���رع���اي���ة الأ����ص���ري���ة اإ����ص���اف���ة اإىل 
بدوره  وعلميا.  اأكادمييا  تاأهيلهم 
���ص��دد ن��اج��ح ب��ك��ريات رئ��ي�����ص ق�صم 
بامل�صجد  وامل��خ��ط��وط��ات  ال��ت��اري��خ 
املعهد  اأه��م��ي��ة دع��م  الق�����ص��ى على 
ل��اأي��ت��ام وال�����ذي اعتربه  ال��ع��رب��ي 
انطلقت  ال���ت���ي  ال�����ب�����ذرة  مب���ث���اب���ة 
ان  اأك��د  التي  القد�ص  منها جامعة 
وفر�صت  حم��ا���ص��ر  فيها  التعليم 
عليه م��ن��اه��ج ج��دي��دة. ول��ف��ت اىل 
يعترب  كتابي"  "نت  م�����ص��روع  اأن 
واإن  بامتياز  فل�صطينيا  م�صروعا 
خري ما يتعلمه اليتام هو التعليم 
خا�صة يف القد�ص ..مبديا ا�صتعداد 
املركز لتقدمي التدريب للطلبة يف 
املدار�ص وال�صتمرار يف رفد املناهج 

لتطوير قدرات الطلبة. 

نهيان بن مبارك يفتتح م�سجد العزيز يف منطقة جزيرة الرمي باإمارة اأبوظبي
•• ابوظبي-الفجر:

اف��ت��ت��ح م��ع��ايل ال�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
م�صجد  املجتمع  وتنمية  وال�صباب 
الرمي  ج��زي��رة  منطقة  يف  ال��ع��زي��ز 
�صيوف  بح�صور  اأب��وظ��ب��ي  ب��اإم��ارة 
الدولة  رئ��ي�����ص  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 

العلماء. 
�صاة  واحل�����ص��ور  م��ع��ال��ي��ه  واأدى 
تبلغ  ال�������ذي  ب��امل�����ص��ج��د  اجل���م���ع���ة 
مربع  م����رت   5100 م�������ص���اح���ت���ه 
م�صل   2500 ل���ص��ت��ق��ب��ال  تت�صع 
حرم  داخ���ل  تفقدية  بجولة  وق���ام 
حمتوياته  ع��ل��ى  واط���ل���ع  امل�����ص��ج��د 
امل�صجد  يتميز  ح��ي��ث  وجت��ه��ي��زات��ه 
احلديث  امل����ع����م����اري  ب��ت�����ص��م��ي��م��ه 
التي  امل���ت���ط���ورة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
تعمل  حيث  ت�صغيله  يف  ت�صتخدم 

مبنى  امل�صجد  ي�صم  فيما  للن�صاء 
مرفقا به يوجد فيه منزل الإمام 

ومنزل للحار�ص. 
خا�صا  م�����ص��ع��دا  امل�������ص���روع  ي���وف���ر 
من  ل��ل��رج��ال  وم�����ص��ع��دا  لل�صيدات 
املي�صاأة اىل قاعات ال�صاة ويوفر 
ق��اع��ة خل��دم��ات الط���ف���ال ملحقة 
بامل�صجد  وتوجد  الن�صاء.  مب�صلي 
جميع  ل��رب��ط  تلفزيونية  �صا�صات 
داخلية  ال�صاة و�صبكة بث  قاعات 
وواجهات امل�صجد عبارة عن لوحة 
احل�صنى  اهلل  ا����ص���م���اء  م����ن  ف��ن��ي��ة 
ت�����ص��يء ل��ي��ا وت��ع��د م����زارا يعطي 
وروحانية  معمارية  ميزة  امل�صجد 
خا�صة وماأذنة بارتفاع حوايل 50 

مرتا. 
الدكتور  ���ص��ع��ادة  الف��ت��ت��اح  ح�����ص��ر 
رئي�ص  ال���ك���ع���ب���ي  م����ط����ر  حم����م����د 
الهيئة العامة لل�صوؤون الإ�صامية 

على  وامل�صابيح  ال�صوئية  الألياف 
اإ�صاءة جدرانه اخلارجية املنقو�صة 
لوحة  يف  احل�����ص��ن��ى  اهلل  ب��اأ���ص��م��اء 
زجاجية  ب��ب��واب��ة  ���ص��وئ��ي��ة حت��ي��ط 
اإلكرتونية تعترب املدخل الرئي�صي 
تكلفة  ت��ب��ل��غ  وامل�����ص��ج��د  للم�صجد. 
مليون   65 الإج���م���ال���ي���ة  اإجن������ازه 
ب��ن��اوؤه على نفقة ح�صن  دره��م ومت 
عبداهلل �صميك ويتكون املبنى من 
�صاة  ق��اع��ة  وه���ي  م�����ص��ت��وي��ات   3
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  وث��ان��وي��ة  رئي�صية 
الطابق  وي��ت��األ��ف  للن�صاء.  م�صلى 
وقاعة  رئي�صي  م��دخ��ل  م��ن  الأول 
الدور  ي�صم  فيما  رئي�صية  ���ص��اة 
ثانوية  ����ص���اة  ق���اع���ة  الأر������ص�����ي 
للو�صوء  اأم���اك���ن  ت�صمل  وم���راف���ق 
جمهزة  ل���ل���رج���ال  م���ي���اه  ودورات 
امل�صتوى  اأم����ا  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب���اأح���دث 
�صاة  ق��اع��ة  م��ن  فيتكون  ال��ث��اين 

والأوق������اف و���ص��ع��ادة حم��م��د عبيد 
املزروعي املدير التنفيذي لل�صوؤون 

ال�صامية بالهيئة العامة لل�صوؤون 
ال�صامية والوقاف.

•• ابوظبي-الفجر:

ال�صمالية  ملتقى  ف��ع��اي��ات  �صمن 
ينظمه  ال���ذي    2015 ال�صيفي 
ن��ادي ت��راث الم����ارات  بتوجيهات 
ال�صيخ  �صمو  م��ن   ورع��اي��ة كرمية 
ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �صلطان 
الدولة  رئ��ي�����ص  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
رئ��ي�����ص ن�����ادي ت�����راث الم��������ارات  ، 
الأ�صبوع  فعاليات  اأم�����ص  اأختتمت 
مليح  م�����ه�����رج�����ان  م������ن  الأول 
مركز  ينظمه  ال��ذي   ، الرم�صاين 
الأن�صطة  لدارة  ال��ت��اب��ع  اأب��وظ��ب��ي 
وخ�ص�ص   ، املقبل   يوليو   9 حتى 
ه�����ذا الأ�����ص����ب����وع  ال������ذي اأق����ي����م يف 
ال�صعبية  لالعاب  ال�صباب  ح�صن 
من  ط���ال���ب���ا    150 مب�������ص���ارك���ة   ،

امل��ت��خ�����ص�����ص��ة متهيدا  الأومل���ب���ي���ة  
للم�صاركة  الفرق  مهارات  لتعزيز 
املتخ�ص�صة يف   الدولة  يف بطولت 
والرتاثية  ال�صبابية  ال��ري��ا���ص��ات 
البطولت  وك����ذل����ك   ، امل��خ��ت��ل��ف��ة 
العربية ، وبخا�صة بطولة ال�صراع 
املغرب يف  �صتقام يف  التي  احلديث 
بها  وي�صارك  املقبل   يوليو   23
لل�صراع  ف��ري��ق م��در���ص��ة الم����ارات 
امل��ه��رج��ان يف  . وو���ص��ف احلو�صني 
 ، واملميز  بالنوعي  ت�صريحه  ختام 
كونه يهتم بالأن�صطة الامنهجية 
، وي�صتثمر �صهر رم�صان الف�صيل 
ل��ت��ع��زي��ز اجل���ان���ب ال���روح���ي لدى 
اأهمية  على  والتاأكيد   ، امل�صاركني 
ال�����ص��ل��ي��م يف اجل�صم  ال��ع��ق��ل  ���ص��ه��ر 

ال�صليم . 

املنت�صبني للمركز و�صعبة ال�صباحة 
ومدر�صة المارات لل�صراع ومركز 

الوثبة . 
احلو�صني  اهلل  عبد  اأح��م��د  اأو���ص��ح 
ال�صبابية  الأن�����ص��ط��ة  ق�صم  رئ��ي�����ص 
يف ال���ن���ادي م�������ص���وؤول امل���ه���رج���ان ، 
اأن احل����دث ج��دي��د م���ن ن��وع��ه يف 
خارطة اأن�صطة النادي الرم�صانية 
، ويهدف اإىل اإ�صتقطاب اأكرب عدد 
على  للتعرف  الطلبة  م��ن  ممكن 
م��واه��ب��ه��م وم���ه���ارات���ه���م وم����ن ثم 
و�صمهم  منهم  امل��م��ي��زي��ن  اإخ��ت��ي��ار 
للفرق الرتاثية املتخ�ص�صة التابعة 
اأن  اأ�����ص����اف احل��و���ص��ن��ي   ، ل���ل���ن���ادي 
املهرجان الذي يجمع بني  املعرفة 
وال��ث��ق��اف��ة وال�����رتاث وال��رتف��ي��ه  ، 
الأن�صطة  تفعيل  اإىل  اأي�صا  يهدف 

ب��رن��ام��ج الأ���ص��ب��وع الأول  اإ���ص��ت��م��ل 
على  ور�صة عمل مكثفة يف الألعاب 
خالها  م����ن  ت����ع����رف  ال�����ص��ع��ب��ي��ة 
امل�����ص��ارك��ون ع��ل��ى األ���ع���اب  خمتلفة 
منها : فبة امل�صطاع ، �صياد �صمك 
ن�صاطات  ن��ظ��م��ت  ك��م��ا   ، ال��ع��ن��رب   ،
امللعب   ، ال��ق��دم  ك��رة  مثل  ريا�صية 
ال�صابوين ،  ال�صباحة ، وم�صابقات 
وحما�صرات   ، وث��ق��اف��ي��ة  ت��راث��ي��ة 
ال�صهر  ف�����ص��ائ��ل  ح����ول  ت���وع���وي���ة 

الكرمي . 
بل�صرم   ح��م��ي��د  خمي�ص  ال��ط��ال��ب   
14 عاما ، اأكد على جمال واهمية 
وعرب   ، ن�صاطاته  وتنوع  املهرجان 
برنامج  يف  بامل�صاركة  �صعادته  عن 
الأل���ع���اب ال�����ص��ع��ب��ي��ة و���ص��ط اج���واء 
روحانية خا�صعة ، من ناحيته ا�صار 

فيما و�صف الطالب حممد عامر 
املهرجان   ، ���ص��ن��وات   10 ح�����ص��ن��ي  
باجلميل والنوعي ، وقال : تعرفت 
على ا�صدقاء جدد ، وتعلمت ا�صياء 
رم�صان  �صهر  ف�صائل  عن  كثرية 
الأ�صبوع  ي�صهد  ف��ي��م��ا    . ال��ك��رمي 
الذي�ص  امل���ه���رج���ان  م����ن  ال����ث����اين 

الطالب حممد �صيف اله�صمي  12 
الن�صاطات  اإ�صتفاد من  الذي  عاما 
ال�صباحة  وب��خ��ا���ص��ة  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
من  اال�صبابي  التجمع  اأهمية  اإىل 
وتراثية   رم�صانية  اأن�صطة  خال 
والتقاليد  ب����ال����ع����ادات  رب��ط��ت��ن��ي 
الأ�صيللة ل��دى الآب��اء والأج���داد ، 

خم�ص�صة  ن�����ص��اط��ات  غ���دا  ينطلق 
ل��األ��ع��اب ال��ري��ا���ص��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ، 
امل�����ص��ارك��ني املزيد  اإك�����ص��اب  ب��ه��دف 
واخل���ربة يف جمالت  اللياقة  م��ن 
ويختتم   ، ال�����ص��ب��اب��ي��ة  الأل�����ع�����اب 
خم�ص�ص  ب���اأ����ص���ب���وع  امل����ه����رج����ان 

لالعاب املائية .

» طرق دبي« تطرح اأرقامًا مميزة يف مزادها االإلكرتوين الرابع والثالثني
•• دبي-الفجر:

ت��ع��ت��زم م��وؤ���ص�����ص��ة ال��رتخ��ي�����ص يف 
خال  وامل��وا���ص��ات،  الطرق  هيئة 
م������زاده������ا الإل�������ك�������رتوين ال����راب����ع 
اإقامته  وامل��زم��ع  املقبل  والثاثني 
7 من يوليو  املوافق  الثاثاء  يوم 
ثاثة  مل��دة  ي�صتمر  وال���ذي  املقبل، 
اأيام، طرح باقة من الأرقام املميزة 
للفئات  100 رقم  والبالغ عددها 
 ،)J ،K ،L ،M ،N ،O ،P ،H (
ع����ن رغ����ب����ة فئات  ن��������زوًل  وذل�������ك 
امل��ج��ت��م��ع ال���ذي���ن ي��ح��ر���ص��ون على 
اق���ت���ن���اء ال���ل���وح���ات ع����رب امل�������زادات 
فتح  �صيتم  اأن��ه  علماً  الإلكرتونية، 
باب الت�صجيل يوم الثاثاء املوافق 
30 يونيو اجلاري و�صي�صتمر حتى 

اآخر يوم للمزاد. 
مدير  امل��رزوق��ي،  �صلطان  واأو���ص��ح 
مبوؤ�ص�صة  املركبات  ترخي�ص  اإدارة 
امل���زاد  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة،  ال��رتخ��ي�����ص يف 

الإلكرتوين املُقبل �صي�صمل خمتلف 
الأرقام الرباعية واخلما�صية املميزة 
اخلا�صة بلوحات املركبات العادية، 
الأمر الذي �صي�صهم يف خلق اأجواء 
ت��ن��اف�����ص��ي��ة ب����ني امل�������ص���ارك���ني على 
�صيتم  امل���زاد  اأن  ل�صيما  اقتناءها، 
املبارك  رم�صان  �صهر  يف  اط��اق��ه 
للمتعاملني  فر�صة  �صيكون  وه��و 
من خمتلف فئات و�صرائح املجتمع 
اليجابية فيه كونه  امل�صاركة  على 
يحقق لهم ال�صفافية الكاملة دون 

عناء النتظار اأو بذل جمهود. 
ولفت املرزوقي اإىل اآلية امل�صاركة يف 
املزاد اللكرتوين التي تتطلب من 
املتعاملني اأن يتوفر لديهم ح�صاب 
على املوقع الإلكرتوين للهيئة وهو  
ا�صتخدام  اأو   ،www.rta.ae
رابط امل�صتخدم اجلديد للح�صول 
املرور،  وكلمة  امل�صتخدم  ا�صم  على 
كما ينبغي اأن يكون لدى امل�صاركني 
اإم������ارة دبي،  ُم�����ص��ّج��ل��ة يف  م��رك��ب��ة 
�صادرة  ق���ي���ادة  رخ�����ص��ة  ت���واف���ر  اأو 
اإم����ارة دب���ي، ك��م��ا يتطلب من  م��ن 
 "5000" مبلغ  اإي���داع  امل�صاركني 
يف  ا�صرتجاعه  يتم  كتاأمني  دره��م 
حال مل ير�ص املزاد على ال�صخ�ص 
مراكز  اإىل  ال���ت���وج���ه  خ����ال  م���ن 
 ( �صواء يف  دبي  العماء يف  خدمة 
اأم ال��رم��ول، ب��ر دب��ي، دي���رة، بلدية 
ال���ط���وار (، وط��ل��ب امل�����ص��اع��دة من 
الت�صجيل  عملية  باإمتام  املوظفني 

وامل�صاركة يف املزاد. 

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
    اعادة اعالن ح�ضور مدعي عليه بالن�ضر    

يف الدعوى رقم 02023532015/ جتاري    
 اىل املدعى عليه: �صي تي بي لالوان �ص ذم م   

 مبا ان املدعي: اح�صان طارق      
الزامكم  املركز بطلب  امام  ايجارات  الدعوى 02023532015/جت���اري  اقام �صدكم  قد 

بالتايل: 
اخاء عقار- ان  املدعى عليه ميتنع عن �صداد الجرة للماجور وميتنع عن �صداده رغم 

اخطاره بال�صداد او الخاء يف 2014/11/10
مطالبة - الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  بجل�صة  للح�صور  الن�صر  اع��ان��ك��م  الق�صائية  اللجنة  وق���ررت   
بالدائرة  ال�صاد�صة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام���ام  1.30م  ال�صاعة   2015/6/29
امر  وقد  الدعوى،  لنظر  اليجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  مبقر  واملنعقدة  البتدائية 
بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�صر. فانت مكلف باحل�صور او من 
ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات.. يرجى مراعاة مواعيد انعقاد 
الواحة  ال�صاعة  متام  يف  البتدائية  اللجان  �صتنعقد  حيث  رم�صان  �صهر  يف  اجلل�صات 

والن�صف ظهرا. يتم ا�صدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اي ختم او توقيع.

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
    اعادة اعالن ح�ضور مدعي عليه بالن�ضر    

يف الدعوى رقم 02019142015/ �ضكني    
 اىل املدعى عليه: �صانايا ل�صيانة املباين والديكور ) �ص ذ م م(

 مبا ان املدعي: �صركة اجنازات للتنميه العقارية �صركة م�صاهمة كويتية-و�صركة البتيل العقارية 
ذ م م املمثل القانوين ل�صركة اجنازات للتنمية العقارية- �صركة م�صاهمة كويتية.

قد اقام �صدكم الدعوى 02019142015/�صكني ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل: 
 2012/3/18 من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعى  بذمة  تر�صد  انه  مالية-  مطالبة 
بان ي�صددا للمدعية  املدعي عليهما  الزام  ال�صداد  وحتى 2013/3/17 ورغم اخطاره ميتنع عن 

مبلغ 83320 درهم مع ما يرتتب.
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى.

 وقررت اللجنة الق�صائية اعادة اعانكم الن�صر للح�صور بجل�صة يوم الثاثاء املوافق 2015/7/7 
ال�صاعة 1.30م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة البتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�ص املنازعات اليجارية لنظر الدعوى، وقد امر بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثاثة ايام من تاريخ 
دف��اع وم�صتندات..  لديكم من  ما  قانونا وتقدمي  او من ميثلك  باحل�صور  فانت مكلف  الن�صر. 
يف  البتدائية  اللجان  �صتنعقد  حيث  رم�صان  �صهر  يف  اجلل�صات  انعقاد  مواعيد  مراعاة  يرجى 
اي ختم  تتطلب  الكرتونيا ول  الوثيقة  ا�صدار هذه  يتم  والن�صف ظهرا.  الواحة  ال�صاعة  متام 

او توقيع.
 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

�سرطة دبي تبحث مبادرة ع�سيد التطوعية مع هيئة ال�سباب والريا�سة
•• دبي -وام:

 بحثت الإدارة العامة للجودة ال�صاملة يف �صرطة دبي مع وفد من الهيئة العامة لرعاية ال�صباب والريا�صة �صبل التعاون امل�صرتك يف مبادرة 
برنامج الإمارات للتطوع ع�صيد الهادفة اإىل تدريب متطوعني على م�صتوى الدولة.

واأكد العقيد ال�صيخ حممد عبداهلل املعا مدير الإدارة العامة للجودة ال�صاملة يف �صرطة دبي خال لقائه وفد من الهيئة العامة لرعاية 
ال�صباب والريا�صة اأن �صرطة دبي اإحدى الدوائر احلكومية التي تعنى بالعمل التطوعي وتدعمه يف املجتمع وتعمل دائما على تعزيز ال�صركات 
التوا�صل  دبي على  �صرطة  الهيئة  ال�صباب يف  اإدارة  الزعابي مدير  نا�صر  و�صكر  املجتمع.  املختلفة من خدمة  والدوائر احلكومية  باجلهات 
امل�صتمر مع الهيئة العامة لرعاية ال�صباب والريا�صة وال�صراكة ال�صرتاتيجية امل�صتمرة والهامة بني اجلهتني. وقدمت وفاء اأحمد اآل علي 
رئي�ص ق�صم اخلدمة الجتماعية واجلمعيات ال�صبابية بالهيئة �صرحا حول مبادرة برنامج الإمارات للتطوع “ع�صيد” الذي اأعدتها الهيئة 

العامة لرعاية ال�صباب والريا�صة بهدف تاأهيل وتدريب املتطوعني داخل الدولة وخارجها ليكونوا اأداة فعالة يف عملية التطوع.
وبينت اأن املبادرة التي مل يتم اإطاقها ر�صميا حتى الأن وجاري العمل على جتهيز ال�صركات من اأجل تطبيقها على اأر�ص الواقع تهدف اإىل 

تاأ�صي�ص قاعدة بيانات موحدة للمتطوعني و�صقل روح املبادرة لديهم وت�صعى لتحقيق التنمية امل�صتدامة.
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العدد 11446 بتاريخ 2015/6/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/املكمن للمعدات 

CN 1198826:امليكانيكية والكهربائية ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة مر�صد عي�صى عبيد بطي ال�صام�صي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حامد علي حمد حممد اجلنيبي

العان مراجعة  هذا  على  العرتا�ص  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11446 بتاريخ 2015/6/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/املكمن لتجارة 

CN 1198829:ال�صباغ ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة مر�صد عي�صى عبيد بطي ال�صام�صي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حامد علي حمد حممد اجلنيبي

العان مراجعة  هذا  على  العرتا�ص  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11446 بتاريخ 2015/6/27

اإعــــــــــالن
�صجرة  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1010588:ال�صنط لتجارة مواد البناء ذ.م.م رخ�صة رقم

قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة مر�صد عي�صى عبيد بطي ال�صام�صي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حامد علي حمد حممد اجلنيبي
العان مراجعة  هذا  على  العرتا�ص  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11446 بتاريخ 2015/6/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كرينافويل للمقاولت العامة ذ.م.م 

رخ�صة رقم:CN 1138169 قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد علي حممد عزيز احلق %39

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد عو�ص بدر جعفر الكثريي %51
تعديل ن�صب ال�صركاء/ حممد هارون الر�صيد كالو مياه �صودري من 49% اىل %10

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �صهيل حميد عبداهلل العربي
تعديل لوحة العان /اجمايل من م�صاحة 0.40*0.60 اىل 1*1

املنطقة  املالك:بلدية  ليوا  الغربية  املنطقة  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
الغربية يثي ق 26 مكتب 157 اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �صارع حمدان �صرق 3 ق 

10 طابق 3 مكتب 351 خلف بن احمد بن خلف العتيبة
فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11446 بتاريخ 2015/6/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اليت تاور لعمال 

CN 1966884:الديكور ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة علي عامر �صليمان القي�صي %24

تعديل ن�صب ال�صركاء
فتحي عزت حممد زايد من 49% اىل %25

فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11446 بتاريخ 2015/6/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اللعاب العاملية انرتنت كافيه 

رخ�صة رقم:CN 1189958 قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل لوحة العان /اجمايل من م�صاحة 1.5*18 اىل 0.20*0.50

تعديل ا�صم جتاري:من/اللعاب العاملية انرتنت كافيه
GLOBAL GAMES INTERNET CAFE

اىل/اللعاب العاملية انرتنت ومطعم
GLOBAL GAMES INTERNET CAFE & RESTAURANT

تعديل عنوان/من ابوظبي مع�صكر اآل نهيان �ص 2/19 ق c129 حمل رقم 3 بناية 
ابوظبي  ابوظبي جزيرة  اىل  القمزي  را�صد  �صامل  املرحوم  اولد  عبداهلل وحممد 

�صارع املرور �صرق 40 ق c45 طابق g املالك/بلوم المارات للعقارات
تعديل ن�صاط/ا�صافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(

فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11446 بتاريخ 2015/6/27

اإعــــــــــالن
واجلرانيت  للرخام  �صن�ص  ال�ص�����ادة/�صتون  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1705600 قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة رول ا�صعد الع�صل %17
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة وليد �صهيل غنام %16
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة داين عادل فار�ص %16

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صعيد مبارك هادي اليعقوبي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف نادر ا�صعد الع�صل

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف احمد ثاين مر�صد غنام الرميثي
تعديل راأ�ص املال/من null اىل 300000

فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11446 بتاريخ 2015/6/27

اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية ال�صناعة باأن: ال�صادة/فور�ضايت لل�ضناعات املعدنية ذ.م.م 

رقم الرخ�صة ال�صناعية: 2077 قد اأبدوا رغبتهم يف التعديل التايل:
خروج ال�صريك:

ودخول ال�صريك:

لت�صبح الرخ�صة ال�صناعية باإ�صم ال�صركاء:

وعلى كل من لديه اإعرتا�ص على الإجراء املذكور اأعاه مراجعة مكتب تنمية 
ال�صناعه - دائرة عاقات امل�صتثمرين - خال اأ�صبوع من تاريخ ن�صر الإعان ، 

واإل فلن يقبل املكتب اأية اإعرتا�ص بعد اإنق�صاء مدة الإعان.
نائب الرئي�ش - دائرة عالقات امل�ضتثمرين

اجلن�صيةالن�صبةالإ�صم
االإمارات العربية املتحدة51.00%يعقوب يو�ضف حممد غريب املن�ضوري

اجلن�صيةالن�صبةالإ�صم
االإمارات العربية املتحدة51.00%اأحمد علي حممد ح�ضن باطوق

اجلن�صيةالن�صبةالإ�صم
اأحمد علي حممد ح�ضن باطوق

يو�ضف علي غيث
فادي يو�ضف غيث

%51.00
%25.00
%24.00

االإمارات العربية املتحدة
جمهورية لبنان
جمهورية لبنان

العدد 11446 بتاريخ 2015/6/27

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/غا  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1146687:العني خلدمات الفراح رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  العرتا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خال  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 11446 بتاريخ 2015/6/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ربوع الزاهي للنقليات العامة 

رخ�صة رقم:CN 1143600 قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد �صالح حممد الدفيعه امل�صعبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد خمي�ص را�صد خمي�ص الكعبي
تعديل لوحة العان /اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/ربوع الزاهي للنقليات العامة
RUBOOA AL NAYIFA GENERAL TRANSPORT

اىل/جنمة ال�صفاء للنقليات العامة
NAJMAT AL SAFA GENERAL TRANSPORTING

فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 11446 بتاريخ 2015/6/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/دوار ال�صكلة للحدادة  

رخ�صة رقم:CN 1006924 قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد جمعه ح�صن حممد البلو�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف جهان اباد خان حممد علي
تعديل وكيل خدمات

حذف علي را�صد ح�صن حممد ال�صام�صي
فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان وال 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 11446 بتاريخ 2015/6/27

 اإعـــالن �ضطب قيد
اليكرتيكال  برا�ص  ال�صادة/�صركة  باأن  القت�صاد  وزارة  تعلن 
قد  املتحدة(  اململكة  )اجلن�صية:  اأبوظبي   - ليمتد  ما�صينز 
ابوظبي  اإمارة  يف  ال�صركة  فرع  قيد  �صطب  بطلب  تقدمت 
يف  الجنبية  ال�صركات  �صجل  يف   )4398( رقم  حتت  واملقيدة 
ل�صنة   )8( رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا  الوزارة. 
القرار  و  وتعدياتة  التجارية  ال�صركات  �صاأن  يف  1984م 
الوزاري رقم )377( ل�صنة 2010م يف �صاأن اعتماد دليل اجراءات 
الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج واملناطق 
احلرة بالدولة . يرجى من ال�صادة ا�صحاب احلق يف العرتا�ص 
ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �صهر 
اإدارة  القت�صاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�صر  تاريخ  من 

الت�صجيل التجاري �ص.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�ضجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

العدد 11446 بتاريخ 2015/6/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا الزاجل 

رخ�صة رقم:CN 1114144 قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل لوحة العان /اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*4

تعديل ا�صم جتاري:من/كافترييا الزاجل
AL ZAJEL CAFETERIA

اىل/كافترييا بيت اجلولن
BAIT AL JOULAN CAFETERIA

فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 11446 بتاريخ 2015/6/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ماي �صفري ذ.م.م وفروعها 

رخ�صة رقم:CN 1125067 قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

%5 safeer holding llc ا�صافة ال�صفري لا�صتثمار ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

%95 safeer investment llc ا�صافة �صفري انف�صتمنت �ص.ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ALSAFEER GENERAL TR. LLC حذف ال�صفري للتجارة العامة ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف جامنو بريومال كلواين
تعديل راأ�ص املال/من 150000 اىل 300000

فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني( اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجـارية
العدد 11446 بتاريخ 2015/6/27ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعـــــــــالن
تعلن هيئة اأبو ظبي لل�صياحة والثقافة باأن ال�صيد/ حممد 
عبداهلل حممد ح�صني برغوه الأحمد اجلن�صية:اماراتي ، 
قد اأبدى رغبته يف التنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة 
ال�صياحية رقم TL07175 وامل�صجلة حتت ال�صم التجاري/

جا�صم  ح�صن  عبداهلل  لل�صيد/حممد  لل�صفر  ال�صفينة 
احلمادي اجلن�صية:اماراتيه.

الإجراء  الإعرتا�ص على هذا  و على كل من له احلق يف 
التقدم ومراجعة الهيئة خال اأ�صبوع ميادي من تاريخ 
اأي  ن�صر هذا الإعان  واإل فاإن الهيئة غري م�صئولة عن 
اأو دعاوي بعد اإنق�صاء هذه املدة، حيث �صت�صتكمل  حقوق 

الإجراءات املذكورة اأعاه.
 اإدارة املعايري والتنظيم والرتاخي�ض

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446
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حاكم عجمان يوا�سل ا�ستقبال املهنئني ب�سهر رم�سان املبارك 
•• عجمان -وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�ص 
الأعلى حاكم عجمان بق�صر الزاهر م�صاء اأم�ص الول وبح�صور �صمو 
املهنئني  جموع  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�صيخ 
وتهنئته  �صموه  على  لل�صام  توافدوا  الذين  املبارك  رم�صان  ب�صهر 

بهذه املنا�صبة الكرمية.
من  امل��ب��ارك  رم�صان  ب�صهر  والتربيكات  التهاين  �صموه  تقبل  فقد 
الأ�صغال  وزي��ر  النعيمي  بلحيف  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  معايل 
العامة ومعايل عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة لل�صوؤون املالية 
ورجال  واملواطنني  القبائل  وابناء  الباد  واعيان  ال�صيوخ  وعدد من 

..داعني  والجنبية  وال�صامية  العربية  اجلاليات  وابناء  العمال 
والعافية وعلى  ال�صحة  �صموه مبوفور  باأن مين على  القدير  العلي 

�صعب المارات مبزيد من الرقي والتطور والزدهار.
العلي  ..داع��ني  املنا�صبة  بهذه  م�صاعرهم  �صادق  عن  املهنئون  وعرب 

القدير اأن يعيدها على �صموه بال�صحة وال�صعادة.
�صاحب  النعيمى ممثل  بن حميد  اأحمد  ال�صيخ  ال�صتقبالت  ح�صر 
ال�صمو حاكم عجمان لل�صوؤون الدارية واملالية بعجمان وال�صيخ عبد 
ال�صياحية بعجمان  التنمية  دائ��رة  رئي�ص  النعيمى  العزيز بن حميد 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�ص  النعيمى  را�صد بن حميد  وال�صيخ 
رئي�ص  النعيمى  �صعيد  بن  ماجد  الدكتور  ال�صيخ  ومعاىل  بعجمان 

الديوان الأمريى بعجمان وعدد من ال�صيوخ وكبار امل�صوؤولني. 

حاكم الفجرية يهنئ منت�سبي منطقة الفجرية االأمنية 
بح�سولها على املركز االأول كاأف�سل منطقة اأمنية متميزة

حاكم الفجرية يوا�سل ا�ستقبال املهنئني ب�سهر رم�سان املبارك 

•• الفجرية - وام:

ع�صو  ال�صرقي  حممد  بن  حمد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  هناأ 
منطقة  منت�صبي  ك��اف��ة  ال��ف��ج��رية  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص 
الفجرية الأمنية مبنا�صبة ح�صولها على املركز الأول كاأف�صل 
منطقة اأمنية متميزة �صمن جائزة �صمو وزير الداخلية حيث 
ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  ك��ا  الأم��ن��ي��ة  املنطقة  ت�صمل 
واإدارة  الأج��ان��ب  و���ص��وؤون  لاإقامة  العامة  والإدارة  الفجرية 
الدفاع املدين بالفجرية واإدارة اجلن�صية بالفجرية.  جاء ذلك 
بح�صور  الول  ام�ص  الرميلة  بق�صر  �صموه  ا�صتقبال  خ��ال 
الفجرية  عهد  ويل  ال�صرقي  حمد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  �صمو 
..�صعادة العميد حممد بن غامن الكعبي القائد العام ل�صرطة 
القائد  نائب  الطنيجي  نايع  ب��ن  حممد  والعميد  الفجرية 
ال��ع��ام وال��ع��م��ي��د م��ب��ارك رب��ي��ع ب��ن ���ص��ن��ان م��دي��ر ع���ام القامة 
و�صوؤون الجانب بالفجرية والعقيد عبداهلل ح�صن ال�صغريي 

والعقيد علي  بالقيادة  امل�صاندة  امل��وارد واخلدمات  مدير عام 
عبيد الطنيجي مدير اإدارة الدفاع املدين بالفجرية والعقيد 
وعدد  اجلن�صية  اإدارة  مدير  ال�صغريي  علي  احمد  الدكتور 
واأ�صاد  امل�صاركة.   الفرق  وكافة  الأمنية  املنطقة  �صباط  من 
الفجرية  �صرطة  ع��ام  قائد  الكعبي  غ��امن  بن  العميد حممد 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  بحر�ص 
رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية على الرتقاء مبنظومة 
العمل ال�صرطي مبا ي�صهم يف تقدمي خدمات متميزة لكافة 
اأف��راد املجتمع.  واأك��د العميد حممد بن غامن الكعبي قائد 
عام �صرطة الفجرية اأن الفوز بجائزة املنطقة المنية املتميزة 
اأتى نتيجة اجلهود احلثيثة التي بذلها كافة منت�صبي املنطقة 
الأمنية وا�صت�صعارهم امل�صوؤولية امللقاة على عاتقهم لتحقيق 
الفوز  خال  من  ماانعك�ص  وهو  اجلائزة  ومتطلبات  معايري 
اأهم اجلوائز يف جائزة وزير  بهذه اجلائزة والتي تعترب من 

الداخلية. 

•• الفجرية -وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
ح��م��د ب��ن حم��م��د ال�����ص��رق��ي ع�صو 
الفجرية  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص 
�صموه  ق�صر  يف  الول  اأم�ص  م�صاء 
ال�صيخ  ���ص��م��و  ب��ح�����ص��ور  ب��ال��رم��ي��ل��ة 
حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي 
ويل عهد الفجرية ..معايل حممد 
الوطني  املجل�ص  رئي�ص  املر  اأحمد 
الحتادي ومعايل �صلطان بن �صعيد 
القت�صاد ومعايل  وزير  املن�صوري 
الدكتور را�صد اأحمد بن فهد وزير 
�صعيد  �صامل  و�صعادة  واملياه  البيئة 
كبي�ص النائب العام للدولة الذين 
مبنا�صبة  ل�صموه  التهاين  ق��دم��وا 

�صهر رم�صان املبارك.
ا�صتقبل �صموه ع��ددا من كبار  كما 
الباد  ووجهاء  واأعيان  امل�صوؤولني 
واملقيمني  وامل���واط���ن���ني  وال���ت���ج���ار 

الذين قدموا التهاين والتربيكات 
ل�صموه ب�صهر رم�صان املبارك.

وت��ق��دم اجل��م��ي��ع ب��ال��دع��اء اىل اهلل 

مكتوم  ال�صيخ  ال�صتقبالت  ح�صر 
ال�صرقي  حم���م���د  ب����ن  ح���م���د  ب����ن 
�صيف  ب��ن  حمد  ب��ن  �صيف  وال�صيخ 

املنا�صبة  ه���ذه  ي��ع��ي��د  اأن  وج���ل  ع��ز 
امل��ب��ارك��ة ع��ل��ى �صموه  ال���ص��ام��ي��ة 

مبوفور ال�صحة وال�صعادة.

املنطقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص  ال�����ص��رق��ي 
احلرة بالفجرية وعدد من ال�صيوخ 

وامل�صوؤولني.

حاكم راأ�ص اخليمة يوا�سل ا�ستقبال املهنئني ب�سهر رم�سان املبارك
•• راأ�ص اخليمة-وام: 

القا�صمي  �صقر  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وا�صل 
ع�صو املجل�ص الأعلى حاكم راأ�ص اخليمة ا�صتقبال املهنئني 
ب�صهر رم�صان املبارك يف جمل�ص ال�صيافة يف خزام الليلة 

قبل املا�صية.
التهاين  اخليمة  راأ���ص  حاكم  ال�صمو  �صاحب  تقبل  فقد   
ال�صيوخ  من  ع��دد  من  املباركة  ال�صامية  املنا�صبة  بهذه 
وابناء  الباد  واعيان  الدولة  ورج��الت  امل�صوؤولني  وكبار 
ال��ق��ب��ائ��ل وامل��واط��ن��ني ورج����ال الع��م��ال واب��ن��اء اجلاليات 

العربية وال�صامية والجنبية. وتقدم اجلميع بالدعاء 
على  امل��ب��ارك��ة  املنا�صبة  ه���ذه  يعيد  اأن  وج���ل  ع��ز  اهلل  اإىل 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
الدولة حفظه اهلل مبوفور ال�صحة والعافية وعلى قيادة 
والإ�صامية  العربية  والأم��ت��ني  الإم����ارات  دول���ة  و�صعب 
..ال�صيخ  ال�صتقبالت  ح�صر  والربكات.  واخلري  باليمن 
عمر بن �صقر القا�صمي وال�صيخ خالد بن �صعود بن �صقر 
القا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود  ب��ن  �صقر  وال�صيخ  القا�صمي 
وال�صيخ �صقر بن حممد بن �صقر القا�صمي وال�صيخ �صقر 

بن عبداهلل بن حميد القا�صمي.

االمارات ت�ستنكر اجلرائم االرهابية ال�سنيعة التي ارتكبت 
يف هذا ال�سهر الف�سيل فى ال�سومال والكويت وتون�ص وفرن�سا

هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق 
تطبيقها الذكي على �ساعات "اآبل"

•• دبي-الفجر:

 ان�صجاماً مع روؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، الرامية اإىل جعل 
دبي املدينة الأذكى يف العامل، ومتا�صياً مع خطة دبي 2021 لتكون حكومة 
دبي �صباقة ومبدعة يف تلبية حاجات الفرد واملجتمع، اأطلقت هيئة كهرباء 
ومياه دبي تطبيقها املتوافق مع �صاعات "اآبل" الذكية، لتقدم ملتعامليها من 
ال�صاعات جتربة جديدة ومتميزة ت�صاعدهم يف الو�صول  م�صتخدمي هذه 

اإىل خدماتها بكل �صهولة وي�صر.
 تاأتي مبادرة الهيئة يف اإطاق تطبيقها الذكي على �صاعات "اآبل" يف اإطار 
ا�صرتاتيجيتها ملواكبة اأحدث التقنيات، واآخر التطورات يف جمال التحول 
املجالت  خمتلف  يف  والتميز  ال��ري��ادة  لتحقيق  امل�صتمر  و�صعيها  ال��ذك��ي، 
وتتوافر  الع�صر،  متطلبات  حتاكي  تطبيقات  تطوير  خ��ال  من  التقنية، 
عرب خمتلف الأجهزة الذكية ل�صمان و�صول خدماتها اإىل خمتلف �صرائح 
املتعاملني. حيث ميكن للمتعاملني تثبيت تطبيق الهيئة عرب "متجر اآبل" 
بينها  وم��ن  يوفرها  التي  واخل��وا���ص  اخل��دم��ات  جمموعة  من  لا�صتفادة 
الهيئة،  واأخ��ب��ار  بالهيئة،  الت�صال  ومعلومات  ال��ف��وات��ري،  ع��ن  ال�صتعام 

اإ�صافة اإىل ا�صتام الإ�صعارات. 

•• اأبوظبي- وام:

ا�صتنكر معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�ص وزير الدولة 
وال�صنيعة  اخلطرية  الرهابية  اجلرائم  اخلارجية  لل�صوؤون 
ال�صومال  الف�صيل وامتدت من  ال�صهر  ارتكبت يف هذا  التي 
التي  اجل��رائ��م  ه��ذه  ان  وق��ال   . وتون�ص  وفرن�صا  الكويت  اىل 
والأمان  والمن  ال�صلم  وتقو�ص  الأبناء  وتيتم  الن�صاء  ترمل 
دين  فالإ�صام  ب��راء  منها  وه��و  احلنيف  ديننا  با�صم  ترتكب 
ال�صام واملحبة جمع ال�صعوب و الأمم على التوا�صل والتعاون 

والتكاتف ول ميثله فكر متطرف اأو تكفريي �صاذ.
التي  الأخ���رية  الإره��اب��ي��ة  اجل��رائ��م  �صل�صلة  ان  واأك���د معاليه 
الأب���ري���اء بكل  اأرواح  وال����دول وح�����ص��دت  ال��ب��ق��اع  ط��ال��ت �صتى 
اأن  جم��ددا  توؤكد  الب�صرية  النف�ص  حلرمة  واإنتهاك  وح�صية 
حجم التحدي كبري واأنه ل بديل لاإرادة ال�صيا�صية ال�صلبة 
املوقف  ه��و  وه��ذا  الوثيقني  ال��دول��ي��ني  وال��ت��ع��اون  والتحالف 
الذي ميثل �صيا�صة دولة الإمارات يف هذا املنحى وهو الإلتزام 
الذي ن�صعى اإىل تبنيه دوليا من واقع الأحداث الدامية التي 

�صهدها العامل يف الأيام الأخرية.
تكاتف  عماده  الب�صع  الإره��اب��ي  ل��اإج��رام  الت�صدي  ان  وق��ال 
جهود املجتمع الدويل لدحر الفكر املتطرف والتكفريي الذي 
ان  ..موؤكدا  البيئة احلا�صنة لارهاب ويربر جرائمه  ميهد 
دولة المارات على قناعة تامة بان حتدي التطرف والرهاب 
الت�صدي له  اأو جمتمعا وان  هو حتد دويل ل ي�صتثني دول��ة 
يكون عرب ا�صرتاتيجية �صاملة اأ�صا�ص جناحها و�صوح الروؤية 

وتكاتف اجلهود والتعاون بني الدول املتح�صرة.
ت�صتوجب  الره���اب  و  التطرف  خطر  هزمية  اأن  على  و�صدد 
دوليا  تعاونا  يقت�صي  مي��ل  ول  يكل  ل  امل��دى  طويل  التزاما 
التوعية  ن�صر  على  والعمل  الره���اب  منابع  لتجفيف  وثيقا 
ال�����ص��ال مب���ا ي��ح��م��ي جمتمعاتنا  ال��ف��ك��ر  مل��واج��ه��ة  ال��ف��ك��ري��ة 
التي  والطائفية  للفتنة  ويت�صدى  الأب��ري��اء  اأرواح  وي�صون 

ي�صعى التطرف والإرهاب اىل تاأجيج �صعريها.
املدنيني  اأرواح  ع��ل��ى  ب��ال��رتح��م  ت�صريحه  م��ع��ال��ي��ه  واخ��ت��ت��م 
للم�صابني  متمنيا  الوح�صية  اجلرائم  هذه  �صحايا  الأبرياء 

ال�صفاء العاجل وموا�صيا ذويهم واأ�صرهم. 

وجهت ر�ضالة لكل يتيم: ل�ضت وحدك فاأبوك خليفة واأمك فاطمة

هند القا�سمي تفتتح فعاليات ملتقى ومعر�ص "هال رم�سان" بال�سندغة
رئي�ضة النادي: نعمل على تعزيز وتنمية الدور االن�ضاين واخلريي لقطاع االأعمال

اجلميل:  �ضيكون حدثًا �ضنويًا يق�ضده النا�ش من كل مكان
•• دبي  -الفجر:

القا�صمي  ال�صيخة الدكتورة هند بنت عبدالعزيز  اأكدت 
واملهن احلرة  الأع��م��ال  ل�صيدات  الإم���ارات  ن��ادي  رئي�صة 
وتنمية  تعزيز  على  يعملون  النادي  اإدارة  وجمل�ص  اأنها 
الأعمال عموما  واخل��ريي لدى قطاع  الن�صاين  ال��دور 

واأع�صاء النادي على وجه اخل�صو�ص .
افتتاح  الر�صمية خ��ال  كلمتها  اإل��ق��اء  ذل��ك خ��ال  ج��اء 
اأم�ص  رم�صان"  م�صاء  "ها  ومعر�ص  ملتقى  فعاليات 
اإدارة  مدير  عبدالواحد  خليل  بح�صور  اخلمي�ص  الول 
وخولة  والفنون  للثقافة  دب��ي  بهيئة  الب�صرية  الفنون 
الهيئة وع���دد من  ع��ام  م��دي��ر  م��دي��رة مكتب  ي��ا���ص  بني 
م�صئويل الهيئة، وعدد كبري من رجال و�صيدات الأعمال 
من خمتلف اإمارات الدولة، ومن بع�ص الدول العربية، 
بتنظيم النادي و�صركة ال�صياء، وبالتعاون مع هيئة دبي 
والعمل  ال�صامية  ال�صوؤون  ودائ��رة  والفنون،  للثقافة 
ملتقى  اإن  ال��ق��ا���ص��م��ي  ه��ن��د  ال�صيخة  وق��ال��ت  اخل����ريي، 
ومعر�ص "ها رم�صان" هو خطوة جادة وعملية يف هذا 
الجت��اه، وهو حدث وعمل مت التح�صري له ب�صكل جيد 
الإن�صانية  ال�صورة  يعك�ص  حتى  املا�صية  الفرتة  خ��ال 

لأع�صاء النادي.
 واأ�صافت: اأخاطب كل رجال و�صيدات الأعمال اأن ي�صعوا 
يربزوا  واأن  اأعينهم،  ن�صب  والن�صاين  اخل��ريي  العمل 

اأهم  اأح��د  اأن ذلك هو  ب�صكل كبري، موؤكدة  هذا اجلانب 
اأهداف النادي، يف الفرتة املقبلة.

ونوهت يف هذا ال�صدد بالتعاون الكبري الذي حظيت به 
فعالية "ها رم�صان" من هيئة دبي للثقافة والفنون، 
ودائ����رة ال�����ص��وؤون ال���ص��ام��ي��ة وال��ع��م��ل اخل���ريي وهيئة 
ال��رب وبيت اخل��ري وغريها من  ودار  الأع��م��ال اخلريية 

اجلمعيات واجلهات التى تعاونت معنا لإجناح احلدث.
ثم حتدثت اأمام احل�صور عن النادي وجناحه الوا�صع يف 
اأن  اإىل  اإماراتيا وعربيا وعاملياً، لفتة  النت�صار والتمدد 
ع�صوية النادي حاليا ت�صمل 13 دولة عربية واأجنبية، 

واأنهم يتلقون طلبات الع�صوية بانتظام.
رم�صان"  "ها  ومعر�ص  ملتقى  افتتاح  مرا�صم  وكانت 
قد بداأت بو�صول ال�صيخة هند بنت عبدالعزيز القا�صمي 
ال�صندغة  منطقة  يف  ال��رتاث  بقرية  امللتقى  خيمة  اإىل 
من  ع���دد  وب�صحبتها  ان��ت��ظ��اره��ا  يف  وك����ان  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
عائ�صة  الإعامية  ثم حتدثت  الأعمال،  ورجال  �صيدات 
لتبداأ  واحل�صور،  هند  بال�صيخة  مرحبة  عبدالرحمن 
�صفراء  وم��ن جمموعة  كامل  اإمي��ان  التقدمي  ومعها يف 
برنامج  بفقرات  التعريف  يف  اإب��راه��ي��م  حممد  العطاء 
الفتتاح، ودعا اإبراهيم خلود املهريي اىل املن�صة ليدير 
ال�صيخة هند  وخلود املهريي ح��وارا �صريعا عن  معهما 
احل�صاري  ال����دور  وت��ع��زي��ز  تنمية  يف  ودوره�����ن  ال���ن���ادي 

واخلريي والن�صاين لدى اأع�صاء النادي.

تكرمي  ذكر  القا�صمي عند  ال�صيخة هند  وعندما جاءت 
اأط��ف��ال هيئة الأع��م��ال اخل��ريي��ة م��ن الأي��ت��ام ق��ال��ت اأن 
�صاحب  هو  اأبوهم  واإمن��ا  اأيتاماً  لي�صوا  الأطفال  ه��وؤلء 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
�صمو  الإمارات"  "اأم  هي  واأمهم  ورعاه"  اهلل  "حفظه 
ال�صيخة فاطمة بنت مبارك حرم املغفور له ال�صيخ زايد 

بن �صلطان اآل نهيان "رحمه اهلل رحمة وا�صعة".
وتاأييد  كبري  جماهريي  بت�صجيع  اللفتة  هذه  وحظيت 
الأطفال  نفو�ص  على  والبهجة  ال�����ص��ع��ادة  اأدخ���ل  وا���ص��ع 
ال�صيخة  لتقوم  20 طفًا وطفلة،  والبالغ عدد حوايل 
معهم  وتتبادل  عليهم  الهدايا  وت��وزي��ع  بتكرميهم  هند 
بهذه  �صعادتهم  فيها  الأط��ف��ال  اأب��دى  اإن�صانية،  ح���وارات 

الأجواء الرائعة.
حيث  ثقافية  ن�صاطا  ال�صارقة  نا�صئة  ق��دم  ذل��ك  وعقب 
األقى الطالب عمران يعقوب احلمادي ق�صيدة "يال�صايج 
تقدمي  م��ن  املا�صي  على  ح��روف  م�صابقة  اللي"  تاها 
اآل  عبدالرحمن  وزكريا  خوري  ح�صن  عبداهلل  الطاب 
الفقرة  امل��اج��د، وخ��ال تقدمي تلك  ف��وؤاد  على وحممد 
اأنف�صهم،  امل�صابقة يف  بثقة مقدمي  ال�صيخة هند  نوهت 
وق��درت��ه��م ال��ف��ائ��ق��ة ع��ل��ى مت���ُلّ���ك زم����ام اأم�����ور فقرتهم 

اجلماهريية.
وبعد ذلك كانت روحانيات رم�صان الرتفيهية والثقافية 
متواجدة من خال اأنا�صيد رم�صانية على اإيقاع التنورة 

وفرحا،  بهجة  اخليمة  جنبات  م���اأت  وال��ت��ي  امل�صرية، 
تاها عر�ص مماثل للح�صان.

كما كان ركن الأطفال واملر�صم احلر الذي ا�صتحوذ على 
"البليات�صو" والفتيات  فقرات  اخليمة مع ح�صور  ركن 
الاتي ير�صمن على الوجوه لاأطفال ح�صورا مميزا يف 

اخليمة اأ�صفى اأجواًء رائعة واأمتع الأطفال والنا�صئة.
ال�صياء  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  واأكد �صياء اجلميل 
والربامج  ال��اف��ت  احل�����ص��ور  اأن  ع��ل��ى  احل���دث  منظمة 
التي مت تقدميها وتكرمي اأطفال جمعية هيئة الأعمال 
نف�ص  �صي�صري على  �صياأتي  م��ا  واأن  ب��داي��ة  ه��ي  اخل��ريي��ة 

الوترية اإن مل يكن اأف�صل.
يحقق  اأن  على  يعملون  العمل  وف��ري��ق  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 
م من اأجله واأن �صركة  امللتقى واملعر�ص الهدف الذي ٌنِظّ
واأجندتها،  �صجاتها  يف  احل���دث  ه��ذا  �صت�صع  ال�صياء 
ليكون حدثا �صنويا عظيما، يجذب اإليه النتباه من كل 

حدب و�صوب.
وي�صتمر ملتقى ومعر�ص ها رم�صان حتى نهاية اإجازة 
الأن�صطة  من  العديد  يقدم  حيث  ال�صعيد  الفطر  عيد 
الن�صاين واخلريي  ال��دور  ت��ربز وتعزز  التي  وال��ربام��ج 
يف  ال�صن  وكبار  اخلا�صة  القدرات  وذوي  الأيتام  ورعاية 
هذا ال�صهر الف�صيل لدى قطاع الأعمال، كما يقدم �صوق 
م�صتلزمات  م��ن  الأ���ص��رة  واح��ت��ي��اج��ات  متطلبات  اخل��ري 

رم�صان والعيد.
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    اعادة اعالن ح�ضور مدعي عليه بالن�ضر    

يف الدعوى رقم 02015152015/ �ضكني    
 اىل املدعى عليه: �صكاي لين خلدمات رجال العمال

 مبا ان املدعي: ال�صيخ حممد بن خليفه بن �صعيد اآل مكتوم    
قد اقام �صدكم الدعوى 02015152015/�صكني ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل: 

اخاء عقار- ان املدعى عليه ميتنع عن �صداد الجرة للماجور للفرتة من 2014/9/15 وحتى 
او  بال�صداد  اخطاره  رغم  �صداده  عن  وميتنع  دره��م   27500 مبلغ  بذمته  فرت�صد   2015/12/15

الخاء يف 2015/1/28
 2014/9/15 من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعى  بذمة  تر�صد  انه  مالية-  مطالبة 

وحتى 2015/12/15 ورغم اخطاره يف 2015/1/28 ميتنع عن ال�صداد.
مطالبة مالية- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى

 2015/7/13 املوافق  الثنني  يوم  بجل�صة  للح�صور  الن�صر  اعانكم  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت   
مبقر  واملنعقدة  البتدائية  بالدائرة  الثامنة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام��ام  1.30م  ال�صاعة 
ايام  امل�صافة اىل ثاثة  الدعوى، وقد امر بتق�صري مدة  املنازعات اليجارية لنظر  مركز ف�ص 
دفاع  م��ن  لديكم  م��ا  وت��ق��دمي  قانونا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف  فانت  الن�صر.  ت��اري��خ  م��ن 
اللجان  �صتنعقد  حيث  رم�صان  �صهر  يف  اجلل�صات  انعقاد  مواعيد  مراعاة  يرجى  وم�صتندات.. 
البتدائية يف متام ال�صاعة الواحة والن�صف ظهرا. يتم ا�صدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب 

اي ختم او توقيع.

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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      اعالن ح�ضور مدعي عليه بالن�ضر    
يف الدعوى رقم 02026162015/ �ضكني    

 اىل املدعى عليه: مارك جامي�ص كوك�صون
 مبا ان املدعي: �صمر وجيه عمار وحممد خري اللبان    

الزامكم  املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  الدعوى 02026162015/���ص��ك��ن��ي  اق��ام �صدكم  قد 
بالتايل: 

من  للفرتة  اي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  امل��دع��ى  ب��ذم��ة  تر�صد  ان��ه  م��ال��ي��ة-  مطالبة   
2013/10/31 وحتى 2014/10/31 ورغم اخطاره يف 2014/10/7 ميتنع عن ال�صداد.

مطالبة مالية- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى.
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  بجل�صة  للح�صور  الن�صر  اعانكم  الق�صائية  اللجنة  وق���ررت   
2015/7/8 ال�صاعة 1.30م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة ال�صاد�صة( بالدائرة البتدائية 
واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات اليجارية لنظر الدعوى،  وقد امر بتق�صري مدة 
امل�صافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�صر.  فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونا 
اجلل�صات يف  انعقاد  يرجى مراعاة مواعيد  وم�صتندات..  دف��اع  لديكم من  ما  وتقدمي 
�صهر رم�صان حيث �صتنعقد اللجان البتدائية يف متام ال�صاعة الواحة والن�صف ظهرا.   

يتم ا�صدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اي ختم او توقيع.
 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2015/341  ا�ضتئناف  جتاري    
اخلط  �صركة   -2 م(  ذم  ���ص   ( ان��ك  م��اري��ن  �صتار  جيم  �صدهم/  امل�صتاأنف  اىل   
مبارك  احمد  حبيب   -4 م(  ذم  ���ص   ( للماحة  �صتيار   -3 م(  م  ذ   ( ال��ت��ج��اري 
�صيف  /ماجد  امل�صتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  لف��ري  ح�صني  احمد   -5
احمد الغرير وميثله: را�صد حممد �صعيد بوج�صيم    قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم 
وحددت   .2015/3/15 بتاريخ  كلي  جت��اري   2013/1128 رقم  بالدعوى  ال�صادر 
ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة رقم  املوافق 2015/9/2  لها جل�صه يوم الربعاء 
ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2015/35   مدين كلي                              

اىل املحكوم عليه /1 -ع��ن��ود ب��در ه��ال  جم��ه��ول  حم��ل الق��ام��ة نعلنكم بان 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2015/5/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
اعاه ل�صالح/ خليفة بن را�صد بن �صام�ص بن حممد املعمري  بالزام املدعى 
عليها با توؤدي للمدعي مبلغ اربعمائة الف درهم والزمتها الر�صوم وامل�صاريف 
قابا  احل�صوري  مبثابة  .حكما  امل��ح��ام��اة.    ات��ع��اب  مقابل  دره��م  وخم�صمائة 
العان  لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لا�صتئناف خال ثاثني 
اآل مكتوم حاكم  �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

دبي وتلى علنا . 
ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2015/31   جتاري كلي                              
اىل املحكوم عليه /1 -موؤ�ص�صة جلوكال ل�صاحبها/مانع �صالح �صلطان حميد الغبي ال�صويدي.     
يف   2015/5/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  
انك وميثلها  اند بريرينتي�صن ترينج  املذكورة اعاه ل�صالح/ جلوبال كوميونيكي�صن  الدعوى 
مديرها الدكتور/ هاين �صافعي. والزام املدعى عليها ) موؤ�ص�صة جلوكال ل�صاحبها مانع �صالح 
اند بريزينتي�صن  توؤدي للمدعية ) جلوبال كوميونيكي�صن  ان  ال�صويدي(  الغبي  �صلطان حميد 
ترينج انك( مع 707684 درهم ) �صبعمائة و�صبعة الفا و�صتمائة واربعة وثمانون درهما( وفائدة 
درهم مقابل  والف  وامل�صاريف  بالر�صوم  والزمتها  التام  ال�صداد  تاريخ 2015/1/7 حتى  9% من 
اعتبارا من  يوما  قابا لا�صتئناف خال ثاثني  .حكما مبثابة احل�صوري  املحاماة.    اتعاب 
اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2015/82   احوال نف�ض م�ضلمني                                

املدعى:  ان  الق��ام��ة مبا  ا�صلم فتخار   جمهول  حمل  -�صعيد  املدعى عليه   /1  اىل 
�صابنام احمد افتخار نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2015/6/16 
يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/ �صابنام احمد افتخار باحلكم اآخر اجلل�صة. حكمت 
ونورة  وخلود  وعنود  وعلي  حممد  املدعني  ن�صب  باإثبات  احل�صوري  مبثابة  املحكمة 
من  افتخار  ا�صلم  �صعيد  �صابقا  امل��ع��روف  �صامل  احمد  �صعيد  وال��ده��م  اىل  امل��ذك��وري��ن 
مطلقته �صابنام احمد افتخار والزام املدعى عليه بالر�صوم وامل�صاريف .  .حكما مبثابة 
احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا 
العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�ضم ق�ضايا ال�ضرة                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2015/623   جتاري جزئي                                    
اىل املدعى عليه   /1 -ماريون فريدريك مادزميبا جمهول  حمل القامة مبا ان املدعى: 
321 افينت�ص جي ال تي وميثله: عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي  نعلنكم 
املذكورة اعاه  املنعقدة بتاريخ 2015/6/10 يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
ل�صالح/ 321 افينت�ص جي ال تي بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 105.188 
اوما  امريكي  ثمانية وثمانون دولر  امريكي) فقط مائة وخم�صة الف ومائة  دولر 
الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %9 بواقع  والفائدة  الماراتي(  بالدرهم  يعادله 
احلا�صل 2015/4/21 وحتى متام ال�صداد والزمته بامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة. .حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2015/2798   عمايل جزئي                                    
اىل املحكوم  عليه   /1 -ك�صاوي للو�صاطة التجارية- �ص ذم م جمهول  حمل القامة   
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2015/6/7 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم 
توؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  اح��م��د  الب�صري علي  ال��ك��رمي  ع��و���ص  ل�صالح/  اع���اه 
للمدعى مبلغا وقدره 77.522 درهم )�صبعة و�صبعني الف وخم�صمائة  اثنان وع�صرين 
نقدا  او مقابلها  ال�صياحية  الدرجة  على  عينا  ملوطنه  بالطائرة  وتذكرة عودة  درهما( 
الر�صوم  م��ن  باملنا�صب  والزمتها  اآخ���ر.  عمل  رب  ل��دى  بالعمل  التحق  ق��د  يكن  م��امل 
ذلك من طلبات.  حكما  ماعدا  ورف�صت  منها  ن�صيبه  املدعى من  واعفت  وامل�صاريف 
مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد  ال�صمو  هذا الع��ان �صدر با�صم �صاحب 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�ضم الق�ضايا العمالية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
      اعادة اعالن بالن�ضر             

   يف  الدعوى 2015/882 مدين جزئي                               
اىل املدعي عليه /1- �صركة انظمة ال�صحن ) �ص ذم م(  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعى: �صعيد وزير خان ح�صن وميثله: علي ابراهيم حممد احلمادي  قد اقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزم املدعى عليها مببلغ وقدره )300000 
درهم( تعوي�ص عن ال�صرار الدبية واملادية والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم 
اخلمي�ص املوافق 2015/7/2 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة ch2.D.18 لذا فانت 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
      اعادة اعالن بالن�ضر             

   يف  الدعوى 2015/240 عقاري كلي                                 
م  م  ذ  ال��ع��ق��اري  للتطوير  انرتنا�صيونال  املا�صة  �صركة  عليهما/1-  امل��دع��ي  اىل 
نادر  املدعى:  ان  القامة مبا  م   جمهويل حمل  م  ذ  العقارية  تايجر  �صركة   -2
علي اف�صار ها�صمي وميلثه: را�صد عبداهلل علي بن عرب قد اقام عليك الدعوى 
درهم(   1.027.887( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعى  بالزم  املطالبة  ومو�صوعها 
املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم 
وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2015/7/13 ال�صاعة 
9.30 �ص بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�ضم الدعاوي العقارية                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
      اعادة اعالن بالن�ضر             

   يف  الدعوى 2015/754 جتاري جزئي                                   
ان  املدعي عليه/1- خمي�ص بال ح�صن حممد جمهول حمل القامة مبا  اىل 
املدعى: دار التمويل �ص م ع  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزم 
املدعى عليه مببلغ وقدره )147.851 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 2015/4/21 وحتى ال�صداد التام.   
بالقاعة  8.30 �ص  ال�صاعة   2015/7/1 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت 
ch1.B.6 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
      اعادة اعالن بالن�ضر             

   يف  الدعوى 2015/3169 عمايل جزئي                                   
اىل املدعي عليه/1- عيون الزرقاء موفرز �ص ذ م م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعى: حممد �صجاد اهلل ديوايا قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
)1000درهم(  وتذكرة عودة مببلغ  درهم(   21960( وقدرها  مب�صتحقات عمالية 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   .)2015/208088( ال�صكوى  رق��م  وامل�صاريف  والر�صوم 
الربعاء املوافق 2015/7/15 ال�صاعة 8.30 �ص مبكتب القا�صي لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�ضم الق�ضايا العمالية                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
      اعادة اعالن بالن�ضر             

   يف  الدعوى 2015/2472 عمايل جزئي                                   
اىل املدعي عليه/1- احمد اخلرو�صي للديكور الداخلي   جمهول حمل القامة 
ب��وران �صينغ  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها  مبا ان املدعى: بالراج �صينغ  
بقيمة  دعوى مطالبة بحقوق عمالية مقدارها )160918 درهم( وتذكرة عودة 
)600 درهم( والر�صوم وامل�صاريف يف ال�صكوى رقم )2015/204401(.   وحددت 
القا�صي  مبكتب  �ص   8.30 ال�صاعة   2015/6/28 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�صة  لها 
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�ضم الق�ضايا العمالية                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
      مذكرة ا عالن مدعى عليه   بالن�ضر             

   يف  الدعوى 2015/716 جتاري كلي                                 
اىل املدعي عليه/1- اياد ح�صن علي حممد احلب�صي  جمهول حمل القامة مبا 
التمويل - �ص ذم  م وميثله: �صيخه حممد �صيف علي املحرزي   دار  املدعى:  ان 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعى  بالزم  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
)24328904.78 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية 
بواقع 15% �صنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.   . وحددت لها جل�صة 
يوم الثاثاء املوافق 2015/7/14 ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. 
ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     

      مذكرة ا عالن مدعى عليه   بالن�ضر             
   يف  الدعوى 2015/1004 مدين جزئي                                   

اىل امل��دع��ي عليه/1- ت��ريم��اين ب��ان��دي��ان  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعى: جامي�ص ماثاي قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزم 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   6750( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى 
ال��ت��ام.  وحددت  ال�����ص��داد  وال��ف��ائ��دة 12% م��ن ال�صتحقاق وحتى  امل��ح��ام��اة 
بالقاعة  ���ص   8.30 ال�صاعة   2015/7/8 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها 
او من ميثلك قانونيا وعليك  ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�صور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

ايام على القل. 
ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
      اعادة اعالن بالن�ضر             

   يف  الدعوى 2015/896 مدين جزئي                                   
ان  اىل املدعي عليه/1- حممد كمال حممد عو�ص جمهول حمل القامة مبا 
�صعيد  را�صد  �صعيد  زاي��د  وميثله:  املهريي  �صلطان  خلفان  حممد  منى  املدعى: 
املدعى عليه مببلغ  بالزم  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اقام عليك  قد  ال�صحي 
وقدره )30.000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  و�صمول  ال��ت��ام  ال�����ص��داد  وح��ت��ى  التعاقد  ت��اري��خ  م��ن    %12
باكفالة.  وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2015/7/6 ال�صاعة 8.30 �ص 
بالقاعة ch2.D.18 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام 

على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2015/1207 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صدهما/1- ابراهيم احمد عبداهلل حممود احلمادي 2- و�صام 
نزار ازهري جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ فادي زهري 
امني غزاوي- وميثله بالوكالة/احل�صن حممد ح�صن عطية     قد اأقام 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة وعليه  او خزينة  التنفيذ  دره��م( اىل طالب  وق��دره )1298184 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2015/1721 تنفيذ عمايل
م(   ذم  ���ص   ( اللبناين  اخل��ط��اب  وم�����ص��اوي  مطعم  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ احمد عيد احمد قنديل      
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م( اىل طالب  وق��دره )26363  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م(   1526( مبلغ  اىل  بال�صافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2015/140  ا�ضتئناف تظلم جتاري       
 اىل امل�صتاأنف �صده/ �صركة تاز ) �ص م ح(  جمهول حمل القامة

مبا ان امل�صتاأنف /فاهان كريكور ار�صاك وميثله : حمدان حممد حمدان 
رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف  ق��د  ال�صام�صي  ع��ب��داهلل 
يوم  جل�صه  لها  وح��ددت   .2015/4/8 بتاريخ  جت���اري    تظلم   2015/126
 ch1.B.7 الربعاء املوافق 2015/7/1 ال�صاعة 17.30 م�صاًء بالقاعة رقم
وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     

انذار عديل بالن�ضر
   رقم 1936 /2015   

 املنذر /�صوريندير �صينغ
املنذر اليه: بياتينا ماجنمنت انك- وميثلها: ت�صاندروا مالكاين  جمهولة العنوان

الواقعة   1002 رقم  الوحدة  ايجار  عقد  جتديد  ب�صرورة  اليها  املنذر  ينذر  املنذر  فان 
 4 Residences-E1  يف برج ريزيدين�ص رقم   - اي  1(    - با�صم )ريزيدين�صر  مببنى 
مبنطقة برج خليفة بامارة دبي ملدة عام ميادي وثمانية ا�صهر بدا بتاريخ 2015/7/1 
اربعمائة   ( درهم  اجمالية قدرها 402.500  ايجارية  بقيمة  تاريخ 2017/2/30  وحتى 
واثنني الفا وخم�صمائة درهم( والتوقيع عليه بذات القيمة اليجارية وال�صروط املتفق 
عليها بالعقد ال�صابق وت�صليم املنذر ن�صخة العقد اجلديد وذلك خال 30 يوم من تاريخ 
تبلغكم بهذا النذار ويف حال المتناع اتخاذ كافة الجراءات القانونية مع حفظ كافة 

حقوق املنذر القانونية الخرى وحتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف والتعاب.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     

       اعادة اعالن  بالن�ضر             
   يف  الدعوى 2015/286 عقاري كلي    

ذم م جمهول حمل  �ص  العقارية  للو�صاطة  انرتنا�صيونال  املا�صة  عليه/1-  املدعى  اىل 
�صلطان  عي�صى  حممد  ومي��ث��ل��ه:  ع��ب��دال��رازق  مثنى  ميا�صة  امل��دع��ى:  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ال�صويدي قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم بالت�صامن 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   573.911( وق��دره  مببلغ 
�صنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 
او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  �ص   11.00 ال�صاعة   2015/6/29
للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن 
مبثابة  �صيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  الق���ل.  على  اي��ام  بثاثة  اجلل�صة  قبل 

ح�صوري.
ق�ضم الدعاوي العقارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     

  اعالن باإيداع قيمة ايجارية بالن�ضر
يف امر العر�ض واليداع رقم 1384 ل�ضنة 2015

املعلن اليه: ال�صروق لطاء املعادن ) �ص ذم م(
حيث مت ايداع من ال�صادة: با�ص بال�ص للمقاولت العامة ) �ص ذم م()�صيكات 
للقيمة  وف��ق��ا  عليكم  لعر�صه  امل��رك��ز  ب��خ��زان��ة  دره����م(  ال���ف   249.600 بقيمة 
اليجارية للماأجور �صكن عمال عدد )13( غرفة على الر�ص رقم )598-661( 
بلوك اي مبنطقة جممع دبي لا�صتثمار- وذلك عن الفرتة من 2014/2/10 
وحتى 2015/2/9. فانخطركم للح�صور او من ميثلكم قانونا ملقر مركز ف�ص 
املنازعات اليجارية مببنى دائرة الرا�صي والماك ل�صتامه خال ع�صرة 

ايام.
مركز ف�ض املنازعات اليجارية    

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11446 بتاريخ   2015/6/27     
 يف الدعوى رقم 2015/138 نزاع تعيني خربة جتاري- دبي

�صركة ال�صرياوي للمقاولت ذ م م   �صد : �صي�صتم لان�صاءات  �ص ذم م
وحيث انه نظرا لظروف طارئة فقد تقرر تاأجيل اجتماع جل�صة اخلربة املقرر 
عقدها يوم الحد املوافق 2014/6/21 لتعقد يوم الثنني املوافق 2015/6/29 
يف متام ال�صاعة العا�صرة �صباحا يف مكتبنا الكائن بدبي- ديرة- مركز ابو هيل 
التجاري الطابق الول مكتب رقم )FL-05(على املدعية جتهيز  وتقدمي 
تريد  ما  اىل  بال�صافة  املحكمة  اىل  قمت  التي  امل�صتندات  من  كاملة  ن�صخة 
تقدميه من م�صتندات جديدة يف �صبيل تو�صيح موقفها من الدعوى املذكورة 
وان تكون كافة امل�صتندات مرتجمة قانونا حيث لن يتم النظر اىل اية م�صتندات 

مل يرفق بها ترجمة قانونية.   
مهند�ض: زكريا حممود عبدالعليم

تاأجيل جل�ضة اخلربة الهند�ضية

العدد  11446 بتاريخ   2015/6/27     
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�صم ال�صركة:  الزمرد العاملية لالإطارات وقطع غيار ال�ضيارات ) �ش.ذ.م.م(
العنوان: مكتب رقم 104 ملك حممد �صعود �صامل بهوان  - بر دبي- القوز ال�صكل 
بال�صجل  القيد  رق��م    534962 الرخ�صة:  رق��م  حم��دودة.  م�صوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 1034334 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحال ال�صركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2015/4/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2015/4/15
الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون العنوان: مكتب 1001 ملك مركز مزايا- 
بر دبي-  هاتف  3215355-04 فاك�ص: 3215356-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  11446 بتاريخ   2015/6/27     
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�صم امل�صفي/الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون
فاك�ص:   04-3215355 هاتف   دب��ي-   بر  العنوان: مكتب 1001 ملك مركز مزايا-   
قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا    04-3215356
العاملية لالإطارات وقطع  الزمرد  لت�صفية  اأعاه  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت 
بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  ال�ضيارات )�ـــش.ذ.م.م(  غيار 
  2015/4/15 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2015/4/15
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اه،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم 2011/310 انابات مدنية  
�صعيد عبيد  �صلطان  املنفذ �صده:  دب��ي-    ام��ارة  العامري عنوانه:  �صهرية �صبحى حممد  التنفيذ:  طالب 
الثاث  الي��ام  ويف  م�صاء   6.00 ال�صاعة   2015/6/30 املوافق  الثاثاء  يوم  يف  انه  دبي  ام��ارة  عنوانه:  ماجد 
التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة ا�صافه ادناه لدى اجلهة التي انيط بها البيع )�صركة 
ال�صراء  www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبى  المارات للمزادات على املوقع اللكرتوين 
اي��داع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع 
التقدم باعرتا�صه معززا مبا بريره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية 
جلل�صة البيع.ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال اليام الع�صرة التالية لر�صوم 
املزاد ب�صرط ان تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على ان يقدم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 
خزينة املحكمة.وفيما يلي  بيان او�صاف  املمتلكات. نوع العقار : ار�ص املنطقة: الوحيدة- رقم الر�ص 253- 

رقم البلدية : 1280-132 امل�صاحة: 380.43 قدم مربع- واملقدرة قيمتهاب� )114.300 درهم(.  
ماحظة: يدفع املبلغ فوراً.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• تغطية : اأ�صامة عبد املق�صود

الذي  جميل  ت��راث��ن��ا  ب��رن��ام��ج  يعك�ص 
يبث على تليفزيون عجمان يف الرابعة 
مدار  وعلى  دقيقة  واأرب��ع��ون  وخم�صة 
احلفاظ  اأهمية  يوميا،  مبا�صر  �صاعة 
على الرتاث، كما �صكل الربنامج همزة 
م�صتمر  وتفاعل  اجلمهور  بني  و�صل 
باأن  الوعي  مفهوم  تر�صيخ  �صاأنه  من 
وم�صتقبلها،  بح�صارتها  تقا�ص  الدول 
بالهوية،  بالتم�صك  ياأتي  التقدم  واأن 
جدا  واع  اجلمهور  اأن  الربنامج  وبني 
بهويته  ومتم�صك  بذاكرته  ويحتفظ 
ب��الإج��اب��ات على  التوا�صل  م��ن خ��ال 
الأ���ص��ئ��ل��ة ال��رتاث��ي��ة ال��ق��دمي��ة، فيعد 
ا�صتطاعات  اأه������م  م����ن  ال����ربن����ام����ج 
بالرتاث  املجتمع  اهتمام  على  ال���راأي 
والتم�صك بثقافته، ف�صا عن توثيق 

الفرتات الزمنية املتعاقبة. 
ال��ت��ق��ي��ن��ا ف��ري��ق ع��م��ل ب��رن��ام��ج تراثنا 
جميل يف مكان الت�صوير، خا�صة واأن 
عالية  م�صاهدة  ن�صبة  حقق  الربنامج 
خال الأ�صبوع الأول من �صهر رم�صان، 
والذي يعتمد على منط احلياة قدميا 

باأ�صلوب جديد وبديكور واقعي حلياة 
اأكد  ال�����ص��اب��ق.   الإم���ارات���ي يف  املجتمع 
امل�صت�صار الإعامي عمر الأمني مدير 
الربامج  مدير  عجمان  ا�صتديوهات 
من  يعد  جميل"  تراثنا  برنامج"  اأن 
وتر�صخ  ب�صمة  ت��رتك  ال��ت��ى  ال��ربام��ج 
ملا  امل�صاهد  عند  طيبة  ذهنية  ���ص��ورة 
حيث  حمتوى،  من  الربنامج  يف  ك��ان 
قام  الكامريات  خلف  العمل  فريق  اأن 
بجهد كبري يف ر�صم الواقع من خال 
من  الفنيون  ومتكن  ال���رواه  حكايات 
عن  واملعرب  املنا�صب  الباتوه  حتقيق 
احلال الباعة وال�صوق وما كان يجري 
بها  اق��رتن��ت  ب��ع��ي��دة  زم��ن��ي��ة  يف حقبة 
الفرد  حياة  لأ���ص��ل��وب  متعددة  امن��اط 
اإل���ه���ام عطية  يف امل��ا���ص��ي. واأو���ص��ح��ت 
بهذا  عمل  اإخ���راج  اأن  العمل  خمرجة 
احلجم يحتاج اإىل تركيز عايل وربط 
الربنامج  اأن  ببع�صها، حيث  اخليوط 
ي��ب��ث م��ب��ا���ص��رة وع�����دد امل�������ص���ارك���ون يف 
من  �صخ�ص  اأرب��ع��ني  تعدى  الربنامج 
بينهم اأطفال وهذا يحتاج اإىل �صيطرة 
فاإذا  عالية،  تركيز  درج��ة  م��ع  وحتكم 
اأربعون  اك��رث م��ن  الكامريا  اأم���ام  ك��ان 

�صخ�ص كل منهم يوؤدي دورا منف�صا 
اإىل متابعة  الأخ��ر متاما ويحتاج  عن 
ال�صخ�صية  مامح  واظهار  بالكامريا 
من خال احلركة لكي ي�صعر امل�صاهد 
ب���ني ف��ري��ق العمل،  ب��ت��ن��اغ��م م��ن��ا���ص��ب 
فالربنامج مبثابة حلقة درامية يومية 
خمتلف  ب��ح��وار  ي��وم��ي  ب�صكل  تعر�ص 
وحركات عفوية وعلى الكامريا ر�صد 
كل هذه احلركات لت�صل للم�صاهد يف 
جانبه  ومن  مكتملة.  ب�صورة  النهاية 
املطرو�صي  ح���م���دان  ب���ن  ح��م��د  اأ����ص���ار 
عجمان  جمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
الإمارات  اأن  ال�صعبية وامل�صرح  للفنون 
ال��ربام��ج التى  يف اح��ت��ي��اج دائ���م لتلك 
ثقافة  ون�����ص��ر  ال����رتاث  ���ص��ورة  تعك�ص 
التى  اجل��دي��دة  الأج��ي��ال  على  املا�صي 
مل تعا�صر تلك احلياة التى مرت على 
اإىل وجود  الأج�����داد والأب�����اء، م�����ص��ريا 
العديد من كبار ال�صن الذين عا�صروا 
القدرة  الزمنية ولديهم  هذه احلقبة 
ع��ل��ى ����ص���رد ت��ف��ا���ص��ي��ل��ه��ا، ���ص��ح��ي��ح ان 
الرتاث يحتاج رجال متعلمون قادرون 
اأن  اإل  ع��ل��ي��ه  واحل���ف���اظ  تنقيته  ع��ل��ى 
ولديه  تعلم  م��ن  القدامى  م��ن  هناك 

الت�صنيف  ع��ل��ى  وال���ق���درة  ال��ب�����ص��رية 
�صل�صل  ب��اأ���ص��ل��وب  امل��ع��ل��وم��ات  وتو�صيل 
اأهتمام  املطرو�صي على  واأكد  ومي�صر. 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح��م��ي��د بن 
الأعلى  املجل�ص  ع�صو  النعيمي  را�صد 
كل  له  واأوىل  بالرتاث  عجمان  حاكم 
الإمكانيات املتاحة وهذا وا�صح للعنان 
من خال دعمه املتوا�صل وتوجيهاته 
امل�����ص��ت��م��رة ف�����ص��ا ع���ن حت��وي��ل ق�صر 
له  ي��اأت��ي  اإىل متحف  ال��ق��دمي  احل��ك��م 
ال��ق��ا���ص��ي وال�������داين ل��ي�����ص��اه��د ت���راث 
ال���دول���ة وم���راح���ل احل��ي��اة ف��ي��ه��ا، كما 
ي�����ص��ه��م دع����م ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع���م���ار بن 
رئي�ص  ال��ع��ه��د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
باحلفاظ  امل�صتمر  التنفيذي،  املجل�ص 
والقيم  املبادئ  وتر�صيخ  ال��رتاث  على 
يف املجتمع.    وتقدم حمد بن حمدان 
اجناح  يف  ���ص��ارك  م��ن  لكل  املطرو�صي 
بال�صكر  جميل"  "تراثنا  ب���رن���ام���ج 
املخرجة  ب��ح��رف��ي��ة  واأ�����ص����اد  وال���ث���ن���اء 
القديرة الهام عطية ودورها يف اإخراج 
الأمني  عمر  وتبني  املهم،  العمل  هذا 
منذ  الربنامج  لفكرة  الربامج  مدير 
والتوجيه  ف��ك��ري��ا  ودع���م���ه���ا  ����ص���ن���وات 

بت�صويقها، اإميانا منه باأهمية الرتاث 
واحل���ف���اظ ع��ل��ي��ه، ووج����ه ال�����ص��ك��ر لكل 
الرعاة الذين مدوا الربنامج واعطوه 
لنتاجه  وامل��ع��ن��وي��ة  امل���ادي���ة  ال��دف��ع��ة 
ل��ع��ب��ه الرعاه  ال����ذي  ال����دور  م��و���ص��ح��ا 
الرتاث  وت��اأري��خ  امل��ودة  تاأ�صيل روح  يف 
الإم����ارات����ي وم���ا ج���اء ه���ذا ال��دع��م اإل 
اأ�صخا�ص همهم الوطن وع�صقهم  من 
واإميانا  واحلكيمة  الر�صيدة  لقيادتنا 
املجتمع  به  ال��ذي يقوم  ب��ال��دور  منهم 
م��ادي ومعنوي  الوطن من دعم  نحو 
ال��ذي ي�صاهم  والوقوف خلف الإب��داع 

يف التنوير وي�صكل عقل الأمة.
مقدم  امل�������رزوق�������ي  خ�����ال�����د  واأع������������رب 
داخل  بالعمل  امتنانه  ع��ن  الربنامج 
ممن  يكون  واأن  عجمان  ا�صتديوهات 
عامة  ���ص��ار  برنامج  بتقدمي  ���ص��ارك 
مميزة و�صورة م�صرفة لتاأريخ الرتاث 
الإماراتي من اأف��واه ال��رواه، واأن هذه 
يدار  اأن  نوعها  من  الفريدة  التجربة 
�صورة  واخللفية  لتليفزيونيا  ح���وارا 
اللوحة  ال���رتاث وك���اأن  حية تعرب ع��ن 
دبت  اجل���دار  على  واملعلقة  املر�صومة 
فيها احلياة وا�صتدعت املا�صي لتذكره 

لكي  احل���ايل  للجيل  تفا�صيله  ب����اأدق 
وال�صلف،  الأب���اء  ك��ان عليه  م��ا  ي��ع��رف 
اإىل  بنا  لي�صلوا  اأج��دادن��ا  ع��ان��وه  وم��ا 
ه���ذه امل��رح��ل��ة امل��ت��ق��دم��ة اأم����ام الأمم، 
لي�ص  التى ل حترتم ما�صيها  فالأمة 
من  فقمنا  حا�صر،  ول  م�صتقبل  لها 
ت��راث��ن��ا جميل بطرح  ب��رن��ام��ج  خ���ال 
ال�صورة احلية للما�صي ب�صكل يتنا�صب 
امل�صاهد واحرتامنا يف  مع عقل وفكر 
امل�صاهد قدرته على التفكري والتخيل، 
اإىل مرتبة  و���ص��ل  امل�����ص��اه��د  اأن  ف����راأي 

ال����وع����ي ويقدر  م����ن  م��ت��ق��دم��ة ج�����دا 
العمل  ه��ذا  ن��ربز  والتعب لكي  اجلهد 
وي�����ص��ل ل��ه��ذه ال��ن�����ص��ب��ة امل��ت��ق��دم��ة من 
املتنوعة  والت�����ص��الت  امل�صاهدة  ع��دد 

واملختلفة من جميع الدول. 
ن��ائ��ب رئي�ص  ع��ب��د اهلل ح����روب  اأ����ص���اد 
اإدارة جمعية الفنون ال�صعبية  جمل�ص 
وم�صرح عجمان با�صتقطاب عدد كبري 
م���ن اجل���م���ه���ور، م���ا ي����دل ع��ل��ى جناح 
الربنامج واأنه من الأفكار التى ت�صاهم 
يف خلق جو من الألفة والتوا�صل مع 

الرتاثية  امل��ع��ل��وم��ات  وط���رح  املجتمع 
وتقدم  مبتكر،  وباأ�صلوب  �صل�ص  ب�صكل 
لأ�صحاب  ال��ك��رمي  بال�صهر  بالتهنئة 
والقيادات  الإم��������ارات  ح��ك��ام  ال�����ص��م��و 

الر�صيدة واحلكيمة.
اأع�����ص��اء فريق  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
����ص���امل �صعيد  ال���دائ���م���ني ه���م  ال��ع��م��ل 
اخل�صريي واملال دروي�ص وربيع �صامل 
وح�صن  جمعة  وف��اي��ز  ح�صن  وج��م��ع��ة 
جمعة وماجد �صلطان وحممد خليفة 

و�صليمان فري.

•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

اإدارة  م���ن  اإط����ف����اء  ف���رق���ة  اأخ����م����دت 
اخليمة  راأ��������ص  يف  امل������دين  ال����دف����اع 
ح��ري��ق��ا ���ص��ب م�����ص��اء اأم�����ص الأول يف 
له  تابعة  ومنجرة  مفرو�صات  حمل 
م�صت�صفى  تقاطع  من  بالقرب  على 
  . اإ����ص���اب���ات  وق�����وع  دون  اهلل  ع��ب��ي��د 
املدين  الدفاع  اإدارة  واأف��ادت م�صادر 
ت��ف��ا���ص��ي��ل هذا  اأن  اخل��ي��م��ة  ب���راأ����ص 
احلادث بداأت بورود باغ يف ال�صاعة 
حريق  ان���دلع  ع��ن  تقريبا  التا�صعة 
يف حم���ل م��ف��رو���ص��ات ب��ال��ق��رب من 
على  اهلل  ع��ب��ي��د  م�صت�صفى  ت��ق��اط��ع 
على  ليتم  – �صمل  ال��ن��خ��ي��ل  ���ص��ارع 
�صوئه اإر�صال فرقة اإطفاء من مركز 

الإدارة للموقع املذكور .
واأو�صحت اأن رجال الإطفاء با�صروا 
النريان  اخ���م���اد  يف  و���ص��ول��ه��م  ف���ور 
ال���ت���ي ك���ان���ت ت�����ص��ت��ع��ل ب�������ص���راوة يف 
تابعة  وم��ن��ج��رة  م��ف��رو���ص��ات  حم���ل 
يقوموا  اأن  قبل  املياه  با�صتخدام  له 

بعملية التربيد على احلريق الذي 
اأت����ى ع��ل��ى م��ع��ظ��م حم��ت��وي��ات املحل 
ي��وؤدي ذلك لوقوع  اأن  واملنجرة دون 

اإ�صابات ج�صمانية.

واأ�صارت اإىل اأن عملية اطفاء وتربيد 
هذا احلريق الذي مل تعرف اأ�صباب 
ان����دلع����ه ا���ص��ت��غ��رق��ت ���ص��اع��ة ورب���ع 
احلادث  ت�صليم  ومت  تقريبا  ال�صاعة 

�صرطة  يف  امل��خ��ت�����ص��ة  اجل���ه���ات  اإىل 
راأ������ص اخل��ي��م��ة لت���خ���اذ الإج������راءات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة وال���وق���وف على 

اأ�صباب هذا احلريق .

قائد القوات الربية يقدم واجب العزاء الأ�سرة ال�سهيد هزمي عبيد خلفان ال علي

برنامج "تراثنا جميل" على الرابعة يحقق ن�سبة م�ساهدة عالية يف اأول اأ�سبوع من رم�سان 

اإخماد حريق اأتى على حمل ومنجرة مفرو�سات براأ�ص اخليمة

•• ال�صارقة -وام: 

اأطلق مركز الهال الأحمر الطبي بال�صارقة بالتعاون مع �صركة اأبفي لل�صناعات 
الدوائية البيولوجية مبادرة "حترك" الطبية لرفع التوعية ال�صحية مبر�ص 
الروماتيزم بح�صور كل من ال�صيد خمي�ص حممد ال�صويدي مدير فرع هيئة 
العام  املدير  نخول  اأب��ي  �صامي  وال�صيد  بال�صارقة  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهال 
ل�صركة اأبفي بالدولة. واأ�صار ال�صيد خمي�ص ال�صويدي اإىل اأن مبادرة "حترك" 
تن�صجم مع ا�صرتاتيجية هيئة الهال الأحمر الإماراتي خلدمة املجتمع من 
خال برامج ال�صحة العامة والتوعية بالأمرا�ص املزمنة بالدولة مما ي�صاهم 
يف م�صاعدة املر�صى غري القادرين على حتمل النفقات املادية للعاج الطبيعي 
و�صراء الأدوية املعاجلة واملخففة لأمرا�ص الروماتيزم. واأكد مدير فرع الهال 
الأحمر بال�صارقة اأن مركز الهال الأحمر الطبي باإمارة ال�صارقة ومن خال 
املبادرة �صيفتتح عيادة لعاج اأمرا�ص الروماتيزم لتكون اإ�صافة مميزة للخدمات 
املقدمة من قبل املركز كما اأن الهال الأحمر ي�صيد باجلهود الإن�صانية اخلرية 
ل�صركة اأبفي الدوائية وي�صعى دائما للتعاون مع كافة اجلهات بالدولة لتقدمي 
اأف�صل اخلدمات ال�صحية والعاجية للمر�صى. من جانبه قال ال�صيد �صامي 
اأبي نخول اإن �صركة اأبفي الدوائية تتطلع دوما للم�صاركة مع اجلهات ال�صحية 
اإ�صرتاتيجية يكون حمورها املر�صى حيث  بالدولة من خال م�صاريع �صراكة 
خا�ص  ب�صكل  ال�صباب  فئة  على  وماديا  �صحيا  عبئا  الروماتيزم  مر�ص  ي�صكل 

واأ�صر املر�صى.

مركز الهالل االحمر الطبي بال�سارقة واأبفي 
لل�سناعات الدوائية يطلقان مبادرة "حترك" 

 كهرباء ال�سارقة تطلق مبادرة "ابداأها �سح" 
لتطبيق اأنظمة الرت�سيد يف املباين اجلديدة

 •• ال�صارقة- وام:

اأطلقت هيئة كهرباء ومياه ال�صارقة مبادرة حتت �صعار ابداأها �صح لتوعية ماك 
ال�صروع  عند  ال�صحيحة  البداية  باأهمية  ال�صت�صارية  واملكاتب  اجلديدة  البنايات 
اأنظمة تر�صيد ا�صتهاك الطاقة واملياه  يف بناء امل�صاكن اجلديدة و�صرورة تطبيق 
املهند�ص  ال��دك��ت��ور  �صعادة  واأو���ص��ح  للرت�صيد.  ال�صحيحة  بال�صلوكيات  والل��ت��زام 
را�صد الليم رئي�ص هيئة كهرباء ومياه ال�صارقة اأن املبادرة تاأتي �صمن برامج حملة 
الرت�صيد التي اأطلقتها الهيئة حتت �صعار "بالرت�صيد الكل م�صتفيد" والتي تت�صمن 

اأكرث من 15 برناجما متنوعا �صيتم تنفيذها هذا العام .

•• دبي-وام:

ا�صت�صاف برنامج "هبوب اخلري" الرم�صاين الذي 
الرتاث  لإحياء  حممد  بن  حمدان  مركز  ينظمه 
الدكتور عبدالرحمن  ال�صيخ  الول ف�صيلة  اأم�ص 
احلرام  امل�صجد  ل�صوؤون  العام  الرئي�ص  ال�صدي�ص 
ال�����ص��ري��ف وذل�����ك يف م�صجد  ال��ن��ب��وي  وامل�����ص��ج��د 
ح�صور  زع��ب��ي��ل  م�صجد  و���ص��ه��د  ال��ك��ب��ري.  زع��ب��ي��ل 
اإذ  ال�صدي�ص  ال�صيخ  خلف  لل�صاة  امل�صلني  اآلف 
والرتاويح.  الع�صاء  امل�صلني يف �صاتي  اأم جموع 
اأماكن  تو�صعة  اإىل  الفعالية  منظمو  ا�صطر  وقد 
ال�صاة خارج امل�صجد كي ت�صتوعب جموع امل�صلني 
الغفرية. وعرب ال�صيد ابراهيم عبد الرحيم مدير 
ادارة الفعاليات يف مركز حمدان بن حممد لإحياء 

ال�صدي�ص  ال�صيخ  بح�صور  �صعادته  ع��ن  ال���رتاث 
منوها بان ملحا�صرته اأثر كبري يف نفو�ص احل�صور 
مل��ا ل��ه م��ن م��ك��ان��ة ك��ب��رية ل���دى اجل��م��ه��ور. وبعد 
ال�صدي�ص حما�صرة  ال�صيخ  األقى  الرتاويح  �صاة 
الق�صية  ه��ذه  ان  الختاف"وقال  "فقه  بعنوان 
ال��ق��راآن الكرمي وال�صنة وي��دل ه��ذا على  عني بها 
التي حتدثت عن  الن�صو�ص  فقد كرثت  اأهميتها 
الع��ت�����ص��ام والج��ت��م��اع ون��ب��ذ ال��ف��رق��ة واخلاف 
والنق�صام. واأو�صح باأن اتباع اجلماعة هو اأمر فيه 
البتعاد  يف  كبري  دور  وله  واملجتمع  الفرد  �صاح 
عن الفتنةاإذ توارد اأهل العلم و�صحابة ر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه و�صلم على العناية باأمر اجلماعة. 
وبني اأن اخلاف اأمر فطري وا�صت�صهد بقول اهلل 
اإل من رح��م ربك  يزالون خمتلفني  " ول  تعاىل 

البيئات  يف  الخ���ت���اف  واأن  خلقهم".   ول��ذل��ك 
الإن�صان  على  ينبغي  ف��ط��ري  اأم���ر  واله��ت��م��ام��ات 
عز  اهلل  لأن  م�صتغربا  اأم��را  لي�ص  واأن��ه  يقربه  اأن 
النا�ص وميز بني عقولهم وقرائحهم.  وجل خلق 
اأم��ة حممد �صلى  والخ��ت��اف والئ��ت��اف منهج 
اهلل ع��ل��ي��ه و���ص��ل��م ال����ذي ���ص��ار ال�����ص��ح��اب��ة ع��ل��ي��ه يف 
كما  ال�صدور.   و�صامة  القلوب  وتاآلف  الجتماع 
حتدث عن العام وو�صائل التوا�صل الجتماعي 
وتبادل املعلومات ومدى خطورتها اإذا ا�صتخدمت 
الأحيان  من  كثري  يف  �صاهمت  فقد  خاطئ  ب�صكل 
وت�صتيت  امل�صلمني  �صفوف  بعرثة  يف  الأ���ص��ف  مع 
التي  والكاذبة  املغلوطة  الأخبار  ب�صبب  �صفوفهم 
يوؤخذ  اأن  العلم يجب  واأن  الإنرتنت  �صبكة  مات 

من العلماء.

ال�سدي�ص يلقي حما�سرة بعنوان "فقه االختالف" �سمن برنامج "هبوب اخلري" 

العدد  11446 بتاريخ   2015/6/27     
 يف الدعوى رقم 2014/982 جتاري جزئي- دبي

املدعي عليهما: �صركةتر�صت جلوبال للتجارة العامة ذ م م فيور عبا�ص رانا علي ح�صني 
واملرفوعة �صدكم من  بالق�صية اعاه  انتدابنا خبري ح�صابيا  انه مت  نحيطكم علما 
�صركة فينك�ص التجارية ذ م م وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�صور اجتماع 
اخلربة املقرر عقده يوم اخلمي�ص املوافق 2015/7/2 ال�صاعة احلادية ع�صر ظهرا. مكان 
الجتماع: مكتب اخلبري الكائن بدبي- �صارع ال�صيخ زايد- مقابل حمطة مرتو اخلليج 
التجاري- هاتف 044341111 بناية بري�صم- الطابق الثامن - مكتب رقم )805( وذلك 
لتقدمي مالديكم من م�صتندات خا�صة بالدعوى اعاه . يرجى احل�صور باملوعد واملكان 
املحددين واح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم  عن 
احل�صور فان اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صاحيات املخولة لها قانونا.لا�صتف�صار 

الت�صال ب� 044341111
مكتب اخلبري احل�ضابي: احمدعلي احلو�ضني

مذكرة اعالن بالن�ضر امام اخلربة

العدد  11446 بتاريخ   2015/6/27     
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�صم ال�صركة:  وادي الريان لتجارة املواد الغذائية  ) �ش.ذ.م.م(
العنوان: مكتب 505 ملك ال�صيخ فهد �صعد ال�صباح -ديرة- الرقة  ال�صكل القانوين: 
التجاري:  بال�صجل  القيد  رق��م   707047 الرخ�صة:  رق��م  حم���دودة.  م�صوؤولية  ذات 
1134039 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف 
ال�صجل التجاري لديها باإنحال ال�صركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2015/4/01 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2015/4/20 
املعايري  ا�ضل  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى 
لا�صتثمار-  �صلطان  جمموعة  ملك   )402( مكتب  العنوان:  احل�ضابات  لتدقيق 
كافة  معه  م�صطحباً   04-2947003 فاك�ص:   04-2947002 هاتف  بور�صعيد  دي��رة- 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  11446 بتاريخ   2015/6/27     
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�صم امل�صفي/ ا�ضل املعايري لتدقيق احل�ضابات
 العنوان: مكتب )402( ملك جمموعة �صلطان لا�صتثمار- ديرة- بور�صعيد هاتف 
2947002-04 فاك�ص: 2947003-04مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاه لت�صفية وادي الريان لتجارة 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  املــواد الغذائية  )�ــش.ذ.م.م( وذل��ك مبوجب 
2015/4/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2015/4/20  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
اعالن بيع  عقار بالن�ضر     

فى الدعوى رقم 2011/310 انابات مدنية  
�صعيد عبيد  �صلطان  املنفذ �صده:  دب��ي-    ام��ارة  العامري عنوانه:  �صهرية �صبحى حممد  التنفيذ:  طالب 
الثاث  الي��ام  ويف  م�صاء   6.00 ال�صاعة   2015/6/30 املوافق  الثاثاء  يوم  يف  انه  دبي  ام��ارة  عنوانه:  ماجد 
التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة ا�صافه ادناه لدى اجلهة التي انيط بها البيع )�صركة 
ال�صراء  www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبى  المارات للمزادات على املوقع اللكرتوين 
اي��داع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع 
التقدم باعرتا�صه معززا مبا بريره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية 
جلل�صة البيع.ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال اليام الع�صرة التالية لر�صوم 
املزاد ب�صرط ان تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على ان يقدم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 
خزينة املحكمة.وفيما يلي  بيان او�صاف  املمتلكات. نوع العقار : ار�ص املنطقة: الوحيدة- رقم الر�ص 253- 

رقم البلدية : 1280-132 امل�صاحة: 380.43 قدم مربع- واملقدرة قيمتهاب� )114.300 درهم(.  
ماحظة: يدفع املبلغ فوراً.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
      اعالن ح�ضور مدعي عليه بالن�ضر    

يف الدعوى رقم 02029822015/ جتاري    
 اىل املدعى عليه: وايت �صادو للتجارة العامة ذ م م  مبا ان املدعي: املوؤ�ص�صة الوطنية للتجارة والمناء

قد اقام �صدكم الدعوى 02029822015/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل: 
املدعى عليه ميتنع عن  ان  اخ��اء عقار-  الدعوى.   بر�صوم وم�صاريف  املدعى عليه  ال��زام  مطالبة مالية- 
�صداد الجرة للماجور للفرتة من 2015/2/1 وحتى 2015/6/8 فرت�صد بذمته مبلغ 43016 درهم وميتنع 
عن �صداده رغم اخطاره بالن�صر لل�صداد او الخاء يف 2015/4/6 وما ي�صتجد حتى الخاء التام. مطالبة 
مالية - انه تر�صد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2015/2/1 وحتى 2015/6/8 ورغم 
اخطاره بالن�صر يف 2015/4/6 ميتنع عن ال�صداد و�صداد ر�صوم الكهرباء واملياه والت�صالت.   وقررت اللجنة 
اللجنة  امام  1.30م  ال�صاعة   2015/6/30 املوافق  الثاثاء  يوم  بجل�صة  للح�صور  الن�صر  اعانكم  الق�صائية 
لنظر  اليجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  مبقر  واملنعقدة  البتدائية  بالدائرة  الوىل--(  )اللجنة  الق�صائية 
الدعوى، وقد امر بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�صر. فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك 
قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات.. يرجى مراعاة مواعيد انعقاد اجلل�صات يف �صهر رم�صان حيث 
�صتنعقد اللجان البتدائية يف متام ال�صاعة الواحة والن�صف ظهرا. يتم ا�صدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول 

تتطلب اي ختم او توقيع.

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

فقدان جواز �ضفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ ف��ائ��ز علي 
�صالح باهي�صمي     - اليمن 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية  
  )4777120( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

   050/7805348

فقدان جواز �ضفرت
امل������دع������و/ حممد  ف����ق����د  
حممود املخيمر        - �صوريا 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية  
  )5263370( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

   050/7114323

را�سد ال�سرقي ي�سهد اأوىل اأم�سيات الفجرية الرم�سانية
•• الفجرية-وام:

الفجرية  اأم�صيات  اأوىل  الول  اأم�ص  م�صاء  والإع��ام  للثقافة  الفجرية  هيئة  رئي�ص  ال�صرقي  حمد  بن  را�صد  الدكتور  ال�صيخ  �صهد 
املدرك  بني  البيوجيومرتي  عنوان  حتت  ال�صاوي  حممد  د.  امل�صري  للباحث  حما�صرة  و�صملت  الهيئة  تنظمها  التي  الرم�صانية 
واملطلق تلتها اأم�صية ان�صادية مو�صيقية يف املدح النبوي والدعوة للمحبة والأخاق للفنانة الأردنية كارولني ما�صي وفرقتها.  ح�صر 
الأم�صية - التي اأقيمت برعاية ال�صيخ الدكتور را�صد بن حمد ال�صرقي يف فندق نوفوتيل الفجرية - املهند�ص حممد �صيف الأفخم 
رئي�ص الهيئة الدولية للم�صرح وع�صو جمل�ص ادارة الهيئة وفاطمة يو�صف املديرة التنفيذية للهيئة وعدد من امل�صوؤولني واملهتمني 
بالثقافة والفنون وحمبي املدح النبوي. افتتحت الأم�صية الدكتورة ح�صة لوتاه بتقدمي الباحث الدكتور ال�صاوي الذي عرف علم 
البيوجيومرتي علم لغة هند�صة الت�صكيل البيئي ومدى تاأثريه على الن�صان واملكان وكيفية ادخال الطاقة املنظمة لطاقة الكائنات 
احلية وتغيري طاقة الن�صان واملكان حتى ن�صتطيع اأن نتوا�صل مع البيئة ب�صكل ايجابي و�صحي وبالتايل حماية انف�صنا من م�صار 
التكنولوجيا نتيجة التاأثريات ال�صلكية والا�صلكية ..موؤكدا اأن هذا العلم يعطي منهجية وو�صيلة لتحمينا من تقليل تاثري الطاقة 
والدعوة  النبوي  امل��دح  حب  يف  الأغنيات  من  منوعة  باقة  وفرقتها  ما�صي  كارولني  الأردنية  الفنانة  قدمت  بعدها  علينا.  ال�صلبية 

للمحبة كتب اأ�صعارها جميعا املفكر ال�صوداين ال�صيخ النيل اأبو قرون وحلنها الفنان الأردين مالك ما�صي.

•• اأبوظبي-وام:

ق���دم ���ص��ع��ادة ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ���ص��ال��ح حممد 
م�صاء  الربية  القوات  قائد  العامري  جم��رن 
اأ�صرة  اأم�ص الول واجب العزاء واملوا�صاة اإىل 
عبيد  ه����زمي  ���ص��ف  ���ص��اب��ط  ال�����ص��ه��ي��د  وذوي 
تعر�صه  اأثناء  ا�صت�صهد  ال��ذي  علي  اآل  خلفان 
حلادث تدريبي يف اململكة العربية ال�صعودية 
اإع��ادة الأمل  امل�صاركة يف عملية  �صمن القواة 
و�صمن التحالف العربي الذي تقوده اململكة 

العربية ال�صعودية. 
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   218693     بتاريخ : 29 / 09 / 2014  م
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   غوانغدونغ بي�صني الكرتونيك�ص كو.، ليمتد 
وعنوانه: منرب .9، كينفو 1 ا�ص تي �صرتيت، جينتانغ اندا�صرتيال بارك، نيو�صيبو فياج، ليويوي، هينغانغ 

تاون، لونغانغ دي�صرتيكت، �صينزهني �صيتي، غوانغدونغ برفين�ص ال�صني. 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

بطاريات  راأ����ص؛  �صماعات  فيديو؛  ك��ام��ريات  باحلا�صوب؛  ملحقة  اأج��ه��زة  مفكرة؛  �صكل  على  اآلية  حا�صبات 
وتو�صيات  وماآخذ  مقاب�ص  كهربية؛  مركمات  كهربية؛  بطاريات  الكهربية؛  للبطاريات  �صواحن  �صم�صية؛ 

اأخرى)تو�صيات كهربية(؛ مواد للم�صادر الرئي�صية للتيار الكهربائي )اأ�صاك وكابات(.
الواق�عة بالفئة:  09 

مميز. ب�صكل  الأ�صود  باللون  و�صف العامة: عبارة عن الكلمة الاتينية "PISEN" كتبت 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   218692     بتاريخ : 29 / 09 / 2014  م
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   غوانغدونغ بي�صني الكرتونيك�ص كو.، ليمتد 
وعنوانه: منرب .9، كينفو 1 ا�ص تي �صرتيت، جينتانغ اندا�صرتيال بارك، نيو�صيبو فياج، ليويوي، هينغانغ 

تاون، لونغانغ دي�صرتيكت، �صينزهني �صيتي، غوانغدونغ برفين�ص ال�صني. 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

بطاريات  راأ����ص؛  �صماعات  فيديو؛  ك��ام��ريات  باحلا�صوب؛  ملحقة  اأج��ه��زة  مفكرة؛  �صكل  على  اآلية  حا�صبات 
وتو�صيات  وماآخذ  مقاب�ص  كهربية؛  مركمات  كهربية؛  بطاريات  الكهربية؛  للبطاريات  �صواحن  �صم�صية؛ 

اأخرى)تو�صيات كهربية(؛ مواد للم�صادر الرئي�صية للتيار الكهربائي )اأ�صاك وكابات(.
الواق�عة بالفئة:  09 

و�صف العامة: عبارة عن الكلمة الاتينية "WOCOL" كتبت باللون الأ�صود ب�صكل مميز.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   220640     بتاريخ : 02 / 11 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   �صاتني �صرتايت�ص ا�ص دي ان بي ات�ص دي.
وعنوانه:  �صي- 6-3 ايه، كابيتال 3 منرب.2، جالن بي جي يو 1 ايه/7 ايه اوا�صي�ص دامان�صارا، 47301 بيتالينغ 

جايا. �صيانغور، ماليزيا.
. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

منتجات للعناية باجلمال و م�صتح�صرات جتميل  و   عطور و  اأنواع ال�صامبو و  م�صتح�صرات زينة و منتجات 
خا�صة بال�صعر و منتجات خا�صة باحلمام و غري طبية و  قطن لأغرا�ص التجميل و م�صتح�صرات معطرة و  

م�صتح�صرات حاقة و كلها مدرجة يف الفئة 03
الواق�عة بالفئة:    03 

""جوود فريتيو�ص كو" كتبت   .Good Virtues Co " و�صف العامة: عبارة عن الكلمات  الاتينية
ب�صكل مميز و باللون البي�ص . كتبت الحرف الوىل من كل كلمة ب�صكل كبري يف حني كتبت باقي اأحرف 
الكلمات  " مبا�صرة   .Good Virtues Co " الاتينية  الكلمات   ب�صكل �صغري. كتب حتت   الكلمات 
 Good Virtues " العربية "احلب ال�صام الفرح" باللون البي�ص.  كتب كل من   الكلمات  الاتينية
�صام الفرح" على م�صاحة او خلفية  دائرية لونت من الداخل باللون  "احلب  العربية  الكلمات  " و    .Co

ال�صود وحتيط الدائرة مثلثات باللون الوردي اخلافت والأزرق ال�صماوي.
. ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   225537      بتاريخ : 22 / 01 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2014/07/29

با�ص��م:   اأ�صمودي 
وعنوانه:  كارتيي فيارواي، 18 رو چاكلني اأوريول، 78280 جوينكورت، فرن�صا.

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
مهيئة  األ��ع��اب  معدة  و  اإلكرتونية  األ��ع��اب  كمبيوتر؛  اأو  فقط  تلفزيون  م�صتقبات  م��ع  لا�صتعمال  مهيئة  ت�صلية  اأج��ه��زة 
األعاب  برنامج  تت�صمن  مغناطي�صية  ت�صجيل  و�صائط  تليفون؛  اأو  كمبيوتر  اأو  فقط  تلفزيون  م�صتقبات  مع  لا�صتعمال 
اأقرا�ص �صوئية تت�صمن  اأقرا�ص مدجمة للفيديو،  األعاب؛  اأو �صوئية تت�صمن برامج  م�صجل؛ حوامل بيانات مغناطي�صية 
برامج األعاب م�صجلة، بطاقات مغناطي�صية تت�صمن برنامج األعاب م�صجل؛ بطاقات ذاكرة تت�صمن برنامج األعاب م�صجل؛ 
خراطي�ص األعاب الفيديو؛ �صا�صات عر�ص تليفزيونية؛ من�صورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل تتعلق بالألعاب؛ اأجهزة التحكم 
باألعاب الكمبيوتر؛ ع�صا التحكم باألعاب الفيديو؛ برامج للكمبيوتر )برامج قابلة للتنزيل( لاألعاب؛ برجميات الكمبيوتر 
)م�صجلة( لألعاب الكمبيوتر؛ براجن األعاب )برامج م�صجلة( للهواتف النقالة؛ برامج األعاب؛ األعاب فيديو و برامج األعاب 
قابلة  اأو  م�صجلة  )برامج  كمبيوتر  برامج  العاملية؛  التوا�صل  �صبكات  و  الكمبيوتر  وت�صفح  اإىل  بالو�صول  ت�صمح  كمبيوتر 
للتنزيل( وتطبيقات للهواتف، الهواتف النقالة، والهواتف الذكية، و لوحات ذات �صا�صات رقمية تعمل باللم�ص، و الإنرتنت؛ 
اأو مرنة، ل�صتعمال الأعمال؛ بطاقات هدايا ممغنطة م�صفرة �صابقة الدفع؛ بطاقات هدايا  بطاقات ممغنطة، م�صفرة و/ 

ممغنطة مرنة �صابقة الدفع؛ بطاقات انتماء ممغنطة؛ �صماعات ال�صوت و/ اأو الفيديو.
الواق�عة بالفئة:  09

باللون  ب�صكل كبري  " كتبت بحروف لتينية  و�صف العامة : عبارة عن الكلمة الاتينية "ASMODEE"" اأ�صمودي 
الأ�صود...

ال�ص��رتاطات:  
املطالبة بالأولوية بناءا على الطلب رقم 144108976 املودع بتاريخ 29 يوليوز 2014     .

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   225539      بتاريخ : 22 / 01 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2014/07/29

با�ص��م:   اأ�صمودي 
وعنوانه:  كارتيي فيارواي، 18 رو چاكلني اأوريول، 78280 جوينكورت، فرن�صا.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الألعاب؛  بطولت  تنظيم  امل�صابقات؛  تنفيذ  و  تنظيم  والثقافية؛  الريا�صية  الأن�صطة  التدريب؛  توفري  التعليم،  الرتفيه، 
تنظيم م�صابقات الريا�صات؛ ترفيه الراديو والتلفزيون؛ عرو�ص حية لبطولت الألعاب )ترفيه(؛ بطولت األعاب م�صجلة 
)ترفيه(؛ اأندية الألعاب )ترفيه(؛ توفري مرافق ال�صتجمام؛ توفري الدرو�ص )تعليم(؛ دورات باملرا�صلة؛ دورات باملرا�صلة يف 
قواعد الألعاب؛ معلومات تعليمية وترفيهية؛ معلومات حول األعاب القاعات ال�صغرية، األعاب الفيديو واألعاب الكمبيوتر؛ 
عرب  معرو�صة  األعاب  لاألعاب؛  منزلية  مرافق  توفري  للتنزيل(؛  قابلة  )غري  الإنرتنت  عرب  اإلكرتونية  من�صورات  توفري 
التي  لاألعاب  تفاعلية  الاعبني  متعددة  الألعاب  خدمات  العاملية؛  الت�صالت  �صبكات  اأو  كمبيوتر  �صبكة  على  الإنرتنت 
يتم لعبها عرب �صبكات كمبيوتر و �صبكات الت�صالت العاملية؛ خدمات الت�صوير الرقمي؛ ا�صتئجار اأ�صرطة الفيديو، األعاب 
الكتب وال�صحف  الألعاب؛ ن�صر  بالألعاب؛ ن�صر كتيبات قواعد  املتعلقة  ال�صحف  الكتب،  الفيديو؛ ن�صر  األعاب  و  اإلكرتونية 
الألعاب؛  ن�صر  الن�صر؛  الدقيق(؛  )الن�صر  مكتبي  ن�صر  الألعاب؛  وقواعد  املخطوطات  تعديل  الإنرتنت؛  عرب  الإلكرتونية 

الن�صر، مبا يف ذلك الن�صر الإلكرتوين وعرب الإنرتنت، للكتب، املجات، الكتيبات، قواعد الألعاب، و الألعاب.
الواق�عة بالفئة:  41 

و�صف العامة : عبارة عن الكلمة الاتينية "ASMODEE"" اأ�صمودي " كتبت بحروف لتينية ب�صكل كبري باللون 
الأ�صود...

ال�ص��رتاطات:   املطالبة بالأولوية بناءا على الطلب رقم 144108976 املودع بتاريخ 29 يوليوز 2014     .
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   225538      بتاريخ : 22 / 01 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2014/07/29

با�ص��م:   اأ�صمودي 
وعنوانه:  كارتيي فيارواي، 18 رو چاكلني اأوريول، 78280 جوينكورت، فرن�صا.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الألعاب؛ اأدوات اللعب؛ األعاب كهربية و/ اأو اإلكرتونية؛ اأدوات للعب كهربية و/ اأو اإلكرتونية؛ لعب اأطفال؛ 
�صناديق الألعاب؛ األعاب منزلية؛ كرات رخامية؛ طواطم اللعب؛ متاثيل اللعب؛ اأجهزة لت�صجيل درجات يف 
األعاب  بالبطاقات؛  األعاب  للعب؛  بطاقات  لاألعاب؛  رمي  و حلقات  رخامية  كرات  ك��رات؛ بالني،  الألعاب؛ 
لوحية؛ لوحات للعبات ذات الأقرا�ص )األواح لعبة الداما(؛ الرند؛ األعاب الرند؛ األعاب ا�صرتاتيجية؛ الرموز و 
البيادق لاألعاب؛ األواح لاألعاب؛ اأطباق اللعب؛ األعاب فوق املن�صدة؛ معدة اإلكرتونية لاألعاب با�صتثناء تلك 
املهيئة لا�صتعمال مع م�صتقبات التلفزيون فقط اأو كمبيوتر؛ ماكينات القمار الآلية؛ األعاب اآلية با�صتثناء 

تلك املهيئة لا�صتعمال مع م�صتقبات التلفزيون فقط اأو كمبيوتر.
الواق�عة بالفئة:  28 

و�صف العامة : عبارة عن الكلمة الاتينية "ASMODEE"" اأ�صمودي " كتبت بحروف لتينية ب�صكل 
كبري باللون الأ�صود...

ال�ص��رتاطات:  
املطالبة بالأولوية بناءا على الطلب رقم 144108976 املودع بتاريخ 29 يوليوز 2014     .

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   227950      بتاريخ : 01 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:   �صبي�صلتي ري�صتورانت�ص ليمتد 
وعنوانه: موريا لندمارك – فلور 14، بي/25 فريا اند�صرتيال اي�صتيت، اأوف نيو لينك رود، اأندهريي و�صت، 

مومباي – 053 400، ماهارا�صرتا، الهند.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الوجبات  تقدمي  مطاعم  و  املطاعم  ال��ف��ن��ادق؛  ؛  الكافيرتيات  ؛   للمقاهي  وامل�����ص��روب��ات؛   الأطعمة  توفري 
اخلفيفة.

بالفئة:  43 
و�صف العامة : عبارة عن الكلمات الاتينية كتبت جميع احرف كلمات العامة بالحرف الكبرية ،و�صعت 
 All day bar and" كلمة  حتتها  ب�صكل بارز ،فوقها كلمة "Cafe" و  الو�صط  كلمة "Mezzuna" يف 

حتتها �صكل مقو�ص ي�صبه التاج  حتته خط مائل  و يتو�صطه نقطة.   و  فوقها  تاأتي  kitchen" الكلمات 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   222976     بتاريخ : 10 / 12 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   تريفيديا اإ�ص اأر اإل 
وعنوانه: �صرتادا كون�صولر رمييني-�صان مارينو، 62-47924 رمييني اإيطاليا ..

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اآلت وعدد اآلية، حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، قارنات اآلية وعنا�صر نقل احلركة 
)عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، معدات زراعية )عدا ما يدار باليد( ، اأجهزة تفقي�ص البي�ص؛ اآلت 

بيع اأوتوماتية. 
الواق�عة بالفئة:  07 

ب�صكل مميز  و�صف العامة: عبارة عن الكلمة الاتينية " G3 FERRARI" " جي3 فرياري" كتبت 
باللون الأ�صود بحروف كبرية..

الداكنال�ص��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   225535      بتاريخ : 22 / 01 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2014/07/29

با�ص��م:   اأ�صمودي 
وعنوانه:  كارتيي فيارواي، 18 رو چاكلني اأوريول، 78280 جوينكورت، فرن�صا.

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الألعاب؛ اأدوات اللعب؛ األعاب كهربية و/ اأو اإلكرتونية؛ اأدوات للعب كهربية و/ اأو اإلكرتونية؛ لعب اأطفال؛ 
�صناديق الألعاب؛ األعاب منزلية؛ كرات رخامية؛ طواطم اللعب؛ متاثيل اللعب؛ اأجهزة لت�صجيل درجات يف 
األعاب  بالبطاقات؛  األعاب  للعب؛  بطاقات  لاألعاب؛  رمي  و حلقات  رخامية  كرات  ك��رات؛ بالني،  الألعاب؛ 
لوحية؛ لوحات للعبات ذات الأقرا�ص )األواح لعبة الداما(؛ الرند؛ األعاب الرند؛ األعاب ا�صرتاتيجية؛ الرموز و 
البيادق لاألعاب؛ األواح لاألعاب؛ اأطباق اللعب؛ األعاب فوق املن�صدة؛ معدة اإلكرتونية لاألعاب با�صتثناء تلك 
املهيئة لا�صتعمال مع م�صتقبات التلفزيون فقط اأو كمبيوتر؛ ماكينات القمار الآلية؛ األعاب اآلية با�صتثناء 

تلك املهيئة لا�صتعمال مع م�صتقبات التلفزيون فقط اأو كمبيوتر.
الواق�عة بالفئة:  28 

و�صف العامة : عبارة عن الكلمة الاتينية "ASMODEE"" اأ�صمودي " كتبت بحروف لتينية ب�صكل 
ر�صمة  و  اأي��دي  ذات  مائلة  اأج�صام مربعة   3 ت�صم  والتي  ���ص��وداء    على خلفية مربعة  الأبي�ص  باللون  كبري 

ابت�صامة على كل مربع ...
ال�ص��رتاطات:   املطالبة بالأولوية بناءا على الطلب رقم 144108976 املودع بتاريخ 29 يوليوز 2014   .

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   225534      بتاريخ : 22 / 01 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2014/07/29

با�ص��م:   اأ�صمودي 
وعنوانه:  كارتيي فيارواي، 18 رو چاكلني اأوريول، 78280 جوينكورت، فرن�صا.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
مهيئة  األ��ع��اب  معدة  و  اإلكرتونية  األ��ع��اب  كمبيوتر؛  اأو  فقط  تلفزيون  م�صتقبات  م��ع  لا�صتعمال  مهيئة  ت�صلية  اأج��ه��زة 
األعاب  برنامج  تت�صمن  مغناطي�صية  ت�صجيل  و�صائط  تليفون؛  اأو  كمبيوتر  اأو  فقط  تلفزيون  م�صتقبات  مع  لا�صتعمال 
اأقرا�ص �صوئية تت�صمن  اأقرا�ص مدجمة للفيديو،  األعاب؛  اأو �صوئية تت�صمن برامج  م�صجل؛ حوامل بيانات مغناطي�صية 
برامج األعاب م�صجلة، بطاقات مغناطي�صية تت�صمن برنامج األعاب م�صجل؛ بطاقات ذاكرة تت�صمن برنامج األعاب م�صجل؛ 
خراطي�ص األعاب الفيديو؛ �صا�صات عر�ص تليفزيونية؛ من�صورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل تتعلق بالألعاب؛ اأجهزة التحكم 
باألعاب الكمبيوتر؛ ع�صا التحكم باألعاب الفيديو؛ برامج للكمبيوتر )برامج قابلة للتنزيل( لاألعاب؛ برجميات الكمبيوتر 
)م�صجلة( لألعاب الكمبيوتر؛ براجن األعاب )برامج م�صجلة( للهواتف النقالة؛ برامج األعاب؛ األعاب فيديو و برامج األعاب 
قابلة  اأو  م�صجلة  )برامج  كمبيوتر  برامج  العاملية؛  التوا�صل  �صبكات  و  الكمبيوتر  وت�صفح  اإىل  بالو�صول  ت�صمح  كمبيوتر 
للتنزيل( وتطبيقات للهواتف، الهواتف النقالة، والهواتف الذكية، و لوحات ذات �صا�صات رقمية تعمل باللم�ص، و الإنرتنت؛ 
اأو مرنة، ل�صتعمال الأعمال؛ بطاقات هدايا ممغنطة م�صفرة �صابقة الدفع؛ بطاقات هدايا  بطاقات ممغنطة، م�صفرة و/ 

ممغنطة مرنة �صابقة الدفع؛ بطاقات انتماء ممغنطة؛ �صماعات ال�صوت و/ اأو الفيديو.
الواق�عة بالفئة:  09 

باللون  ب�صكل كبري  " كتبت بحروف لتينية  و�صف العامة : عبارة عن الكلمة الاتينية "ASMODEE"" اأ�صمودي 
الأبي�ص على خلفية مربعة �صوداء   والتي ت�صم 3 اأج�صام مربعة مائلة ذات اأيدي و ر�صمة ابت�صامة على كل مربع ...

ال�ص��رتاطات:  
املطالبة بالأولوية بناءا على الطلب رقم 144108976 املودع بتاريخ 29 يوليوز 2014     .

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   225536      بتاريخ : 22 / 01 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2014/07/29

با�ص��م:   اأ�صمودي 
وعنوانه:  كارتيي فيارواي، 18 رو چاكلني اأوريول، 78280 جوينكورت، فرن�صا.

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الألعاب؛  بطولت  تنظيم  امل�صابقات؛  تنفيذ  و  تنظيم  والثقافية؛  الريا�صية  الأن�صطة  التدريب؛  توفري  التعليم،  الرتفيه، 
تنظيم م�صابقات الريا�صات؛ ترفيه الراديو والتلفزيون؛ عرو�ص حية لبطولت الألعاب )ترفيه(؛ بطولت األعاب م�صجلة 
)ترفيه(؛ اأندية الألعاب )ترفيه(؛ توفري مرافق ال�صتجمام؛ توفري الدرو�ص )تعليم(؛ دورات باملرا�صلة؛ دورات باملرا�صلة يف 
قواعد الألعاب؛ معلومات تعليمية وترفيهية؛ معلومات حول األعاب القاعات ال�صغرية، األعاب الفيديو واألعاب الكمبيوتر؛ 
عرب  معرو�صة  األعاب  لاألعاب؛  منزلية  مرافق  توفري  للتنزيل(؛  قابلة  )غري  الإنرتنت  عرب  اإلكرتونية  من�صورات  توفري 
التي  لاألعاب  تفاعلية  الاعبني  متعددة  الألعاب  خدمات  العاملية؛  الت�صالت  �صبكات  اأو  كمبيوتر  �صبكة  على  الإنرتنت 
يتم لعبها عرب �صبكات كمبيوتر و �صبكات الت�صالت العاملية؛ خدمات الت�صوير الرقمي؛ ا�صتئجار اأ�صرطة الفيديو، األعاب 
الكتب وال�صحف  الألعاب؛ ن�صر  بالألعاب؛ ن�صر كتيبات قواعد  املتعلقة  ال�صحف  الكتب،  الفيديو؛ ن�صر  األعاب  و  اإلكرتونية 
الألعاب؛  ن�صر  الن�صر؛  الدقيق(؛  )الن�صر  مكتبي  ن�صر  الألعاب؛  وقواعد  املخطوطات  تعديل  الإنرتنت؛  عرب  الإلكرتونية 

الن�صر، مبا يف ذلك الن�صر الإلكرتوين وعرب الإنرتنت، للكتب، املجات، الكتيبات، قواعد الألعاب، و الألعاب.
الواق�عة بالفئة:  41 

و�صف العامة : عبارة عن الكلمة الاتينية "ASMODEE"" اأ�صمودي " كتبت بحروف لتينية ب�صكل كبري باللون 
الأبي�ص على خلفية مربعة �صوداء   والتي ت�صم 3 اأج�صام مربعة مائلة ذات اأيدي و ر�صمة ابت�صامة على كل مربع ...

ال�ص��رتاطات:  
املطالبة بالأولوية بناءا على الطلب رقم 144108976 املودع بتاريخ 29 يوليوز 2014     .

بالربيد  اإر�صاله  اأو   ، القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العامات  لإدارة  به مكتوباً  التقدم  ذلك  اعرتا�ص على  لديه   فعلى من 
امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   227951      بتاريخ : 01 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:   ال�صركة الوطنية ل�صناعة الب�صكويت واحللويات املحدودة 
وعنوانه: جده، املدينة ال�صناعية املرحلة الرابعة، �ص.ب 8680، جدة 21492- اململكة العربية ال�صعودية.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
واخل�صروات  الفواكه  احلية،  احليوانات  احل��ب��وب،  و  الغابات  و  الب�صاتني  منتجات  ال��زراع��ي��ة،  احلا�صات 
الأعاف  البرية،  �صعري  للحيوانات،  الغذائية  امل��واد  الطبيعية،  والزهور  احلية  النباتات  البذور،  الطازجة، 
واأعاف الت�صمني، ثمار جوز البندق، ثمار الف�صتق، ال�صجريات و اأ�صجار الفواكه الطبيعية، احلبوب، الواردة 

بالفئة 31.  
الواق�عة بالفئة:  31 

MEMORIES  كتبت بحروف لتينية كبرية حماطة  الكلمة   العامة من  : تتكون  العامة  و�صف 
 ORIES بخط ذهبي  و فوقها منطوقها العربي "ميموريز" كتبت فوق اجلزء الثاين من الكلمة الاتينية
حرف  �صكل  يف  مم��وج  طويل  خ��ط  �صكل  على   MEMORIES الاتينية  الكلمة  حت��ت  ر�صمة  توجد  و 

مو�صيقي. و مكونات العامة ككل كتبت باللون البي�ص داخل خلفية م�صتطيلة باللون الحمر الداكن.
ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   228263      بتاريخ : 04 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2014/12/19

با�ص��م:   مات-جيو ا�ص.ار.اإل 
وعنوانه:  فيا اإمييليو �صالغاري،69/56 ، اأي 16156 جينوفا )جي اإي( اإيطاليا.

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
  املاب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص.

..الواق�عة بالفئة: 25
الأ�صود  باللون  مميز  ب�صكل  كتبت  دجاغي"   "Jaggy " الاتينية  الكلمات  عن  عبارة   : العامة  و�صف 

بحروف �صغرية.
. ال�ص��رتاطات:  املطالبة بالولوية بناءا على الطلب اليطايل  رقم  MI2014C011730  املودع بتاريخ 

19  دي�صمرب  2014
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   227952      بتاريخ : 01 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:   ال�صركة الوطنية ل�صناعة الب�صكويت واحللويات املحدودة 
وعنوانه: جده، املدينة ال�صناعية املرحلة الرابعة، �ص.ب 8680، جدة 21492- اململكة العربية ال�صعودية.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املياه املعدنية و الغازية و غريها من امل�صروبات الغري كحولية، البرية احلية و البرية ال�صوداء و ال�صراب و 
غريها من امل�صتح�صرات امل�صتخدمة لعمل امل�صروبات الغري كحولية، الع�صريات و املرطبات بكافة اأنواعها، 

والواردة بالفئة 32
الواق�عة بالفئة:  32 

MEMORIES  كتبت بحروف لتينية كبرية حماطة  الكلمة   العامة من  : تتكون  العامة  و�صف 
 ORIES بخط ذهبي  و فوقها منطوقها العربي "ميموريز" كتبت فوق اجلزء الثاين من الكلمة الاتينية
حرف  �صكل  يف  مم��وج  طويل  خ��ط  �صكل  على   MEMORIES الاتينية  الكلمة  حت��ت  ر�صمة  توجد  و 

مو�صيقي. و مكونات العامة ككل كتبت باللون البي�ص داخل خلفية م�صتطيلة باللون الحمر الداكن.
ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   228264      بتاريخ : 04 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2014/12/19

با�ص��م:   مات-جيو ا�ص.ار.اإل 
وعنوانه:  فيا اإمييليو �صالغاري،69/56 ، اأي 16156 جينوفا )جي اإي( اإيطاليا.

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الدعاية والإعان واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي.

..الواق�عة بالفئة: 35
و�صف العامة : عبارة عن الكلمات الاتينية " Jaggy" دجاغي" كتبت ب�صكل مميز باللون الأ�صود بحروف 

�صغرية.
. ال�ص��رتاطات:  املطالبة بالولوية بناءا على الطلب اليطايل  رقم  MI2014C011730  املودع بتاريخ 

19  دي�صمرب  2014
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   228346     بتاريخ : 05 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   �صبي�صلتي ري�صتورانت�ص ليمتد.
وعنوانه: موريا لندمارك – فلور 14، بي/25 فريا اند�صرتيال اي�صتيت، اأوف نيو لينك رود، اأندهريي و�صت، 

مومباي – 053 400، ماهارا�صرتا، الهند.
. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الوجبات  تقدمي  مطاعم  و  املطاعم  ال��ف��ن��ادق؛  ؛  الكافيرتيات  ؛   للمقاهي  وامل�����ص��روب��ات؛   الأطعمة  توفري 
اخلفيفة

الواق�عة بالفئة:  43 
و�صف العامة: عبارة عن الكلمة الاتينية "hoppipola" كتبت جميع احرف كلمات العامة باحرف 

�صغرية واأحجام متباينة ب�صكل مميز وبالألوان التالية:
باللون الأزرق ال�صماوي: حرف "h"  وحرف "P" الثاين و حرف "a" الأخري 

 "L" الثالث و حرف "p" الأول و "o" باللون الوردي: حرف
باللون الربتقايل: حرف "P" الأول و "I" يف الو�صط فوقها ر�صمة على �صكل كاأ�ص ع�صري باللون  الربتقايل  

وفوق الكاأ�ص ر�صمة ن�صف برتقالة و حرف "O" الثاين كذلك باللون الربتقايل. 
و حتتها الكلمات "All day bar & bonhomie" "اول داي بار اند بونهومي"  تاأتي يف اليمني حتت 
ال�صكل. �صوداء م�صتطيلة  تاأتي عللى خلفية  العامة مبجملها  و  الأبي�ص  كلمة "hoppipola" باللون 

ال�ص��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   228690      بتاريخ : 10 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:   ميدلين اند�صرتيز ، انك 
وعنوانه: 1 ميدلين باي�ص، مونديلني، اإلينوي 60060، الوليات املتحدة الأمريكية .

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
منتجات التنظيف ال�صخ�صي والعناية ال�صخ�صية غري الطبية، وامل�صتح�صرات، اأي، املرطبات، م�صتح�صرات 
اليد واجل�صم، كرميات اجللد، م�صتح�صرات الوقاية من ال�صم�ص، ال�صامبو، منظفات اجللد، منظفات اليد، 
ال�صامبو  بال�صامبو يتكون من �صطف خايل من  الفم و�صابون للجلد ق�صتالة؛ نظام غ�صل �صخ�صي  غ�صول 
�صخ�صية غري  تت�صمن مواد عناية  اأطقم مري�ص  ال�صخ�صي، وغطاء يف عبوة معزولة؛  للتنظيف  والبل�صم 
الألغاز،  كتب  ال�صحف،  ال��ب��اب،  مقب�ص  عامات  الأذن،  ���ص��دادات  للعني،  اأقنعة  ال�صفاة،  مرهم  اأي،  طبية، 

والأقام الر�صا�ص؛ منظفات اإنزميية للمعدات اجلراحية.
الواق�عة بالفئة:  03 

و�صف العامة : العامة هى عبارة عن الكلمة الاتينية " MEDLINE  " "ميدلين" كتبت ب�صكل 
فوق  الأبي�ص، فى حني جند  باللون  باملثلث  اأ�صبه  ر�صمة  مائل. وحتتها جند  وب�صكل  الأبي�ص  باللون  كبري 
هذه الكلمة الاتينية ر�صمة خط اأفقي تعلوه ر�صمة مثلث باللون الأبي�ص. ووردت العامة ككل و�صط مربع 

باللون الأ�صود.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   228347     بتاريخ : 05 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   اإ�ص.اأي.اإف.اأر اأ�ص.اأيه.
وعنوانه:  لوك�صمربج.2520  33األيي �صيفري- اإل -
. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

املطاعم، خدمات احلانات )البارات(، بيت ال�صاي، التموين بالطعام وال�صراب، املقاهي، الكافرتيات، الفنادق، 
مطاعم اخلدمة الذاتية و مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

الواق�عة بالفئة:  43 
و�صف العامة:

دو  لتوليي    "  L’ATELIER DE JOEL ROBUCHON" الاتينية  الكلمات  عبارة عن 
جوويل روبو�صون " كتبت بحروف لتينية ب�صكل كبري باللون الأ�صود.

ال�ص��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   228691      بتاريخ : 10 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:   ميدلين اند�صرتيز ، انك   
وعنوانه: 1 ميدلين باي�ص، مونديلني، اإلينوي 60060، الوليات املتحدة الأمريكية .

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
واجلروح،  للجلد  منظفات  عاجية،  باجللد  عناية  م�صتح�صرات  اأي،  ومنتجات،  و�صحية  لاأ�صنان  �صيدلنية،  طبية،  عاجية،  م�صتح�صرات 
كرميات وم�صاحيق م�صادة للفطريات، �صابون م�صاد للميكروبات، منظفات للراأ�ص واجل�صم بدون �صطف؛ منتجات العناية باجلروح اأي، �صمادات 
طبية، اأربطة ل�صقة، �صريط ل�صق طبي وجراحي، ال�صا�ص، ال�صرائط من النيلون، جل الإ�صعافات الأولية املو�صعية، الهام املو�صعي للمعاجلة 
الطبية والعاجية للعناية باجلروح؛ اأحزمة �صحية، و�صائد �صحية، �صدادات قطنية، �صطف جروح الفم، مناديل مبللة طبية �صابقة الرتطيب، 
حفا�صات  البول،  �صل�ص  و�صائد  الطبية،  للمعدات  املطهرات  ال�صحية،  والأغ��را���ص  النظيف  لأغرا�ص  مطهرات  الهواء،  من  الرائحة  مزيات 
لو�صيونات  ال��ورق،  اأو  الألياف  مبللة مطهرة م�صنوعة من  مناديل  و�صائل،  م�صحوق  �صورة  الغذائية يف  واحلمية  الغذائية  املكمات  البالغني، 
اأدوات العناية بالعني معتمة تتكون من غ�صولت للعني ونظارات حامية؛ بطانات  للجلد، كرميات للجلد ومراهم للجلد لا�صتخدام الطبي، 
ميكن التخل�ص منها لا�صتخدام مع �صراويل داخلية مل�صابي �صل�صل البول ميكن التخل�ص منها واأثواب حتتية؛ حماليل للري وامل�صالك البولية، 
بريوك�صيد،  هيدروجني  حت�صريية،  بو�صائد  معالج  كحول  بروبيلي،  اأي��زو  كحول  اأي،  الطبي؛  لا�صتخدام  م�صتح�صرات  ملحية؛  حماليل  اأي، 
ال�صرجية،  البول قابلة لإعادة ال�صتخدام؛ م�صتح�صرات احلقن  املقعدة، وحماليل بروڤيدون/ يودين؛ وماب�ص �صل�ص  فازلني ت�صحيم، حمام 
الأدوية امل�صهلة؛ ماب�ص �صل�ص البول؛ �صمادات رغوية للجرح؛ م�صتح�صرات اإزالة الروائح جلميع الأغرا�ص لا�صتخدام املنزيل، اأو التجاري اأو 
ال�صناعي؛ �صمادات ل�صقة حتتوي على الزنك؛ املواد الهامية ال�صاحلة لاأكل لاأقرا�ص، والكب�صولت واحلبوب جلعلها اأكرث قبول واأ�صهل 
الطبية لربط اجللروح؛  املواد الا�صقة  بالنزيف؛  القابلة لامت�صا�ص للتحكم  النزيف اجلراحية  الطبية، وهي موانع  ال�صمادات  لابتاع؛ 

هام املوجات فوق ال�صوتية؛ ماب�ص وو�صائد ل�صل�ص البول؛ حفا�صات ميكن التخل�ص منها ل�صل�ص البول؛ حفا�صات من القما�ص للبالغني..
الواق�عة بالفئة:  05 

و�صف العامة : العامة هى عبارة عن الكلمة الاتينية " MEDLINE  " "ميدلين" كتبت ب�صكل كبري باللون الأبي�ص وب�صكل مائل. 
وحتتها جند ر�صمة اأ�صبه باملثلث باللون الأبي�ص، فى حني جند فوق هذه الكلمة الاتينية ر�صمة خط اأفقي تعلوه ر�صمة مثلث باللون الأبي�ص. 

ووردت العامة ككل و�صط مربع باللون الأ�صود.
ال�ص��رتاطات: 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خال  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد 
)30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   212936      بتاريخ : 12 / 06 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:   �صينزهني لونغبو وات�ص ترايد كو.، ليمتد 
وعنوانه: 5 فلور .بيلدنيغ بي ، ك�صي�صيغلونغكيوكو اندا�صرتيال بارك ،

 ك�صيك�صيانغ ،بايويان دي�صرتيكت ، �صينزهني518000 ال�صني.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الواق�عة بالفئة: 14
باللون ال�صود  و  مميز   و  كبري   ب�صكل   "’كتبت  و�صف العامة : عبارة عن الكلمة  الاتينة "longbo  "”  لونغبو 

تعلوها ر�صمة على �صكل دائرة �صوداء بداخلها �صورة را�ص تنني و بال�صفل كلمات �صينية كتبت  بالون ال�صود..
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   228694      بتاريخ : 10 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:   ميدلين اند�صرتيز ، انك 
. وعنوانه: 1 ميدلين باي�ص، مونديلني، اإلينوي 60060، الوليات املتحدة الأمريكية  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
واجلروح،  للجلد  منظفات  عاجية،  باجللد  عناية  م�صتح�صرات  اأي،  ومنتجات،  و�صحية  لاأ�صنان  �صيدلنية،  طبية،  عاجية،  م�صتح�صرات 
كرميات وم�صاحيق م�صادة للفطريات، �صابون م�صاد للميكروبات، منظفات للراأ�ص واجل�صم بدون �صطف؛ منتجات العناية باجلروح اأي، �صمادات 
طبية، اأربطة ل�صقة، �صريط ل�صق طبي وجراحي، ال�صا�ص، ال�صرائط من النيلون، جل الإ�صعافات الأولية املو�صعية، الهام املو�صعي للمعاجلة 
الطبية والعاجية للعناية باجلروح؛ اأحزمة �صحية، و�صائد �صحية، �صدادات قطنية، �صطف جروح الفم، مناديل مبللة طبية �صابقة الرتطيب، 
حفا�صات  البول،  �صل�ص  و�صائد  الطبية،  للمعدات  املطهرات  ال�صحية،  والأغ��را���ص  النظيف  لأغرا�ص  مطهرات  الهواء،  من  الرائحة  مزيات 
لو�صيونات  ال��ورق،  اأو  الألياف  مبللة مطهرة م�صنوعة من  مناديل  و�صائل،  م�صحوق  �صورة  الغذائية يف  واحلمية  الغذائية  املكمات  البالغني، 
اأدوات العناية بالعني معتمة تتكون من غ�صولت للعني ونظارات حامية؛ بطانات  للجلد، كرميات للجلد ومراهم للجلد لا�صتخدام الطبي، 
ميكن التخل�ص منها لا�صتخدام مع �صراويل داخلية مل�صابي �صل�صل البول ميكن التخل�ص منها واأثواب حتتية؛ حماليل للري وامل�صالك البولية، 
بريوك�صيد،  هيدروجني  حت�صريية،  بو�صائد  معالج  كحول  بروبيلي،  اأي��زو  كحول  اأي،  الطبي؛  لا�صتخدام  م�صتح�صرات  ملحية؛  حماليل  اأي، 
ال�صرجية،  البول قابلة لإعادة ال�صتخدام؛ م�صتح�صرات احلقن  املقعدة، وحماليل بروڤيدون/ يودين؛ وماب�ص �صل�ص  فازلني ت�صحيم، حمام 
الأدوية امل�صهلة؛ ماب�ص �صل�ص البول؛ �صمادات رغوية للجرح؛ م�صتح�صرات اإزالة الروائح جلميع الأغرا�ص لا�صتخدام املنزيل، اأو التجاري اأو 
ال�صناعي؛ �صمادات ل�صقة حتتوي على الزنك؛ املواد الهامية ال�صاحلة لاأكل لاأقرا�ص، والكب�صولت واحلبوب جلعلها اأكرث قبول واأ�صهل 
الطبية لربط اجللروح؛  املواد الا�صقة  بالنزيف؛  القابلة لامت�صا�ص للتحكم  النزيف اجلراحية  الطبية، وهي موانع  ال�صمادات  لابتاع؛ 

هام املوجات فوق ال�صوتية؛ ماب�ص وو�صائد ل�صل�ص البول؛ حفا�صات ميكن التخل�ص منها ل�صل�ص البول؛ حفا�صات من القما�ص للبالغني.
الواق�عة بالفئة:  05 

و�صف العامة : عبارة عن   كلمة  " MEDLINE  "   "ميدلين " كتبت بحروف لتينية ب�صكل كبري باللون  الأ�صود  .
ال�ص��رتاطات: 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خال  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد 
)30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   228693      بتاريخ : 10 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:   ميدلين اند�صرتيز ، انك 
. وعنوانه: 1 ميدلين باي�ص، مونديلني، اإلينوي 60060، الوليات املتحدة الأمريكية  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
منتجات التنظيف ال�صخ�صي والعناية ال�صخ�صية غري الطبية، وامل�صتح�صرات، اأي، املرطبات، م�صتح�صرات 
اليد واجل�صم، كرميات اجللد، م�صتح�صرات الوقاية من ال�صم�ص، ال�صامبو، منظفات اجللد، منظفات اليد، 
ال�صامبو  بال�صامبو يتكون من �صطف خايل من  الفم و�صابون للجلد ق�صتالة؛ نظام غ�صل �صخ�صي  غ�صول 
�صخ�صية غري  تت�صمن مواد عناية  اأطقم مري�ص  ال�صخ�صي، وغطاء يف عبوة معزولة؛  للتنظيف  والبل�صم 
الألغاز،  كتب  ال�صحف،  ال��ب��اب،  مقب�ص  عامات  الأذن،  ���ص��دادات  للعني،  اأقنعة  ال�صفاة،  مرهم  اأي،  طبية، 

والأقام الر�صا�ص؛ منظفات اإنزميية للمعدات اجلراحية.
الواق�عة بالفئة:  03 

و�صف العامة : عبارة عن   كلمة  " MEDLINE  "   "ميدلين " كتبت بحروف لتينية ب�صكل كبري 
باللون  الأ�صود  .

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   229385     بتاريخ : 22 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   ا�ص ان براندز بي تي اإي ليميتد.
وعنوانه:  238 اي توم�صون روود، 25-10/07 نوفينا �صكوير، �صنغافورة 307648 .

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املوؤقتة، خدمات  القامة  الفندقية، خدمات  القامة  فندقية، خدمات  ، خدمات  منتجع  و  فندقية  خدمات 
ال�صقق الفندقية املوؤقتة ،حجزاماكن القامة املوؤقتة، حجز اماكن القامة بال�صقق الفندقية ،ا�صتئجار اماكن 
موؤقتة،تقدمي خدمات احلفات، خدمات الغدية و امل�صروبات، حانات �صالت الكوكتيل و خدمات املقهى، 
الطعام  املعار�ص، تقدمي خدمات  و  املوؤمترات  العامة للخدمات قاعة  املرافق  ،توفري  الطعام  خدمات طهي 
،املعلومات و  و ال�صراب و خدمات املطاعم يف الجتماعات و لموؤمترات و املعار�ص و املنا�صبات الجتماعية 

ال�صت�صارات و اخلدمات ال�صت�صارية املتعلقة و ال�صالفة الدكر و كل ما هو مدرج يف الفئة 43.
الواق�عة بالفئة:  43 

و�صف العامة: عبارة عن الكلمة الاتينية "LINQ"" لينك" كتبت بحروف لتينية ب�صكل كبري باللون 
الأ�صود.

ال�ص��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   229841      بتاريخ : 26 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:   ميدلين اند�صرتيز ، انك 
وعنوانه: 1 ميدلين باي�ص، مونديلني، اإلينوي 60060، الوليات املتحدة الأمريكية  .

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
  و�صائد لل�صرير ل�صل�ص البول.

الواق�عة بالفئة:  10 
"ULTRASORBS"   "األرتا�صورب�ص" كتبت بحروف لتينية  ع��ن   كلمة   : عبارة  العامة  و�صف 

ب�صكل كبري باللون  الأ�صود.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   228696      بتاريخ : 10 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:   توراتك اأي جي 
وعنوانه:  اأوف دم زميرمان 7-9 دي اإي 78078 نايدر�صا�ص، اأملانيا...

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
حامات وحقائب الأمتعة للدراجات النارية، و يت�صمن حقائب اللومنيوم.

..الواق�عة بالفئة: 12
كبري   ب�صكل  لتينية  بحروف  و�صف العامة : عبارة عن الكلمة الاتينية  "ZEGA " " زيغا"  كتبت 

باللون ال�صود .
. ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   228874     بتاريخ : 12 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   فينوفا جي ام بي ات�ص..
وعنوانه:  بياتو�صرتا�ص 386002 لوزيرن �صوي�صرا.

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الو�صاية خدمات ا�صت�صارات ال�صريبة واإدارة الأ�صول .

الواق�عة بالفئة:  36 
و�صف العامة: عبارة عن الكلمة الاتينية   FINOVA"فينوفا " كتبت  بحروف لتينية كبرية  باللون 

الأ�صود.
ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   228873     بتاريخ : 12 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   فينوفا جي ام بي ات�ص..
وعنوانه:  بياتو�صرتا�ص 386002 لوزيرن �صوي�صرا.

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
و  الدفاتر  م�صك  خدمات  الإ�صت�صارية،  اخلدمات  ومايخ�ص  املقاولت  واإدارة  ت�صيري  تنظيم،  توطني،  اإن�صاء 

خدمات حما�صبة، خدمات املراجعة )مراجعة احل�صابات(  .
الواق�عة بالفئة:  35 

كبرية   لتينية  بحروف  كتبت    " FINOVA"فينوفا  الاتينية    الكلمة  عن  عبارة  العامة:  و�صف 
باللون الأ�صود.
ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   229133     بتاريخ : 17 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   ماري مانيفاكت�صورين كو.، ليمتد   ..
بانغكوك  �صوان–لويانغ،  رود،  باتاناكارن    ،) �صاينغ�صانتي  )�صوا   8 يايك   20 باتاناكارن  �صوا   101 وعنوانه:  

10250  التاياند.
. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

عطر
الواق�عة بالفئة:  03 

و�صف العامة: تتكون العامة من الكلمة الاتينية   " BONSOIR" كتبت باللون الأ�صود و فوقها 
ر�صمة على �صكل رجل و امراأة يرق�صان  والر�صمة  بدورها ر�صمت باللون الأ�صود..

ال�ص��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   230083     بتاريخ : 31 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   ديتوك�ص ديايت جي اإم بي اإت�ص اأند كو. كي جي.
وعنوانه:  فالكن�صرتا�ص 7 اإيه 81541 ميونخ.

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
مواد حمية معدة لاإ�صتخدام الطبي ، م�صروبات حمية معدة  لاأغرا�ص الطبية ، م�صروبات معدة لغايات 

طبية ، اأطعمة حمية غذائية مهياأة لاأغرا�ص الطبية.
الواق�عة بالفئة:  05 

".كتبت ب�صكل  ""  ديتوك�ص ديايت   Detox Delight  " الكلمة لتينية  و�صف العامة: عبارة عن 
 well-being كبري و باللون ال�صود و من فوقها ر�صمة على �صكل غ�صن �صجرة و من اأ�صفلها كتبت كلمة

ال�صكل. بي�صاوية  دائرة  داخل  الكل  و  الرمادي  باللون   delivered
ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   230085     بتاريخ : 31 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   فارام  يو ا�ص انكوربريتد 
وعنوانه: 450  �صفنث افنيو 36 فلور، 10123 نيو يورك، الوليات املتحدة المريكية..

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
�صبائك من معادن غري نفي�صة، الواح بناء معدنية، مباين معدنية متنقلة، مواد معدنية خلطوط ال�صكك 
احلديدية، كابات معدنية غري كهربائية، م�صنوعات حدادة، معدات معدنية، انابيب معدنية) ال�صناديق 

املنيعة(، املعادن النفي�صة غري مدرجة يف الفئات الخرى، خامات.
الواق�عة بالفئة:  06 

العامة باحرف  "FARAM" كتبت جميع احرف كلمات  الكلمة الاتينية  العامة: عبارة عن  و�صف 
كبرية باللون ال�صود بال�صافة اىل ر�صمة ح�صان بال�صود .

الداكن ال�ص��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   230084     بتاريخ : 31 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   ديتوك�ص ديايت جي اإم بي اإت�ص اأند كو. كي جي.
وعنوانه:  فالكن�صرتا�ص 7 اإيه 81541 ميونخ.

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
م�صروبات غري كحولية و  مك�صبات رائحة ل�صناعة امل�صروبات و  م�صتح�صرات لت�صنيع امل�صروبات..

الواق�عة بالفئة:  32 
ب�صكل  ".كتبت  ديايت  و�صف العامة: عبارة عن الكلمة لتينية "  Detox Delight ""  ديتوك�ص 
 well-being كبري و باللون ال�صود و من فوقها ر�صمة على �صكل غ�صن �صجرة و من اأ�صفلها كتبت كلمة

ال�صكل. بي�صاوية  دائرة  داخل  الكل  و  الرمادي  باللون   delivered
ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   230086     بتاريخ : 31 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   فارام  يو ا�ص انكوربريتد 
وعنوانه: 450  �صفنث افنيو 36 فلور، 10123 نيو يورك، الوليات املتحدة المريكية..

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
مواد البناء) غري معدنية(، انابيب �صلبة غري معدنية)للبناء(، ا�صفلت، زفت، قار،  مباين غري معدنية قابلة 

للنقل،ُ ن�صب تذكارية غري معدنية  .
الواق�عة بالفئة:  19 

العامة باحرف  "FARAM" كتبت جميع احرف كلمات  الكلمة الاتينية  العامة: عبارة عن  و�صف 
كبرية باللون ال�صود بال�صافة اىل ر�صمة ح�صان بال�صود .

الداكن ال�ص��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   230087     بتاريخ : 31 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   فارام  يو ا�ص انكوربريتد 
وعنوانه: 450  �صفنث افنيو 36 فلور، 10123 نيو يورك، الوليات املتحدة المريكية..

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
���ص��دادات م��ن الفلني،  اأط��ر ال�صور، ال�صلع م��ن اخل�صب) غ��ري م��درج��ة يف الفئات الخ���رى(،  اأث���اث، م��راي��ا،  
ق�صب،عكاز ، م�صغولت من اعواد اخليزران ، قرن، ع�صم، عاج، عظم احلوت، �صدف، كهرمان، لوؤلوؤ، مر�صوم 

)غليون(  وبدائل جلميع هذه املواد او من البا�صتك .
الواق�عة بالفئة:  20 

العامة باحرف  "FARAM" كتبت جميع احرف كلمات  الكلمة الاتينية  العامة: عبارة عن  و�صف 
كبرية باللون ال�صود بال�صافة اىل ر�صمة ح�صان بال�صود .

الداكن ال�ص��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   230089     بتاريخ : 31 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   فارام  يو ا�ص انكوربريتد 
وعنوانه: 450  �صفنث افنيو 36 فلور، 10123 نيو يورك، الوليات املتحدة المريكية..

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات ت�صميم،  خدمات مهند�ص معماري...

الواق�عة بالفئة:  42 
العامة باحرف  "FARAM" كتبت جميع احرف كلمات  الكلمة الاتينية  العامة: عبارة عن  و�صف 

كبرية باللون ال�صود بال�صافة اىل ر�صمة ح�صان بال�صود .
الداكن ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   230088     بتاريخ : 31 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   فارام  يو ا�ص انكوربريتد 
وعنوانه: 450  �صفنث افنيو 36 فلور، 10123 نيو يورك، الوليات املتحدة المريكية..

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اإن�صاء املباين، ال�صاح،  خدمات الرتكيب .

الواق�عة بالفئة:  37 
باحرف  العامة  كلمات  احرف  جميع  و�صف العامة: عبارة عن الكلمة الاتينية "FARAM" كتبت 

كبرية باللون ال�صود بال�صافة اىل ر�صمة ح�صان بال�صود .
الداكن ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   230339     بتاريخ : 05 / 04 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   �صبي�صلتي ري�صتورانت�ص ليمتد.
وعنوانه: موريا لندمارك – فلور 14، بي/25 فريا اند�صرتيال اي�صتيت، اأوف نيو لينك رود، اأندهريي و�صت، 

مومباي – 053 400، ماهارا�صرتا، الهند.
. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

توفري الأطعمة وامل�صروبات؛ الإيواء املوؤقت؛ املطاعم .
الواق�عة بالفئة:  43 

و�صف العامة: عبارة عن الكلمة “MACHAAN” "ما�صان" كتبت بحروف لتينية فقط ب�صكل كبري  
و مميز باللون الخ�صر.

ال�ص��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   82638      بتاريخ : 09 / 07 / 2006
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:   �صركة بيوتي 21 ك�صميتيك�ص اإنكوربوراي�صن  
وعنوانه: 2021 ا�ص . اأركيبالد اف . اأونتاريو ، كاليفورنيا ، 97761 ، الوليات املتحدة المريكية ..

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
م�صتح�صرات جتميل، و حتديدا طاء �صفاه، ملمع �صفاه، م�صاحيق الوجه، املكياج ال�صائل، م�صكارا، الكحل 
ع اأظافر وا�صح و ملون، اأطراف اأظافر، ل�صاق  ال�صائل،  اأقام جتميلية، ظال عيون، اأحمر اخل��دود،  ُملَمِّ
�صابقا،  املذكور  امل��واد  اأك��رث من  اأو  اثنني  لو�صينات، جمموعة مكياج مكونة من  و  للوجه  الأظافر، كرميات 
م�صتلزمات تلميع الأظافر املتكونة من طاء الأظافر، امل�صتح�صرات التجميلية و العاجية لاأظافر و مربد 

الأظافر و كلها تباع كوحدة واحدة؛ و امل�صتح�صرات التجميلية و العاجية لاأظافر.
الواق�عة بالفئة:  03 

و�صف العامة : تتمثل العامة التجارية يف الكلمة الاتينية  "L.A. COLORS"  "ال.ايه. كالريز" 
كتبت كل اأحرف العامة باللون الأ�صود و ب�صكل كبري.

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   231575     بتاريخ : 26 / 04 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   هانغزهو تايجي باغز اند لغيدج كو .،ال تي دي.
وعنوانه:  رقم 9 تايجي رود، اإكونوميك  ديفالمبنت دي�صرتيكت،  يوهنغ،هانغزهو،زهيجيانغ،ال�صني  .

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
جلدية  زخ��ارف  جلدية؛  خمرمات  �صفرية؛  ثياب  �صناديق  �صفرية؛  حقائب  جيب؛  حمافظ  تقليد؛  جلود 

لاأثاث؛ مظات؛ ع�صي خيزران؛ ر�صن جلدي؛ اأمعاء ل�صنع ال�صجق..
الواق�عة بالفئة:  18 

�صغرية  لتينية  باأحرف  و�صف العامة: عبارة عن الكلمة الاتينية "Hennoway" "هينواي" كتبت 
ماعدا احلرف الأول كتب ب�صكل كبري

. ال�ص��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   229685     بتاريخ : 25 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   فريي رايز ديفيلومبنت  ليمتد 
وعنوانه: 263 ماين �صرتيت �ص ب 2196 روود تاون، تورتول، اجلزر العذراء الربيطانية.

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�صروبات، مبا فيها املطاعم ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي الوجبات 

اخلفيفة،  الكافيرتيات، خدمات املقاهي والتموين.
الواق�عة بالفئة:  43 

و�صف العامة: عبارة عن الكلمات ال�صينية        ،  ،      كتبت باللون الأ�صود ب�صكل كبري و حتت كل كلمة 
مرادفها باحلروف اليابانية                     و على ميني كل كلمة يابانية منطوقها بالإجنليزي كالتايل 

" FUNG" "فانغ"  " TAI" "تاي" و  " DIN" "دين" و 
الداكن ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   229684     بتاريخ : 25 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   فريي رايز ديفيلومبنت  ليمتد 
وعنوانه: 263 ماين �صرتيت �ص ب 2196 روود تاون، تورتول، اجلزر العذراء الربيطانية.

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الزلبية، كعك،  اأرز ،  نودلز )معكرونة رقيقة(،   كعك الفا�صوليا احلمراء ،  فطائر،  ب�صكويت ،  كعك حملى 
،  كيك، كعك القمر،  فطائر،  خبز اإفرجني،  رافيول )فطائر باجلبنة وال�صل�صة احلمراء(،  دقيق،  دقيق 

البقول ،  دقيق �صوفان .       
الواق�عة بالفئة:  30 

و�صف العامة:عبارة عن الكلمات ال�صينية       ،       ،     كتبت باللون الأ�صود ب�صكل كبري و حتت كل كلمة 
مرادفها باحلروف اليابانية                         و على ميني كل كلمة يابانية منطوقها بالإجنليزي كالتايل 

" FUNG" "فانغ"  " TAI" "تاي" و  " DIN" "دين" و 
الداكن ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   231145     بتاريخ : 26 / 04 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   �صانغهاي �صيميزو هاو�صويرز مانيوفاكت�صرينغ كو.، ليمتد.
وعنوانه: 555 �صوانغدان روود، مالو تاون، جيادينغ دي�صرتيكت، �صانغهاي، ال�صني.

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
و  اأم�صاط  بها(،  اأو مطلية  نفي�صة  )لي�صت من معادن  وللمطبخ  املنزيل،  اأوعية لا�صتعمال  و  واأواين  اأدوات 
اأ�صفنج فرا�صي )عدا فرا�صي التلوين اأو الدهان(، مواد �صنع الفرا�صي، اأدوات تنظيف، �صلك جلي، زجاج غري 
م�صغول اأو زجاج �صبه م�صغول )عدا الزجاج امل�صتعمل يف املباين(، اأواين زجاجية و اأواين خزف �صيني واأواين 

خزفية غري واردة يف فئات اأخرى. 
الواق�عة بالفئة:  21 

و�صف العامة: عبارة عن الكلمة الاتينية  “Rano” "رانو" كتب  حرفها الأول "R" "ار" ب�صكل كبري 
ومميز باللون الأ�صود، و كتبت احلروف املتبقية ب�صكل �صغري و مميز باللون الأ�صود.   .

ال�ص��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   231574     بتاريخ : 26 / 04 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   تي دابليو فينتوري�ص بي تي اإي ليمتد.
وعنوانه: 40 ن�صيم هيل #03-42 ن�صيم مان�صني �صنغافورة 258474.

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اإدارة اأعمال املكاتب لاخرين  و اإدارة اأعمال ال�صركات و املكاتب و خدمات اإدارة املكاتب )لاخرين(، خدمات 

ال�صكرتارية، مكتب موظفي الدعم لاخرين .
الواق�عة بالفئة:  35 

”  "ذي   THE WORKING CAPITOL “ الاتينية    الكلمة  عن  عبارة  العامة:  و�صف 
وركينغ كابيتول "كتبت بحروف كبرية  باللون الأ�صود  بال�صافة اىل ر�صمة على �صكل  هند�صي يتكون من 
 THE WORKING  دائرة بداخلها دائرة اأ�صغر يخرتقها خطان متقطعان وبجانبها كتبت الكلمة

   .CAPITOL
ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   231143     بتاريخ : 19 / 04 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   ايري لوك�ص ا�ص اي ..
وعنوانه:  18 ري دو لو 1449  لوك�صمبورغ. لوك�صمبورغ.

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املاب�ص و لبا�ص القدم و اغطية الرا�ص.

الواق�عة بالفئة:  25 
رو�صو"  "FRANCESCO RUSSO" "فران�صي�صكو  الاتينية  الكلمة  العامة: عبارة عن  و�صف 
الأعلى و حتتها  رفيع يف  "FRANCESCO" بخط  كلمة  وتاأتي  الأ�صود  باللون  باأحرف كبرية  كتبت 

كلمة " RUSSO" بخط عري�ص.
ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   231144     بتاريخ : 19 / 04 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   ايري لوك�ص ا�ص اي ..
وعنوانه:  18 ري دو لو 1449  لوك�صمبورغ. لوك�صمبورغ.

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اخلدمات العلمية و التقنية و خدمات البحث و الت�صميم املتعلقة بها خدمات التحاليل و البحاث ال�صناعية، 

خدمات ت�صميم و تطوير عتاد و برامج الكمبيوتر.
الواق�عة بالفئة:  42 

رو�صو"  "FRANCESCO RUSSO" "فران�صي�صكو  الاتينية  الكلمة  العامة: عبارة عن  و�صف 
الأعلى و حتتها  رفيع يف  "FRANCESCO" بخط  كلمة  وتاأتي  الأ�صود  باللون  باأحرف كبرية  كتبت 

كلمة " RUSSO" بخط عري�ص.
ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   231141     بتاريخ : 19 / 04 / 2015  م
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   غرين دي با�صتيل 
وعنوانه: با�ص �صان اتيان 31000 تولوز، فرن�صا. 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
و  م��واد عطرية  و  �صابون  و  زي��وت عطرية  و  ال�صباغني لغ��ار���ص جتميلية  َو���ْص��َم��ٌة  م�صتخل�ص  و  ال�صباغني  َو���ْص��َم��ٌة  زي��ت 
جتميل  م�صتح�صرات  و  الزينة  لأغ��را���ص  منظف  حليب  و  الزينة  لأغ��را���ص  جتميل  م�صتح�صرات  و  جتميل  م�صتح�صرات 
واملواد  الوجه  و  للتجاعيد  م�صا�صة  م�صتح�صرات  و  بالب�صرة  للعناية  م�صتح�صرات  و  باجل�صم  العناية  و  بااجلد  للعناية 
كرميات  و  لا�صتحمام  جل  و  لا�صتحمام  جتميل  م�صتح�صرات  و  �صتحمام  لا  زي��وت  و  ال�صتحمام  كرميات  و  الهامية 
لا�صتحمام و زيوت لا�صتحمام و  م�صتح�صرات جتميل و اأقام م�صتح�صرات جتميل و  اأقام  لتلوين العيون و اخلدود 
و احلاجبني و ظل العيون و احمر اخلدود )للتجميل( و  طاء �صفاة و ملمع �صفاه و م�صاحيق مكياج و م�صاحيق الوجه و 
ماكياج اإزالة املحاليل و طاء اأظافر و م�صتح�صرات لطاء الأظافر و م�صتح�صرات لزالة طاء ال�صافر و م�صتح�صرات 
اإزالة ال�صعر و م�صتح�صرات حاقة) �صابون و رغوة وغ�صول( و م�صادات للعرق و مزيات الرائحة لا�صتخدام ال�صخ�صي و  
نات لل�صعر و طاء لل�صعر و م�صتح�صرات جتعيد ال�صعر و م�صتح�صرات لغ�صل ال�صعر و )  بودرة التلك لأغرا�ص الزينة و ُملوِّ
�صابون و رغوة وغ�صول( و مكيفات ال�صعر و طاء ال�صعر و زيوت للعناية بال�صعر و م�صتح�صرات جتميل الغرا�ص التخ�صي�ص 

و م�صتح�صرات حلماية الب�صرة عند التعر�ص لل�صم�ص )م�صتح�صرات جتميل( و م�صتح�صرات العناية بال�صم�ص.
الواق�عة بالفئة: 03

" كتبت ب�صكل �صغري  " غرين دي با�صتيل   Grain de Pastel "و�صف العامة: تتكون العامة من الكلمات الاتينية
و مميز باللون البي�ص مع ر�صمة لنبتة  داخل دائرة باللون البنف�صجي .

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   231142     بتاريخ : 19 / 04 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   ايري لوك�ص ا�ص اي ..
وعنوانه:  18 ري دو لو 1449  لوك�صمبورغ. لوك�صمبورغ.

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة و املنتجات امل�صنوعة من هده املواد غري ال��واردة يف فئات اخرى، 
جلود احليوانات اخلام او املدبوغة، ال�صناديق و احلقائب ال�صفرية، املظات و ال�صما�صي و الع�صي، ال�صياط 

و اطقم احليوانات و ال�صروج.
الواق�عة بالفئة:  18 

رو�صو"  و�صف العامة: عبارة عن الكلمة الاتينية "FRANCESCO RUSSO" "فران�صي�صكو 
الأعلى و حتتها  رفيع يف  "FRANCESCO" بخط  كلمة  وتاأتي  الأ�صود  باللون  باأحرف كبرية  كتبت 

كلمة " RUSSO" بخط عري�ص.
ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   230550     بتاريخ : 08 / 04 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   20140825  هولدينغز اإ�ص. اإيه.اأر. اإل.
وعنوانه:  : 5 هينهاف اإل – 1736 �صينينغريبريغ لوك�صمبورغ.  .

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
َو�َصاِئل اتِّ�َصال ، توفري امكانية الو�صول اإىل قواعد البيانات.

الواق�عة بالفئة:  38 
واأحرف  اأرقام  من  تتكون  و�صف العامة: عبارة عن الكلمة الاتينية "24h.ea" " 24 اإت�ص.اإي اإيه" و 

كتبت باللون ال�صود و كتبت الحرف ب�صكل �صغري.
. ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   230945     بتاريخ : 15 / 04 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   �صركة اأ�صاب كاهف جيدا �صاناي يف تيكاريت انونيم �صريكيتي.
- تركيا. – ا�صطنبول  – اأيوب   22/2 كاد-رقم  كارابيكري  وعنوانه:  : اأمنيات ماه – كاظم 

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الطعمة وامل�صروبات .

الواق�عة بالفئة:  43 
و�صف العامة: تتكون العامة من الكلمة الاتنية espressolab   ا�صربي�صولب  كتبت باللون ال�صود 
"o  ب�صكل �صغري باللون الحمر وحتته خط م�صتقيم باللون الحمر  ب�صكل كبري وكتب احلرف الاتيني 
ب�صكل  با�صني    وحتتها هذه الكلمات كتبت الكلمات الاتنية  roasted with passion  رو�صتد ويذ 

�صغري باللون ال�صود.
.. ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   230342     بتاريخ : 05 / 04 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   �صبي�صلتي ري�صتورانت�ص ليمتد.
وعنوانه: موريا لندمارك – فلور 14، بي/25 فريا اند�صرتيال اي�صتيت، اأوف نيو لينك رود، اأندهريي و�صت، 

مومباي – 053 400، ماهارا�صرتا، الهند.
. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

توفري الأطعمة وامل�صروبات؛ الإيواء املوؤقت؛ املطاعم .
الواق�عة بالفئة:  43 

باللون  “HAKA” "هاكا" كتبت بحروف لتينية فقط ب�صكل كبري  الكلمة  و�صف العامة: عبارة عن 
البي�ص داخل �صكل هند�صي مربع ال�صكل ذو خلفية حمراء.

ال�ص��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   230549     بتاريخ : 08 / 04 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   20140825  هولدينغز اإ�ص. اإيه.اأر. اإل.
وعنوانه:  : 5 هينهاف اإل – 1736 �صينينغريبريغ لوك�صمبورغ.  .

. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
  ، الدعائية والإعانية  الن�صو�ص  ن�صر   ، املكتبية  الوظائف   ، الأعمال  اإدارة   ، الأعمال  اإدارة   ، واإع��ان  دعاية 
التفاو�ص واإبرام ال�صفقات التجارية لأطراف ثالثة ، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات احلا�صوب ، خدمات 
تدبري الحتياجات لاآخرين )�صراء �صلع وخدمات تتعلق باأعمال جتارية اأخرى( ، املعاجلة الإدارية لطلبات 

ال�صراء.
الواق�عة بالفئة:  35 

واأحرف  اأرقام  من  تتكون  و�صف العامة: عبارة عن الكلمة الاتينية "24h.ea" " 24 اإت�ص.اإي اإيه" و 
كتبت باللون ال�صود و كتبت الحرف ب�صكل �صغري.

. ال�ص��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   230340     بتاريخ : 05 / 04 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   �صبي�صلتي ري�صتورانت�ص ليمتد.
وعنوانه: موريا لندمارك – فلور 14، بي/25 فريا اند�صرتيال اي�صتيت، اأوف نيو لينك رود، اأندهريي و�صت، 

مومباي – 053 400، ماهارا�صرتا، الهند.
. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

توفري الأطعمة وامل�صروبات؛ الإيواء املوؤقت؛ املطاعم .
الواق�عة بالفئة:  43 

بانغال" كتبت بحروف لتينية فقط  “Sweet Bengal” "�صويت  الكلمة  عبارة عن  العامة:  و�صف 
ب�صكل كبري و مميز  باللون الأبي�ص وداخل م�صتطيل ذو خلفية بنية و ر�صومات زخرفية.

ال�ص��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   230341     بتاريخ : 05 / 04 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ص��م:   �صبي�صلتي ري�صتورانت�ص ليمتد.
وعنوانه: موريا لندمارك – فلور 14، بي/25 فريا اند�صرتيال اي�صتيت، اأوف نيو لينك رود، اأندهريي و�صت، 

مومباي – 053 400، ماهارا�صرتا، الهند.
. وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

توفري الأطعمة وامل�صروبات؛ الإيواء املوؤقت؛ املطاعم .
الواق�عة بالفئة:  43 

و�صف العامة:
عبارة عن الكلمة “Flame & grill” "فام اند جريل" كتبت بحروف لتينية باللون البني الفاحت و 
 ”&“ “ و” grill” مكتوبتني باللون  البني الفاحت يف حني كتب الرمز   Flam“ البي�ص. و الكلمتني 
ذو  ال�صكل  م�صتطيل  هند�صي  �صكل  داخ��ل  مر�صومة   ”Flam & grill “ العبارة  و  البي�ص،  باللون 

خلفية �صوداء..  
ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   228692      بتاريخ : 10 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:   ميدلين اند�صرتيز ، انك 
وعنوانه: 1 ميدلين باي�ص، مونديلني، اإلينوي 60060، الوليات املتحدة الأمريكية .

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
منها،  التخل�ص  ميكن  ال�صرير  بجانب  واأكيا�ص  ال�صغط،  وو�صائد  م�صخات  بدائل  ال�صمادات،  تغيري  اأطباق  اأي؛  الطبية؛  الأجهزة 
مكاب�ص باردة و�صاخنة لا�صتخدام الواحد، و�صائد اإزالة الأ�صرطة الا�صقة، معدة تغذية باجلاذبية املعوية، حاويات الأدوات احلادة، 
الوريد  اأدوات بداية يف  اأقطاب كهربية لا�صرتخاء،  النفايات الطبية،  املواد احليوية اخلطرية لتخزين  اأكيا�ص  اأطباق ك�صح اجللد، 
تتكون ب�صكل اأ�صا�صي من الق�صطرات، جهاز ا�صتبدال الق�صطرة، �صريط، �صدادات النزيف، كب�صولة حت�صريية من اليود، قطن م�صبع 
بالكحول، ال�صا�ص، الإ�صفنج، املراهم، ال�صمادات الا�صقة، ومل�صقات التعريف؛ وجمموعات م�صتح�صرات احلاقة التي تتكون ب�صكل 
اأ�صا�صي من مو�ص حاق ميكن التخل�ص منه وكرمي حاقة؛ معدة وجهاز وجتهيزات واأدوات جراحية، وطبية ولاأ�صنان، اأي، حامات 
الإبر، اأغطية اإبرة يف الوريد، مقاب�ص �صفرة جراحية، ماقط؛ منتجات جراحية كهربية لا�صتخدام الطبي، اأي، مولدات جراحية 
كهربية، اأقام جراحية كهربية، واإلكرتودات طبية؛ وجمزات ومفر�صات جراحية؛ معدات املنظار؛ معدات جراحة املخ والأع�صاب، اأي، 
الكما�صات، املنا�صري، امل�صرحات، وامل�صاعد؛ م�صبارات امل�صتقيم، الدمعية، ومقايي�ص التاأك�صج التي ميكن التخل�ص منها؛ مق�صات طبية 
وجراحية؛ ركائز وحوامل ملعدة طبية؛ و�صريط اأو رقائق تعريف معدة جراحية؛ املناظري الطبية؛ اأقنعة التخدير؛ اأقنعة الأوك�صجني، 
التطبيقات  جلميع  الأك�صجني  قيا�ص  واأجهزة  وامل��رك��زات،  الأك�صجني  حافظات  الأك�صجني،  ومنظمات  الأك�صجني،  واأكيا�ص  واأنابيب 
اأنبوب  حوامل  تت�صمن  الدم  وجتميع  الدم  نقل  جمموعات  الأنفية؛  والبخاخات  ال�صطناعية،  التنف�صي  اجلهاز  منظمات  الطبية؛ 
التاأهيل  اأدوات احلقن مع الإب��ر؛ واقيات احلمامات لأغرا�ص العاج واإع��ادة  جتميع الدم، الإب��ر، املقايي�ص، والق�صطرات يف الوريد؛ 
العني؛  الطعن؛ منظار  واأجهزة  اختبار، حماليل مقارنة،  اأ�صرطة  التي تت�صمن مقيا�ص، غاف،  اأنظمة مراقبة اجللوكوز  البدين؛ 
اأ�صواء القلم التي ميكن التخل�ص منها لا�صتخدام الطبي؛ �صماعات الأذن؛ �صا�صات العامات احليوية؛ الغمامات؛  جمهر الأذن؛ 
اأجهزة اإنذار املري�ص الطبية، واأجهزة مراقبة ملراقبة املري�ص اأو حركة املقيمني؛ حاميات اليد ملنع اإزالة الأنبوب اأو العبث بالأنبوب؛ 
النقالت واأحزمتها؛ اأنابيب التغذية عن طريق الوريد؛ حاويات، حمالت، وخزانات للنفايات الطبية؛ اأكيا�ص طبية مهياأة لاأدوات 
الطبية واجلراحية وتباع معها؛ اأكيا�ص طبية تباع فارغة؛ اأكيا�ص الورق واملغلفات لتعقيم الأدوات الطبية؛ �صواين وحاويات التعقيم؛ 
ح�صر من ال�صيليكون لأطباق التعقيم؛ حاويات م�صممة خ�صي�صا لنقل النفايات الطبية؛ واقيات، و�صواين واأغطية مهياأة خ�صي�صا 
لاأدوات الطبية؛ اأدوات اإج��راءات التعقيم التي تتاألف من احلقائب والأنابيب ل�صتخدامها يف غاز/ بخار تعقيم؛ منتجات مراقبة 
التعقيم لا�صتخدام يف مراقبة تعقيم املعدات الطبية؛ لفائف تعقيم للمعدات الطبية؛ اأقطاب كهربية طبية قابلة لإعادة ال�صتخدام؛ 
م�صايات  ركائز؛  الطبية؛  لاأغرا�ص  ع�صا  العام؛  الطبي  لا�صتخدام  دعائم  ال�صرائر؛  فوق  وامل�صاند  الطاولت  اأي،  الطبي،  الأث��اث 
ومرافع املر�صى؛ طاولت فح�ص و/ اأو معاجلة املر�صى؛ الكرا�صي الطبية ملعاجلة املر�صى؛ حوامل العربات الطبية؛ العربات الطبية 
وملحقاتها، اأي، موزعات الأكواب، اإ�صاءات الفي�ص املغناطي�صي، مل�صقات القلب، اأ�صركة العربات العاجية؛ جممعات البول وحاويات 
العينات لا�صتخدام الطبي؛ قوائم يف الوريد لا�صتخدام الطبي؛ �صتائر واقية لغرفة العمليات والعاج الطبي واملاب�ص لا�صتخدام 
الطبي؛ �صواين الق�صطرة؛ �صواين الغ�صل لا�صتخدام الطبي؛ �صواين تغيري ال�صمادات لا�صتخدام الطبي؛ اأطقم طبية تت�صمن 
مواد  اجل��روح؛  و�صمادات  العينات،  اأنابيب  م�صارط،  م�صابك،  مكاحت،  النزيف،  مانعات  ماقط،  اأي  طبيعة،  معدات  من  توليفات 
جتهيز املري�ص، اأي، قفازات طبية، ق�صبان ذات روؤو�ص من القطن لا�صتخدام الطبي، واأحوا�ص الغ�صل لا�صتخدام الطبي، املباول 
لاأغرا�ص الطبية، مدفئة ال�صرير، والأكواب الطبية، جممعات العينات الطبية، وحاويات الأ�صنان، ولهايات تقومي الأ�صنان؛ اجلوارب 
الطبية، وهي دعائم خرطوم مرن، وخرطوم عايل للركبة وخرطوم عايل الإحكام؛ �صمادات ولفائف مرنة؛ اأطباق البطن؛ احل�صو 
لت�صكيل العظام؛ اأوراق �صل�ص البول وطبقات حتتية ت�صتخدم للفرا�ص؛ م�صاند للذراع ميكن التخل�ص منها؛ معدات امل�صت�صفة واملعدات 
املعدة؛ ق�صطرات  اأنابيب  بال�صفط؛  املا�صة  والإ�صفنج  القطن  وال�صفرات اجلراحية؛ كرات  امل�صارط  واإب��ر؛  – اأي، حماقن  اجلراحية 
و�صحون الق�صطرة؛ اأحوا�ص واأغطية التقيوؤ؛ م�صابيح الاتك�ص؛ جبائر الإ�صبع؛ قبعات احللمات؛ ال�صمادات البا�صتيكية؛ اأحزمة 
جر احلو�ص؛ الأ�صرطة واأطباق الرتقوة؛ اأطقم حقنة �صرجية ت�صم جهاز حقنة �صرجية وم�صتح�صرات حقنة �صرجية؛ معدات اجلهاز 
التنف�صي لاأطفال الر�صع؛ اأ�صرطة تعبئة ال�صا�ص؛ اأنابيب ال�صا�ص؛ ال�صمادات الطبية من القما�ص؛ معدة �صريرية للجراحة؛ اأكيا�ص 
الغرز؛  كما�صات  ال�صحية؛  املباول  التعقيم؛  م��واد  ال��دم؛  �صغط  قيا�ص  معدة  تنف�صية؛  معدة  مع  بالرتافق  لا�صتخدام  املطاط  من 
الدم؛  الوريد؛ جممعات  داخل  العينات؛ اجلبائر؛ م�صاند دعم  اإزال��ة خياطة؛ حاويات  ال��دم؛ جمموعات  املق�ص اجلراحي؛ م�صارط 
زجاج  الطبية؛  القطارات  ال�صمامات؛  الغ�صل؛  �صواين  الطبي،  لا�صتخدام  القرع  مطارق  وامل�صتقيم؛  الفم  عرب  احل��رارة  مقايي�ص 
اأقنعة  اأ�صرطة م�صامية؛ م�صحات؛ اأغطية �صواين؛  اأكيا�ص ال�صرف؛ قمم العكاز؛  اإبر ومرودات؛  اأنبوب ماحظة؛ معدات جراحية؛ 
للوجه؛ قفازات جراحي؛ قيود املع�صم؛ اإ�صفنج �صا�ص من�صوج قابل للك�صف بالأ�صعة ال�صينية؛ معدة طبية، اأي اأ�صافني رغوية وو�صائد 
حتتية لا�صتخادم مع رقائق خف�ص الحتكاك لا�صتخدام يف حتريك، و�صع ونقل املر�صى اإىل، من اأو على �صرير، نقالة، نقالة ذات 
عجات اأو على الأر�ص؛ �صمادات مرنة؛ �صواين نقل جمهر داخلي ميكن التخل�ص منها؛ ح�صر لاأر�صية ت�صتخدم اأثناء العمليات 
والإجراءات الطبية؛ منتجات تاأمني احلمام مهياأة لا�صتخدام بوا�صطة املعاقني ج�صدياً، اأي، كر�صي ال�صتحمام، د�ص الرباز، اإطارات 
ق�صرية  انتزاع،  وق�صبان  لا�صتحمام  ق�صبان  مرتفعة،  مرحا�ص  مقاعد  نقل،  مقاعد  للمرحا�ص،  اأم��ان  ق�صبان  للمرحا�ص،  اأم��ان 
ال�صرير؛ املنتجات الطبية، وهي نظام كانيول ذو برغي يتكون من براغي قابلة للغر�ص ومعدات جراحية ذات �صلة؛ م�صدات طبية 
للكوع، الركبة، دعامات للظهر، الركبة، الكاحل واخل�صر لا�صتخدام الطبي؛ �صمادات �صغط؛ اأجهزة واأدوات ل�صتخدامها يف اجلراحة 
العامة واجلراحة الطبية؛ اأجهزة واأدوات ل�صتخدامها يف اجلراحة الطبية؛ العباءات واملاب�ص اجلراحية؛ ماب�ص امل�صت�صفى ملوظفي 
ومعاطف  واملعاطف،  املدر�صي،  وال��زي  الغ�صل،  و�صراويل  الطبية،  والعباءات  الغ�صل  قم�صان  وهي  الطبية،  املاب�ص  وهي  امل�صت�صفى، 
وجاكيتات املختربات؛ حاميات الكعب لتقومي العظام ذات األواح ممتدة ت�صاعد على منع القرحة وانخفا�ص القدم؛ م�صخات �صغط 
نظام  وهي  الطبية،  املنتجات  العميقة؛  الأوردة  بتجلط  الإ�صابة  تقليل  للم�صاعدة يف  امل�صتدمة  الأنابيب  اأكمام، وجمموعات  الهواء، 

م�صمار ذو كانيولت يتكون من براغي قابلة للغر�ص ومعدات جراحية ذات �صلة.
الواق�عة بالفئة: 10

و�صف العامة : العامة هى عبارة عن الكلمة الاتينية " MEDLINE  " "ميدلين" كتبت ب�صكل كبري باللون الأبي�ص وب�صكل 
مائل. وحتتها جند ر�صمة اأ�صبه باملثلث باللون الأبي�ص، فى حني جند فوق هذه الكلمة الاتينية ر�صمة خط اأفقي تعلوه ر�صمة مثلث 

باللون الأبي�ص. ووردت العامة ككل و�صط مربع باللون الأ�صود.
ال�ص��رتاطات: 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل ،  اأو  فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، 
وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   228695      بتاريخ : 10 / 03 / 2015
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:   ميدلين اند�صرتيز ، انك 
وعنوانه: 1 ميدلين باي�ص، مونديلني، اإلينوي 60060، الوليات املتحدة الأمريكية  .

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
منها،  التخل�ص  ميكن  ال�صرير  بجانب  واأكيا�ص  ال�صغط،  وو�صائد  م�صخات  بدائل  ال�صمادات،  تغيري  اأطباق  اأي؛  الطبية؛  الأجهزة 
مكاب�ص باردة و�صاخنة لا�صتخدام الواحد، و�صائد اإزالة الأ�صرطة الا�صقة، معدة تغذية باجلاذبية املعوية، حاويات الأدوات احلادة، 
الوريد  اأدوات بداية يف  اأقطاب كهربية لا�صرتخاء،  النفايات الطبية،  املواد احليوية اخلطرية لتخزين  اأكيا�ص  اأطباق ك�صح اجللد، 
تتكون ب�صكل اأ�صا�صي من الق�صطرات، جهاز ا�صتبدال الق�صطرة، �صريط، �صدادات النزيف، كب�صولة حت�صريية من اليود، قطن م�صبع 
بالكحول، ال�صا�ص، الإ�صفنج، املراهم، ال�صمادات الا�صقة، ومل�صقات التعريف؛ وجمموعات م�صتح�صرات احلاقة التي تتكون ب�صكل 
اأ�صا�صي من مو�ص حاق ميكن التخل�ص منه وكرمي حاقة؛ معدة وجهاز وجتهيزات واأدوات جراحية، وطبية ولاأ�صنان، اأي، حامات 
الإبر، اأغطية اإبرة يف الوريد، مقاب�ص �صفرة جراحية، ماقط؛ منتجات جراحية كهربية لا�صتخدام الطبي، اأي، مولدات جراحية 
كهربية، اأقام جراحية كهربية، واإلكرتودات طبية؛ وجمزات ومفر�صات جراحية؛ معدات املنظار؛ معدات جراحة املخ والأع�صاب، اأي، 
الكما�صات، املنا�صري، امل�صرحات، وامل�صاعد؛ م�صبارات امل�صتقيم، الدمعية، ومقايي�ص التاأك�صج التي ميكن التخل�ص منها؛ مق�صات طبية 
وجراحية؛ ركائز وحوامل ملعدة طبية؛ و�صريط اأو رقائق تعريف معدة جراحية؛ املناظري الطبية؛ اأقنعة التخدير؛ اأقنعة الأوك�صجني، 
التطبيقات  جلميع  الأك�صجني  قيا�ص  واأجهزة  وامل��رك��زات،  الأك�صجني  حافظات  الأك�صجني،  ومنظمات  الأك�صجني،  واأكيا�ص  واأنابيب 
اأنبوب  حوامل  تت�صمن  الدم  وجتميع  الدم  نقل  جمموعات  الأنفية؛  والبخاخات  ال�صطناعية،  التنف�صي  اجلهاز  منظمات  الطبية؛ 
التاأهيل  اأدوات احلقن مع الإب��ر؛ واقيات احلمامات لأغرا�ص العاج واإع��ادة  جتميع الدم، الإب��ر، املقايي�ص، والق�صطرات يف الوريد؛ 
العني؛  الطعن؛ منظار  واأجهزة  اختبار، حماليل مقارنة،  اأ�صرطة  التي تت�صمن مقيا�ص، غاف،  اأنظمة مراقبة اجللوكوز  البدين؛ 
اأ�صواء القلم التي ميكن التخل�ص منها لا�صتخدام الطبي؛ �صماعات الأذن؛ �صا�صات العامات احليوية؛ الغمامات؛  جمهر الأذن؛ 
اأجهزة اإنذار املري�ص الطبية، واأجهزة مراقبة ملراقبة املري�ص اأو حركة املقيمني؛ حاميات اليد ملنع اإزالة الأنبوب اأو العبث بالأنبوب؛ 
النقالت واأحزمتها؛ اأنابيب التغذية عن طريق الوريد؛ حاويات، حمالت، وخزانات للنفايات الطبية؛ اأكيا�ص طبية مهياأة لاأدوات 
الطبية واجلراحية وتباع معها؛ اأكيا�ص طبية تباع فارغة؛ اأكيا�ص الورق واملغلفات لتعقيم الأدوات الطبية؛ �صواين وحاويات التعقيم؛ 
ح�صر من ال�صيليكون لأطباق التعقيم؛ حاويات م�صممة خ�صي�صا لنقل النفايات الطبية؛ واقيات، و�صواين واأغطية مهياأة خ�صي�صا 
لاأدوات الطبية؛ اأدوات اإج��راءات التعقيم التي تتاألف من احلقائب والأنابيب ل�صتخدامها يف غاز/ بخار تعقيم؛ منتجات مراقبة 
التعقيم لا�صتخدام يف مراقبة تعقيم املعدات الطبية؛ لفائف تعقيم للمعدات الطبية؛ اأقطاب كهربية طبية قابلة لإعادة ال�صتخدام؛ 
م�صايات  ركائز؛  الطبية؛  لاأغرا�ص  ع�صا  العام؛  الطبي  لا�صتخدام  دعائم  ال�صرائر؛  فوق  وامل�صاند  الطاولت  اأي،  الطبي،  الأث��اث 
ومرافع املر�صى؛ طاولت فح�ص و/ اأو معاجلة املر�صى؛ الكرا�صي الطبية ملعاجلة املر�صى؛ حوامل العربات الطبية؛ العربات الطبية 
وملحقاتها، اأي، موزعات الأكواب، اإ�صاءات الفي�ص املغناطي�صي، مل�صقات القلب، اأ�صركة العربات العاجية؛ جممعات البول وحاويات 
العينات لا�صتخدام الطبي؛ قوائم يف الوريد لا�صتخدام الطبي؛ �صتائر واقية لغرفة العمليات والعاج الطبي واملاب�ص لا�صتخدام 
الطبي؛ �صواين الق�صطرة؛ �صواين الغ�صل لا�صتخدام الطبي؛ �صواين تغيري ال�صمادات لا�صتخدام الطبي؛ اأطقم طبية تت�صمن 
مواد  اجل��روح؛  و�صمادات  العينات،  اأنابيب  م�صارط،  م�صابك،  مكاحت،  النزيف،  مانعات  ماقط،  اأي  طبيعة،  معدات  من  توليفات 
جتهيز املري�ص، اأي، قفازات طبية، ق�صبان ذات روؤو�ص من القطن لا�صتخدام الطبي، واأحوا�ص الغ�صل لا�صتخدام الطبي، املباول 
لاأغرا�ص الطبية، مدفئة ال�صرير، والأكواب الطبية، جممعات العينات الطبية، وحاويات الأ�صنان، ولهايات تقومي الأ�صنان؛ اجلوارب 
الطبية، وهي دعائم خرطوم مرن، وخرطوم عايل للركبة وخرطوم عايل الإحكام؛ �صمادات ولفائف مرنة؛ اأطباق البطن؛ احل�صو 
لت�صكيل العظام؛ اأوراق �صل�ص البول وطبقات حتتية ت�صتخدم للفرا�ص؛ م�صاند للذراع ميكن التخل�ص منها؛ معدات امل�صت�صفة واملعدات 
املعدة؛ ق�صطرات  اأنابيب  بال�صفط؛  املا�صة  والإ�صفنج  القطن  وال�صفرات اجلراحية؛ كرات  امل�صارط  واإب��ر؛  – اأي، حماقن  اجلراحية 
و�صحون الق�صطرة؛ اأحوا�ص واأغطية التقيوؤ؛ م�صابيح الاتك�ص؛ جبائر الإ�صبع؛ قبعات احللمات؛ ال�صمادات البا�صتيكية؛ اأحزمة 
جر احلو�ص؛ الأ�صرطة واأطباق الرتقوة؛ اأطقم حقنة �صرجية ت�صم جهاز حقنة �صرجية وم�صتح�صرات حقنة �صرجية؛ معدات اجلهاز 
التنف�صي لاأطفال الر�صع؛ اأ�صرطة تعبئة ال�صا�ص؛ اأنابيب ال�صا�ص؛ ال�صمادات الطبية من القما�ص؛ معدة �صريرية للجراحة؛ اأكيا�ص 
الغرز؛  كما�صات  ال�صحية؛  املباول  التعقيم؛  م��واد  ال��دم؛  �صغط  قيا�ص  معدة  تنف�صية؛  معدة  مع  بالرتافق  لا�صتخدام  املطاط  من 
الدم؛  الوريد؛ جممعات  داخل  العينات؛ اجلبائر؛ م�صاند دعم  اإزال��ة خياطة؛ حاويات  ال��دم؛ جمموعات  املق�ص اجلراحي؛ م�صارط 
زجاج  الطبية؛  القطارات  ال�صمامات؛  الغ�صل؛  �صواين  الطبي،  لا�صتخدام  القرع  مطارق  وامل�صتقيم؛  الفم  عرب  احل��رارة  مقايي�ص 
اأقنعة  اأ�صرطة م�صامية؛ م�صحات؛ اأغطية �صواين؛  اأكيا�ص ال�صرف؛ قمم العكاز؛  اإبر ومرودات؛  اأنبوب ماحظة؛ معدات جراحية؛ 
للوجه؛ قفازات جراحي؛ قيود املع�صم؛ اإ�صفنج �صا�ص من�صوج قابل للك�صف بالأ�صعة ال�صينية؛ معدة طبية، اأي اأ�صافني رغوية وو�صائد 
حتتية لا�صتخادم مع رقائق خف�ص الحتكاك لا�صتخدام يف حتريك، و�صع ونقل املر�صى اإىل، من اأو على �صرير، نقالة، نقالة ذات 
عجات اأو على الأر�ص؛ �صمادات مرنة؛ �صواين نقل جمهر داخلي ميكن التخل�ص منها؛ ح�صر لاأر�صية ت�صتخدم اأثناء العمليات 
والإجراءات الطبية؛ منتجات تاأمني احلمام مهياأة لا�صتخدام بوا�صطة املعاقني ج�صدياً، اأي، كر�صي ال�صتحمام، د�ص الرباز، اإطارات 
ق�صرية  انتزاع،  وق�صبان  لا�صتحمام  ق�صبان  مرتفعة،  مرحا�ص  مقاعد  نقل،  مقاعد  للمرحا�ص،  اأم��ان  ق�صبان  للمرحا�ص،  اأم��ان 
ال�صرير؛ املنتجات الطبية، وهي نظام كانيول ذو برغي يتكون من براغي قابلة للغر�ص ومعدات جراحية ذات �صلة؛ م�صدات طبية 
للكوع، الركبة، دعامات للظهر، الركبة، الكاحل واخل�صر لا�صتخدام الطبي؛ �صمادات �صغط؛ اأجهزة واأدوات ل�صتخدامها يف اجلراحة 
العامة واجلراحة الطبية؛ اأجهزة واأدوات ل�صتخدامها يف اجلراحة الطبية؛ العباءات واملاب�ص اجلراحية؛ ماب�ص امل�صت�صفى ملوظفي 
ومعاطف  واملعاطف،  املدر�صي،  وال��زي  الغ�صل،  و�صراويل  الطبية،  والعباءات  الغ�صل  قم�صان  وهي  الطبية،  املاب�ص  وهي  امل�صت�صفى، 
وجاكيتات املختربات؛ حاميات الكعب لتقومي العظام ذات األواح ممتدة ت�صاعد على منع القرحة وانخفا�ص القدم؛ م�صخات �صغط 
نظام  وهي  الطبية،  املنتجات  العميقة؛  الأوردة  بتجلط  الإ�صابة  تقليل  للم�صاعدة يف  امل�صتدمة  الأنابيب  اأكمام، وجمموعات  الهواء، 

م�صمار ذو كانيولت يتكون من براغي قابلة للغر�ص ومعدات جراحية ذات �صلة.
الواق�عة بالفئة: 10

. الأ�صود   باللون   كبري  ب�صكل  لتينية  بحروف  و�صف العامة : عبارة عن   كلمة  " MEDLINE  "   "ميدلين " كتبت 
ال�ص��رتاطات: 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل ،  اأو  فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، 
وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة  العالمات  التجـارية
ال�ضبت  27  يونيو  2015 العدد 11446

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم   املالك / �صامر القداح للتجارة العامة ) �ص.ذ.م.م (      
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 224214    بتاريخ :   28 / 12 / 2014م
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /  200م

با�ص��م: �صامر القداح للتجارة العامة ) �ص.ذ.م.م (      
وعنوانه:  �ص.ب 377922، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
زيت حمركات لل�صيارات، زيت فرامل، �صحوم معدنية. 

الواق�عة بالفئة: 4
الأ�صود  باللون  مكتوبة   A-Z CROWN SUPER الكلمات   عن  عبارة  العامة  العامة:  و�صف 

باللغة الإجنليزية كما بال�صكل املرفق.  
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

يعلن ق�صم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /ماير – روميان اند بارتنريز 
 ELICIUS  :بطلب لت�صجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم :  230003   بتاريخ :  30 /  3 /  2015
با�ص��م:   ديهل ميتريجن جي ام بي ات�ص

وعنوانه: اندو�صرتي�صرتا�صه 13، 91522 ان�صباخ، اأملانيا 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزه  التيار و الفلطية، و  اأجهزه قيا�ص  اأدوات و  اإلكرتونية و بالأخ�ص  اأجهزه قيا�ص كهربائية و  اأدوات و 
الطاقة  و  التيار  و  الكهرباء  قيا�ص  اأج��ه��زه  ب��الأخ�����ص  و  الكهربائية  الطاقة  ا�صتهاك  ت�صجيل  و  لقيا�ص 
الكهربائية و الإلكرتونية، و بالأخ�ص اأجهزه تكنلوجيا الت�صالت و الإر�صال و ال�صتقبال و العر�ص و املراقبة 
و الت�صجيل و التقييم و اأدوات و اأجهزة لنقل البيانات عن بعد و العر�ص لأجهزه و لأدوات القيا�ص الكهربائية 
و الإلكرتونية و اأجهزه لقيا�ص وت�صجيل ا�صتهاك الطاقة الكهربائية، برجميات حا�صوبية و برامج حا�صوب 

لاأجهزة املذكورة �صابقا، املدرجة يف الفئة رقم 9.
الواق�عة بالفئة: 9 

و�صف العامة: العامة التجارية "ELICIUS" وهي مكتوبة بالأحرف الاتينية الكبرية، وهي مكتوبة 
باللون الأ�صود.

ال�ص��رتاطات:  ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

يعلن ق�صم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /ماير – روميان اند بارتنريز 
 Building Space  :بطلب لت�صجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم :  228697   بتاريخ :  10 /  3 /  2015
تاريخ اإيداع الأولوية:     10 /  9   / 2014

با�ص��م:   بو�ص-ياجر الكرتو جي ام بي ات�ص
وعنوانه: �صارع فرايزنبريج 2، 58513 لودن�صايد، اأملانيا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة واأدوات لو�صل و فتح و حتويل و تكثيف و تنظيم و التحكم يف الطاقة الكهربائية، و اأجهزة التحكم 

بال�صبكات و ال�صا�صات و الربجميات، املدرجة يف الفئة رقم 9.
الواق�عة بالفئة: 9 

و�صف العامة: العامة التجارية " Building Space " تتكون من كلمتني وهما مكتوبتني بالأحرف 
الاتينية، احلرف الأول من كل كلمه مكتوب بالأحرف الكبرية، وهما مكتوبتان باللون الأ�صود.

ال�ص��رتاطات:  ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

يعلن ق�صم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي بي اي زد لو للخدمات القانونية
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم 218211     بتاريخ :     2014/09/21 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ص��م: / �صركة حيدر مراد واأولده ذ م م
وعنوانه: �ص  ب: 263048        ، عجمان، المارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املياه ولاأغرا�ص  والتهوية وتوريد  والتجفيف  والتربيد  البخار والطهي  والتدفئة وتوليد  اأجهزة لاإنارة 

ال�صحية.
الواق�عة بالفئة: 11

عدا  الزرق،  باللون  لتينية  باأحرف  م�صممة  اأحرفها   IZOLA جتارية  لعامة  العامة:�صورة  و�صف 
اأحد �صلعيه  باللون الزرق والآخر  ا�صم العامة التجارية فقد �صمم  احلرف الاتيني الأخ��ري )A( من 

باللون باللون الربتقايل  مع عامة �صغرية مكعبة ال�صكل باللون الربتقايل داخل �صلعي هذا احلرف. 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد - اإدارة الت�ضجيل التجاري

ق�ضم العالمات التجارية
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446
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عربي ودويلعربي ودويل

•• نيويورك -وام: 

اأدان جمل�ص الأمن الدويل الهجوم الإرهابي الذي ا�صتهدف 
موؤخرا موكبا اإغاثيا اإماراتيا يف العا�صمة ال�صومالية مقدي�صو 
. واأعرب  واأ�صفر عن �صقوط عدد من ال�صحايا ال�صوماليني 
اأع�صاء جمل�ص الأمن يف بيان �صحفي م�صاء اأم�ص الول عن 
تعاطفهم العميق وتعازيهم لأ�صر ال�صحايا .. وجددوا اإدانتهم 
التي  والقن�صليني  الدبلوما�صيني  �صد  العنف  اأع��م��ال  لكافة 
عمل  خطري  ب�صكل  وتعرقل  للخطر  الأب��ري��اء  اأرواح  تعر�ص 

هوؤلء املمثلني وامل�صوؤولني.

واأكدوا على دعمهم جلميع اجلهات العاملة من اأجل ال�صام 
املتحدة  الأمم  بعثتي  ذل��ك  يف  مب��ا  ال�صومال  يف  وال�صتقرار 
ل��ت��ق��دمي امل�����ص��اع��دة اإىل ال�����ص��وم��ال والحت������اد الأف���ري���ق���ي يف 
بجميع  الإره����اب  املعترب  موقفهم  على  و���ص��ددوا  ال�����ص��وم��ال. 
اأ�صكاله ومظاهره واحدا من اأخطر التهديدات لل�صلم والأمن 
الدوليني ..معتربين اأي اأعمال اإرهابية هي اأعمال اإجرامية ل 
ميكن تربيرها بغ�ص النظر عن دوافعها اأينما ومتى واأيا كان 
مكافحة  على  ت�صميمهم  املجل�ص  اع�صاء  اأك��د  كما  مرتكبوه. 
جميع اأ�صكال الإرهاب وفقا مل�صوؤولياتهم مبوجب ميثاق الأمم 
ومنظمي  مرتكبي  تقدمي  ���ص��رورة  على  ..م�صددين  املتحدة 

ال�����ص��ج��ب اإىل  ال��ت��ي ت�صتحق  ومم����ويل ورع����اة ه���ذه الأع���م���ال 
التعاون وفقا للتزاماتها  الدول على  العدالة. وحثوا جميع 
مبوجب القانون الدويل وق��رارات جمل�ص الأمن ذات ال�صلة 
مع ال�صلطات ال�صومالية يف هذا ال�صدد. كما ذكر بيان املجل�ص 
التي تتخذها ملكافحة  التدابري  باأن تكفل جميع  الدول  كافة 
الدويل  القانون  مبوجب  التزاماتها  لكافة  ممتثلة  الإره���اب 
ل �صيما القانون الدويل حلقوق الإن�صان والقانون الإن�صاين 
ال����دويل وق���ان���ون ال��اج��ئ��ني. واأك������دوا اأن وق����وع ه���ذا العمل 
الره��اب��ي اأو غ��ريه م��ن اأع��م��ال الإره���اب الخ���رى ل��ن ي�صعف 

التزامهم بدعم عملية ال�صام وامل�صاحلة يف ال�صومال.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

اأكد زياد الأخ�صر الأمني العام حلزب 
اأّن  املوحد  الدميقراطيني  الوطنيني 
اغتيال  يف  امل��ورط��ني  بع�ص  حماكمة 
يوم  بلعيد  �صكري  الي�صاري  املعار�ص 
30 يونيو اجلاري تعد حلقة اأوىل يف 

م�صار معرفة احلقيقة.
واعترب زياد خل�صر اأن ك�صف احلقيقة 
بلعيد  ����ص���ك���ري  اغ���ت���ي���ال  ق�����ص��اي��ا  يف 
الأمنيني  وق��ت��ل��ة  ال��رباه��م��ي  وحم��م��د 
م�����ص��األ��ة م��ب��دئ��ي��ة واأ���ص��ا���ص��ي��ة  خلدمة 
م�صريا  تون�ص  يف  الدميقراطي  امل�صار 
بع�ص  لطم�ص  حم����اولت  وج���ود  اإىل 
بتعّلة عدم فتح جراح  احلقائق وذلك 
اأن��ه مل يحن  يعترب الئتاف احلاكم 
عن  م��ع��ربا  ت�صريحه،  ح�صب  وق��ت��ه��ا، 
خم���اوف���ه م���ن خ�����ص��وع ال��ق�����ص��اء اإىل 
وجود  اأن  واعترب  �صيا�صية.   ت��اأث��ريات 
ط��رف يف الئ��ت��اف احلاكم تتعلق به 
يعر�ص  ق��د  الق�صية  ه��ذه  يف  �صبهات 
ح�صب  التعتيم  م��ن  م��زي��د  اإىل  امل��ل��ف 

تقديره. 

من نّفذ وقّرر و�ضارك
واأب��رز الأخ�صر  خال ن��دوة �صحفية 
حول اآخر امل�صتجدات يف ق�صية اغتيال 
ال�����ص��ه��ي��د ب��ل��ع��ي��د  ����ص���رورة جت��ن��ي��د كل 

الطاقات التقدمية 
وال���دمي���ق���راط���ي���ة 
مل������وا�������ص������ل������ة ه������ذا 
وحماكمة  امل�������ص���ار 
نّفذ وقّرر  م��ن  ك��ل 
عملية  يف  و���ص��ارك 

الغتيال.
كما طالب بتوفري 
لهذه  رح��ب  ف�صاء 
امل����ح����اك����م����ة ال���ت���ي 
و�صفها بالتاريخية 
لهيئة  ي��ت��ي��ح  مب����ا 

ال������دف������اع  والإع�����ام�����ي�����ني وال����ق����وى 
متابعتها  ال��ع��ام   وال�����راأي  ال�صيا�صية 
وم��واك��ب��ت��ه��ا يف اأح�����ص��ن ال��ظ��روف كما 
مبا�صر  ت����ل����ف����زي����وين  ب����ب����ث  ط�����ال�����ب 

حماكمة  جلل�صات 
املتورطني.

وق��ال الأخ�����ص��ر اإّن 
ل  احلقيقة  ك�صف 
عائلة  ف��ق��ط  ي��ه��م 
ال�����������ص�����ه�����ي�����د وك������ل 
ال��ق��وى والأح�����زاب 
ال����دمي����ق����راط����ي����ة 
التي  وال��ت��ق��دم��ي��ة 
ت�����������������ص��������ررت م����ن 
اغ����ت����ي����ال����ه واإمن�������ا 
ال�صعب  ك����ل  ت���ه���م 
ال���ت���ون�������ص���ي ال�����ذي 

نا�صل ول يزال من اجل اإجناح امل�صار 
الدميقراطي يف تون�ص.

اأع���رب ن��ائ��ب الأم���ني العام  م��ن جهته 

الدميقراطيني  ال��وط��ن��ي��ني  حل����زب 
حممد جمور عن الأمل يف اأن يحر�ص 
اجلهاز الق�صائي على ك�صف احلقيقة 
ال�صهيد   اغ��ت��ي��ال  ق�صية  يف  ال��ك��ام��ل��ة 
اأن  التون�صي  ال�صعب  ح��ق  م��ن  ق��ائ��ا  
يعرف من اقرتف هذه اجلرمية حتى 
وقوع  ويتجنب  اطمئنانا  اأك��رث  يكون 

جرائم مماثلة يف امل�صتقبل.
وك�������������ص������ف ج�����م�����ور 
ب���اإم���ك���ان عدد  اأن������ه 
م��������ن اجل����م����ع����ي����ات 
القيام  وامل��ن��ظ��م��ات 
باحلق ال�صخ�صي يف 
هذه الق�صية موؤكدا 
ال���وط���د  ح������زب  اأّن 
وه��ي��ئ��ة ال��دف��اع عن 
بلعيد  ال�������ص���ه���ي���د 
لتحقيق  ����ص���اع���ون 
�صرط  الهدف،  هذا 
على  احل�������������ص������ول 
ت��ك��ل��ي��ف م����ن ورث����ة 
ال�صهيد بلعيد واأ�صاف لن تفاجئوا اإذا 
قيامها  عن  هامة  منظمات  اأعلنت  ما 
اأنها  تاأكيدات  ولنا  ال�صخ�صي  باحلق 

�صتقوم بهذه املبادرة .
واأعلن حممد جمور 
 30 ح����������وايل  اأّن 
ق�صية  يف  م��ت��ه��م��ا 
اأمام  بلعيد  اغتيال 
الثاثاء  �صيمثلون 
القادم اأمام املحكمة 

البتدائية.
 6 ان������ه يف  وي����ذك����ر 
 2013 ف�����رباي�����ر 
بلعيد  ���ص��ك��ري  ق��ت��ل 
والقيادي  امل��ح��ام��ي 
اجلبهة  يف  ال���ب���ارز 
ائتاف  ال�����ص��ع��ب��ي��ة 
لأحزاب ي�صارية بالر�صا�ص اأمام منزله 
عملية  "اأول  باأنها  و�صفت  ح��ادث��ة  يف 
منذ  ت��ون�����ص  �صيا�صي" داخ���ل  اغ��ت��ي��ال 

لقيادات  التهديدات  بتوا�صل  واأي�صا 
الإرهاب  مقاومة  ب��ان  واأف���اد  احل���زب. 
عرب  اإل  ن��اج��ع��ة  ت���ك���ون  اأن  مي��ك��ن  ل 
تاأخذ  ���ص��ام��ل��ة  اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ص��ب��ط 
بعني العتبار كل اإبعاد هذه الظاهرة 
والثقافية   والج��ت��م��اع��ي��ة  ال�صيا�صية 
الإقليمية  الإب����ع����اد  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
وال���دول���ي���ة  جم����ددا دع��وت��ه اإىل عقد 

م��������وؤمت��������ر وط����ن����ي 
الإره����اب  ملناه�صة 
ي��������ك��������ون اإط����������������ارا 
ل���������ص����ي����اغ����ة ه�����ذه 

الإ�صرتاتيجية.

مـــ�ـــضـــارحـــة 
ال�ضعب

احلكومة  اأّن  واأك���د 
اإىل  م������������دع������������وة 
م�صارحة املنظمات 
وال�صعب  والأحزاب 
ب�صعوبة  التون�صي 

والجتماعي  الق���ت�������ص���ادي  ال���و����ص���ع 
ب����ل����ورة ح����وار  اإىل ج���ان���ب  ب����ال����ب����اد  
م�صرتك للخروج من الأزمة الراهنة  
ا����ص���ت���خ���دام احل����وار  ع����دم  اإىل  داع���ي���ا 

ل��ت��ج��رمي احل���راك 
الج��������ت��������م��������اع��������ي 
بل  ف��ق��ط  ال�صعبي 
للو�صول  ك���ذل���ك 
بر  اإىل  ب����ال����ب����اد 
الأم�����������ان. واأ�����ص����ار 
ول���ئ���ن  اأن����������ه  اإىل 
التحركات  ك���ان���ت 
الح�����ت�����ج�����اج�����ي�����ة 
والج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة 
فهنالك  م�صروعة 
م�صبوهة  حتركات 

غ��اي��ت��ه��ا حت��ق��ي��ق م��ط��ال��ب واأج���ن���دات 
الباد  تق�صيم  منها  الغر�ص  خارجية 
وعرّب  القتتال،  اإىل  التون�صيني  ودفع 
عن اإدان��ة حزبه لذلك، داعيا يف نف�ص 

م��ع��ار���ص��ت��ه وان���ت���ق���اده ال�����اذع ل��ه��ا يف 
اتهامات و�صفتها  اإعام، وهي  و�صائل 

احلركة باأنها "جمانية وكاذبة".

التهديد االإرهابي
من جهة اأخرى، �صلط اأمني عام حزب 
املوحد  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  ال��وط��ن��ي��ني 
الأ�صواء على الأو�صاع اخلطرية التي 
امل�صتويني   على  اليوم  تون�ص  تعي�صها 
الأمني والقت�صادي، 
ب����ادن����ا  اأن  وق����������ال 
على  ال����ي����وم  ت��ع��ي�����ص 
كبرية  تهديدات  وقع 
وا�������ص������ط������راب������ات يف 
الإقليمي،  ال���و����ص���ع 
هنالك  اأن  واأ�����ص����اف 
ف�����ص��ائ��ل يف ل��ي��ب��ي��ا ل 
لتون�ص  ت��ري��د اخل��ري 
تون�صية  وجمموعات 
هدفها  م����ت����ط����رف����ة 
الباد  اأم�����ن  ����ص���رب 
وخلق  وا���ص��ت��ق��راره��ا 
ال�صهيد  ك���ان  م�����ص��روع��ا  ت��خ��دم  دول����ة 
نبه خلطورته،  اأول من  بلعيد  �صكري 
وات��ه��م زي����اد خل�����ص��ر اأط���راف���ا عديدة 
ذكره  ح�صب  �صاهمت 
ذلك  بداية ظهور  يف 
امل�����ص��روع ع��ل��ى اأر����ص 
اأن  وراأى  ال�����واق�����ع. 
التهديدات الإرهابية 
متوا�صلة  ���ص��ت��ب��ق��ى 
ف�صائل  دام�������ت  م�����ا 
موجودة تعي�ص بيننا 
وتتوا�صل يف امل�صاجد 
وري����ا�����ص الأط����ف����ال، 
ل�����ذل�����ك ف����امل���������ص����األ����ة 
كبريا  جهدا  تتطلب 
كاملة  واإ�صرتاتيجية 
مل���ق���اوم���ة ت���ل���ك ال���ظ���اه���رة ال���ت���ي كان 
الوطد  ح���زب  م��ن��ه��ا  ت�����ص��رر  م���ن  اأول 
ب��اغ��ت��ي��ال اأم��ي��ن��ه ال��ع��ام ���ص��ك��ري بلعيد 

 .1956 �صنة  فرن�صا  عن  ا�صتقالها 
التون�صية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ون�����ص��ب��ت 
ال�صريعة  اأن�صار  اإىل جماعة  الغتيال 
بتون�ص التي �صنفتها تون�ص والوليات 
املتحدة الأمريكية يف 2013 تنظيما 
اأزمة  بلعيد  اغ��ت��ي��ال  وف��ّج��ر  اإره��اب��ي��ا. 
باحلكومة  دف���ع���ت  ح������ادة  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة 
ال��ت��ي ك���ان ي��راأ���ص��ه��ا ح��م��ادي اجلبايل 
النه�صة  ال�صابق حلركة  العام  الأمني 

اإىل  الإ���ص��ام��ي��ة 
ال�صتقالة.

فرباير  وم��ط��ل��ع 
قتل   2014
التون�صي  الأم���ن 
ع������م������ل������ي������ة  يف 
الإرهاب  ملكافحة 
العا�صمة  ق����رب 
ت�����ون�����������ص، ك���م���ال 
ال���ق�������ص���ق���ا����ص���ي 
ال���������������ذي ق�����ال�����ت 
الداخلية  وزارة 
عملية  ن��ف��ذ  اإن�����ه 

 2014 دي�صمرب  ويف  بلعيد.  اغتيال 
تبنى جهاديون تون�صيون ان�صموا اإىل 
�صكري  من  كل  اغتيال  داع�ص  تنظيم 

والنائب  ب��ل��ع��ي��د، 
امل���������ع���������ار����������ص يف 
حممد  ال����ربمل����ان 
الذي  ال��رباه��م��ي 
بالر�صا�ص  ق��ت��ل 
اأم�������ام م���ن���زل���ه يف 
تون�ص  العا�صمة 
يوليو   25 ي����وم 
وكانت   .2013
بلعيد  ع�����ائ�����ل�����ة 
اتهمت يف 2013 
النه�صة  ح���رك���ة 
الإ��������ص�������ام�������ي�������ة 

ثاثيا  حكوميا  ائ��ت��اف��ا  ق���ادت  ال��ت��ي 
وحتى   2011 نهاية  م��ن  تون�ص  ق��اد 
مطلع 2014، باغتيال بلعيد ب�صبب 

تلك  ع��ن  ب��ال��ن��اأي  التون�صيني  ال��وق��ت 
الباد.  ت���خ���دم  ل  ال���ت���ي  ال��ت��ح��رك��ات 
احلالية  احل��ك��وم��ة  اأزم����ة  اأن  واع��ت��رب 
متناثرة  ك��ُج��زر  تعمل  اأن��ه��ا  يف  تتمثل 
واأّن من يتحّمل م�صوؤولية ذلك ح�صب 
راأيه هم الذين اأ�صرفوا على ت�صكيلها، 
اأّن احل���ل���ول ال��ت��ي ت��ط��رح يف  م��ع��ت��ربا 
مازالت خا�صعة  الكوالي�ص هي حلول 
ل�����ذات الإم�������اءات 
ال��ت��ي خ�����ص��ع��ت لها 
ك�������ل احل�����ك�����وم�����ات 
املتعاقبة وهي ذاتها 
ت��خ�����ص��ع لها  ال���ت���ي 

حكومات اأخرى.
خل�صر  زي���اد  وراأى 
مي����ك����ن  ل  ان���������������ه 
اخل������روج م���ن هذه 
ال�صعبة  امل���رح���ل���ة 
ق����اع����دة  ع����ل����ى  اإل 
م�صارحة احلكومة 
وللقوى  ل��ل�����ص��ع��ب 
وتفا�صيل  الأم��ور  بحقيقة  ال�صيا�صية 
املوقف كي ن�صل اإىل مواقف فيها كل 

م�صلحة التون�صيني. 
واعترب اأن الدعوة اإىل احلوار يجب اأن 
تكون من اأجل بلورة 
م�صرتكة  مواق����ف 
الدنيا  ح��دوده��ا  يف 
للجميع  ت�������ص���م���ح 
جملة  ب�������اإي�������ج�������اد 
م�����ن الل����ت����زام���������ات 
ل��ل��خ��روج م���ن هذه 
اخلانق�����ة  الأزم�����ة 
اإىل   ال��������دع��������وة  ل 
احل��������وار م����ن اج���ل 
اجتماعية  ه���دن���ة 
وا�������ص������ت������خ������دام������ه 
ذلك  اأّن  معتربا  التحركات  لتجرمي 
ل��ي�����ص ح�������وارا ب����ل مم���اط���ل���ة واب����ت����زاز 
ظرفية  ن��ت��ائ��ج  اإىل  �صيف�صي  وحت��ّي��ل 

ولي�ص حقيقية.

جمل�ص االأمن يدين الهجوم االإرهابي الذي ا�ستهدف موكبا اإغاثيا اإماراتيا يف مقدي�سو 

تعترب حلقة اأوىل يف م�ضار معرفة احلقيقة

حماكمة تاريخية لقتلة الزعيم الي�ساري التون�سي �سكري بلعيد

عوا�صم

روما

اع��ل��ن��ت ال�����ص��رط��ة الي��ط��ال��ي��ة ام�����ص اإن��ه��ا اوق��ف��ت يف م��ط��ار روما 
باك�صتانيا متهما بامل�صاركة يف خمطط ارهابي وبانه احد منفذي 

العتداء الدموي يف بي�صاور 2009، وهو قادم من باك�صتان.
ومتت العملية بالتعاون بني �صرطة روما ملكافحة الرهاب و�صرطة 

�صا�صاري )�صردينيا( بالتعاون مع �صرطة احلدود.
امل�صتبه ب�صلوعه يف الرهاب  الباك�صتاين  ان هذا  ال�صرطة  وقالت 

مهاجر مقيم يف ايطاليا وقد اودع ال�صجن.
وجاء يف بيان ن�صرته �صرطة �صا�صاري التي تن�صق التحقيق ان هذا 
الرجل الذي و�صل على منت طائرة قادمة من ا�صام اباد ي�صتبه يف 
انه امن ماأوى يف روما ثم يف اولبيا لحد املتاآمرين معه انتحاري 

م�صبوه مت اختياره لتنفيذ اعتداء على الرا�صي الإيطالية .
اليطالية  ال�صرطة  فككت  نف�صه  التحقيق  اط��ار  ويف  اب��ري��ل  ويف 
�صخ�صيني  حار�صني  ت�صم  �صردينيا  يف  مقرها  متطرفني  �صبكة 
�صابقني ل�صامة بن لدن وي�صتبه يف انهما بحثا تنفيذ اعتداء �صد 
الفاتيكان يف 2010 و�صاركا اي�صا يف احد الهجمات الكرث دموية 

يف باك�صتان، يف �صوق ببي�صاور عام 2009.
من  بينهم  �صخ�صا،   18 بحق  توقيف  مذكرتا  ان���ذاك  و���ص��درت 

�صارك يف ان�صطة متطرفة يف باك�صتان.
�صردينيا.  يف  ثاثة  بينهم  ايطاليا  ان��ح��اء  ك��ل  يف  ت�صعة  واعتقل 
واتهموا بالنتماء اإىل منظمة تقوم بان�صطة اجرامية عرب احلدود 
اإىل  تدعو  اخ��رى  راديكالية  ومنظمات  القاعدة  تنظيم  وحي  من 
يف  احلالية  احلكومة  �صد  وال��ت��م��رد  ال��غ��رب  �صد  امل�صلح  الن�صال 

باك�صتان.

قالت ال�صني ام�ص يف ردها ال�صنوي على النتقادات المريكية املوجهة 
انت�صار  لعنة  تاحقها  املتحدة  الوليات  اإن  الن�صان  حلقوق  ل�صجلها 
اأنباء  وكالة  نقلته  مطول  تقرير  ويف  العن�صري.  والتمييز  ال�صاح  
ال�صني اجلديدة �صينخوا قال مكتب العام التابع ملجل�ص الدولة اإن 
الوليات املتحدة تنتهك حقوق الن�صان يف دول اأخرى بطريقة اأكرث 
ال�صاحة  على  احلمراء  البطاقات  من  اأك��رب  ع��ددا  تلقت  وانها  �صفورا 
لعنة  لحقتها  املتحدة  ال��ولي��ات  واأ���ص��اف  الن�صان.  حلقوق  الدولية 
انت�صار ال�صلحة وجرائم العنف املتكررة التي هددت حقوق املواطنني 
ال�صنوي لوزارة  التقرير  الق�صم اخلا�ص بال�صني يف  املدنية. وجاء يف 
الذي  العامل  م�صتوى  على  الن�صان  حقوق  عن  المريكية  اخلارجية 
ن�صر اأم�ص الأول ان القمع والكراه يحدث ب�صكل روتيني مع النا�صطني 
والقليات العرقية ومكاتب املحاماة التي تتوىل ق�صايا ح�صا�صة. وملف 
العامل  يف  اقت�صادين  اأك��رب  بني  دائ��م  توتر  �صبب  هو  الن�صان  حقوق 
خا�صة منذ عام 1989 حني فر�صت الوليات املتحدة عقوبات على 
ال�صني بعد ان �صنت بكني حملة دامية على املطالبني بالدميقراطية 
يف ميدان تيانامنني. وترف�ص ال�صني النتقادات املوجهة اىل �صجلها 
والنمو  وامل�صكن  والك�صاء  ال��غ��ذاء  توفري  ان  وتقول  الن�صان  حلقوق 
القت�صادي اأهم كثريا للدول النامية م�صرية اىل جناحها يف انت�صال 
امل��اي��ني م��ن ال��ف��ق��ر. و���ص��در تقرير اخل��ارج��ي��ة الم��ري��ك��ي��ة يف نف�ص 
ال�صبوع الذي اأجرت فيه الوليات املتحدة وال�صني حمادثات رفيعة 
امل�صتوى على مدى ثاثة اأيام يف وا�صنطن. وجاء يف التقرير ال�صيني 
التمييز  ان  الأمريكية  العامية  التقارير  على  كثريا  يعتمد  ال��ذي 
الن�صان  حل��ق��وق  الأم��ري��ك��ي  ال�صجل  يف  م��زم��ن��ة  م�صكلة  العن�صري 
الت�صويت.  يف  الق��ل��ي��ات  ح��ق��وق  تقمع  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ان  م�صيفا 
ان  المريكية  ت���وداي  ي��و.اإ���ص.اي��ه  �صحيفة  ن�صرته  تقرير  ع��ن  ونقل 
ا���ص��ت��ط��اع��ات ال�����راأي ال��ت��ي جت���رى للناخبني ع��ن��د م��راك��ز الق���رتاع 
اأظهرت ان الناخبني المريكيني من ذوي الأ�صول الأفريقية �صكلوا 
12 يف املئة من ال�صوات يف انتخابات التجديد الن�صفي للكوجنر�ص 
املئة يف النتخابات الرئا�صية لعام  13 يف  2014 انخفا�صا من  عام 
2012. كما انتقد التقرير ال�صيني اأي�صا الوليات املتحدة لقيامها 
بالتج�ص�ص على زعماء دوليني ومدنيني وال�صماح لب�صع جماعات ذات 

م�صالح بالتاأثري على قرارات احلكومة.

للوليات  لذع��ة  ان��ت��ق��ادات  اأمن�صتي  ال��دول��ي��ة  العفو  منظمة  وجهت 
الإن�صان وخرق  وانتهاكات حلقوق  بارتكاب فظائع  واتهمتها  املتحدة 

القوانني الدولية والإن�صانية حتت دعاوى تعزيز الأمن القومي.
الأمريكية  احلكومة  وا�صنطن  ن��دوة عقدتها يف  يف  املنظمة  وطالبت 
يف  والتحقيق  ال�صري  والقتل  التعذيب  بعمليات  و�صفتها  ما  بوقف 
مقتل ع�صرات املدنيني جراء غارات طائرات اأمريكية بدون طيار يف 

باك�صتان واليمن.
كما طالبت املنظمة باإغاق معتقل غوانتانامو واإطاق �صراح نزلئه، 
وعرّبت عن خماوفها من ا�صتخدام ال�صرطة الأمريكية القوة املفرطة 

�صد العّزل.
وكانت املنظمة احلقوقية قد اتهمت يف ني�صان املا�صي اإدارة الرئي�ص 
�صاركوا يف برنامج للمخابرات  اأوباما مبنح عفو فعلي لأنا�ص  باراك 
الأمريكية اعتقل وعّذب مبوجبه متهمون احتجزوا بعد هجمات 11 

�صبتمرب اأيلول 2001.
ملجل�ص  تقرير  ن�صر  منذ  اإنه  الإن�صان  بحقوق  املعنية  املنظمة  وقالت 
ا�صتخدام ما ت�صفه وكالة املخابرات  املا�صي عن  ال�صيوخ يف دي�صمرب 
املركزية باأنها تقنيات ا�صتجواب معززة ، مل تفعل الإدارة الأمريكية 

�صيئا لإنهاء ح�صانة من اأ�صاوؤوا معاملة ال�صجناء.
وذكرت املنظمة اآنذاك اأن وزارة العدل الأمريكية يجب اأن تعيد فتح 
بنقل  اخلا�ص  املركزية  املخابرات  برنامج  لي�صمل  وتو�صعه  حتقيقها 

املعتقلني واحتجازهم وا�صتجوابهم.

بكني

وا�شنطن

املعار�س��ة ت�سقط مروحية للنظام يف حم�ص
•• دم�صق –وكاالت:

اأعلنت كتائب ع�صكرية معار�صة �صورية يف �صاعة مبكرة من �صباح ام�ص اجلمعة اإ�صقاط طائرة مروحية ع�صكرية 
للحكومة ال�صورية يف ريف حم�ص ال�صمايل.

وبث نا�صطون �صورا ملا قالوا اإنه حطام الطائرة واحرتاق طاقمها يف اجلو عندما اأ�صاب الطائرة �صاروخ تاو ، 
ومل يت�صن التاأكد من �صحة ال�صور من م�صدر م�صتقل.

من جهة اأخرى اأعلنت قيادة  �صرطة مدينة احل�صكة، �صمال �صوريا، يوم اخلمي�ص عن مقتل 22 �صخ�صا وجرح 
ر�صمية. بيانات  ح�صب  املدينة،  اأحياء  بع�ص  على  داع�ص  تنظيم  جانب  من  لهجوم  نتيجة   30

واأدت ال�صتباكات بني داع�ص وقوات احلكومة ال�صورية اإىل دمار يف املمتلكات اخلا�صة والعامة ونزوح نحو األفي 
�صخ�ص باجتاه مدينة القام�صلي منذ ال�صباح حتى الآن.
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- وجود طرف يف 
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به �ضبهات يف هذه 
الق�ضية قد يعر�ش امللف 

اإىل مزيد من التعتيم

�صكري بلعيد..هاجم التطرف الديني والرهاب فتم اغتياله جنازة تاريخية �صهدتها تون�ص

نائب الأمني العام حلزب الوطنيني الدميقراطيني حممد جمور زياد خل�صر.. ك�صف احلقيقة ل�صالح تون�ص
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  اعـــــــــالن  

رقم املرجع :2015/1223    
يف  يرغب  م  م  ذ  لا�صتثمار  كيه  اي��ه  ام  ج��ي  ال�صيد/  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
اورونت�ص لا�صتثمار  )�صركة  البالغة )60%(يف  كامل ح�صتيه  والتنازل عن  البيع 
ال�صادة: )اي��ه تي تي  دب��ي وذل��ك اىل  املرخ�صة رق��م )682846( ���ص��ادرة من  ذم م( 
لا�صتثمارات ذ م م(.  وعما لن�ص املادة )14( فقرة )5( من القانوين الحتادي 
رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم 
تاريخ هذا  ا�صبوعني من  بعد  اليه  امل�صار  الت�صديق على الج��راء  يتم  �صوف  وان��ه 
حيال  القانونية  ال�صبل  ات��ب��اع  عليه  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  اي  لديه  فمن  الع���ان 

ذلك.
  الكاتب العدل بال�ضارقة

دار الق�ضاء ال�ضارقة 

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
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  اعـــــــــالن  
رقم املرجع :2015/1222    

 ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ احمد مراد حممد حممود البلو�صي- اماراتي اجلن�صية 
ويحمل بطاقة هوية رقم )784197679494035( يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته 
البالغة )51%( يف الرخ�صة امل�صماة) املدائن لا�صت�صارات الهند�صية ذ م م( واملرخ�صة برقم 
اجلن�صية  اماراتية  الطنيجي-  املعو�صري  �صعيد  حممد  دينا  لل�صيدة:  وذل��ك   )536156(
وحتمل بطاقة هوية رقم )784198192832792(    وعما لن�ص املادة )14( فقرة )5( من 
ن�صر هذا  اقت�صى  العدل.  فقد  الكاتب  �صان  ل�صنة 2013 يف  القانوين الحت��ادي رقم )4( 
العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ 

هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك.
  الكاتب العدل بال�ضارقة
دار الق�ضاء ال�ضارقة 

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
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العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     

  اعالن بالن�ضر
رقم املرجع :2015/1240    

كامل ح�صته  وبيع  بالتنازل  يرغب  اجلن�صية  باك�صتاين  علي-  راج��ا حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما   
البالغة 100% ح�صة اىل ال�صيد: �صعيد مطر �صامل �صامل املهريي- اماراتي اجلن�صية 51% ح�صه وال�صيد: بابول 
خان مرحوم ف�صل الرحمن خان- بنغادي�صي اجلن�صية 24% ح�صه وال�صيد: �صوهيل عامل جان عامل- بنغادي�صي 
اجلن�صية 25% ح�صة يف الرخ�صة : راجا حممد للمقاولت الفنية- ترخي�ص رقم  )721187( حيث مت تنازل �صاحب 
الرخ�صة لخرون وتغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات اىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة 
وتغيري ال�صم التجاري وحذف الن�صاط وذلك من ال�صم التجاري من:  راجا حممد للمقاولت الفنية اىل: املنارة 
الزرقاء ملقاولت ال�صباغ- ذ م م - الن�صاط من : مقاولت فئة �صاد�صة- التك�صية والر�صيات- ا�صباغ- �صحي- 
جنارة م�صلحة- عزل تركيب ال�صقف املعلقة والقواطع اخلفيفة. اىل: مقاولت فئة �صاد�صة ا�صباع. وعما بن�ص   
املادة )14( الفقرة )5( من القانوين الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا 
العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه 

اي اعرتا�ص حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.

  مكتب الكاتب العدل 
دار الق�ضاء ال�ضارقة

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     

  اعالن بالن�ضر
رقم املرجع :2015/1231    

ال�صحي- اماراتي اجلن�صية يرغب يف  ال�صيد/ عبداهلل حممد احمد عبداهلل يو�صف   ليكن معلوما للجميع بان 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )10%( يف/الفهد لانرتنت- مبوجب رخ�صة )535509( وذلك لل�صيد: 
للرخ�صة  القانوين  ال�صكل  �صريك- ومت تغيري  �صعد حممد جرج�ص عراقي اجلن�صية. تعديات اخرى: خروج 
من )�صركة اعمال مهنية ( لي�صبح : )موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات( ومت تغيري ال�صم التجاري للرخ�صة: من 
)الفهد لانرتنت( لي�صبح )قرطا�صية ركن الفهد( ومت تغيري الن�صاط التجاري للرخ�صة: من )تقدمي خدمات 
القرطا�صية-  ادوات  )بيع  (لي�صبح  امل�صتندات  ت�صوير  امل�صتندات-  طباعة  للجمهور  النرتنت  ل�صبكة  الدخول  
القانوين الحتادي  الفقرة )5( من  امل��ادة )14(  بن�ص  ( وعما  امل�صتندات  الطباعة وت�صوير  والتجزئة خدمات 
رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك تقدمي طلب لدى 

مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.

  مكتب الكاتب العدل 
دار الق�ضاء ال�ضارقة

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
  اعالن بالن�ضر

رقم املرجع :2015/1225    
يف  يرغب  اجلن�صية  اماراتي  الظاهري-  خ�صيف  �صامل  حميد  �صامل  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن   
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( يف ) ال�صلك الذهبي لت�صليح كهرباء ال�صيارات( مبوجب 
رخ�صة رقم )623590( وذلك اىل ال�صيد: حممد ريا�ص ب�صري احمد- باك�صتاين اجلن�صية- تعديات: مت 
تغيري ال�صكل القانوين للرخ�صة من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات ومت تغيري ال�صم التجاري من ) 
ال�صلك الذهبي لت�صليح كهرباء ال�صيارات( اىل ال�صم اجلديد ) ال�صلك الذهبي لتنظيف وتلميع ال�صيارات 
الفني  الفح�ص  ال�صيارات-  كهرباء  ا�صاح  ال�صيارات-  ه��واء  ا�صاح مكيفات   ( الن�صاط من  تغيري  ( ومت 
للمركبات واملعدات والليات-( اىل الن�صاط اجلديد )تلميع وتنظيف ال�صيارات- تركيب الجزاء ال�صافية 
�صان  القانوين الحت��ادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف  الفقرة )5( من  امل��ادة )14(  لل�صيارات(.   وعما بن�ص 
الكاتب العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل 

املذكور لتباع الجراءات القانونية.
  مكتب الكاتب العدل 
دار الق�ضاء ال�ضارقة

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد  11446 بتاريخ   2015/6/27     
 يف الدعوى رقم 2015/76 نزاع تعيني خربة جتاري

املطلوب اعانه: حممد عقيل راجا ح�صني
بهذا يعلن اخلبري احل�صابي: ايوب عبداهلل احمد املعني من قبل حماكم دبي 
يف الق�صية رقم 2015/76 نزاع تعيني خربة جتاري، املقامة من املتنازع- �صركة 
اعمال مدنية  �صركة  القانونية-  اجنوروال كولنز وهايدر موتا لا�صت�صارات 
�صد املتنازع �صده: حممد عقيل راجا ح�صني -بان املتنازع �صده مدعو لتقدمي 
دفاعه وح�صور اجتماع اخلربة املحدد لعقدة يوم الثاثاء املوافق 2015/6/30 
وذلك يف متام ال�صاعة احلادية ع�صر والن�صف �صباحا يف مكتب اخلبري الكائن 
يف ديرة- بور�صعيد- بناية ا�صيكو خلف معر�ص �صيارات ني�صان- طابق امليزانني- 

مكتب رقم M6- 26 هاتف 042644311.
اخلبري: ايوب عبداهلل

اعالن بالن�ضر
حل�ضور اجتماع خربة ح�ضابية 

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
 اعـــــــالن       

 املرجع :2015/641 ك.ع.ت
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/حبيب 
فائز-  حممد  فايز  رخ�صانه  ال�صيدة:  الم��ارات  اجلن�صية:  ال�صحي  �صبيت  عبداهلل  علي 
التجاري  ال�صم  :تنازل يف  يت�صمن  الت�صديق على حمرر  باك�صتان  وطلب  اجلن�صية:  
يف  القت�صادية    التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�صة   ) العامة/ذ.م.م  للتجارة  )دقتني 
بعجمان  وال�صناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�صجل   )57215( امللف  رق��م  حتت  عجمان 
احمد  �صاهد  ال�صيد:  الم���ارات  اجلن�صية:  احلمادي  ن�صب  كرميي  علي  ال�صيد:يو�صف 
بعجمان  العدل  الكاتب  ب��ان  معلوما  ليكن  باك�صتان   اجلن�صية:  احمد  حميد  ���ص��ودرى 
�صيقوم بالت�صديق على التوقيعيات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني 

من تاريخ ن�صر هذا العان.   
الكاتب العدل   

دائرة التنمية القت�ضادية- بعجمان

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     

  اعالن بالن�ضر
رقم املرجع :2015/1213    

وال�صيدة:  اجلن�صية  مغربية  ج��ان  عاتقة  ال�صيدة/  من  كل  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
�صافية بن ابراهيم  مغربية اجلن�صية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة 
)100%( وذلك اىل ال�صيد: بريييا بانو حممد عثمان هندية اجلن�صية وذلك يف الرخ�صة 
ال�صكل  تغيري  مت    .)558431( رق��م  جت��اري��ة  رخ�صة  لل�صيدات  ال��ن��دى  �صالون  التجارية 
القانوين من �صراكة اعمال بوكيل خدمات اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات  وعما بن�ص 
احكام املادة )14( الفقرة )5( من القانوين الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب 
العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك تقدمي طلب 

لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
  الكاتب العدل 
دار الق�ضاء ال�ضارقة

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     

  اعالن بالن�ضر
رقم املرجع :2015/1226    

هندي  بوليكاتارا  �صومان  لوليكاتارا  ان��وب  ال�صيد/  من  كا  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
فيات  ال�صيد:  اىل   )%50( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية 
للحدادة  ك��ريل  ور�صة   : با�صم   )545411( رق��م  رخ�صة  اجلن�صية  هندي  �صندرا،  كري�صنان 
بوكيل  فردية  موؤ�ص�صة  اىل  مهنية  اعمال  �صركة  من  القانوين  ال�صكل  تغيري  مت  واللحام 
خدمات- تعديات اخرى:  وعما بن�ص   املادة )14( الفقرة )5( من القانوين الحتادي 
للعلم وانه  ن�صر هذا الع��ان  اقت�صى  العدل.  فقد  الكاتب  �صان  ل�صنة 2013 يف  رقم )4( 
�صوف يتم الت�صديق على الج��راء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن 
ل��دي��ه اي اع��رتا���ص ح��ي��ال ذل��ك ت��ق��دمي طلب ل��دى مكتب ال��ك��ات��ب ال��ع��دل امل��ذك��ور لتباع 

الجراءات القانونية.
  الكاتب العدل 
دار الق�ضاء ال�ضارقة

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     

  اعالن بالن�ضر
رقم املرجع :2015/1232    

الربغوثي  م�صطفى  عاي�ص  ج��ودت  حممد  ال�صيد/  من  كا  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
اماراتي اجلن�صية وال�صيد: ماجد حلمي منيب عرمو�ص اردين اجلن�صية يرغبان يف البيع 
مبوجب  ال�صحي(  الطاقة  ك��وخ  )ن��ادي  يف   )%100( البالغة  ح�صتهم  كامل  عن  والتنازل 
رخ�صة رقم )559077( وذلك اىل ال�صيدة: �صمه يو�صف ح�صني املهريي اماراتية اجلن�صية- 
تعديات اخرى: مت تغيري ال�صكل القانوين من �صراكة اعمال اىل موؤ�ص�صة فردية.   وعما 
بن�ص   املادة )14( الفقرة )5( من القانوين الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب 
العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك تقدمي طلب 

لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
  الكاتب العدل 
دار الق�ضاء ال�ضارقة

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
  اعالن بالن�ضر

رقم املرجع :2015/1230    
 ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ خالد مطر �صامل �صامل املهريي- اماراتي اجلن�صية يرغب بالتنازل  
وبيع كامل ح�صته البالغة 51% ح�صة اىل ال�صيد: �صعيد مطر �صامل �صامل املهريي اماراتي اجلن�صية. 
 %10 عدد  عن  بالتنازل  اجلن�صية  هندي  �صليمان-  كوتي  الدين  مهي  تودميال  ال�صيد:  ويرغب  كما 
ح�صه من ح�صته البالغة )49%( اىل ال�صيد: �صيفاناندام جايارامان جايارامان - هندي اجلن�صية يف 
الرخ�صة التجارية: ال�صفر ملقاولت �صيانة الطرق- ذ م م ترخي�ص رقم )522624(.   وعما بن�ص   
العدل.  فقد  الكاتب  �صان  ل�صنة 2013 يف  القانوين الحت��ادي رقم )4(  الفقرة )5( من  امل��ادة )14( 
اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من 
تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور 

لتباع الجراءات القانونية.
  الكاتب العدل 
دار الق�ضاء ال�ضارقة

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     

  اعالن بالن�ضر
رقم املرجع :2015/1229    

 ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ كمال ح�صني اوىل مياه - بنغادي�صي اجلن�صية 
دبي  ق�صر  التجارية:  الرتخي�ص  يف  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
كري�صنان  �صاندران  �صتي�ص  لل�صيد:  وذل��ك   537020 جت��اري  ترخي�ص  للعبايات-0 
�صانتا- هندي اجلن�صية حيث مت تنازل �صاحب الرخ�صة.      وعما بن�ص   املادة 
الكاتب  �صان  يف   2013 ل�صنة   )4( رق��م  الحت���ادي  القانوين  من   )5( الفقرة   )14(
العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
  الكاتب العدل 
دار الق�ضاء ال�ضارقة

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     

  اعـــــــــالن  
رقم املرجع :2015/1228    

 ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ امام بخ�ص حمب علي- افغان�صتاين اجلن�صية ويحمل 
جواز �صفر رقم )OA450349( حيث انه يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته 
البالغة )49%( يف الرخ�صة امل�صماه ) التي�صري لتجارة قطع غيار ال�صيارات  امل�صتعملة ذ م 
اجلن�صية  افغان�صتانية  لل�صيدة: كربا عبداحل�صني-  وذلك   )509421( برقم  واملرخ�صة  م( 
من   )5( فقرة   )14( امل���ادة  لن�ص  وعما   )OR1237686( رق��م  �صفر  ج��واز  وحتمل 
ن�صر هذا  اقت�صى  العدل.  فقد  الكاتب  �صان  ل�صنة 2013 يف  القانوين الحت��ادي رقم )4( 
العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ 

هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك.
  الكاتب العدل بال�ضارقة

دار الق�ضاء ال�ضارقة 

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات - مكتب ال�ضارقة

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
  اعالن بالن�ضر

رقم املرجع :2015/1234    
احلمادي  اح��م��د  اب��راه��ي��م  ع��ب��داهلل  ح�صني  ال�صيد/  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
المارات اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  يف/�صالون 
القليعة للحاقة ترخي�ص جتاري 709294 وذلك لل�صيد: عبداهلل عمر عبدالرب 
الكثريي اجلن�صية المارات اجلن�صية.      وعما بن�ص   املادة )14( الفقرة )5( من 
القانوين الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل.  فقد اقت�صى ن�صر 
هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب 

الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
  الكاتب العدل 
دار الق�ضاء ال�ضارقة

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد  11446 بتاريخ   2015/6/27     
 يف النزاع رقم 2014/395 تعيني خربة جتاري  

اىل املتنازع �صدها: دبي واير ) م  م -ح(
مبا ان املتنازعة: م�صنع المارات للباليت �ص ذم م قد اقامت �صدكم النزاع امل�صار 
اليها اعاه وحكمت حماكم دبي البتدائية املوقرة بتعيني اخلبري احل�صابي 
�صاحب الدور للنظر يف امر الدعوى يتوجب عليكم مراجعة مكتب اخلبري 
على العنوان التايل: ) دبي- ديرة- �صارع املطينة بناية رقم )71( بلوك A الدور 
الول - مكتب رقم )12( البناية التي تلي �صوبرماركت هابي لند- يف اجلهة 
التي بها فندق �صرياتون ديرة- هاتف رقم 2732072-04 فاك�ص رقم 2728968-

04 وذلك خال ا�صبوع من تاريخ العان لتقدمي مالديكم من م�صتندات.
اخلبري املحا�ضبي: عبداهلل حممد حيدر

اعالن اجتماع خربة 

العدد  11446 بتاريخ   2015/6/27     
 يف الق�ضية رقم: 2014/4902 جتاري جزئي

املدعى : بنك را�ص اخليمة الوطني- املدعى عليهما: �صركة اين التجارية ذ م 
م- فادكوت حممد كونهي

لقد تقرر عقد جل�صة اخلربة امل�صرفية الول يف الدعوى اعاه يوم الربعاء 
لتدقيق  املقطري  مبكتبنا  وذلك  ظهرا  الواحدة  ال�صاعة   2015/7/1 املوافق 
احل�صابات- الكائن مبنطقة بر دبي- �صارع خالد بن الوليد- مقابل خارجية 
 04/3852552 رقم  هاتف   408 رقم   مكتب  )اأ(  بلوك  هم�صة  المارات-بناية 
وفاك�ص رقم 3852556-04 �ص ب 95642 دبي لذا يرجى منكم احل�صور او من 
املذكور اعاه مع اح�صار كافة دفوعكم وم�صتنداتكم  وما  املوعد  ميثلكم يف 

ترونه منا�صبا لتي�صري اعمال اخلربة. 
اخلبري املحا�ضبي: احمد حممد علي مقطري العامري    

 دعوة حل�ضور اجتماع اخلربة
امل�ضرفية الول

العدد  11446 بتاريخ   2015/6/27     
 يف الدعوى رقم 2015/346 جتاري كلي

املدعية: دار التمويل �ص م ع
 املدعى عليها: ميثاء �صامل بال مبارك املهريي 

بال�صارة اىل الكتاب ال�صادر عن حمكمة دبي البتدائية ب�صاأن تكليفنا بتنفيذ 
مهمة اخلربة امل�صرفية يف الدعوى املذكورة اعاه يرجى العلم بانه تقرر عقد 
اجتماع خربة م�صرتك مع طريف الدعوى يوم الربعاء املوافق 2015/7/8 يف 
متام ال�صاعة 11.00 �صباحا وذلك مبقر اخلربة الكائن ببناية الحتاد )وزارة 
الطاقة( خلف �صتي �صنرت ديرة دبي- الطابق التا�صع- مكتب رقم 902 لذا يرجى 
ح�صورك كل طرف او من ميثله قانونا وذلك لاطاع على ا�صول امل�صتندات 

الثبوتية التي بحوزته.
اخلبري املنتدب: عبداهلل فايز ال�ضام�ضي

اعالن بالن�ضر

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
      اعادة اعالن بالن�ضر             

   يف  الدعوى 2015/2074 عمايل جزئي                                   
اىل املدعي عليه/1- مطعم �صحر درب��ار �ص ذم م جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�صوعها  اق��ام عليك  امل��دع��ى: حممد جى حبيب غ��ل  قد 
درهم(   800( مببلغ  ع���ودة  وت���ذك���رة   )  12666( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى )2015/205032/عمايل جزئي( وحددت لها 
جل�صة يوم الثنني املوافق 2015/7/6 ال�صاعة 8.30 �ص مبكتب القا�صي لذا فانت 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�ضم الق�ضايا العمالية                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     

 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�ضر
                        اىل املدعي عليه/مقاولت با�صعد- �ص ذم م    جمهول حمل القامة نعلنكم 
باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�صة يوم 

الربعاء  2015/7/15 ال�صاعة 9:30 �صباحاً 

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�صور  مكلفون  فانتم  لذا 
وامل�صاريف  الر�صوم  اىل  بال�صافة  الق��ل  على  اي��ام  بثاث  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

واحلكم م�صمول املعجل با كفالة .
ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
2015/2858 عمايل جزئي
2015/2861 عمايل جزئي 
2015/2862 عمايل جزئي

م
1
2
3

ا�صم املدعي
   �صوكت علي حممد اكرم
�صاجان كومار ابندا بال

�صيفباران  �صينغ كرابا�صانكار
 يادواف ياداف

مبلغ املطالبة
19825 درهم + تذكرة العودة
20129 درهم + تذكرة العودة
25750 درهم + تذكرة العودة

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 1935 /2015   

 املنذر /مراد ال�صهمي - بوكالة املحامي: منذر احلمادى
املنذر اليه: عمرو ال�صيد النبوى املر�صى ) جمهول حمل القامة(

وينذره  اليه  املخطر  العدىل يخطر  الخطار  هذا  املخطر ومبوجب  ان  حيث 
 )073323( رق��م  ال�صيك  قيمة  دره���م(   84.000( وق���دره  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرورة 
ام القيوين والتعوي�ص عن ال�صرار  وامل�صحوب على بنك دبي ال�صامى فرع 
يف  لتتجاوز  زمنية  م��دة  خ��ال  وذل��ك  باملخطر  حلقت  التي  واملعنوية  امل��ادي��ة 
اق�صاها خم�صة ايام من تاريخ هذا الخطار العديل وال فانه �صن�صطر ا�صفا اىل 

اللجوء لباب التقا�صي من اجل حت�صيل قيمة ال�صيك حمل الخطار العدىل.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     

انذار عديل بالن�ضر
   رقم 1928 /2015   

 املنذر /بنك ابوظبي التجاري بوكالة املحامي عبداهلل خمي�ص الناخي
املنذر اليها: �صيلفيا مانويا ت�صتا-ايطالية اجلن�صية) جمهولة حمل القامة(

�صداد مبلغ وقدره )3.842.470.59 درهم )ثاثة  اليها بوجوب  للمنذر  املنذر  يتوجه 
وخم�صون  وت�صعة  دره��م  و�صبعون  واربعمائة  الف  واربعون  واثنان  وثمامنائة  ومليون 
ليمي�صتون  بناية     13.C.1 رق��م    الوحدة  ت�صجيل  باجراءات  التعجيل  فل�ص( و/او 
�صواء  الر�صمية  اجل��ه��ات  عند  البنك  با�صم   )limestone- house ال�صكنية) 
بنف�صك او ا�صدار وكالة قانونية م�صدقة اىل �صخ�ص اخر ينوب عنك وذلك خال 5 
ايام من تاريخ اعانكم بالنذار ويف حالة امتناعكم فان البنك �صوف ي�صطر اىل انهاء 
التفاقية وا�صتعادة املبلغ غري املدفوع بالجراءات القانونية مع حتميلكم التعوي�صات 

والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     

             مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر         
   يف  الدعوى 2015/797 جتاري جزئي                    

اىل املدعى عليه /1-بات�صي كولينز  جمهول حمل القامة مبا ان املدعى: 
ح�صني علي ح�صني لوتاه   وميثله: خديجة �صليمان عبيد اخلنبويل قد 
اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره 
)95.000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
ي��وم الربعاء  ال��ت��ام   وح���ددت لها جل�صة  ال�����ص��داد  املطالبة وحتى  ت��اري��خ 
املوافق 2015/7/1 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة ch1.B.6 لذا فانت مكلف 
باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. . 
رئي�ض ال�ضعبة                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 1146 بتاريخ 2015/6/27   

تنويه
بال�صارة اىل العان ال�صادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 11441 بتاريخ 2015/6/21 بخ�صو�ص 

الرخ�صة التجارية ) CN-1161411( بال�صم التجاري/رقي التميز لل�صيانة العامة- ذم م
 تنوه دائرة التنمية القت�صادية بانه ورد خطاأ يف العان امل�صار اليه اعاه ومل تذكر التعديات التالية:

- ا�صافة /حممد �صالح نا�صر علي املن�صوري 51% وال�صحيح %100
-حذف/ �صهري رم�صان احمد .م�صرية

-تعديل ال�صكل القانوين من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة.
-تعديل ال�صم التجاري اىل/رقي التميز لل�صيانة العامة

-بال�صافة اىل التعديات الواردة يف العان ال�صابق.
القت�صادية خال  التنمية  دائرة  العان مراجعة  العرتا�ص على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقو ق او دعوى بعد 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2015/1210 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- مو�صى زمياين  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ جي تي ا�ص لتاجري ال�صيارات ) �ص ذم م( وميثله: فتوح يو�صف 
حممد ح�صني الن�صار قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )91506 درهم( اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة   خزينة  او 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العان. 
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويلعربي ودويل
مهاجمة قاعدة لالإحتاد االفريقي جنوبي مقدي�سو 

•• مقدي�صو-رويرتز:

ب��ا���ص��م ح���رك���ة ال�صباب  ق����ال م�������ص���وؤول���ون ع�����ص��ك��ري��ون وم��ت��ح��دث 
مع  ال��ن��ار  اط��اق  تبادلوا  احل��رك��ة  م��ن  م�صلحني  اإن  ال�صومالية 
جنود الحتاد الفريقي بعد ان اقتحموا ب�صيارة ملغومة قاعدتهم 

جنوبي العا�صمة مقدي�صو فجر اأم�ص اجلمعة.
جنوبي  كيلومرتا   130 نحو  بعد  على  ليجو  يف  الهجوم  ووق��ع 

مقدي�صو بينما جتمع بع�ص ال�صكان لداء �صاة الفجر.
ل��اط��اح��ة بحكومة  يقاتلون  ال��ذي��ن  امل��ت�����ص��ددون  ي�صن  م��ا  وع���ادة 
م��ق��دي�����ص��و امل��دع��وم��ة م��ن ال��غ��رب ه��ج��م��ات يف رم�����ص��ان مم��ا دفع 
هجمات  عدة  وقعت  هذا  ومع  اأمنية.  تعزيزات  لن�صر  بامل�صوؤولني 

منذ بدء رم�صان هذا العام.

وقال الرائد نور اأولو لرويرتز اندفعت �صيارة ملغومة ايل قاعدة 
ت��ب��ادل كثيف لطاق  الحت���اد الف��ري��ق��ي يف ليجو واأع��ق��ب ه��ذا 

النار.
النار  الفريقي  الحت���اد  ق��وات  فتحت  البداية  يف  قائا  وا���ص��اف 
اىل  طريقها  �صقت  ال�صيارة  لكن  امل�صرعة.  امللغومة  ال�صيارة  على 

الداخل.
وقالت قوة حفظ ال�صام التابعة لاحتاد الأفريقي اأمي�صوم على 
ليجو  قاعدة  يف  م�صتمرا  هجوما  هناك  اأن  اأمي�صوم  توؤكد  تويرت 

بال�صومال بداأ هذا ال�صباح.
وقال عبد القادر حممد �صيدي حاكم منطقة �صبيلي ال�صفلى حيث 
تقع ليجو على طريق رئي�صي يربط بني مقدي�صو ومدينة بيدوا 

اإن القتال ل يزال م�صتمرا بعد ثاث �صاعات من بدء الهجوم.

البوروندية  ال��ق��وات  ب��ني  العنيف ج��اري��ا  ال��ق��ت��ال  م���ازال  واأ���ص��اف 
وال�صباب يف قاعدة بوروندي يف بلدة ليجو ... من ال�صابق لوانه 

معرفة حجم اخل�صائر يف الرواح.
وت�صمل قوة حفظ ال�صام الأفريقية قوات من بوروندي وكينيا 

واوغندا.
وقال ال�صيخ عبد العزيز اأبو م�صعب املتحدث با�صم حركة ال�صباب 
املتحالفة مع القاعدة اإن املهاجمني اندفعوا بال�صيارة اىل القاعدة 

وان قتال عنيفا يدور داخلها.
واأ�صاف اأن مقاتلي ال�صباب قتلوا 35 جنديا. وداأبت احلركة على 

اإعان اأعداد للقتلى اأعلى بكثري من تقديرات امل�صوؤولني.
لاحتاد  تابعة  قافلة  ال�صباب  حركة  هاجمت  املا�صي  والأ���ص��ب��وع 

الأفريقي تقل جنودا من اثيوبيا على نف�ص الطريق.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

اإرهابي  نّفذه  اإرهابي  هجوم  اأ�صفر 
�صقوط  ع��ن  ب�صو�صة  ب��ن��زل  واح���د 
اأغلبهم  جريحا  و36  قتيا   28
من ال�صياح الجانب من جن�صيات 
الق�صاء  ومت  وب��ري��ط��ان��ي��ة  اأمل��ان��ي��ة 
العملية  م��ن��ّف��ذ  الإره�����اب�����ي  ع��ل��ى 

•• ال�صكا-رويرتز:
طائرة  اإن  ط�����ريان  ���ص��رك��ة  ق���ال���ت 
ب�صفينة  ملحقة  لها  تابعة  رحات 
ركاب يف خط بني هولندا والوليات 
ال�صكا  ولي��ة  يف  حتطمت  املتحدة 
الذين  ال��ت�����ص��ع��ة  واإن  الأم��ري��ك��ي��ة 
يف  حتفهم  لقوا  متنها  على  ك��ان��وا 

احلادث.

•• القاهرة –وكاالت:

ريا�ص  اليمني  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د 
ُعمانية  م��ب��ادرة  وج���ود  ع��دم  يا�صني 
حلل الأزمة يف باده، م�صريا اإىل اأنه 
موؤمتر  لتنظيم  حاجة  هناك  لي�صت 
جديد يف جنيف بعد ف�صل م�صاورات 

ال�صبوع املا�صي .
اأجرته معه �صحيفة  وق��ال يف ح��وار 

وحجز �صاح كا�صينكوف ، ح�صب 
ب��ا���ص��م وزارة  امل���ت���ح���دث  اأك������ده  م���ا 
علي  حممد  التون�صية  ال��داخ��ل��ي��ة 
اأن  اأمنية  العروي. وذكرت م�صادر 
هذه  بتنفيذ  قاما  اثنني  اإرهابيني 
الق�صاء عليه  اأحدهما مت  العملية 
فيما تتم ماحقة الثاين. وذكرت 
امربيال  اأن فندق  م�صادر مطلعة 

بروميك  ط����ريان  ���ص��رك��ة  وق���ال���ت 
وثمانية  ال��ط��ي��ار  اإن  ب��ي��ان  يف  اي���ر 
ركاب قتلوا حني حتطمت الطائرة 
منطقة  يف  ج���وي���ة  رح���ل���ة  خ�����ال 
مي�صتي فجوردي�ص يف جنوب �صرق 
ال�صكا . وقال ماركو�ص �صي�صمو�ص 
لي�ص  اي��ر  ب��روم��ي��ك  �صركة  رئي�ص 
ع��ن��دي م���ا اأق���ول���ه ل��ي��خ��ف��ف الأمل 

ال�����ص��رق الأو����ص���ط ن�����ص��رت��ه ام�����ص اإن 
امل�صوؤول  ال��وزي��ر  ع��ل��وي،  ب��ن  يو�صف 
العماين  اخل���ارج���ي���ة  ال�������ص���وؤون  ع���ن 
اأنه ل  اأكد لنا خال لقائه بالكويت 
توجد مبادرة عمانية يف �صاأن اليمن، 
و�صحيا  اإن�صانيا  تعاونا  هناك  لكن 
ترحيبه  يا�صني عن  . وعرب  واإغاثيا 
اجلانب  ه��ذا  يف  العمانية  ب��اجل��ه��ود 

الإن�صاين.

ال��دول��ي��ة لإيجاد  الأط������راف  ج��م��ي��ع 
2216، حيث  اآلية تنفيذية للقرار 
عالية،  بن�صبة  ول��و  ال��ق��رار  اإن جن��اح 
والأمم  الأمم��ي  للمبعوث  هو جن��اح 
ال��وف��د ملتزم  اأن  واأو����ص���ح  امل��ت��ح��دة. 
الأممية  ال���دع���وة  ج����اء يف  م���ا  وف����ق 
يف  تغيري  اأي  اإن  ح��ي��ث  ج��ن��ي��ف،  اإىل 
الداخل  ع��ودت��ن��ا يف  ي�����ص��ت��ل��زم  ذل����ك، 
لإعادة النقا�ص مع القيادة ال�صيا�صية 

ظهر  ا�صتهدافه  مت  ال��ذي  مرحبا 
اإىل  ت��ع��ود ملكيته  اأم�����ص اجل��م��ع��ة، 
نداء  حركة  عن  بالربملان  النائبة 
تون�ص زه��رة اإدري�����ص. واأف���ادت ذات 
اإرهابي  العملية  منفذ  اأن  امل�صادر 
النزل عن طريق  اإىل  واح��د ت�صلل 
ال�صاطئ وفتح وابا من النار على 

النزلء.

و�صعور الفقد لدينا ول �صعور من 
فقدوا اأحباءهم.

من  اأي  ه���وي���ة  ع����ن  ي��ك�����ص��ف  ومل 
�صحايا حادث حتطم الطائرة ذات 
امل��ح��رك ال��واح��د اىل ح��ني اخطار 

ذويهم.
وكانت �صفينة الركاب و�صرتدام قد 

غادرت �صياتل يوم ال�صبت املا�صي.

اأخ����رى،  ن��اح��ي��ة  م���ن  ي��ا���ص��ني،  وراأى 
لتنظيم موؤمتر  اأن��ه ل توجد حاجة 
جديد يف جنيف بعد ف�صل امل�صاورات 

التي جرت الأ�صبوع املا�صي.
اأن  اليمني  اخلارجية  وزي��ر  وا�صاف 
املوؤمتر  ف�صل  بعد  املقبلة  اخلطوات 
الت�صاوري اليمني اليمني يف جنيف، 
ي��ك��ون ه��ن��اك ج��ه��د م�صرتك  اأن  ه��و 
م��ع امل��ب��ع��وث الأمم����ي ب��ال��ت��ع��اون مع 

الريا�ص،  يف  الأخ������رى  والأط�������راف 
فيما اأكد اأن عدم التزام النقابيني 
باأي اتفاق لتنفيذ القرارات الأممية، 
والدول  املتحدة  الأمم  ق��درة  وع��دم 
فكيف  عليهم،  ال��ت��اأث��ري  يف  ال��راع��ي��ة 
اأن تثق بالتزامها  اليمنية  للحكومة 
ب����اأي ات��ف��اق��ي��ة ي��ت��م ال��ت��وق��ي��ع عليها 
م�صتقبا مع احلوثيني، وكيف ميكن 

التعويل على الطرف الدويل.

تقول  ع����ي����ان  �����ص����ه����ود  وح���������ص����ب  
الإرهابي  الهجوم  عملية  تفا�صيل 
مظلة  حمل  اإره��اب��ي  عن�صر  تعّمد 
والقرتاب  احلجم  كبرية  �صم�صية 
من ال�صياح املوجودين على �صاطئ 
ق���ام بفتح املظلة  ث���ّم  ال��ب��ح��ر وم���ن 
املتمثل  ال���ن���اري  ال�����ص��اح  و���ص��ح��ب 
عملية  يف  وب�����داأ  ك��ا���ص��ن��ي��ك��وف  يف 

اإطاق النار ع�صوائّيا وا�صتهدافهم 
مبا�صرة ما اأ�صفر عن مقتل وجرح 
تتم  اأن  ق��ب��ل  الأ����ص���خ���ا����ص  ع���دي���د 

ت�صفيته من قبل قوات الأمن.
ويبدو اأن ارتفاع عدد القتلى يعود 
ال�صياح  من  كبري  عدد  تواجد  اإىل 
لفندقني  ال��ت��اب��ع  ال�����ص��اط��ئ  ع��ل��ى 
�صاح  ول���ص��ت��ع��م��ال  م��ت��ا���ص��ق��ني 

كا�صينكوف ذي الطلقات املتعددة. 
وياأتي هذا الهجوم اإثر مقتل 21 

���ص��ائ��ح��ا اأج��ن��ب��ي��ا يف م��ت��ح��ف ب���اردو 
املا�صي  م��ار���ص   18 يف  بالعا�صمة 

اثنني يف عملية  على يد م�صلَحني 
تبناها تنظيم داع�ص لحقا.

عملية اإرهابية يف فندق مبدينة �ضو�ضة التون�ضية

مقتل 28 �سائحا اأجنبيا وع�سرات اجلرحى واحل�سيلة مر�سحة لالرتفاع
 اأغلب ال�سحايا من ال�سياح االأجانب من جن�سيات اأملانية وانكليزية

وزير اخلارجية اليمني: وفد احلوثيني و�سالح كانوا من�سقنيمقتل 9 بتحطم طائرة يف اال�سكا االأمريكية 

عملية نقل ال�ضحايا وامل�ضابني من �ضاطئ اجلرمية م�ضرع االرهابي مرتكب العمليةاحد �ضحايا املجزرة من االجانب

م�ضرح اجلرمية

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجـارية
العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

      اعالن ح�ضور مدعي عليه بالن�ضر    
يف الدعوى رقم 02014572015/ �ضكني    

 اىل املدعى عليه: كون�صول للخدمات الفنية �ص ذم م- وجيا �صندرا مو�صي�ص بونايان
 مبا ان املدعي: �صركة البتيل العقارية ذ م م- املمثل القانوين ل�صركة اجنازات للتنمية 

العقارية �صركة م�صاهمة كويتيه 
الزامكم  املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  الدعوى 02014572015/���ص��ك��ن��ي  اق��ام �صدكم  قد 

بالتايل: 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى.

من  للفرتة  اي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  امل��دع��ى  ب��ذم��ة  تر�صد  ان��ه  م��ال��ي��ة-  مطالبة 
2011/6/1 حتى 2012/5/31 ورغم اخطاره يف 2013/5/30 ميتنع عن ال�صداد.

املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  بجل�صة  للح�صور  الن�صر  اع��ان��ك��م  الق�صائية  اللجنة  وق���ررت   
2015/6/29 ال�صاعة 1.30م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة البتدائية 
واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات اليجارية لنظر الدعوى، وقد امر بتق�صري مدة 
امل�صافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�صر. فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونا 
اجلل�صات يف  انعقاد  يرجى مراعاة مواعيد  وم�صتندات..  دف��اع  لديكم من  ما  وتقدمي 
�صهر رم�صان حيث �صتنعقد اللجان البتدائية يف متام ال�صاعة الواحة والن�صف ظهرا. 

يتم ا�صدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اي ختم او توقيع.

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11446 بتاريخ 2015/6/27     
      اعالن ح�ضور مدعي عليه بالن�ضر    

يف الدعوى رقم 02029302015/ جتاري    
 اىل املدعى عليه: �صركة ماكرو �صرتك�صر ) �ص ذم م(

 مبا ان املدعي: حممد عبداهلل حممد ال�صرياوي- وثاين عبداهلل حممد ال�صرياوي 
قد اقام �صدكم الدعوى 02029302015/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل: 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى.
اخاء عقار- انه اجر للمدعى عليه املاجور بق�صد ا�صتخدامة يف ن�صاط جتاري ورغم هذا تركة 

دون ا�صغال ودون �صبب م�صروع ملدة ) �صنه( ورغم اخطاره يف 2014/12/31 مل ي�صحح و�صعه.
 2014/7/29 من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعى  بذمة  تر�صد  انه  مالية-  مطالبة 

وحتى 2015/6/1 ورغم اخطاره يف 2015/3/11 ميتنع عن ال�صداد.
 2015/7/8 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  بجل�صة  للح�صور  الن�صر  اعانكم  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت   
ال�صاعة 1.30م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة الثانية( بالدائرة البتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�ص املنازعات اليجارية لنظر الدعوى، وقد امر بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثاثة ايام من تاريخ 
دف��اع وم�صتندات..  لديكم من  ما  قانونا وتقدمي  او من ميثلك  باحل�صور  فانت مكلف  الن�صر. 
يف  البتدائية  اللجان  �صتنعقد  حيث  رم�صان  �صهر  يف  اجلل�صات  انعقاد  مواعيد  مراعاة  يرجى 
اي ختم  تتطلب  الكرتونيا ول  الوثيقة  ا�صدار هذه  يتم  والن�صف ظهرا.  الواحة  ال�صاعة  متام 

او توقيع.

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : 77316                 
با�ص��م :  ناراي انرتتريد كو. ليمتد

وعنوانه:  220/4  موو 4 ، باكريت �صب-دي�صرتيكت – بكريت دي�صرتيكت ، نونثابوري 11120 - تاياند
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

حقائب اأدوات الزينة ، حمافظ ادوات الزينة ، حقائب م�صتح�صرات التجميل )غري املعباأة(،  حقائب التجميل 
التي تباع فارغة ، حمافظ لأحمر ال�صفاه ، حمافظ اأحمر ال�صفاه التي تباع فارغة ، حقائب حلفظ الأحذية 
، حقائب حلفظ الأحذية لأغرا�ص ال�صفر ، حقائب الأخفاف ، حقائب حلفظ الأخفاف تباع فارغة ، حقائب 
 ، املجوهرات  حلفظ  جلدية  لفات   ، املجوهرات  حلفظ  ، حقائب  املاب�ص  حلفظ  ، حقائب  القم�صان  حلفظ 
حقائب الت�صوق ، حقائب ال�صفر ، حامل للحقائب ، حامل حلقائب ال�صفر ، حقائب الظهر ، حمافظ لأدوات 
التجميل ، حامات مفاتيح ، حامات مفاتيح م�صنوعة من اجللد ، حامات مفاتيح من اجللد املقلد ، علب 
املفايح ، حقائب الغ�صيل ، حمافظ ادوات التجميل)غري املعباأة وغري امل�صنوعة من املعادن الثمينة( ، حقائب 
الكتف ، جرابات ، اجلرابات التي تقفل بخيط لل�صحب ، احلقائب التي ت�صنع بالكامل او جزئياً من الأقم�صة 

الواق�عة بالفئة: 18
وامل�صجلة حتت رقم :      )77668(    بتاريخ : 2006/11/20

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2016/ 2 /4

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 

املودعة حتت رقم :       71818
ا�ص��م مالك العامة :  غا�صفني �صى .ايه .

عنوانه:  املنطقة ال�صناعية اآى اآى بى ، كاريرا 1 بى ، بار�صيا 5 بى ، باركي�صيمتو ا�صتادو لرا ، فينزويا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الب�صاتني  وفاحة  والزراعة  ال�صم�صى  والت�صوير  والعلوم  ال�صناعة  فى  امل�صتعملة  الكيميائية  املنتجات 
احلريق  لطفاء  املركبة  – املواد  – الأ�صمدة  اخلام  – اللدائن  اخلام  ال�صناعى  – الراتنج  الأحراج  وزراعة 
الكيميائية حلفظ الأغذية – مواد الدباغة – املواد الا�صقة  – املواد  املعادن  وحلام  �صقى  – م�صتح�صرات 

امل�صتعملة فى ال�صناعة خا�صة ال�صيليكا امل�صتخدمة يف ال�صناعات الغذائية .
الواق�عة بالفئة: 1

وامل�صجلة حتت رقم :      )  80171(    بتاريخ : 2007/3/8
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   

2015/7/30
اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم :  69325                              بتاريخ :     01  /  05 /  2005م
با�ص��م :  ما�صرتو �صوي�صي هولدجن )ات�ص. كيه( ليمتد

عنوانه:   1901 جاردن هاو�ص ، كنوت رود �صنرتال هوجن كوجن …
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

امل�صروبات املكونة ا�صا�صاً من الكوكا. 
الواق�عة بالفئة: 30

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :
2015/5/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : 69323                               بتاريخ :     01  /  05 /  2005م
با�ص��م :  ما�صرتو �صوي�صي هولدجن )ات�ص. كيه( ليمتد

عنوانه:   1901 جاردن هاو�ص ، كنوت رود �صنرتال هوجن كوجن …
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�صكولته ، احللويات وحتديداً  الكاكاو وامل�صتح�صرات املكونة من احلبوب ، اخلبز ، املعجنات ، 
البا�صتا واحللويات ، اخلمرية ، الباكنج باودر . 

الواق�عة بالفئة: 30
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :

2015/5/1
اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة بالرقم : 74727         
با�ص��م: زهيجيانغ ريفني وفو اأير توول�ص كو.ليمتد

وعنوانه:  نان�صانزها اند�صرتيال زون ، �صينغبى ، وينلينغ ، زهيجيانغ ، ال�صني
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

ماكينات الر�ص امل�صتعملة للتلميع ، ماكينات الر�ص لو�صع اللوان ، ماكينات اللف ، ماكينات  التغليف ، املاكينات 
اللكرتوكيميائية امل�صتعملة فى ال�صناعات  الكيميائية ، ماكينات معاجلة الطاء ، الأدوات التى مت�صك يدوياً 
- بخاف تلك التى ت�صغل يدوياً ، م�صد�صات ر�ص الرغوة الكهربائية ، الدوات التى تعمل بالهواء امل�صغوط ، 
فوا�صل الغاز ، م�صد�صات الر�ص امل�صتعملة لو�ص�ع اللوان ، م�صد�صات الر�ص امل�صتعملة للطاء ، تركيبات ازالة 
الغبار لاأغرا�ص التنظيفية ، املكان�ص الكهربائية ، الغ�صالت ذات ال�صغط العاىل ، ادوات التنظيف ، ماكينات 

واجهزة التنظيف )الكهربائية( ، م�صد�صات الزيت ذات ال�صغط العاىل ، جتهيزات غ�صيل ال�صيارات . 
الواق�عة بالفئة:      7

وامل�صجلة حتت رقم :      )63105(    بتاريخ : 2006/9/24
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   

2014/12/8
اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446
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اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : 69324                               بتاريخ :     01  /  05 /  2005م
با�ص��م :  ما�صرتو �صوي�صي هولدجن )ات�ص. كيه( ليمتد

عنوانه:   1901 جاردن هاو�ص ، كنوت رود �صنرتال هوجن كوجن …
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

البا�صتا   ، املعجنات   ، اخلبز   ، احلبوب  من  املكونة  وامل�صتح�صرات  الكاكاو  وحتديداً   احللويات   ، ال�صكولته 
واحللويات ، اخلمرية ، الباكنج باودر . 

الواق�عة بالفئة: 30
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :

2015/5/1
اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : 69237
با�ص��م: ت�صاينا نا�صونال برتوليم كوربوري�صن وبرتوت�صاينا كومباين ليمتد

وعنوانه:   ليوبوكانغ �صينغ دي�صرتيكت – بيكني و 16 انديلو دونغ�صني دي�صرتيكت – بيكني جمهورية ال�صني 
ال�صعبية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الغازات املجمدة لاأغرا�ص ال�صناعية ، الأحما�ص ، الأماح  لاأغرا�ص ال�صناعية ، الأحما�ص القائمة علي 
البنزين ، الثلني ، اجللي�صرين لاأغرا�ص ال�صناعية ، الهيدرازين ، الديهيد الفورميك لاأغرا�ص الكيميائية  
، الأماح الع�صوية ، ال�صيليولوز ، املواد الكيميائية امل�صافة ايل وقود املحركات ، ُم�صتِّتات البرتول ، الكربون 
 ، ط  املن�َصّّ الكربون   ، ، طني احلفر  امل�صافة ايل طني احلفر  الكيميائية  املواد   ، ال�صناعية  الأ�صود لاأغرا�ص 
املواد الكيميائية لاأغرا�ص ال�صناعية ، الراتينجات ال�صطناعية غري املعاجلة ، ال�صماد لا�صتعمال الزراع�ي 

، الا�صق لاأغرا�ص ال�صناعية ، مائع للفرامل ، م�صتح�صرات تلدين املعادن .
الواق�عة بالفئة:      1

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/4/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : 69239
با�ص��م: ت�صاينا نا�صونال برتوليم كوربوري�صن وبرتوت�صاينا كومباين ليمتد

وعنوانه:   ليوبوكانغ �صينغ دي�صرتيكت – بيكني و 16 انديلو دونغ�صني دي�صرتيكت – بيكني جمهورية ال�صني 
ال�صعبية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة احلفر )العائمة وغري العائمة ( ، ماكينات تكرير البرتول ، ماكينات ا�ص�تخراج وتكرير النفط ، الدوات 
بال�صناعات  الطني اخلا�ص  ، م�صخات  للنفط  امل�صتخدمة  اجهزة احلفر   ، البرتوكيميائية  للمواد  امل�صتعملة 
يف  امل�صتخدمة  والأدوات  املاكينات   ، املناجم  اأعمال  يف  امل�صتخدمة  املاكينات   ، ال�صطف  ماكينات   ، البرتولية 
الأدوات   ، الزفت  او  القار  �صناعة  ماكينات   ، والتعدين  اخلام  املعادن  تهيئة   ، اجليولوجية  ال�صتك�صافات 
اجهزة   ، احلفر  ماكينات   ، الكيميائية  لل�صناعات  الكهرومكنيكية  املاكينات   ، الكيميائية  لاأ�صمده  امل�صتعملة 
التغذية لغايات املحركات ، مثاقب احلفارات )جزء من املاكينات( ادوات انتاج ثاين اك�صيد الكربون ، امل�صخات 

)للماكينات( ال�صمامات )جزء من املاكينات( ، العنا�صر التي تعمل بالهواء امل�صغوط .
الواق�عة بالفئة:      7

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/4/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : 69243
با�ص��م: ت�صاينا نا�صونال برتوليم كوربوري�صن وبرتوت�صاينا كومباين ليمتد

وعنوانه:   ليوبوكانغ �صينغ دي�صرتيكت – بيكني و 16 انديلو دونغ�صني دي�صرتيكت – بيكني جمهورية ال�صني 
ال�صعبية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اآبار  اختبار   ، البيئة  بحماية  املتعلقة  ال�صت�صارات   ، الهند�صية  الر�صومات   ، التقنية  امل�صاريع  درا�صات  خدمات 
النفط ، البحوث التقنية ، اكت�صاف النفط ، البحاث اجليولوجية ، معامل اجلودة ، امل�صوحات اجليولوجية ، 
م�صوحات حقول النفط ، خدمات امل�صح ، التحليل الكيميائي ، خدمات الأبحاث والتنمية )لاآخرين( الك�صوف 
البحوث   ، النفط  حقول  با�صتغال  اخلا�ص  التحليل   ، اجلوفيه  املياه  ا�صتك�صافات  خدمات   ، اجليولوجية 

الكيميائية ، اختبار املواد ، اخلدمات الهند�صية ، ت�صميم برامج احلا�صوب .
الواق�عة بالفئة:      42

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/4/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : 69242
با�ص��م: ت�صاينا نا�صونال برتوليم كوربوري�صن وبرتوت�صاينا كومباين ليمتد

وعنوانه:   ليوبوكانغ �صينغ دي�صرتيكت – بيكني و 16 انديلو دونغ�صني دي�صرتيكت – بيكني جمهورية ال�صني 
ال�صعبية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
ت�صنيع الغايات ، �صبك املعادن ، طاء املعادن ، الطباعة ، معاجلة املياه ، اعداد ومعاجلة الوقود ، معاجلة 
املفاعات الكيميائية ، معاجلة النفط ، معاجلة التاأكل ، الطاء بالكهرباء ، معاجلة املعادن ، تنقية الهواء ، 

اعادة تدوير املخلفات والأو�صاخ ، خدمات التكرير ، انتاج الطاقة . 
الواق�عة بالفئة:      40

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/4/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم :      69240                                               
با�ص��م: ت�صاينا نا�صونال برتوليم كوربوري�صن وبرتوت�صاينا كومباين ليمتد

وعنوانه:   ليوبوكانغ �صينغ دي�صرتيكت – بيكني و 16 انديلو دونغ�صني دي�صرتيكت – بيكني جمهورية ال�صني 
ال�صعبية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اعمال الن�صاءات والبناء ، ر�صف الطرق ، ا�صتخراج املعادن ، حفر الآبار ، تركيب املاكينات ، اعمال ال�صيانه 
والت�صليح ، حمطات خدمة ال�صيارات ، بناء ال�صفن ، �صيانه وت�صليح حمركات املركبات ، ت�صحيم املركبات ، 
اعادة  ، خدمات  لل�صداأ  املقاوم  ، خدمات الطاء  ال�صيارات  اطارات  تلبي�ص  ، خدمات  بالوقود  املركبات  تزويد 

الطاء بالق�صدير .
الواق�عة بالفئة:      37

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/4/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : 69241
با�ص��م: ت�صاينا نا�صونال برتوليم كوربوري�صن وبرتوت�صاينا كومباين ليمتد

وعنوانه:   ليوبوكانغ �صينغ دي�صرتيكت – بيكني و 16 انديلو دونغ�صني دي�صرتيكت – بيكني جمهورية ال�صني 
ال�صعبية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات النقل عن طريق ال�صكة حديد ، خدمات النقل عن طريق العربات ، خدمات النقل عن طريق القوارب 
، خدمات النقل البحري ، خدمات تخزين ال�صلع ، خدمات تاأجري حاويات التخزين ، النقل عن طريق خط 

الأنابيب ، خدمات النقل ، خدمات التذويد باملياه ، خدمات حمطات الغاز امل�صال
الواق�عة بالفئة:      39

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/4/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم :      69238
با�ص��م: ت�صاينا نا�صونال برتوليم كوربوري�صن وبرتوت�صاينا كومباين ليمتد

وعنوانه:   ليوبوكانغ �صينغ دي�صرتيكت – بيكني و 16 انديلو دونغ�صني دي�صرتيكت – بيكني جمهورية ال�صني 
ال�صعبية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
 ، امل�ص�تحلبة  الزيوت   ، النفط  اثري   ، املازوت   ، ال�صناعية  النفط لاأغرا�ص  ، هام  املكرر(  او  ) اخلام  النفط 
البنزين ، زيت الديزيل ، غاز النفط ، ال�صحوم التي ت�صتخدم يف ال�صناعة ، املحروقات ، الكريو�صني ، الوقود ، 
املواد غري الكيميائية التي ت�صاف ايل وقود املحركات ، الغازات املجمدة )امل�صتعملة كوقود( ، ال�صموع ، زيوت 
، مواد  ، غاز الوقود  ، الزيوت التي ت�صتخدم يف ال�صناعة  ، �صحوم التزليق  ، مواد الت�صحيم  ُمّزالق   ، التزليق 

ال�صاءة  بجميع اأنواعها وفتائل ال�صاءة ، ال�صمع امل�صتخدم يف ال�صناعة ، م�صتح�صرات ازالة الأغربة .  
الواق�عة بالفئة:      4

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/4/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة بالرقم : 72725
ا�صم مالك العامة: دانة غاز )�ص. م.ع.(

عنوانه: �ص ب 2011 – ال�صارقة المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلدمات  وكل  الطاقة  انتاج   ، الكهرباء  انتاج   ، املنتجات  ومعاجلة  ت�صفية  خدمات   ، املواد  معاجلة  خدمات 
املذكورة يف حقل الغاز الطبيعي والنفط اخلام ومنتجات البرتول وتلك املتعلقة بالغاز وال�صتفادة من الغاز 

ومنتجات البرتوكيماويات.  
الواق�عة بالفئة   : 40

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/8/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة بالرقم : 72724
ا�صم مالك العامة: دانة غاز )�ص. م.ع.(

عنوانه: �ص ب 2011 – ال�صارقة المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات النقل ؛ خدمات حزم وتخزين الب�صائع ؛ ترتيبات ال�صفر ؛ توزيع الطاقة ؛ توزيع الكهرباء ؛ النقل 
بوا�صطة الأنابيب ؛ وكل اخلدمات املذكورة يف حقول الغاز الطبيعي والنفط اخلام ومنتجات البرتول وتلك 

املتعلقة بالغاز وال�صتفادة من الغاز ومنتجات البرتوكيماويات .
الواق�عة بالفئة   : 39

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/8/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة بالرقم : 72723
ا�صم مالك العامة: دانة غاز )�ص. م.ع.(

عنوانه: �ص ب 2011 – ال�صارقة المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

والت�صييد  وال�صيانة  النابيب  خطوط  وت�صييد  الأبار  حفر   ، الرتكيب  خدمات   ، ال�صاح   ، البناء  خدمات 
وخدمات ال�صيانة وال�صاح ، وكل اخلدمات املذكورة يف حقل الغاز الطبيعي والنفط اخلام ومنتجات البرتول 

وتلك املتعلقة بالغاز وال�صتفادة من الغاز ومنتجات البرتوكيماويات .  
الواق�عة بالفئة   : 37

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/8/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة بالرق�م : 68634
با�ص��م : بكني يوي �صينغ زهاي م�صلم فوود كو. ليمتد

عنوانهم: رقم 6 ، يونغواي ، ناندينغلو ، فينغتايكو ، بكني ، ال�صني  
قائمة املنتجات/اخلدمات

الفئة  والواقعة يف  املجمدة  الأطعمة  للتغذية  املعدة  وال�صحوم  الزيوت  الكرمية  اللحوم  وال�صان  البقر  حلوم 
رقم )29( 

وامل�صجلة حتت رقم :)    57333   (    
رقم الفئة: 29

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :
2015/4/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم :      69235
با�ص��م: ت�صاينا نا�صونال برتوليم كوربوري�صن وبرتوت�صاينا كومباين ليمتد

وعنوانه:   ليوبوكانغ �صينغ دي�صرتيكت – بيكني و 16 انديلو دونغ�صني دي�صرتيكت – بيكني جمهورية ال�صني 
ال�صعبية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
ت�صنيع الغايات ، �صبك املعادن ، طاء املعادن ، الطباعة ، معاجلة املياه ، اعداد ومعاجلة الوقود ، معاجلة 

املفاعات الكيميائية. 
الواق�عة بالفئة:      40

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/4/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : 69231
با�ص��م: ت�صاينا نا�صونال برتوليم كوربوري�صن وبرتوت�صاينا كومباين ليمتد

– بيكني  دي�صرتيكت  دونغ�صني  انديلو   16 و  – بيكني  دي�صرتيكت  �صينغ  ليوبوكانغ  وعنوانه:   
جمهورية ال�صني ال�صعبية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الزيوت   ، النفط  اثري   ، املازوت   ، ال�صناعية  لاأغرا�ص  النفط  ، هام  املكرر(  او  اخلام   ( النفط 
امل�ص�تحلبة ، البنزين ، زيت الديزيل ، غاز النفط ، ال�صحوم التي ت�صتخدم يف ال�صناعة ، املحروقات 
، الكريو�صني ، الوقود ، املواد غري الكيميائية التي ت�صاف ايل وقود املحركات ، الغازات املجمدة 
)امل�صتعملة كوقود( ، ال�صموع ، زيوت املحركات ، زيوت الرتطيب ، غرافيت التزليق ، غاز النارة.  

الواق�عة بالفئة:      4
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   

2015/4/30
اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : 69230
با�ص��م: ت�صاينا نا�صونال برتوليم كوربوري�صن وبرتوت�صاينا كومباين ليمتد

وعنوانه:   ليوبوكانغ �صينغ دي�صرتيكت – بيكني و 16 انديلو دونغ�صني دي�صرتيكت – بيكني جمهورية ال�صني 
ال�صعبية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الغازات املجمدة لاأغرا�ص ال�صناعية ، الأحما�ص ، الأماح  لاأغرا�ص ال�صناعية ، الأحما�ص القائمة علي 
البنزين ، الثلني ، اجللي�صرين لاأغرا�ص ال�صناعية ، الهيدرازين ، الديهيد الفورميك لاأغرا�ص الكيميائية  
، الأماح الع�صوية ، ال�صيليولوز ، املواد الكيميائية امل�صافة ايل وقود املحركات ، ُم�صتِّتات البرتول ، الكربون 
 ، ط  املن�َصّّ الكربون   ، ، طني احلفر  امل�صافة ايل طني احلفر  الكيميائية  املواد   ، ال�صناعية  الأ�صود لاأغرا�ص 
املواد الكيميائية لاأغرا�ص ال�صناعية ، الراتينجات ال�صطناعية غري املعاجلة ، ال�صماد لا�صتعمال الزراع�ي 

، الا�صق لاأغرا�ص ال�صناعية ، مائع للفرامل ، م�صتح�صرات تلدين املعادن .
الواق�عة بالفئة:      1

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/4/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : 69234
با�ص��م: ت�صاينا نا�صونال برتوليم كوربوري�صن وبرتوت�صاينا كومباين ليمتد

وعنوانه:   ليوبوكانغ �صينغ دي�صرتيكت – بيكني و 16 انديلو دونغ�صني دي�صرتيكت – بيكني جمهورية ال�صني 
ال�صعبية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات النقل عن طريق ال�صكة حديد ، خدمات النقل عن طريق العربات ، خدمات النقل عن طريق القوارب 
، خدمات النقل البحري ، خدمات تخزين ال�صلع ، خدمات تاأجري حاويات التخزين ، النقل عن طريق خط 

الأنابيب ، خدمات النقل ، خدمات التذويد باملياه ، خدمات حمطات الغاز امل�صال
الواق�عة بالفئة:      39

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/4/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : 69233                                               
با�ص��م: ت�صاينا نا�صونال برتوليم كوربوري�صن وبرتوت�صاينا كومباين ليمتد

وعنوانه:   ليوبوكانغ �صينغ دي�صرتيكت – بيكني و 16 انديلو دونغ�صني دي�صرتيكت – بيكني جمهورية ال�صني 
ال�صعبية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اعمال الن�صاءات والبناء ، ر�صف الطرق ، ا�صتخراج املعادن ، حفر الآبار ، تركيب املاكينات ، اعمال ال�صيانه 

والت�صليح ، حمطات خدمة ال�صيارات ، بناء ال�صفن. 
الواق�عة بالفئة:      37

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/4/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : …    69250
با�ص��م: ت�صاينا نا�صونال برتوليم كوربوري�صن وبرتوت�صاينا كومباين ليمتد

وعنوانه:   ليوبوكانغ �صينغ دي�صرتيكت – بيكني و 16 انديلو دونغ�صني دي�صرتيكت – بيكني جمهورية ال�صني 
ال�صعبية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اآبار  اختبار   ، البيئة  بحماية  املتعلقة  ال�صت�صارات   ، الهند�صية  الر�صومات   ، التقنية  امل�صاريع  درا�صات  خدمات 
النفط ، البحوث التقنية ، اكت�صاف النفط ، البحاث اجليولوجية ، معامل اجلودة ، امل�صوحات اجليولوجية ، 
م�صوحات حقول النفط ، خدمات امل�صح ، التحليل الكيميائي ، خدمات الأبحاث والتنمية )لاآخرين(الك�صوف 
البحوث   ، النفط  حقول  با�صتغال  اخلا�ص  التحليل   ، اجلوفيه  املياه  ا�صتك�صافات  خدمات   ، اجليولوجية 

الكيميائية ، اختبار املواد ، اخلدمات الهند�صية ، ت�صميم برامج احلا�صوب .
الواق�عة بالفئة:      42

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/4/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : …    69248
با�ص��م: ت�صاينا نا�صونال برتوليم كوربوري�صن وبرتوت�صاينا كومباين ليمتد

وعنوانه:   ليوبوكانغ �صينغ دي�صرتيكت – بيكني و 16 انديلو دونغ�صني دي�صرتيكت – بيكني جمهورية ال�صني 
ال�صعبية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات النقل عن طريق ال�صكة حديد ، خدمات النقل عن طريق العربات ، خدمات النقل عن طريق القوارب 
، خدمات النقل البحري ، خدمات تخزين ال�صلع ، خدمات تاأجري حاويات التخزين ، النقل عن طريق خط 

الأنابيب ، خدمات النقل ، خدمات التذويد باملياه ، خدمات حمطات الغاز امل�صال
الواق�عة بالفئة:      39

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/4/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : 69247                                               
با�ص��م: ت�صاينا نا�صونال برتوليم كوربوري�صن وبرتوت�صاينا كومباين ليمتد

وعنوانه:   ليوبوكانغ �صينغ دي�صرتيكت – بيكني و 16 انديلو دونغ�صني دي�صرتيكت – بيكني جمهورية ال�صني 
ال�صعبية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اعمال الن�صاءات والبناء ، ر�صف الطرق ، ا�صتخراج املعادن ، حفر الآبار ، تركيب املاكينات ، اعمال ال�صيانه 
والت�صليح ، حمطات خدمة ال�صيارات ، بناء ال�صفن ، �صيانه وت�صليح حمركات املركبات ، ت�صحيم املركبات ، 
اعادة  ، خدمات  لل�صداأ  املقاوم  ، خدمات الطاء  ال�صيارات  اطارات  تلبي�ص  ، خدمات  بالوقود  املركبات  تزويد 

الطاء بالق�صدير .
الواق�عة بالفئة:      37

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/4/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446
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عربي ودويل

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

تون�صية  ع�����ص��ك��ري��ة  ق���ي���ادات  ����ص���ّددت 
�صيا�صة  ب��ل��ورة  ���ص��رورة  على  �صابقة 
دفاعية  م��ن��ظ��وم��ة  ل��ب��ن��اء  دف���اع���ي���ة 
ع�صكرية  م��وؤ���ص�����ص��ة  ح���ول  ت��ت��م��ح��ور 
تكون قادرة على جمابهة التهديدات 
تواجها  ال���ت���ي  احل��ال��ي��ة  وامل���خ���اط���ر 

تون�ص داخليا اأو خارجيا.
انتظمت  ن������دوة  خ�����ال  ذل�����ك  ج�����اء 
مب���ن���ا����ص���ب���ة اإح�����ي�����اء ال�����ذك�����رى 59 
الع�صكرية  امل���وؤ����ص�������ص���ة  ل��ت��اأ���ص��ي�����ص 
 1956 ج���وان  �صهر  يف  التون�صية 
وهو العام الذي حتّررت فيه تون�ص 

من اأغال ال�صتعمار الفرن�صي. 

ربيع الإرهاب
الربيع  ث����ورات  ال��ق��ي��ادات  وو���ص��ف��ت 
العنف  م�����ن  ب�������م���وج���ات  ال����ع����رب����ي 
داخلية غذتها  وب�نزاعات  والفو�صى 
اأج��ن��ب��ي��ة مبا�صرة  ت��دخ��ات  خ��ا���ص��ة 
الذي  الأمر   ، واجلماعات اجلهادية 
اأن���ظ���م���ة احلكم  ع�����ص��ف ب���ع���دد م���ن 
العربية  ال���دول  م��ن  العديد  وب��ات��ت 
حدودها  يف  م��ب��ا���ص��رة  ب�صفة  م��ه��دد 
اخلارجية ويف كيانها بعد اأن اأججت 
م���ا ك����ان ي��ت��ع��ق��د اأن���ه���ا ث�����ورات فكرا 
بالدول  ي��وؤم��ن  ل  ج��ه��ادي��ا  تكفرييا 
نظام  اإر����ص���اء  اإىل  وي�صعى  ال��ق��ائ��م��ة 

اخلافة".
ال��ل��واء حممد املوؤدب  اأم��ري  واع��ت��رب 
اأن ما كان يعتقد اأنها ثورات عربية 
والنزاعات  العنف  م��ن  م��وج��ات  ه��ي 
التدخات  خا�صة  غذتها  الداخلية 
مما  والإره�����اب،  املبا�صرة  الأجنبية 
ع�صف بكل اأنظمة احلكم واأ�صبحت 
ت���ل���ك ال�������دول م����ه����ددة م���ب���ا����ص���رة يف 
مثل  كيانها  ويف  اخلارجّية  حدودها 

ليبيا واليمن و�صوريا والعراق .
يعتقد  م���ا  اأن  ع��ل��ى  امل������وؤدب  و����ص���ّدد 
اأن��ه��ا ث����ورات ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي قادت 
يف  الإرهابية  املجموعات  تطور  اإىل 
جمموعات  وه���ي  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة 
الع�صابات،  ح���رب  اأ���ص��ال��ي��ب  تعتمد 
والتخفي والقيام بهجمات اإرهابية.

يف  الع�صكرية  ال��ق��ي��ادات  ت���رتدد  ومل 
ربط بروز تنظيم الدولة الإ�صامية 
مب���ا ي�����ص��م��ى ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي حيث 
ا�صتغل التنظيم "الفو�صى الأمنية" 
�صفوفه  لري�ص  الدولة"  و"�صعف 
وي�صتقطب الآلف من ال�صباب حتت 
عنوان اجلهاد . وقال املوؤدب اإنه لأول 

يف  القائم  ال�صراع  اأن  اإىل  ال�صياق 
اإىل  5 �صنوات مل ينتقل  ليبيا منذ 
ت�صجيل  با�صتثناء  التون�صي،  املجال 
اإحدى  يف  ال��ق��ذائ��ف  بع�ص  �صقوط 
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فرباير الليبية .

منظومة مراقبة
الع�صكرية  امل���وؤ����ص�������ص���ة  اأن  واأك�������د 
مع  بالتن�صيق  و���ص��ع��ت  ال��ت��ون�����ص��ي��ة 
وح���دات احل��ر���ص ال��وط��ن��ي  الدرك 
قادرة  دفاعية  ترتيبة  واجل��م��ارك، 
ت��ه��دي��د طارئ  ال��ت�����ص��دي لأي  ع��ل��ى 
ميكن اأن ي�صتهدف الرتاب التون�صي 
اإزاء  ب��ن��ج��اع��ة  ال��ت��دخ��ل  ج��ان��ب  اإىل 

ح�صول اأي اخرتاق حمتمل .
برتكيز   ق��ام��ت  ب����اده  اأّن  وك�����ص��ف 
منظومة مراقبة برية ت�صمل نقاط 
ث��اب��ت��ة ودوري�����ات متحركة  م��راق��ب��ة 
مب���ن���اط���ق خم���ت���ل���ف���ة، ب���الإ����ص���اف���ة 
والقيام  ال��ب��ح��ري��ة  ال���دوري���ات  اإىل 
ملراقبة  م�����ص��ت��م��رة  ج��وي��ة  ب��ط��ل��ع��ات 
املجال اجلوي وال�صريط احلدودي 

وال�صاحلي .
الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  اأّن  اإىل  ي�صار 
حتظى بثقة عالية لدى التون�صيني 
باملائة   9 فا�صل   97 اأع���رب  حيث 
اأحدث  وفق  فيها  ثقتهم  منهم عن 
عملية �صرب لاآراء اأجرتها موؤ�ص�صة 
وق�����د ظلت    . ك���ون�������ص���اي  ���ص��ي��غ��م��ا 
منذ  التون�صية  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 
التجاذبات  ع���ن  ب��ع��ي��دة  ان��ب��ع��اث��ه��ا 
ت�صطلع  اأن���ه���ا  ح��ي��ث  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
حرمة  ع���ن  ال����دف����اع  يف  مب��ه��ام��ه��ا 
ومعا�صدة  ت��راب��ه  و�صامة  ال��وط��ن 
التنمية  ال��دول��ة يف جم��ال  جمهود 
ومقاومة الكوارث الطبيعية. وكان 
ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ون�����ص��ي ال��ب��اج��ي قائد 
األقاها  كلمة  يف  ���ص��ّدد  ق��د  ال�صب�صي 
املوؤ�ص�صة  جن��اح  اأّن  على  باملنا�صبة 
مبواكبتها  م���رت���ب���ط  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
والبحث  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ل��ل��ت��ط��ور 
ا�صتباق  ع��ل��ى  وب��ق��درت��ه��ا  ال��ع��ل��م��ي 
امل���خ���اط���ر، م��ع��ل��ن��ا يف ه����ذا الإط�����ار 
للبحث  م��رك��ز  لبعث  الإع�����داد  ع��ن 
الإ�صرتاتيجية  والدرا�صات  العلمي 
الع�صكرية.  واأفاد الرئي�ص التون�صي 
باأنه مت و�صع اإ�صرتاتيجية ملجابهة 
الإره�����اب ت��ق��وم ع��ل��ى اإع�����ادة هيكلة 
باملعدات  وت��ع��زي��زه��ا  ال��دف��اع  وزارة 
منظومة  وت��ط��وي��ر  وال��ت��ج��ه��ي��زات 

التكوين والتدريب .

برز  العربية  املنطقة  تاريخ  يف  م��رة 
كيان   2014 ال��ع��ام  منت�صف  منذ 

ت��ن��ظ��ي��م ال����دول����ة 
الإ�صامية له كل 
الدولة  م��ّق��وم��ات 
ح��ي��ث ي��ت��ح��ك��م يف 
�صا�صعة،  اأرا��������ص 
ث�����������������روات  ويف 
ب���������رتول���������ي���������ة ل 
وله  بها،  ي�صتهان 
ع�صكرية  ق����درات 
جيو�ص  ت�����ص��اه��ي 
دول عريقة، ت�صم 
و50   40 ب�����ني 

ا�صتعمال  ي��ح��ذق��ون  م��ق��ات��ل،  األ����ف 
احلديثة  املدفعية  وقطع  الدبابات 
الأمريكية  الأ���ص��ل��ح��ة  م��ن  وغ��ريه��ا 
املتّطورة ، حمذرا من اأن  هذا الكيان 
ل يزال يتمدد وي�صتقطب الآلف ل 
من بني ال�صعوب الإ�صامية فح�صب 

واإمنا اأي�صا من البلدان الغربية .
وب������راأي ال���ق���ي���ادات ال��ع�����ص��ك��ري��ة فاإن 
رقعة  ات�صاع  اإىل  قادت  الثورات  تلك 
اجلهادي  التكفريي  الفكر  انت�صار 
فح�صب  ال���ع���رب���ي���ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ل 
ال�صاحل  دول  مبنطقة  ك��ذل��ك  ب��ل 
تبنى  حيث  الإفريقية،  وال�صحراء 
ب�صمال  ح��رام  بوكو  تنظيم  م��ن  ك��ل 
الت�صاد  بحرية  ومبنطقة  نيجرييا 
التي  امل��راب��ط��ون  جمموعة  وك��ذل��ك 
التوحيد  ح���رك���ة  م����ن  ك����ا  ت�����ص��م 
الغربّية"  ب���اإف���ري���ق���ي���ا  واجل�����ه�����اد 
وجمموعة املوّقعون بالّدم ، وغريها 
والتي  امل�����ص��اب��ه��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  م���ن 
القاعدة  ن��ف�����ص  ع��ل��ى  ك��ل��ه��ا  جت��ت��م��ع 

خطورة  م���ن  خم���اوف���ه���ا  ال�����ص��اب��ق��ة 
اجلماعات التكفريية اجلهادية على 
اإذا مل  اأم��ن تون�ص 
تبادر الباد بو�صع 
�صيا�صية  منظومة 
من  ترفع  دفاعية 
واإذا  اجل��ي�����ص  اأداء 
ت���ع���زي���ز  ي����ت����م  مل 
ت����ل����ك امل���ن���ظ���وم���ة 
وذل����ك م���ن خال 
ق���ائ���د عام  ت��ع��ي��ني 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
ولح���ظ���ت اأن�����ه ما 
مراجعة  ي��ت��م  مل 
ال�صيا�صة الدفاعية 
مدينة  �صيحتلون  الإره��اب��ي��ني  ف���اإن 
الق�صرين ويرفعون الراية ال�صوداء 
الذي  ال�صعانبي  جبال  �صل�صلة  فوق 
اجلهادية  اجلماعات  فيه  تتح�صن 

وفق ما قال �صعيد 
الكاتب.

و�صدد اأمري اللواء 
حم�����م�����د امل�����������وؤدب 
اأن�������������ه من  ع�����ل�����ى 
على  ال���������ص����روري 
التون�صيني،  ك����ل 
�������ص������ي������ا�������ص������ي������ني 
مبقاليد  مي�صكون 
ال��������دول��������ة، ن������واب 
ال�������������������ص���������ع���������ب يف 
الأحزاب  الربملان، 
نخب  ال�صيا�صية، 

وم��واط��ن��ني ع��ادي��ني الن���خ���راط يف 
م��ه��م��ة ت��ام��ني ت��ون�����ص وع����دم اإحالة 
الوطني  اجل��ي�����ص  اإىل  امل��ه��م��ات  ك���ل 
امل�صندة  امل��ه��م��ات  ت�����ص��خ��م��ت  ال����ذي 

والأهداف:  العمل  وط��رق  الفكرية 
اإر�صاء نظام اخلافة وهي جميعا ل 
تعرتف ل باحلدود 
ب�����ال�����ن�����ظ�����م  ول 
القائمة  ال�صيا�صية 
ب����ال����ق����وان����ني  ول 
ب������ال������ق������ي������م  ول 
عليها،  امل���ت���ع���ارف 
اأق�صى  ومت����ار�����ص 
الوح�صية  درج����ات 
وال������ب�������������ص������اع������ة يف 
ت������ع������ام������ل������ه������ا م����ع 

املدنّيني العزل .

فجر ليبيا ال يوؤمتن
الع�صكرية  النعكا�صات  وبخ�صو�ص 
والأمنية لتطورات الأو�صاع يف ليبيا 
على تون�ص حذر اأمري اللواء حممد 
املوؤدب من تهديدات خارجية كثرية 

الباد  ت��واج��ه��ه��ا 
تفاقم  اأب�������رزه�������ا 
ت����������ردي ال����و�����ص����ع 
التي  بليبيا  ال��ع��ام 
العام  م��ن��ذ  ت�صهد 
اأزم��������ة   2011
خانقة،  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة 
وان�������ه�������ي�������ار ك���ل���ي 
الدولة،  ملوؤ�ّص�صات 
داخلية  ون���زاع���ات 
م�����������ص�����ل�����ح�����ة ب����ني 
حت�صى  ل  ج��ه��ات 
مرجعّيات  وذات 

متنافرة .
نواة  "متركز  اأن  الكاتب على  و�صدد 
�صرت  داع�������ص يف  ل��ت��ن��ظ��ي��م  م��وال��ي��ة 

واأ�صبحت   2011 يناير  منذ  اإليه 
الرتاب  ح��رم��ة  ع��ن  ال���دف���اع  ت�صمل 

وحماية  ال��وط��ن��ي 
كّل  م����ن  ال�����ص��ع��ب 
وحماربة  تهديد، 
اإ�صافة  الإره�����اب، 
يف  امل�����ص��اه��م��ة  اإىل 
ح�����ف�����ظ ال����ن����ظ����ام 

داخل الباد.
القيادات  ودع�����ت 
اإىل  ال���ع�������ص���ك���ري���ة 
�صرورة توفر اإرادة 
جدية  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة 
اإيجاد  على  تعمل 
�����ص����ي����غ ح����دي����ث����ة 

اإع�����ادة  واإىل  ال��دف��اع��ي��ة  ل��ل�����ص��ي��ا���ص��ة 
النظر يف املوارد الب�صرية للموؤ�ص�صة 
لاأمن  وك��ال��ة  واإح����داث  الع�صكرية 
ال���ق���وم���ي ب����ني خم��ت��ل��ف الأ�����ص����اك 
الأم���ن���ي���ة وال��ع�����ص��ك��ري��ة ت���ك���ون لها 
جمع  على  القدرة 
وحتليلها  املعلومة 
بال�صرعة املطلوبة 
التدّخل  ل�����ص��م��ان 

الناجع .

حدود موؤّمنة
وق��د اأك���دت تون�ص 
مع  ح����دوده����ا  اأن 
ل���ي���ب���ي���ا م����وؤّم����ن����ة 
واأمنيا،  ع�����ص��ك��ري��ا 
م�صددة على اأنه ل 
يوجد اأي تهديد من اجلانب الليبي 
ال��دائ��رة حاليا غري  امل��ع��ارك  ب��رغ��م 

بعيد عن احلدود التون�صية. 
واأبرز وزير الدفاع التون�صي فرحات 

و���ص��ي��ط��رة ق�����وات ف��ج��ر ل��ي��ب��ي��ا على 
العا�صمة طرابل�ص وعلى جل املناطق 

الغربّية  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
لتون�ص  امل���ج���اورة 
���������ص��������اع��������ف م����ن 
التدخات  فر�ص 
ال������ع�������������ص������ك������ري������ة 
املبا�صرة  الأجنبية 
ع����ل����ى الأرا�������ص������ي 
ويف  ال�����ل�����ي�����ب�����ّي�����ة 
البحري  جمالها 
اأن  اإىل  لف����ت����ا   ،
ال�������ص������ت������ع������دادات 
ع�صكرية  لعمليات 
اأج���ن���ب���ي���ة ق���ادم���ة 

وتتاأكد يوما بعد يوم .
وا������ص�����ت�����اأث�����رت ع���م���ل���ي���ة اخ���ت���ط���اف 
ال���دب���ل���وم���ا����ص���ي���ني ال���ت���ون�������ص���ي���ني يف 
ط��راب��ل�����ص م���ن ط����رف ق�����وات فجر 
ليبيا الأ�صبوع املا�صي بحيز هام من 
القيادات  اه��ت��م��ام 
حيث  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
اع�������ت�������رب حم���م���د 
امل�����������������وؤدب ق��������وات 
التي  ل��ي��ب��ي��ا  ف��ج��ر 
ت���������ص����ي����ط����ر ع���ل���ى 
الغربية  امل��ن��اط��ق 
املحاذية  ل��ل��ي��ب��ي��ا 
التون�صية   للحدود 
ليبيا  ف��ج��ر  ق���وات 
ل�����ه�����ا خ���ل���ف���ي���ات���ه 
فكرية  وتوجهاته 
ل جتعل منها اجلار الأمني وال�صند 
للم�صلحة  ومتعاونا  لتون�ص  القوي 

امل�صرتكة لل�صعبني .
الع�صكرية  ال����ق����ي����ادات  ت���خ���ف  ومل 

اجلي�ص  وح������دات  اأّن  احل���ر����ص���اين، 
ل���ه���ا م����ن ال���ق���درة 
على  واجل���اه���زي���ة 
ح���م���اي���ة احل������دود 
م�صددا  التون�صية 
اجلي�ص  اأّن  ع��ل��ى 
ال�������ط�������ري�������ق  يف 
ملجابهة  ال�صحيح 
بتاأين  الأخ�����ط�����ار 
بواجبه  وال���ق���ي���ام 
وجه.  اأح�صن  على 
ت�صريح  يف  وق����ال 
على  اإع���������ام���������ي 
املهرجان  ه��ام�����ص 
الحتفال  مب��ن��ا���ص��ب��ة  ال��ع�����ص��ك��ري 
اجلي�ص  لن��ب��ع��اث   59 ب���ال���ذك���رى 
التون�صي، اأنه توجد م�صاريع لقتناء 
واإعطائه  اجلي�ص  حلماية  م��ع��دات 
الإمكانيات الازمة للقيام مبهامه. 
واأكد اأّن احلدود ُموؤّمنة لكّن التوتر 
�صاأنها  م��ن  الجتماعية  وامل�����ص��اك��ل 
يف  اجلي�ص  وح���دات  مهمة  تعطيل 

حماية احلدود.
من جهته، قال املتحدث با�صم وزارة 
بلح�صن  امل��ق��دم  التون�صية  ال��دف��اع 
التون�صية  احل���دود  اإن   ، الو�صاتي 
واأمنيا،  ع�صكريا  م��وؤّم��ن��ة  الليبية 
م��ن اجلانب  تهديد  يوجد  واأن���ه ل 
حد  اإىل  التون�صي  ل��ل��رتاب  الليبي 

الآن .
واعترب الو�صاتي اأن خطر امتداد 
امل���ع���ارك امل��ح��ت��دم��ة ب���ني الأط�����راف 
الأرا����ص���ي  اإىل  امل��ت��ن��ازع��ة  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
هذا  ، لفتا يف  وارد  التون�صية غري 

يف ندوة اأكدت اأّن داع�ش ابنه ال�ضرعي

الربي���ع الع���رب���ي وف���و�س���اه يف قف����ص االته������ام..!

تون�ش توؤكد اأن حدودها مع ليبيا  موؤمنة ال�ضب�ضي ي�ضرف على عيد اجلي�ش التون�ضي\\وزير الدفاع التون�ضي.. م�ضاريع القتناء معدات حلماية اجلي�ش

- ما يعتقد اأنها ثورات 
الربيع العربي قادت 
اإىل تطور املجموعات 
االإرهابية يف املنطقة 

العربية

- تون�ش توؤكد 
اأن حدودها مع 

ليبيا موؤّمنة 
ع�ضكريا 

واأمنيا

- اإ�ضرتاتيجية ملجابهة 
االإرهاب تقوم على 
اإعادة هيكلة وزارة 
الدفاع وتعزيزها 

باملعدات والتجهيزات

- دول الربيع 
اأ�ضبحت مهددة 

مبا�ضرة يف 
حدودها ويف 

كيانها 

- فجر 
ليبيا لي�ضت 
اجلار االأمني 

وال�ضند 
القوي لتون�ش

قيادات �ضابقة يف اجلي�ش التون�ضي ت�ضّرح ظاهرة الربيع العربي\داع�ش االبن ال�ضرعي للربيع العربي

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ذكرت الدارة المريكية انها تامل يف ان تتيح 
ديلما  ال��ربازي��ل  لرئي�صة  الر�صمية  ال��زي��ارة 
للبلدين  لوا�صنطن  املقبل  ال�صبوع  رو�صوف 
المريكية  امل��خ��اب��رات  تن�صت  �صفحة  ط��ي 

على الت�صالت الهاتفية لرو�صوف.
وقال بني رود�ص م�صت�صار الرئي�ص المريكي 
لق�صايا ال�صيا�صة اخلارجية ان هذه الزيارة 

حد  اي  اإىل  حقيقة  ي��ون��ي��و(ت��ظ��ه��ر   30 يف 
وكانت   . ق��دم��ا  ومن�����ص��ي  ال�صفحة  ط��وي��ن��ا 
زيارة   2013 نهاية  الغت  الربازيل  رئي�صة 
ال�صحف  ك�صف  اث��ر  املتحدة  للوليات  دول��ة 
ع���ن جت�����ص�����ص امل���خ���اب���رات الم���ريك���ي���ة على 
مايني  اىل  ا���ص��اف��ة  ال�صخ�صية  مكاملاتها 

الربازيليني.
الرئي�ص  ن���ائ���ب  ادى  ال���ت���اري���خ  ذل����ك  وم���ن���ذ 
الم����ريك����ي ج����و ب����اي����دن ع�����دة زي��������ارات اىل 

التوتر  ف��ت��ي��ل  ل���ن���زع  م�����ص��ع��ى  يف  ال����ربازي����ل 
التج�ص�ص  عمليات  نطاق  ات�صاع  عن  الناجم 

المريكية.
وقال رود�ص ام�ص الأول اخلمي�ص اإن الرئي�ص 
اوباما لن يقدم على الرجح اعتذارا  باراك 
علنيا لكن لقاء مت موؤخرا على هام�ص قمة 
يف بنما �صاعد قيادة البلدين على فتح الباب 

وامل�صي اإىل المام .
وك����ان����ت ال�����ربازي�����ل ط��ل��ب��ت ت���ف�������ص���ريات من 

ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة وا����ص���رتط���ت وق����ف هذه 
الن�صطة قبل تنظيم الزيارة الر�صمية.

تزور  برازيلية  قيادة  اول  رو�صوف  و�صتكون 
الوليات املتحدة منذ 20 عاما.

بالنظر  للربازيل  املتحدة  ال��ولي��ات  وتتودد 
المريكية  للمنتجات  واع��دة  �صوق  انها  اإىل 
باملحروقات  حمتمل  م��زود  اأنها  اإىل  ا�صافة 
فيها  �صخمة  نفطية  اكت�صافات  اإىل  بالنظر 

يف الآونة الأخرية.

رو�سوف تزور وا�سنطن لطي �سفحة التج�س�ص

•• عوا�صم-وكاالت:

حتقيق  يف  جنيف  م�صاورات  ف�صل  بعد 
ح����ل ���ص��ي��ا���ص��ي لأزم�������ة ال���ي���م���ن، ي����دور 
احلديث هذه املرة عن مبادرة من �صبع 
النار  اإط��اق  بنودها وقف  اأهم  نقاط، 
وان�صحاب امليلي�صيات امل�صلحة من املدن 

والتو�صل اإىل هدنة اإن�صانية.
باإجراء  اليمنية  احل��ك��وم��ة  وط��ال��ب��ت 
ب��ن��ود اخلطة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��دي��ات  بع�ص 
الأممية الأخرية التي طرحها املبعوث 
ولد  اإ���ص��م��اع��ي��ل  ال��ي��م��ن  اإىل  الأمم�����ي 

ال�صيخ اأحمد.
وكان ولد ال�صيخ قد دعا للتو�صل اإىل 
ه��دن��ة دائ���م���ة يف ال��ي��م��ن خ����ال �صهر 

اأممية  مبادرة  مع  بالتزامن  رم�صان، 
اأنه  ك��ا���ص��ف��ا  ن��ق��اط،  ج��دي��دة م��ن �صبع 
الأ�صبوع  املنطقة  اإىل  ب��زي��ارة  �صيقوم 

املقبل.
الباب  ج��ن��ي��ف،  م�����ص��اورات  ف�صل  وف��ت��ح 
وا�صعا اأمام البحث عن حلول �صيا�صية 
بديلة لاأزمة اليمنية، حيث اأكد وزير 
اخلارجية ال�صعودي عادل اجلري �صعي 
اململكة اإىل اإيجاد حل �صيا�صي لاأزمة 

اليمنية.
ف��ب��ع��د ����ص���دور ال����ق����رار الأمم������ي رقم 
ق�صى  وال��ذي  اليمن  ب�صاأن   2216
ب�صحب امليلي�صيات امل�صلحة من املناطق 
فر�ص  جانب  اإىل  عليها،  ا�صتلوا  التي 
وقيادات  �صالح  املخلوع  بحق  عقوبات 

امل����دن ال��ي��م��ن��ي��ة يف اأزم�����ة اإن�����ص��ان��ي��ة ل 
الأو�صاع  عن  و�صووؤها  خطورتها  تقل 

الأمنية وال�صيا�صية.
املتحدة  الأمم  ب��ا���ص��م  م��ت��ح��دث  وق���ال 
املنظمة  م��ب��ع��وث  اإن  اجل��م��ع��ة  ام�������ص 
للكويت  �صيتوجه  اليمن  اإىل  الدولية 
اأ���ص��ب��وع��ا يف  يق�صي  ث��م  ال�صبت  ال��ي��وم 
م�صودة  ل��ب��ح��ث  و���ص��ن��ع��اء  ال���ري���ا����ص 
لتفاق  ن�����ص��ل  اأن  اإىل  ���ص��ام  اق����رتاح 

مبدئي.
وقاد املبعوث اإ�صماعيل ولد �صيخ اأحمد 
ال���ت���ي ج����رت حت���ت رعاية  امل���ح���ادث���ات 
اأج���ل  م���ن  ج��ن��ي��ف  امل��ت��ح��دة يف  الأمم 
النار بني  اإىل وقف لط��اق  التو�صل 
والتي  اليمن  يف  املت�صارعة  الأط���راف 

اأن�صار  بيد   ، ال��دف��اع  وزارة  يدير  م��ن 
اأن  ال��ع��وا���ص��ي  ����ص���ك. واأك������د  ب���ا  اهلل 
بحركة  العام  ال�صعبي  املوؤمتر  عاقة 
حتالف،  لي�صت  احلوثيني  اهلل  اأن�صار 
ف���ق���ال: ن��ح��ن ل�����ص��ن��ا ن�����ص��رائ��ه��ا و ل 
ح��ل��ف��ائ��ه��ا ل��ك��ن ن��ح��ن ���ص��رك��اء يف �صد 

ميلي�صيات  ب��ق��ي��ت  اأخ��������رى،  ح���وث���ي���ة 
احلوثي واملخلوع �صالح متار�ص القتل 
اليمنية  امل����دن  ����ص���وارع  يف  وال���رتوي���ع 
بانتظار اإجراءات اأممية مل تنفذ حتى 
اللحظة، فيما ترددت اأنباء عن مبادرة 
جديدة لاأمم املتحدة من �صبع نقاط، 
اللحظة  حتى  ر�صميا  تقدم  مل  لكنها 

للحكومة اليمنية.
اأن  اليمن،  اإىل  الأمم��ي  املبعوث  واأك��د 
من  جهودها  �صتوا�صل  املتحدة  الأمم 
لاأزمة  �صلمي  اإىل حل  التو�صل  اأجل 

اليمنية.
املتحدة ومناورة  وبني مبادرات الأمم 
�صالح،  واملخلوع  احل��وث��ي  ميلي�صيات 
لك�صب مزيد من الوقت، تغرق معظم 

العام لي�ص له اأي دور م�صلح يف اليمن 
هي  اهلل  اأن�صار  بحركة  عاقتهم  واأن 
عاقة ت�صارك ب��صد العدوان ل اأكرث.

وا�صاف العوا�صي : ل يوجد للموؤمتر 
داخل  م�صلح  دور  اأي  ال��ع��ام  ال�صعبي 
على  اإل  اليمنية  اجلمهورية  اأرا���ص��ي 
الدفاع عن  ن�صارك يف  احل��دود فنحن 

�صيادتنا على حد زعمه.
اليمن  يف  اذا  يقاتل  من  �صوؤاله  وعند 
ال�صعبية  ال��ل��ج��ان  ال��ع��وا���ص��ي:  اأج����اب 
واجلي�ص والأمن الذي تتوىل �صلطته 
يف  ال��ت��ي  اليمنية  ال��دف��اع  وزارة  الآن 
ويديرها  ال���ري���ا����ص  ول��ي�����ص  ���ص��ن��ع��اء 
ربه  عبد  الرئي�ص  عينهم  م�صوؤولني 
هم  �صبتمرب،   21 يف  ه���ادي،  من�صور 

انتهت قبل اأ�صبوع دون ابرام اتفاق.
وقال املتحدث احمد فوزي لل�صحفيني 
الدويل  املبعوث  اإن  �صحفية  اف��ادة  يف 
الوقت  من  املزيد  مي�صي  اأن  “يعتزم 
وثيقة  ملناق�صة م�صودة  العا�صمتني  يف 
املباديء التي و�صعت هنا يف جنيف اإىل 
قال.  ن�صل لتفاق مبدئي ح�صبما  اأن 
اأق���ر الأم���ني ال��ع��ام امل�صاعد  اىل ذل���ك، 
للموؤمتر ال�صعبي العام اليمني، يا�صر 
حلزبه  الع�صكري  ب��ال��دور  ال��ع��وا���ص��ي 
املح�صوب على الرئي�ص اليمني املخلوع 
هذا  اأن  معتربا  �صالح،  اهلل  عبد  علي 

الدور مقت�صر على احلدود.
لوكالة  ال��ع��وا���ص��ي، يف ح��دي��ث  وزع����م 
ال�صعبي  امل���وؤمت���ر  اإن  “�صبوتنيك” 

اإنهم  العوا�صي  وقال   . العدوان فقط 
م�صتعدون  ال��ع��ام  ال�صعبي  امل��وؤمت��ر  يف 
اليمنية  ل��اأط��راف  ت��ن��ازلت  لتقدمي 
لازمة،  ح��ل  اإىل  ال��و���ص��ول  �صبيل  يف 
ول��ك��ن��ه��م يف امل��ق��اب��ل ل���ن ي��ق��دم��وا اأي 

تنازلت للتحالف ال�صعودي. 

مبعوث االأمم املتحدة يتوجه للريا�ش و�ضنعاء

مب���ادرة اأممي���ة م���ن 7 نق��اط حل���ل االأزم���ة اليمني����ة
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اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة بالرقم : 72857
ا�صم مالك العامة: فينود �صات�صديف         

مومباي  )دبليو(  اندهريي   ، روود  لينك  فري�صوفا   ، بنغالو   7  – تاورز  ناتا�صا   ،  603 عنوانه: 
400061

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الأقام

الواق�عة بالفئة   : 16
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   

2015/9/4
اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة بالرقم : 70201
با�ص��م: ليندبريغ  ايه بي         

وعنوانه:   ليغلدام�صغاتان 22 ايه ، 4 تي ار 49  112 �صتوكهومل ، ال�صويد  
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

املاب�ص الأحذية اغطية الرا�ص
الواق�عة بالفئة   : 25

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/6/4

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة بالرقم : 74697
ا�صم مالك العامة: اتو�صو كوربور�صن

عنوانه: 1-3 كيوتارو – ما�صي 4-�صومي ، �صيو – كو او�صاكا – �صي ، او�صاكا ، اليابان
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

املعادن النفي�صة و�صبائكها وال�صلع امل�صنوعة منها اأو املطلية بها وغري الواردة فى الفئات  الأخرى 
اليد ، �صاعات احلائط ،  �صاعات   ، انواعها  بجميع  – ال�صاعات  الكرمية  والأحجار  – املجوهرات 

ال�صاعات املنبهة وغريها من اأجهزة قيا�ص الوقت
الواق�عة بالفئة   : 14

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/11/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة بالرقم : 74698
ا�صم مالك العامة: اتو�صو كوربور�صن

عنوانه: 1-3 كيوتارو – ما�صي 4-�صومي ، �صيو – كو او�صاكا – �صي ، او�صاكا ، اليابان
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اجللد الطبيعى واجللد املقلد وال�صلع امل�صنوعة منهما وغري الواردة فى الفئات الأخرى – جلد 
احليوان – �صناديق وحقائب ال�صفر – احلقائب بكل انواعها – حقائب اليد – احلقائب املكتبية 

. وال�صروج  اخليل  واأطقم  – ال�صياط  والع�صى  واملظات  – ال�صم�صيات 
الواقعة بالفئة   : 18

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/11/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة بالرقم : 74699
ا�صم مالك العامة: اتو�صو كوربور�صن

عنوانه: 1-3 كيوتارو – ما�صي 4-�صومي ، �صيو – كو او�صاكا – �صي ، او�صاكا ، اليابان
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

املاب�ص ولبا�ص القدم والراأ�ص.
الواقعة بالفئة   : 25

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/11/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة بالرقم : 70200
با�ص��م: ليندبريغ  ايه بي         

وعنوانه:   ليغلدام�صغاتان 22 ايه ، 4 تي ار 49  112 �صتوكهومل ، ال�صويد  
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

املاب�ص الأحذية اغطية الرا�ص
الواق�عة بالفئة   : 25

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/6/4

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : 69245
با�ص��م: ت�صاينا نا�صونال برتوليم كوربوري�صن وبرتوت�صاينا كومباين ليمتد

وعنوانه:   ليوبوكانغ �صينغ دي�صرتيكت – بيكني و 16 انديلو دونغ�صني دي�صرتيكت – بيكني جمهورية ال�صني 
ال�صعبية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
 ، امل�ص�تحلبة  الزيوت   ، النفط  اثري   ، املازوت   ، ال�صناعية  لاأغرا�ص  النفط  هام  املكرر(،  او  اخلام   ( النفط 
البنزين ، زيت الديزيل ، غاز النفط ، ال�صحوم التي ت�صتخدم يف ال�صناعة ، املحروقات ، الكريو�صني ، الوقود، 
املواد غري الكيميائية التي ت�صاف ايل وقود املحركات ، الغازات املجمدة )امل�صتعملة كوقود( ، ال�صموع ، زيوت 
، مواد  ، غاز الوقود  ، الزيوت التي ت�صتخدم يف ال�صناعة  ، �صحوم التزليق  ، مواد الت�صحيم  ُمّزالق   ، التزليق 

ال�صاءة  بجميع اأنواعها وفتائل ال�صاءة ، ال�صمع امل�صتخدم يف ال�صناعة ، م�صتح�صرات ازالة الأغربة .  
الواق�عة بالفئة:      4

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/4/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : 69244
با�ص��م: ت�صاينا نا�صونال برتوليم كوربوري�صن وبرتوت�صاينا كومباين ليمتد

وعنوانه:   ليوبوكانغ �صينغ دي�صرتيكت – بيكني و 16 انديلو دونغ�صني دي�صرتيكت – بيكني جمهورية ال�صني 
ال�صعبية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الغازات املجمدة لاأغرا�ص ال�صناعية ، الأحما�ص ، الأماح  لاأغرا�ص ال�صناعية ، الأحما�ص القائمة علي 
البنزين ، الثلني ، اجللي�صرين لاأغرا�ص ال�صناعية ، الهيدرازين ، الديهيد الفورميك لاأغرا�ص الكيميائية  
، الأماح الع�صوية ، ال�صيليولوز ، املواد الكيميائية امل�صافة ايل وقود املحركات ، ُم�صتِّتات البرتول ، الكربون 
 ، ط  املن�َصّّ الكربون   ، ، طني احلفر  امل�صافة ايل طني احلفر  الكيميائية  املواد   ، ال�صناعية  الأ�صود لاأغرا�ص 
املواد الكيميائية لاأغرا�ص ال�صناعية ، الراتينجات ال�صطناعية غري املعاجلة ، ال�صماد لا�صتعمال الزراع�ي 

، الا�صق لاأغرا�ص ال�صناعية ، مائع للفرامل ، م�صتح�صرات تلدين املعادن .
الواق�عة بالفئة:      1

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/4/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                       

املودعة حتت رقم : 69249
با�ص��م: ت�صاينا نا�صونال برتوليم كوربوري�صن وبرتوت�صاينا كومباين ليمتد

– بيكني  دي�صرتيكت  دونغ�صني  انديلو   16 و  – بيكني  دي�صرتيكت  �صينغ  ليوبوكانغ  وعنوانه:   
جمهورية ال�صني ال�صعبية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
ت�صنيع الغايات ، �صبك املعادن ، طاء املعادن ، الطباعة ، معاجلة املياه ، اعداد ومعاجلة الوقود 
، معاجلة املفاعات الكيميائية ، معاجلة النفط ، معاجلة التاأكل ، الطاء بالكهرباء ، معاجلة 

املعادن ، تنقية الهواء ، اعادة تدوير املخلفات والأو�صاخ ، خدمات التكرير ، انتاج الطاقة . 
الواق�عة بالفئة:      40

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/4/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : 69236
با�ص��م: ت�صاينا نا�صونال برتوليم كوربوري�صن وبرتوت�صاينا كومباين ليمتد

وعنوانه:   ليوبوكانغ �صينغ دي�صرتيكت – بيكني و 16 انديلو دونغ�صني دي�صرتيكت – بيكني جمهورية ال�صني 
ال�صعبية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اآبار  اختبار   ، البيئة  بحماية  املتعلقة  ال�صت�صارات   ، الهند�صية  الر�صومات   ، التقنية  امل�صاريع  درا�صات  خدمات 
النفط ، البحوث التقنية ، اكت�صاف النفط ، البحاث اجليولوجية ، معامل اجلودة ، امل�صوحات اجليولوجية ، 

م�صوحات حقول النفط ، خدمات امل�صح ، التحليل الكيميائي .
الواق�عة بالفئة:      42

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/4/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : 69232
با�ص��م: ت�صاينا نا�صونال برتوليم كوربوري�صن وبرتوت�صاينا كومباين ليمتد

وعنوانه:   ليوبوكانغ �صينغ دي�صرتيكت – بيكني و 16 انديلو دونغ�صني دي�صرتيكت – بيكني جمهورية ال�صني 
ال�صعبية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة احلفر )العائمة وغري العائمة ( ، ماكينات تكرير البرتول ، ماكينات ا�ص�تخراج وتكرير النفط ، الدوات 
بال�صناعات  الطني اخلا�ص  ، م�صخات  للنفط  امل�صتخدمة  اجهزة احلفر   ، البرتوكيميائية  للمواد  امل�صتعملة 
يف  امل�صتخدمة  والأدوات  املاكينات   ، املناجم  اأعمال  يف  امل�صتخدمة  املاكينات   ، ال�صطف  ماكينات   ، البرتولية 
الأدوات   ، الزفت  او  القار  �صناعة  ماكينات   ، والتعدين  اخلام  املعادن  تهيئة   ، اجليولوجية  ال�صتك�صافات 
اجهزة   ، احلفر  ماكينات   ، الكيميائية  لل�صناعات  الكهرومكنيكية  املاكينات   ، الكيميائية  لاأ�صمده  امل�صتعملة 
التغذية لغايات املحركات ، مثاقب احلفارات )جزء من املاكينات( ادوات انتاج ثاين اك�صيد الكربون ، امل�صخات 

)للماكينات) ال�صمامات )جزء من املاكينات( ، العنا�صر التي تعمل بالهواء امل�صغوط .
الواق�عة بالفئة:      7

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/4/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : 69246
با�ص��م: ت�صاينا نا�صونال برتوليم كوربوري�صن وبرتوت�صاينا كومباين ليمتد

وعنوانه:ليوبوكانغ �صينغ دي�صرتيكت – بيكني و 16 انديلو دونغ�صني دي�صرتيكت – بيكني جمهورية ال�صني 
ال�صعبية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة احلفر )العائمة وغري العائمة ( ، ماكينات تكرير البرتول ، ماكينات ا�ص�تخراج وتكرير النفط ، الدوات 
بال�صناعات  الطني اخلا�ص  ، م�صخات  للنفط  امل�صتخدمة  اجهزة احلفر   ، البرتوكيميائية  للمواد  امل�صتعملة 
يف  امل�صتخدمة  والأدوات  املاكينات   ، املناجم  اأعمال  يف  امل�صتخدمة  املاكينات   ، ال�صطف  ماكينات   ، البرتولية 
الأدوات   ، الزفت  او  القار  �صناعة  ماكينات   ، والتعدين  اخلام  املعادن  تهيئة   ، اجليولوجية  ال�صتك�صافات 
اجهزة   ، احلفر  ماكينات   ، الكيميائية  لل�صناعات  الكهرومكنيكية  املاكينات   ، الكيميائية  لاأ�صمده  امل�صتعملة 
التغذية لغايات املحركات ، مثاقب احلفارات )جزء من املاكينات( ادوات انتاج ثاين اك�صيد الكربون ، امل�صخات 

)للماكينات( ال�صمامات )جزء من املاكينات( ، العنا�صر التي تعمل بالهواء امل�صغوط .
الواق�عة بالفئة:      7

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/4/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : 75088                               بتاريخ :     19  /  11 /  2005
با�ص��م :  جمال عبد النا�صر حممود املحاميد

عنوانه:   �ص ب 81450 – دبي – المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات التمويل ، وال�صوؤون التمويلية ، وال�صوؤون املالية ، وال�صوؤون العقارية ، خدمات ال�صت�صارات املالية – 
خدمات ا�صت�صارات التاأمني – خدمات مكاتب الئتمان – خدمات ا�صدار بطاقات الئتمان - خدمات بطاقات 
– خدمات  – خدمات التقييم املايل  – خدمات وكالت حت�صيل الديون  الئتمان  -خدمات بطاقات الدين 
اخلدمات   – املالية  الدراة  خدمات   – املالية  املعلومات  خدمات   – الئتمان  خدمات   – العقارات  وكالت 
– خدمات ا�صدار بطاقات �صراء ذات قيمة – خدمات ادارة  التمويلية – خدمات حتويل الأموال الكرتونياً 

العقارات – خدمات حفظ الودائع – خدمات �صم�صرة الأوراق املالية – خدمات البور�صة .
الواق�عة بالفئة: 36

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :
2015/11/19

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة حتت رقم : 75087                               بتاريخ :     19  /  11 /  2005
با�ص��م :  جمال عبد النا�صر حممود املحاميد

عنوانه:   �ص ب 81450 – دبي – المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

بطاقات مغنطي�صية م�صفرة – بطاقات زكية – اقرا�ص مغنطي�صية – اقرا�ص مرنه – اجهزة قيا�ص الرتدد 
– ا�صرطة وا�صاك مغنطي�صية – معاجلات  – و�صائط تخزين البيانات املغنطي�صية  – م�صفرات مغنطي�صية 
حممولة  هواتف  عر�ص-  �صا�صات   – كهربائية  مراقبة  اجهزة   – النقود  وفرز  عد  اآلت   – �صغرية  بيانات 
– قارئات حروف ب�صرية – اآلت ت�صجيل النقد – الأجهزة  الأعمدة  �صفرات  – قارئات  جيب  – حا�صبات 
والأدوات امل�صتعملة فى العلوم واملاحة وم�صح الأرا�صى والكهرباء والت�صوير ال�صم�صى والت�صوير ال�صينمائى 
وعلم الب�صريات والأوزان واملقايي�ص والأ�صارات واملراقبة )املعاينة( والأنقاذ والتعليم – اجهزة ت�صجيل ون�صخ 
–الأجهزة الآلية  – الدعامات املمغنطة للت�صجيل والأ�صطوانات الفوتوغرافية  اأوال�صور  وا�صتن�صاخ ال�صوت 
معاجلة  ومعدات  احلا�صبة  واللآت  النقد  – م�صجات  نقدية  بقطعة  تدور  التى  امليكانيكية  واللآت  للبيع 

البيانات – اجهزة اطفاء احلريق.  الواق�عة بالفئة: 9
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :

2015/5/1
اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 

املودعة حتت رقم :       71817
ا�ص��م مالك العامة :  غا�صفني �صى .ايه .

عنوانه:  املنطقة ال�صناعية اآى اآى بى ، كاريرا 1 بى ، بار�صيا 5 بى ، باركي�صيمتو ا�صتادو لرا ، فينزويا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الب�صاتني  وفاحة  والزراعة  ال�صم�صى  والت�صوير  والعلوم  ال�صناعة  فى  امل�صتعملة  الكيميائية  املنتجات 
احلريق  لطفاء  املركبة  – املواد  – الأ�صمدة  اخلام  – اللدائن  اخلام  ال�صناعى  – الراتنج  الأحراج  وزراعة 
الكيميائية حلفظ الأغذية – مواد الدباغة – املواد الا�صقة  – املواد  املعادن  وحلام  �صقى  – م�صتح�صرات 

امل�صتعملة فى ال�صناعة خا�صة ال�صيليكا امل�صتخدمة يف ال�صناعات الغذائية .
الواق�عة بالفئة: 1

وامل�صجلة حتت رقم :      )  61417(    بتاريخ : 2006/7/17
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   

2014/7/30
اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة بالرقم : 74700
ا�صم مالك العامة: اتو�صو كوربور�صن

عنوانه: 1-3 كيوتارو – ما�صي 4-�صومي ، �صيو – كو او�صاكا – �صي ، او�صاكا ، اليابان
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

املعادن النفي�صة و�صبائكها وال�صلع امل�صنوعة منها اأو املطلية بها وغري الواردة فى الفئات  الأخرى 
اليد ، �صاعات احلائط ،  �صاعات  انواعها،  بجميع  – ال�صاعات  الكرمية  والأحجار  – املجوهرات 

ال�صاعات املنبهة وغريها من اأجهزة قيا�ص الوقت
الواق�عة بالفئة   : 14

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/11/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة بالرقم : 74701
ا�صم مالك العامة: اتو�صو كوربور�صن

عنوانه: 1-3 كيوتارو – ما�صي 4-�صومي ، �صيو – كو او�صاكا – �صي ، او�صاكا ، اليابان
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اجللد الطبيعى واجللد املقلد وال�صلع امل�صنوعة منهما وغري الواردة فى الفئات الأخرى – جلد 
احليوان – �صناديق وحقائب ال�صفر – احلقائب بكل انواعها – حقائب اليد – احلقائب املكتبية 

. وال�صروج  اخليل  واأطقم  – ال�صياط  والع�صى  واملظات  – ال�صم�صيات 
الواقعة بالفئة   : 18

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/11/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة بالرقم : 74702
ا�صم مالك العامة: اتو�صو كوربور�صن

عنوانه: 1-3 كيوتارو – ما�صي 4-�صومي ، �صيو – كو او�صاكا – �صي ، او�صاكا ، اليابان
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

املاب�ص ولبا�ص القدم والراأ�ص.
الواقعة بالفئة   : 25

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2015/11/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة بالرقم : 77314
ا�صم مالك العامة: جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
عنوانه: �ص ب 81450 – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الفواكه   – اللحوم  م�صتخرجات   – ال�صيد  وطيور  وحيوانات  والدواجن  والأ�صماك  اللحوم 
احلليب  واللنب  البي�ص   – واملربى  الفواكه  جيلى   – واملطهية  املجففة  املحفوظة  واخل�صروات 
وغري ذلك من منتجات الألبان – الزيوت والأدهان ال�صاحلة لاأكل – توابل ال�صلطة الأغذية 

املحفوظة واملخلات
الواق�عة بالفئة   : 29

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2016/4/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية : 
                                                                         

املودعة بالرقم : 77315
ا�صم مالك العامة: جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
عنوانه: �ص ب 81450 – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
النب وال�صاى والكاكاو وال�صكر والأرز والتبيوكة وال�صاغو وبدائل النب – الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من 
احلبوب واخلبز والكعك والفطائر واحللويات واملثلجات – ع�صل النحل والع�صل الأ�صود – اخلمرية  وخمرية 

اخلبز -  امللح واخلردل – اخلل وال�صل�صة )با�صتثناء توابل ال�صلطة( – التوابل – الثلج .
الواق�عة بالفئة   : 30

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :   
2016/4/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�ضبت  27  يونيو 2015 العدد 11446
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املال والأعمال
موديز ترفع ت�سنيف بنك لوك�سمبورج الدويل

 •• لوك�صمبورج-الفجر:

رّحب بنك لوك�صومبورج الدويل )"بي اآي اإل"( بالإجراءات 
لرفع  م��ودي��ز  الإئ��ت��م��اين  الت�صنيف  وك��ال��ة  اتخذتها  التي 
التقييم الئتماين الأ�صا�صي بي �صي اإيه للبنك من "بي اإيه 
اإيه 3"، ا�صتناداً اإىل  �صجل البنك احلافل  اإيه  "بي  1" اإىل 
بالنتائج القوية.     بالإ�صافة اإىل ذلك، مت ترقية ت�صنيفات 
الدين  �صندات  الأج��ل وت�صنيف  للودائع طويلة  اإل  اآي  بي 
غري امل�صمونة اخلا�صة به من  بي اإيه اإيه 1 اإىل  اإيه 3، 
اإىل   2 اإيه  الثانوية من بي  ومتت ترقية ت�صنيف الديون 
الودائع  ت�صنيفات  ح��ول  التوقعات  وك��ان��ت   ."1 اإي��ه  "بي 

اإيجابية.  ويف هذا  طويلة الأجل والديون غري امل�صمونة 
التنفيذي لدى  ال��رئ��ي�����ص  دي��ل��ك��ورت،  ق���ال ه��ي��وز  ال�����ص��دد، 
الرتقية  بهذه  �صعداء  نحن  ال���دويل:  لوك�صومبورج  بنك 
الإئتماين.  للت�صنيف  موديز  وكالة  قبل  من  والع���رتاف 
املحافظة  اإىل  الرامية  ل�صرتاتيجيتنا  اإثباتاً  يعترب  وهذا 
ع��ل��ى مكانتنا ك��اأح��د ال��ب��ن��وك الأك����رث ت���اأث���رياً وف��ع��ال��ي��ة يف 
ل��وك�����ص��وم��ب��ورج، يف ح���ني ن���وؤك���د ال��ت��زام��ن��ا امل�����ص��ت��م��ر جتاه 
اإل  اآي  بي  الأج��ل  ا�صرتاتيجيتنا طويلة  عمائنا. وتهدف 
اأعلن عنها موؤخراً، اإىل اإبراز البنك ب�صكل  والتي   2020
الذي  ال��وق��ت  يف  ال��ع��امل��ي،  ال�صعيد  على  ديناميكية  اأك���رث 
اجلديدة  لا�صتثمارات  جذب  كنقطة  العمل  فيه  نوا�صل 

يف دوق��ي��ة ال��ك��ربى . ووف��ق��اً ل��وك��ال��ة م��ودي��ز ، ي��ع��ود �صبب 
الرتقية اإىل المتياز التجاري واخلا�ص مببيعات التجزئة 
املالية  واأ�ص�صه  لوك�صومبورج،  يف  للبنك  وامل�صتقر  القوي 
ال�صليمة. ينتج التغيري يف نتائج الت�صنيفات عن مراجعة 
والتي  بنوك يف لوك�صومبورج،  موديز لت�صنيفاتها لثاثة 
اأعلن عنها يف �صهر مار�ص وتنطوي على منهجية جديدة 
اإل  اآي  ب��ي  اأن  اإىل  اأ���ص��ارت م��ودي��ز  ال��ب��ن��وك.  كما  لت�صنيف 
يوا�صل اإن�صاء �صجل حافل يف ثبات الأرباح، يف حني يظهر 
يوؤدي  اأن  املرجح  "من  وهذا  وا�صحاً؛  ا�صرتاتيجياً  توجهاً 
اإىل ترقية الت�صنيفات . كما اأ�صار بي اآي اإل اأن ا�صرتاتيجيته 

لعام 2020 تهدف اإىل حتقيق ذلك الأمر.

خالل م�ضاركتها يف معر�ش وموؤمتر اال�ضتثمار الكوري

�س��روق ت�س��ل اإىل امل�س��تثمرين يف م��ا وراء ال��بحار
•• ال�صارقة-الفجر:

اختتمت هيئة ال�صارقة لا�صتثمار 
م�صاركتها  �����ص����روق  وال���ت���ط���وي���ر 
وم�������وؤمت�������رك�������وري  م�����ع�����ر������ص  يف 
والذي  البحار،  الا�صتثمارماوراء 
الكورية  العا�صمة  يف  موؤخرا  ُعقد 
فيه  ا�صتعر�صت  وال����ذي  ���ص��ي��ئ��ول، 
رائدة  كوجهة  ال�����ص��ارق��ة  م��ق��وم��ات 

لا�صتثمار.
املوؤمتر  ه���ذا  ���ص��روق يف  و���ص��ارك��ت 
جميل  ايلي  خا�ص،ومثلها  بجناح 
تطوير  اإدارة  م����دي����ر  ارم������ل������ي، 
عر�صاً  ارم���ل���ي  وق�����دم  الأع�����م�����ال. 

اجلهود عن نتائج واعدة للغاية". 
وموؤمتركوريا  م��ع��ر���ص  وي��ن��ظ��م 
لا�صتثمارماوراء البحار، مرة كل 
الكورية  الوكالة  قبل  عامني،من 
وال�صتثمار،  ال���ت���ج���ارة  ل���رتوي���ج 
برتويج  املعنية  الوطنية  املنظمة 

التجارة وال�صتثمار يف كوريا.
بعاقات  الإم�����ارات  دول���ة  وتتمتع 
كوريا  جمهورية  مع  قوية  ثنائية 
اجل��ن��وب��ي��ة، ح��ي��ث جت�����اوزت حجم 
مليار   90 البلدين  ب��ني  ال��ت��ج��ارة 
2013، م��ع بروز  دره��م يف ال��ع��ام 
���ص��وق للمنتجات  ك��اأك��رب  الإم����ارات 
كما  الأو���ص��ط.  ال�صرق  يف  الكورية 

م��������ع جم�����م�����وع�����ة وا�������ص������ع������ة من 
امل�صتثمرين الكوريني.

وقال ايلي جميل ارملي ، مدير اإدارة 
ال�صارقة  لهيئة  الأع��م��ال  تطوير 
ل��ا���ص��ت��ث��م��ار وال��ت��ط��وي��ر���ص��روق : 
ال�صتثمار  وم��وؤمت��ر  معر�ص  مثل 
بالن�صبة  م��ه��م��ة  ف��ر���ص��ة  ال���ك���وري 
يف  امل�صتثمرين  اإىل  للو�صول  لنا 
الوعي حول  كوريا، ورفع م�صتوى 
جعبتها  وم��ايف  ال�صارقة  مقومات 
لتقدمه كوجهة رائدة لا�صتثمار. 
ممتازة،  بعاقات  بلدينا  وتتمتع 
حيث ُتعترب دولة الإمارات العربية 
اأ�صواق  اأه����م  امل��ت��ح��دة واح����دة م��ن 

خال  املوؤمتر ركز فيه على اأربعة 
ال�صارقة:  يف  رئ��ي�����ص��ي��ة  ق��ط��اع��ات 
ال�������ص���ف���ر وال���������ص����ي����اح����ة، وال���ن���ق���ل 
والرعاية  اللوج�صتية،  واخلدمات 
ال�����ص��ح��ي��ة، وال���ب���ي���ئ���ة، م����ن حيث 
وما حتمله  ال�صتثمارية  جاذبيتها 

من فر�ص منو عالية.
ونظمت الهيئة عددا من اجتماعات 
م����ع مكتب  ب���ال���ت���ع���اون  الأع�����م�����ال 
لرتويجالتجارة  الكورية  الوكالة 
حيث  دب����������ي،  يف  وال������ص�����ت�����ث�����م�����ار 
ا����ص���ت���ع���ر����ص���ت ������ص�����روق ال���ف���ر����ص 
ال�صارقة،وعقدت  ال�صتثماريةيف 
العاقات  وب��ن��اء  للتعارف  ل��ق��اءات 

الثنائية  ال���ص��ت��ث��م��ارات  حجم  بلغ 
العام  يف  دره�����م  م��ل��ي��ار   15 ن��ح��و 
ال�صركات  ع���دد  وي��ب��ل��غ   .2013
ال��ك��وري��ة ال��ت��ي ت����زاول اأع��م��ال��ه��ا يف 
الإم�����������ارات م����ا ي���زي���د ع����ن 300 

�صركة. 
وت��رتك��ز مهام )���ص��روق( يف توفري 
لتذليل  واحل����واف����ز  ال��ت�����ص��ه��ي��ات 
اأن�صطة  ت����واج����ه  ال���ت���ي  ال���ع���ق���ب���ات 
وكذلك  الإم��������ارة،  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار 
التحتية  البنية  م�صروعات  تقييم 
وو�صع  ال���ق���ط���اع���ات،  خم��ت��ل��ف  يف 
تلك  لإ�صتكمال  ال��ازم��ة  اخلطط 
لإجنازاتها  وت��ق��دي��راً  امل�صروعات. 

املنطقة،  يف  ال��ك��وري��ة  ال�������ص���ادرات 
بني  الثنائية  ال��ت��ج��ارة  ت�صهد  كما 
البلدين منواً قوياً. ففي هذا العام 
اتخذتها  ك��ب��رية  خ��ط��وات  �صهدنا 
الروابط  لتعزيز  وكوريا  ال�صارقة 

يف قطاع الرعاية ال�صحية .
التي  املن�صة  واأ�صاف:"ا�صتخدمنا 
ل��ل��ت��وا���ص��ل وبناء  امل���وؤمت���ر  اأت��اح��ه��ا 
الأعمال  اأو����ص���اط  م���ع  ال��ع��اق��ات 
قطاع  يف  ف���ق���ط  ل��ي�����ص  ال����ك����وري����ة 
يف  واأي�����ص��اً  ب��ل  ال�صحية،  ال��رع��اي��ة 
ال�صفر  قطاعات  ت�صمنت  جمالت 
واخلدمات  وال��ن��ق��ل  وال�����ص��ي��اح��ة، 
اللوج�صتية، والبيئة. واأثمرت هذه 

املتميزة، فازت �صروق بجائزة وكالة 
لعام   املبا�صر  الأج��ن��ب��ي  ال�صتثمار 
تقدمها  ال��ت��ي  و2014   2013
الربيطانية  ي��وروب��ي��ان  ذا  جم��ل��ة 
امل�����ص��رف��ي��ة للعام  ���ص��م��ن اجل���وائ���ز 
منطقة   - و2014   2013

اإفريقيا.  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 
ك��م��ا ف���ازت ب��ج��ائ��زة اأف�����ص��ل وكالة 
ال�صتثمار �صمن اجلوائز  لرتويج 
ال�صتثمار  العاملية لأف�صل وكالت 
جملة  تنظمها  التي   2015 لعام 

�صايت �صيلك�صن.

افتتاح فندق »�سوي�ص بل هوتيل بيتيتينجيت - بايل« 
•• جاكرتا-الفجر:

اأع�����ل�����ن�����ت �����ص����وي���������ص ب������ل ه���وت���ي���ل 
فندق  افتتاح  ع��ن  انرتنا�صيونال، 
بيتيتينجيت،  هوتيل  بل  " �صوي�ص 
واحد  " وه��و  – اإندوني�صيا  ب��ايل 
م��ن اأف��خ��م ف��ن��ادق��ه��ا ح���ول العامل 
ب��خ��دم��ات مميزة  ي��ت��م��ت��ع  وال������ذي 
الع�صرية  املنطقة  ق��ل��ب  يف  وي��ق��ع 

والأنيقة للمدينة.
وي�صم الفندق 111 غرفة وا�صعة 
وح����دي����ث����ة جت���م���ع ب����ني ال���دي���ك���ور 
واللم�صات  الج�����واء  م��ع  امل��ع��ا���ص��ر 
الأن����ي����ق����ة خل���ل���ق اأج����������واء ه���ادئ���ة 

ومريحة.
رئي�ص   ، فاول  ال�صيد جافني  وقال 

ف���رتة ط��وي��ل��ة، ع��اق��ة خ��ا���ص��ة مع 
م�صتوى  خ����ال  م���ن  ان��دون��ي�����ص��ي��ا 
ع��ال م��ن الح����رتاف، ول��ق��د مكننا 
ذلك من تعزيز ال�صراكات املمتازة، 
اع���م���ال���ن���ا هناك  ن���وا����ص���ل  ون���ح���ن 
�صياحية  وم��واق��ع  ف��ن��ادق  ب��اف��ت��ت��اح 

جديدة  .
 ،1987 ع����ام  يف  اإن�����ص��ائ��ه��ا  م��ن��ذ 
هوتيل  ب�����ل  ����ص���وي�������ص  ت���و����ص���ع���ت 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ان��رتن��ا���ص��ي��ون��ال 
وا�صرتاليا  الأو�صط  وال�صرق  اآ�صيا 
واأوروب����ا م��ع ال��ه��دف اجل��دي��د بعد 
اإن�صاء موؤخرا مكتب الأوروبي. كما 
فندقا   250 لإدارة  تخطط  انها 

ومنتجعا بحلول عام 2022.
هوتيل  بل  �صوي�ص  جمموعة  لدى 

الغرفة  ���ص��ع��ر  ع��ل��ى  ك��ت��خ��ف��ي�����ص��ات 
من  الإقامة  اختيار  حني  اخلا�صة 
هذا  خ����ال  ���ص��ب��ت��م��رب  اإىل  ي��ول��ي��و 
ال�صحوبات  يف  وال����دخ����ول  ال���ع���ام 
ل��ل��ف��وز ب��ج��ائ��زة الح�����ام يف بايل 
وال��ت��ي ت��ت��ك��ون م��ن جت��رب��ة مميزة 
للغو�ص حتت املاء ، قفز احلبل من 
امل��رت��ف��ع��ات، وال��رح��ات على ظهر 
ماأدبة  ب��امل��ظ��ات،  ال��ق��ف��ز  ال��ف��ي��ل، 
مذهل  �صاطئ  على  �صحري  ع�صاء 

ا�صافة ايل العديد من املفاجاآت.
بيتيتينجيت هي منطقة  ان  يذكر 
واأماكن  ال��ل��ي��ل��ي��ة  ب��احل��ي��اة  تتمتع 
الرتفيه، مبا يف ذلك اأف�صل بار يف 
2014، مريور لوجن.  بايل لعام 
مثل  اأخ���رى  م��ع��امل  علي  وت�صتمل 

فنادق  مل��ج��م��وع��ة  الإدارة  جم��ل�����ص 
انرتنا�صيونال:  هوتيل  بل  �صوي�ص 
املذهلة  ال��ب��ان��ورام��ي��ة  امل�����ص��اه��د  اأن 
على م��زارع الأرز هي ابرز مامييز 
كوتا،  ���ص��م��ال  يف  ال���ف���ن���دق  م���وق���ع 
واملقاهي  املمتازة  باملطاعم  املحاط 
واملتاجر  ال�����ص��اط��ئ��ي��ة  وال�����ن�����وادي 

واملراكز التجارية. 
واعترب اأن فندق �صوي�ص بل هوتيل 
املثايل  اخل���ي���ار  ه���و  بيتيتينجيت 
احلياة،  ي��ح��ب��ون  ال���ذي���ن  لأول���ئ���ك 
بغر�ص  م�����ص��اف��ري��ن  ك���ان���وا  ����ص���واء 
اأو مع العائلة  اأو الأعمال  الرتفيه 
. واحتفاًل بالفتتاح، يقدم �صوي�ص 
ل����زواره  بيتيتينجيت  ه��وت��ي��ل  ب���ل 
اب��ت��داء م��ن 35%  ع��رو���ص خا�صة 

ومدر�صة  ك��اجن��و  ال��ل��ي��ل��ي  ال���ن���ادي 
ك���اجن���و ل���ري���ا����ص���ة ال����رك����وب على 
الأمواج. كما ان �صوي�ص بل هوتيل 
اأي�������ص���ا قريب  ه���و  ب��ي��ت��ي��ت��ي��ن��ج��ي��ت 
ال�صهرية  ال�صياحية  الأم��اك��ن  م��ن 
واملعامل الثقافية مثل تاناه لوت  و 

باتوبلنج بيت�ص .
وم���ع اف��ت��ت��اح ف��ن��دق " ���ص��وي�����ص بل 
ترتفع   " ب��ي��ت��ي��ت��ي��ن��ج��ي��ت  ه���وت���ي���ل 
اإندوني�صيا  يف  املجموعة  حمفظة 
وتعترب  ومنتجعا،  فندقا   44 اإىل 
انرتنا�صيونال  هوتيل  بل  �صوي�ص 
الفنادق  �صل�صلة  يف  ال���رائ���دة  ه��ي 
خال  ان���دون���ي�������ص���ي���ا  يف  ال���ع���امل���ي���ة 

ال�صنوات اخلم�ص املا�صية.
وذكر ال�صيد فاول لقد �صكلنا منذ 

والفلبني  وف���ي���ت���ن���ام  ال�������ص���ني  يف 
وتاياند  وم��ال��ي��زي��ا  وان��دون��ي�����ص��ي��ا 
جورجيا،  ونيوزيلندا،  وا�صرتاليا 

احلايل  ال��وق��ت  يف  انرتنا�صيونال 
ومنتجع  ف��ن��دق   125 م��ن  اأك����رث 
وم�صاريع خمتلفة. ولديها تواجد 

العربية  الإم��������ارات   ، ال��ب��ح��ري��ن، 
امل��ت��ح��دة ال���ع���راق، ال��ك��وي��ت، قطر، 
عمان، واململكة العربية ال�صعودية.

اأوبك :االحتياطيات املحققة للدول االأع�ساء 
بلغت 1206 مليارات برميل العام املا�سي 

مناق�سة م�سرية ل�سراء 175 
األف طن من البنزين 

•• فيينا -وام:

اأن  الوب����ك  للنفط  امل�����ص��درة  ال��ب��ل��دان  منظمة  ك�صفت 
الع�صاء  ب��ال��دول  اخل��ام  للنفط  املحققة  الحتياطات 
اىل   1964 ع��ام  يف  برميل  مليار   254 م��ن  ارت��ف��ع��ت 
2014 يف حني ارتفع  عام  برميل يف  مليارات   1206
انتاج النفط اخلام يف الدول الع�صاء اىل ثاثة ا�صعاف 
خال الفرتة نف�صها من 12.5 مليون برميل يف اليوم 
اىل 30.7 مليون برميل. وا�صافت املنظمة يف ن�صرتها 
ال�صنوية ال�صادرة ام�ص ان معدل انتاج النفط اخلام يف 
برميل  مليون   73.4 اىل   2014 ع��ام  و���ص��ل  ال��ع��امل 
يوميا مرتفعا بن�صبة 0.7 يف املئة مقارنة بعام 2013 
مو�صحة ان الرتفاع كان ملحوظا يف امريكا ال�صمالية 
الطلب  ان  واو���ص��ح��ت   . امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف  ل�صيما 
العاملي على النفط ارتفع مبعدل 93.3 مليون برميل 
1.1 يف املئة م�صرية اىل اكرب  يوميا يف 2014 بزيادة 
واآ�صيا  الو���ص��ط  وال�����ص��رق  ال�صني  يف  �صجلت  الطلبات 
التعاون والتنمية. وقالت ان الطلب  من خارج منظمة 
ارتفع  الاتينة  وامريكا  افريقيا  اخل��ام يف  النفظ  على 
فيما تراجع الطلب ب�صكل طفيف يف اوروبا الغربية ويف 

�صجلت  ح��ني  يف   2014 يف  والتنمية  التعاون  منظمة 
بارتفاع  قوية  زي���ادة  اوب��ك  منظمة  يف  الع�صاء  ال���دول 
2013. وج���اء يف  ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة  امل��ائ��ة  2.9 يف  ن�صبته 
ت�صدير  �صهد   2014 عام  ان  الح�صائية  اوبك  ن�صرة 
"الوبك"  الق�صم الكرب من البرتول اخلام من بلدان 
مليون   13.7 ب  ال���ه���ادي  وامل��ح��ي��ط  اآ���ص��ي��ا  ب��ل��دان  اىل 
يتعلق  وفيما  امل��ئ��ة.  يف   60.4 وبن�صبة  يوميا  برميل 
ان  اىل  ال�صنوية  الن�صرة  ا���ص��ارت  العاملية  بالحتياطات 
العاملية املحققة للنفط اخلام ارتفعت اىل  الحتياطات 
1.492 مليار برميل عام 2014 بزيادة بن�صبة 0.2 
يف املئة عن عام 2013. وذكرت الن�صرة ان الحتياطات 
ال��دول الع�صاء ظلت يف  النفط اخل��ام يف  املحققة من 
مقارنة   2014 ع��ام  يف  تغيري  دون  م�صتقرة  معظمها 
مليارات   1206 م�صتوى  بلغت  ح��ي��ث   2013 ب��ع��ام 
الوبك  ل���دول  التكريرية  ال��ط��اق��ة  ان  وق��ال��ت  ب��رم��ي��ل. 
املئة  يف   5.4 وبن�صبة  برميل  مليون   0.6 ب  ارتفعت 
���ص��ب��ق��ه م�صرية  ال����ذي  ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة   2014 خ���ال 
فيما  الأو�صط  ال�صرق  كانت يف  ال��زي��ادات  ان معظم  اىل 
مليون   0.9 ب  ال��ع��امل  يف  التكريرية  الطاقة  ارتفعت 

برميل يوميا يف عام 2014.

•• �صنغافورة-رويرتز:

اأظهرت وثائق مناق�صة ام�ص اأن الهيئة امل�صرية العامة 
اإىل  ي�صل  م��ا  ل�صراء  ت�صعى  للدولة  اململوكة  للبرتول 

من البنزين للت�صليم يف اأغ�صط�ص اب. طن  األف   175
وا�صارت الوثائق اىل اأن الهيئة تريد ثاث �صحنات من 
األف طن للواحدة من البنزين -95  35 األف ايل   30

من  الفرتات  يف  ال�صكندرية  ميناء  يف  للت�صليم  اوكتان 
الأول اإىل الثالث ومن 13 ايل 15 ومن 22 ايل 24 

اأغ�صط�ص اب.
ل�صراء  اي�����ص��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  ت�صعى  منف�صلة  م��ن��اق�����ص��ة  ويف 
طن  األف   35 األف اإىل   30 �صحنتني من البنزين من 
من  الفرتة  يف  ال�صوي�ص  ميناء  يف  للت�صليم  منهما  لكل 

الثاين اإىل الرابع ومن 20 اإىل 22 من ال�صهر نف�صه.

�سعر �سلة خامات االأوبك ي�سل اىل 59.64 دوالرا
•• فيينا -وام: 

اأن  "الأوبك"  للنفط  امل�صدرة  ال���دول  منظمة  اأعلنت 
�صعر �صلة خاماتها ال� 12 و�صل اأم�ص الأول اخلمي�ص 
اىل 59.64 دولرا للربميل مقارنة ب�صعر اليوم الذي 

قبله والذي و�صل اىل 60.68 دولرا للربميل.
تعد  ال��ت��ي  خامات"الأوبك" اجل���دي���دة  ���ص��ل��ة  وت�����ص��م   

م��رج��ع��ا يف م�����ص��ت��وى ���ص��ي��ا���ص��ة الن���ت���اج 12 ن��وع��ا هي 
خامات ..مربان الإماراتي ومزيج �صحارى اجلزائري 
العراقي  اخل���ف���ي���ف  وال���ب�������ص���رة  ال��ث��ق��ي��ل  والي���������راين 
اخلفيف  وب��وين  الليبي  وال�صدر  الكويتي  والت�صدير 
ال��ن��ي��ج��ريي وال��ب��ح��ري ال��ق��ط��ري وال��ع��رب��ي اخلفيف 
و  الأنغويل  وجريا�صول  مرياي  والفنزويلي  ال�صعودي 

اأورينت الكوادوري.

االأردن ي�سدر �سندات بقيمة 1.5 مليار دوالر بال�سوق العاملية
•• عمان-وام:

الأ�صواق  الأمريكي يف  بالدولر  �صندات  اإ�صدار  اإمت��ام عملية  اأميه طوقان عن  الدكتور  الردين  املالية  وزير  اعلن 
�صبع  1.5 مليار دولر منها مليار دولر لآجل  الإجمالية  الإ�صدار  بلغت قيمة  و   . الأردنية  اململكة  با�صم  العاملية 
�صنوات ت�صتحق يف عام 2022 ون�صف مليار دولر لآجل ع�صر �صنوات ت�صتحق يف عام2025. وقال يف بيان اأ�صدره 
ام�ص اإن �صعر الفائدة لل�صندات ذات الآجل ال�صبع �صنوات بلغت ما ن�صبته 2.578 باملئة ولل�صندات ذات الآجل ع�صر 
�صنوات ما ن�صبته 3 باملئة حيث تدفع الفوائد املرتتبة على الإ�صدار ب�صكل ن�صف �صنوي لغاية تاريخ ال�صتحقاق. 
326 باملئة من حجم  اأو ما ن�صبته  4.9 مليار دولر  اأن طلب الكتتاب على هذه ال�صندات بلغ حوايل  اإىل  واأ�صار 
اأن  طوقان  الدكتور  وب��ني  العامليني.  امل�صتثمرين  كبار  من  ملجموعة  بالكامل  الإ���ص��دار  بيع  مت  قد  واأن��ه  الإ���ص��دار 
احلكومة جلاأت ملثل هذا الإ�صدار بهدف تنويع م�صادر التمويل واأجال ال�صتحقاق وحتقيق التوازن بني القرتا�ص 
الداخلي واخلارجي وال�صتفادة من كفالة ال�صمان الأمريكية يف احل�صول على اأ�صعار فائدة خمف�صة. واأعرب عن 

تقدير الأردن للحكومة الأمريكية على دعمها املتوا�صل لاأردن. 

اإيربا�ص ت�سدر اأول 
�سندات قابلة للتحويل 

•• باري�ص-رويرتز:

قالت جمموعة اإيربا�ص الأوروبية ل�صناعات الطريان والدفاع اإنها اأطلقت 
اإىل  ت�صل  بقيمة  ام�ص  للتحويل  القابلة  ال�صندات  من  اإ�صداراتها  باكورة 

.2022 يف  وت�صتحق  دولر(  مليون   560( يورو  مليون   500
الأغرا�ص  يف  ال�صندات  ح�صيلة  �صايف  �صي�صتخدم  بيان  يف  ايربا�ص  وقالت 
وفروعها  لل�صركة  التمويل  تكاليف  حت�صني  يف  و�صي�صاهم  لل�صركة  العامة 
قدر الإمكان وتنويع م�صادر متويلها. وال�صندات ذات كوبون بدون فائدة. 
باملئة  47.5 و62.5  اأن يزيد �صعر التحويل الأويل ما بني  ومن املتوقع 
يتوىل  ج��رنال  �صو�صيتيه  اأن  ايربا�ص  وذك��رت  لل�صهم.  املرجعي  ال�صعر  عن 
دور املن�صق العاملي الوحيد لاإ�صدار كما ي�صطلع بدور مدير الإ�صدار مع 

بي.اإن.بي باريبا وات�ص.ا�ص.بي.�صي.

5 اأيام اأمام اليونان لتجنب اخلروج من منطقة اليورو
•• برلني-رويرتز:

اإن خروج  ام�ص  اأوتينجر  الأوروب���ي جونرت  بالحتاد  الأمل��اين  املفو�ص  قال 
اليونان من منطقة اليورو �صيكون حتميا اإن مل تتو�صل اأثينا ودائنوها اإىل 
دويت�صاند  لراديو  اأوتينجر  وق��ال  املقبلة.  الأي��ام اخلم�صة  حل يف غ�صون 
فونك �صنفعل كل ما يف الإمكان حتى يوم الثاثني من يونيو  كي يبدي 
منطقة  م��ن  اليونان  خ��روج  واأ���ص��اف  ل��اإ���ص��اح.  ا�صتعدادهم  اليونانيون 
اليورو لي�ص هدفنا ولكن ل مفر منه اإذا مل يتم التو�صل اإىل حل يف الأيام 
اخلم�صة املقبلة. وف�صلت اليونان جمددا يف اإبرام اتفاق مع دائنيها الدوليني 
اأم�ص الأول اخلمي�ص وهو ما ميهد ملحاولة اأخرية اليوم ال�صبت اإما لتفادي 
منطقة  حلماية  ال�صتعداد  اأو  القادم  الأ�صبوع  الديون  �صداد  عن  التخلف 
اإحراز تقدم  اأنه مت  اأوتينجر  اليورو من ا�صطرابات الأ�صواق املالية. وذكر 
ملحوظ يف املحادثات بني اأثينا ومقر�صيها لكن ل تزال هناك خافات يف 
كانت منطقة  اإن  �صوؤاله عما  اأوتينجر لدى  وق��ال  ينبغي جتاوزها.  ال��راأي 
هدفنا  ث��ان��ي��ة..  خطة  لدينا  لي�ص  بديلة  خطة  اإع���داد  على  تعكف  ال��ي��ورو 
ذلك  يت�صن  اإذا مل  اأن��ه  الوا�صح  املنطقة ولكن من  اليونان يف  الإبقاء على 
ف�صنكون حينها م�صتعدين. واأ�صاف اأن البنك املركزي الأوروبي واملفو�صية 
الأوروبية �صي�صتخدمان جميع الأدوات املتاحة لديهما ل�صمان عدم ت�صرر 
اإىل  اأوتينجر  واأ�صار  اليونان.  الأخ��رى من التطورات يف  ال��دول الأوروب��ي��ة 

اأنهما �صيبذلن كل ما يف و�صعهما اأي�صا لتفادي حالة طوارئ يف اليونان.

االأ�سهم اليابانية تنخف�ص يف التعامالت ال�سباحية 
•• طوكيو-رويرتز:

تراجعت الأ�صهم اليابانية يف التعامات ال�صباحية ام�ص مع اقبال امل�صتثمرين 
اأعلى  ال�صبوع  ه��ذا  �صابق  وق��ت  يف  �صجلت  �صوق  يف  الأرب���اح  جلني  مبيعات  على 
م�صتوياتها منذ اواخر 1996 مف�صلني توخي احلذر و�صط حالة عدم اليقني 
التي حتيط باملحادثات بني اليونان ودائنيها. واأنهى موؤ�صر نيكي ل�صهم ال�صركات 
 0.46 منخف�صا  طوكيو  ببور�صة  ال�صباحية  التداول  جل�صة  الكربى  اليابانية 

باملئة عند 20676.41 نقطة مرتاجعا على اأعلى م�صتوى له يف 18 عاما.
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افتتح �صعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�ص احتاد امل�صارعة واجلودو 
اأم�ص  الريا�صي م�صاء  اأبوظبي  لنادي  العام  الأمني  والكيك بوك�صينغ 
الأول فعاليات بطولة اأبوظبي لطاولة الزهر ال�صاد�صة ع�صرة للنخبة 
والتي اقيمت يف �صالة احتاد امل�صارعة واجل��ودو مبنطقة امل�صرف يف 
اأبوظبي و�صهد مرا�صم الفتتاح الكابنت نا�صر التميمي مدير البطولة 
اأمني عام الحتاد والدكتور عمر بن حلة ال�صحي ع�صو جمل�ص اإدارة 
الحت����اد رئ��ي�����ص جل��ن��ة ال���ص��ت��ث��م��ار ب���الحت���اد وع����دد م��ن الريا�صيني 
واللجنة املنظمة للبطولة التي �صمت 80 لعباً من خمتلف اإمارات 
الدولة  وزعوا علي جمموعتني والتي اقيمت يف 40 طاولة وزعت يف 
اأرجاء وا�صعة من ال�صالة الرئي�صية يف تنا�صق مميز، فيما وفر النادي 
وامل�صاركني يف  لل�صيوف  الكثري من اخلدمات  الحت��اد  بالتن�صيق مع 

البطولة التي ا�صتمرت جولتها الوىل حلوايل 6 �صاعات. 
ويف بداية البطولة حر�ص حممد بن ثعلوب الدرعي راعي البطولة 
موؤكدا  الف�صيل،  ال�صهر  مبنا�صبة  وتهنئتهم  اجلميع  م�صافحة  على 
على  ع�صو   5000 م��ن  اأك��رث  ع�صويته  بلغت  ال��ذي  ال��ن��ادي  حر�ص 

بالريا�صات  اه��ت��م��ام��ه  م��ن��ط��ل��ق  م���ن  ال�����ص��ن��وي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ا���ص��ت��م��رار 
التخ�ص�صية التي ت�صم العديد من الريا�صيني على م�صتوى الدولة 
من مواطنني ومقيمني دون ممار�صة لها، بعد اأن وجدت لعبه طاولة 
�صعبية  اأك�صبها  العامل مما  بلدان  كثري من  يف  كبرياً  اهتماماً  الزهر 
ال�صاد�ص  عامها  بلغت  التي  البطولة  ان  واأ�صاف:  عري�صة..  وقاعدة 
ع�صر على التوايل حققت الكثري من الأهداف التي اأقيمت من اأجلها 
بعد اأن درج نادي اأبو ظبي الريا�صي على تنظيمها وت�صخري المكانات 
لها بتوجيهات من قيادته العليا خال ليايل �صهر رم�صان الف�صيل، 
تقديراً للم�صاركة امل�صتمرة من الريا�صيني املتخ�ص�صني يف هذا املجال 
خمتلف  م��ن  ال�صنوية  البطولت  يف  التواجد  على  حر�صوا  وال��ذي��ن 
امارات الدولة، على اأمل اأن ت�صهد الفرتة القادمة ا�صتمرار الن�صاط 
ب�صورة دورية علي م�صتوى املناطق تلبية لرغبات ع�صاق اللعبة الذين 
اأبدوا رغبة ا�صتمرار ن�صاط البطولة علي ان ت�صم النهائيات النخبة 
وحتفيز  ا�صتمرارها  علي  ال��ن��ادي  حر�ص  علي  واك��د  ال��اع��ب��ني.  م��ن 
الفائزين بعد ان ر�صد مبلغ 100 األف درهم كجوائز نقدية، بجانب 

الهدايا العينية والتذكارية للبطولة التي تختتم بعد منت�صف الليل 
حالة  يف  الرت��ب��اط  ف��ك  مرحلة  بلغت  م��ا  اإذا  الزمني  للجدول  وفقا 
اجلولة  و�صهدت  ال�صباح.  من  الوىل  ال�صاعات  يف  لتنتهي  التعادلت 
ال�صاعات  حتى  مبارياتها  توا�صلت  التي  للبطولة  الفتتاحية  الأوىل 
ت��اأه��ل من  امل��ف��اج��اآت، حيث  الكثري م��ن  اأم�����ص على  الوىل م��ن �صباح 
املجموعة الوىل ر�صاد خوري بفوزه علي حميد جابري يف واحده من 
مفاجاآت اجلولة الفتتاحية، وفاز زيد كوكا�ص علي ن�صال ا�صماعيل، 
النعيمي  اهلل  املالكي وعبد  ا�صامة  بفوزه علي  يون�ص  فادي  تاأهل  كما 
ريا�ص  ليواجه  بيطار  انطوين  على  اليماين  وثائر  ر�صيد  م��راد  علي 
علي الذي حقق الفوز علي ب�صام بركات، ويلعب عادل بري مع انطوين 
املجموعة  ويف   .. ب�صار  انطوين  وف��وز  الباقري،  الاعب  على  بفوزه 
الثانية تاأهل جميد عزيز وجوزيف وعدنان وداود وفار�ص، وتقام على 
هام�ص املباريات النهائية للبطولة الرئي�صية، لقاءات الرت�صية للذين 
التي ر�صدت لها  البطولة  الرئي�صي من  للدور  التاأهل  مل يوفقوا يف 

اجلوائز النقدية القيمة.

كاترين   ل���وك���ر  م�����ص��م��ار  ���ص��ي��ك��ون 
بلو�ص اأجنلو�ص على موعد يوم 26 
�صباقات  اأوىل  ان��ط��اق  م��ع  ي��ول��ي��و 
العاملية  ب��دورة اللعاب  ام الل��ع��اب  
ال�صيفية لاأوملبياد اخلا�ص و التي 
اأجنلو�ص  لو�ص  مدينه  ت�صت�صيفها 
يوليو وحتى   25 م��ن  ال��ف��رتة  ف��ى 
ابطال   �صيكون  حيث   ، 2اغ�صط�ص  
اىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ع��رب��ي��ة  دول���ة   14
اي�����ران م���ع ب��اق��ي لع���ب���و  ال177 
دولة امل�صاركة يف اللعاب على موعد 
لنطاق املناف�صات يف ام اللعاب  ، 
وعلى نف�ص امل�صمار الذى كان معد 
بدورة  الأوملبني  لاأبطال  لاإحماء 
اللعاب الوملبية عام 1984 ، حيث 
ي�صارك يف العاب القوى  اىل جانب 
لعبو  المارات من الدول العربية 
لعبو اجلزائر ، الردن ، البحرين ،  
م�صر ، ال�صعودية ، العراق ، املغرب 
، تون�ص ، �صوريا ، فل�صطني، قطر ، 
ايران   اىل  بالإ�صافة  لبنان،   ليبيا، 
 1900 ي�صتوعب  ل��وك��ر  وم�صمار 
مدرجات  ا���ص��اف��ة  ومي��ك��ن  م��ق��ع��د، 
امل�����ص��م��ار مرتبط  ا���ص��اف��ي��ة، وه����ذا 
الأمريكي   القوى  العاب  باأ�صطورة 
ويطلق  كرومويل،  دين  الأ�صطوري 
لوي�ص  ال���رئ���ي�������ص���ي  امل����دخ����ل  ع���ل���ى 

زامربيا بازا.
وت�صمل �صباقات العدو مل�صافة 100 
العايل  وامل����اراث����ون، وال���وث���ب  م���رت 
الكرة  ودف������ع  ال���ط���وي���ل،  وال����وث����ب 

و�صباقات   ،) اجل��ل��ة   ( احل���دي���دي���ة 
التتابع و �صباقات الكر�صي املتحرك. 
م�صابقات  اخلا�ص  الأوملبياد  ويوفر 
القدرة  م�����ص��ت��وي��ات  ذوي  ل��اع��ب��ني 
م���ن خالها  امل��ن��خ��ف�����ص��ة مي��ك��ن��ه��م 
ال���ت���دري���ب وال��ت�����ص��اب��ق يف امل���ه���ارات 
فاإن  ل��ذل��ك،  الأ�صا�صية،  الريا�صية 
الأ����ص���ا����ص���ي���ة يتعني  امل����ه����ارات  ه����ذه 
ال���ت���ق���دم خلو�ص  ق���ب���ل  ت���ط���وي���ره���ا 
امل�صابقات الأطول م�صافة. و ت�صمل 

و  ال��ع��دو،  و  امل�صي،  امل�صابقات:  ه��ذه 
الرمي، الوثب، و م�صابقات الكر�صي 

املتحرك. 
األعاب  م�����ص��اب��ق��ات  اأوىل  تنظيم  مت 
العاملية  الأل�����ع�����اب  خ�����ال  ال����ق����وى 
اإلينوي   � �صيكاجو  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 
عام  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات 
1968، كما ت�صابق 1363 لعب، 
مثلوا 149 برنامج خال الألعاب 
كارولينا  ن��ورث  1999ي  العاملية 

باأمريكا ، كما ت�صابق 1208 لعب 
اللعاب  يف  ب��رن��ام��ج   157 م��ث��ل��وا 
ال���ع���امل���ي���ة  ب���دب���ل���ن ب���اأي���رل���ن���دة عام 
2003، ومت تنظيم اأوىل م�صابقات 
 1995 األ����ع����اب  امل�����اراث�����ون خ����ال 
 2 رق��م  حتقيق  مت  حيث  ال�صيفية، 

�صاعة، و 59 دقيقة، و 18 ثانية.
وكانت األعاب القوى �صمن ريا�صات 
مب�صر  الأويل  الإقليمية  الأل��ع��اب 
لعبا   153 �صارك  حيث   1999

ولعبة من 11دولة عربية �صاركوا 
يف �صباقات 100 مرت- 200 مرت 
تتابع   - 800 مرت   - 400- مرت 
4×100 مرت - وثب طويل - دفع 

جلة.
الثانية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الأل����ع����اب  ويف 
باملغرب 2000 �صارك 139 لعبا 
ولعبة من 11دولة عربية �صاركوا 
100 مرت-   � 50 مرت  �صباقات  يف 
 -1500 مرت   -400 مرت   200
مرت - تتابع 4×100 مرت - وثب 

طويل - دفع جلة.
وفى الألعاب الثالثة بلبنان 2002 
120 لع����ب ولع���ب���ة من  ����ص���ارك 
11دولة عربية �صاركوا يف �صباقات 
 -400 م��رت   200 م���رت-   100
تتابع   - م������رت   -1500 م������رت 
 - ط��وي��ل  وث���ب   - م��رت   100×4
ال�صاد�صة   الأل��ع��اب  دف��ع ج��ل��ة، وف��ى 
م�صاركة  �صهدت   2008 باأبو ظبي 
اىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ع��رب��ي��ة  22دولة 
و لعبة،  174 لع��ب  بعدد  اي���ران 
ويف دم�صق 2010 �صهدت  م�صاركة 
ال23 دولة التي �صاركت يف الألعاب 
، و���ص��ه��دا ال��ع��اب ال��ق��اه��رة 2014 
،األعاب  عربية  دول���ة   15 م�صاركة 
اأ�صهر  و  اأه����م  ه���ي مب��ث��اب��ة  ال���ق���وى 
الأوملبياد  ري���ا����ص���ات  ب���ني  ري���ا����ص���ة 
اخل��ا���ص يف ال��وق��ت ال���راه���ن، حيث 
من  فيها43782لعب  ي�����ص��ارك 

املنطقة .

تاأهلت فرق الإمارات اليوم واخلليج 
ال����دور  اإىل  وات�������ص���الت  وال�������ص���دى 
البطولة  مل���ب���اري���ات  ال��ن��ه��ائ��ي  ق��ب��ل 
ال�صحفيني  جلمعية  الرم�صانية 
القدم يف  كرة  ل�صباعيات  وات�صالت 
ن�صختها ال�صاد�صة والتي ي�صت�صيفها 
بدبي  ال���ري���ا����ص���ي  ال���ن�������ص���ر  ن�������ادي 
اجلاري،   يونيو   27 حتى  وت�صتمر 
الدور  م��ب��اري��ات  ان��ت��ه��اء  وذل���ك بعد 
اأم�ص اخلمي�ص  اأول  للبطولة  الأول 
فريق من   12 البطولة  ي�صارك يف 
والإعامية  ال�صحفية  املوؤ�ص�صات 
ب��ال��دول��ة وه���ى  �صحف : الإم����ارات 
ال��ي��وم وال��ب��ي��ان واخل��ل��ي��ج والحت���اد 

وقناة  ال�صدى  ودار  تاميز،  وخليج 
لاإعام  دب����ي  وم��وؤ���ص�����ص��ة  احل����دث 
وقناةMBC  ونادي دبي لل�صحافة 

وات�صالت والأعام الأمني .
اأم�ص  اأول  ات�������ص���الت  ف���ري���ق  وف�����از 
اخلمي�ص على فريق جريدة الحتاد 
من  الحتاد  فريق  لن�صحاب   0-2

املباراة .
ترتيب الفرق يف البطولة كالأتي :

املجموعة الأوىل : 
بر�صيد  ال���ي���وم  الإم�������ارات  ي��ت�����ص��در 
11 نقطة وله 18 هدفا وعليه 7 
ال�صدى  دار  وي��اأت��ي فريق   ، اأه���داف 
نقاط   8 بر�صيد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 

 ، اأه����داف   8 14 ه��دف��ا وعليه  ول��ه 
املركز  ويحل فريق قناة احل��دث يف 
 13 ول��ه  نقاط   8 بر�صيد   الثالث 
وياأتي   ، اه����داف   10 وع��ل��ي��ه  ه��دف��ا 
ف��ري��ق م��وؤ���ص�����ص��ة دب����ي ل���اإع���ام يف 
نقاط   7 بر�صيد  ال��راب��ع  الرتتيب 
وله 5 اأه��داف وعليه 7 هدف ، ثم 
خام�ص  البيان  ج��ري��دة  فريق  يحل 
وله  ن��ق��اط   6 بر�صيد  للمجموعة 
 ،  ، اأه���داف   12 وعليه  اأه���داف   9
MBC  يف املركز  ث��م ف��ري��ق ق��ن��اة 
الأخ�����ري ب����دون اأي ن��ق��اط ، ول���ه 6 

اأهداف وعليه 21 هدفا .
فريق  يت�صدر   : الثانية  املجموعة 

اخل��ل��ي��ج امل��ج��م��وع��ة ب��ر���ص��ي��د 13 
ن��ق��ط��ة ول����ه 37 ه����دف وع��ل��ي��ه 9 
ات�صالت  ف��ري��ق  ث��م يحل   ، اأه����داف 
ثانى للمجموعة بر�صيد 10 نقاط 
وله 21 هدفا وعليه 3 اأهداف ، ثم 
ي��اأت��ي ف��ري��ق الإع����ام الأم��ن��ي ثاين 
وله  ن��ق��اط   10 بر�صيد  املجموعة 
ثم   ، هدافا   11 وعليه  هدفا   19
ياأتي فريق الحتاد رابع للمجموعة 
وعليه  ه��دف   11 ول��ه   6 بر�صيد  
نادي  ف��ري��ق  وي��ح��ل   ، ه��داف��ا   12
للمجموعة  خام�ص  لل�صحافة  دب��ي 
18 هدفا  ول���ه  ن��ق��اط   4 ب��ر���ص��ي��د 
فريق  وي���اأت���ي   ، ه��دف��ا   13 وع��ل��ي��ه 

جريدة خليج تاميز يف نهاية ترتيب 
املجموعة دون اأي نقاط وله هدفان 

وعليه 60 هدفا .
قبل  ال��������دور  اإىل  ت����اأه����ل  وب����ذل����ك 
وال�صدى  ال��ي��وم  الإم����ارات  النهائي 
واخلليج  الأوىل  امل���ج���م���وع���ة  م����ن 
امل��ج��م��وع��ة الأوىل  وات�������ص���الت م���ن 
فريقي  اجل��م��ع��ة  اأم�������ص  وال���ت���ق���ى   ،
ات�صالت  اليوم مع فريق  الإم��ارات 
دار  ف��ري��ق  م��ع  ث��م فريقي اخلليج   ،
التي  ال���ف���رق  ل��ت��ح��دي��د   ، ال�����ص��دى 
�صتخو�ص املباراة النهائية للتحديد 
ومباراة   ، وال��ث��اين  الأول  امل��رك��زي��ن 

حتديد املركز الثالث للبطولة .
اليوم  م�������ص���اء  ال���ب���ط���ول���ة  وت��خ��ت��ت��م 
بتتويج  ال��ن��ه��ائ��ي  ال����دور  يف  ال�صبت 

الفرق الفائزة باملركز الأول والثاين 
امل��ث��ايل واأح�صن  وال��ث��ال��ث وال��ف��ري��ق 

لع�����ب واأح�������ص���ن ح����ار�����ص وه�����داف 
البطولة .

يف البطولة الرم�ضانية لل�ضحفيني وات�ضاالت

تاأهل اخلليج واالإمارات اليوم وال�سدى وات�ساالت للدور قبل النهائي

بطولة  لقب  حاملة  ال�صابة  الربيطانية  الاعبة  قفزت 
املقامة  ال�صيدات  بطولة  ل�صدارة  هنان  �صمانثا  ال�صيدات 
الرئي�صية  الوطنية  احلفر  �صركة  بطولة  مناف�صات  �صمن 
املفتوحة اخلام�صة ع�صرة التي تتوا�صل مناف�صاتها ب�صالة 
يف  الريا�صية  زاي���د  مدينة  يف  للبولينغ  ال��دول��ي��ة  خليفة 
 )NDC( العا�صمة اأبوظبي برعاية �صركة احلفر الوطنية
مبعدل 235  يف قفزة كبرية قادمة من ال�صفوف اخللفية 
بعد ان �صهدت بطولة ال�صيدات ارتفاع عدد الاعبات اىل 
6 لعبات بان�صمام الاعبة زينب �صامل احلمادي بجانب 
رح��م��ه م��ب��ارك و���ص��ارة امل��ا ولع��ب��ات الفلبني مم��ا ي�صعل 
الرجال  بطولة  ام��ا  املقبلة.  اجل���ولت  خ��ال  مناف�صتهم 
الدويل  ال��اع��ب  زال  فما  للجن�صني  املفتوحة  الرئي�صية 

وب�صدارة   251 مب��ع��دل  ب�صدارته  يحتفظ  ع��ق��اب  ن��اي��ف 
جنوم  اغلب  مل�صاركة  ن�صبه  الول  ال�صبوع  يف  ر�صيد  اعلى 
اللعبة يف بطولة نادي �صباط القوات امل�صلحة الرم�صانية 
املفتوحة حيث يجرى التن�صيق بني مواعيد البطولتني مبا 
يحقق الفائدة الفنية لنجوم املنتخبات الوطنية للبولينغ، 
وقد بقي الاعب ها�صم الها�صمي يف املركز الثاين و�صيفا 
 250 اىل  بر�صيده  ارتفع  اأن  بعد  الرئي�صية  البطولة  يف 
مقرتبا من �صدارة الاعب نايف عقاب قبل ختام مباريات 
البطولة  الثالث يف  املركز  ال�صبوعية. ويف  اجلولة الوىل 
خليفة  حم��م��د  �صلطان  ال�����ص��اب  ال��اع��ب  جن��د  الرئي�صية 
القبي�صي بر�صيد 246.2 ويف املركز الرابع الاعب ال�صاب 
 245 اىل  ر���ص��ي��ده  رف��ع  ال���ذي  ال�صام�صي  �صعيد  خمي�ص 

م�صتفيدا من ت�صجيله درجة ال�صوط الكامل، ويحتل املركز 
مواطنه  يليه  ف��رن��ان��دو،  دي��ن��دو  املقيم  الفلبيني  اخلام�ص 
لعب منتخب الفلبني بن�صري لي�صو �صاد�صا الذي ي�صارك 
لأول مره ثم ال�صاعد على الرا�صدي والثامنة يف البطولة 
الرئي�صية الربيطانية �صمانثا هنان .. اما بطولة ال�صباب 
ال�صام�صي يحتفظ  �صعيد  ال�صاب خمي�ص  الاعب  زال  فما 
ماجد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ويف  نقطة   219 مب��ع��دل  ب�صدارته 
الربيطانية  وت��ق��دم��ت   ،217 مب��ع��دل  امل��ط��رو���ص��ي  ج��م��ال 
بطولة  ام��ا  ال�صباب.  لفئة  الثالث  للمركز  هنان  �صامنثا 
الهواة التي ارتفع عدد امل�صاركني فيها اإىل 35 لعبا فقد 
مواطنة  والثاين   235 بر�صيد  بيلي  الفلبيني  ت�صدرها 

�صيان والثالث ال�صاعد عبد اهلل القبي�صي.

ت��وا�س��ل بطول��ة احلف���ر الوطني���ة للبولين������غ

العبو االمارات و13 دولة عربية بني 177 دولة يف اأم االألعاب بدورة االألعاب 
العاملية لالأوملبياد اخلا�ص على م�سمار لوكر كاترين بلو�ص اجنلو�ص 

افتت���اح بط��ول���ة اأب��و ظب��ي لط���اول���ة الزه����ر 

اأنختول   « املنغولية  الكبرية  الدولية  الأ�صتاذة   توجت 
األتان اأولزي » بلقب بطولة ال�صطرجن الكا�صيكي �صمن 
نادي  ينظمه  ال��ذي  لل�صطرجن  ال��دويل  العني  مهرجان 
77 لعبا ولعبة  العني للثقافة وال�صطرجن مب�صاركة 
وال�صعودية  وم�صر  ومنغوليا  الهند  ه��ي  دول   8 م��ن 

ولبنان و�صوريا وال�صودان والإمارات
ح�صر حفل اخلتام وتوج الفائزين الدكتور �صيف �صامل 
للثقافة  العني  لنادي  العام  الأمني  النعيمي  خلريباين 
وال�صطرجن، ومرمي حمد عبيد ال�صام�صي رئي�صة جلنة 

ال�صطرجن الن�صائي بالنادي 
�صبعة  مدار  على  الكا�صيكي  ال�صطرجن  بطولة  اأقيمت 
ال�صوي�صري  للنظام  وفقا  ج��ولت   7 اإقامة  �صهدت  اأي��ام 
بواقع جولة واح��دة يوميا حيث ح�صل كل لع��ب على 
زمن تفكري قدره 45 دقيقة للمباراة بالإ�صافة اإىل 15 
ثانية عن كل نقلة من بداية املباراة ح�صب نظام في�صر 

مل�صابقات ال�صطرجن الكا�صيكي
 6.5 بر�صيد  ب��ج��دارة  باللقب  املنغولية  امل��درب��ة  ف��ازت 
بر�صيد  والثالث  الثاين  املركزين  يف  حل  بينما  نقطة 
ال�صوري خالد اجللدة  الدويل  املدرب  6 نقاط كل من 
املركزين  يف  وج��اء   . عبطيني  ح�صن  ال��دويل  ومواطنه 
املدرب  م��ن  ك��ل  نقطة   5.5 بر�صيد  واخلام�ص  ال��راب��ع 

الدويل ال�صوري ه�صام الأرغا ومواطنه رواد �صوليت
وف���از ب��ج��ائ��زة اأف�����ص��ل لع��ب ع��رب��ي الإم���ارات���ي �صلطان 
ر�صيد  نف�ص  وه��و  نقاط   5 بر�صيد  ال�صام�صي  فا�صل 
الإماراتية وافية دروي�ص املعمري الفائزة بجائزة اأف�صل 
لعبة عربية وفاز الإماراتي هزاع �صاح بجائزة اأف�صل 
ال�صام�صي  فا�صل  اأمل  الإماراتية  وفازت  لعب خليجي 

بجائزة اأفل�ص لعبة خليجية 
وف����ازت زي��ن��ب دروي�����ص امل��ع��م��ري ب��ج��ائ��زة اأف�����ص��ل لعبة 
اإماراتية بينما فاز حارب ال�صام�صي بجائزة اأف�صل لعب 
لعب  اأف�صل  بجائزة  النيادي  عبداهلل  وف��از   . اإم��ارات��ي 
عيناوي بينما فازت روان النعيمي بجائزة اأف�صل لعبة 
عيناوي  اأف�صل  بجائزة  �صعيد  حممد  وف��از   . عيناوية 
م��ب��ت��ديء وف����ازت ال��ي��ازي��ة اخل��رو���ص��ي ب��ج��ائ��زة اأف�صل 
عيناوية مبتدئة بينما فاز اأحمد عمر ال�صام�صي بجائزة 

اأف�صل منوذج لت�صجيل املباريات  
اأم�������ص اجل��م��ع��ة مناف�صات  اأق��ي��م��ت  اأخ�����رى  ن��اح��ي��ة  م���ن 
املهرجان وهي بطولة  الثانية �صمن فعاليات  البطولة 
الأيام  خ��ال  وتعقبها   ) البليتز   ( اخلاطف  ال�صطرجن 
الثاث التالية البطولة الثالثة وهي بطولة ال�صطرجن 
الرابع  ي��وم  املهرجان  مناف�صات  تختتم  بحيث  ال�صريع 

من �صهر يوليو املقبل 
البطولت  ه��ذه  اأن  النعيمي  �صيف  ال��دك��ت��ور  اأك���د  وق��د 
ال���ث���اث ���ص��م��ن م��ه��رج��ان رم�����ص��ان ال��ع��ني ت��ه��دف اإىل 
ال��ف��ن��ي وت��ط��وي��ر امل�صتوى  ل��اح��ت��ك��اك  ت��وف��ري ف��ر���ص 
القادمة  للم�صاركات  ا�صتعدادا  النادي  لاعبي ولعبات 
املحلية والدولية وثمن دعم وم�صاندة جمل�ص اأبوظبي 
اللعبة بني  لن�صر  ال��ن��ادي  واأن�����ص��ط��ة  ال��ري��ا���ص��ي جل��ه��ود 
م�صتوى  وت��ط��وي��ر  ال��ع��ي��ن��اوي  املجتمع  ���ص��رائ��ح  خمتلف 

ونتائج لعبي ولعبات النادي.
ك��م��ا اأ����ص���ادت م���رمي ال�����ص��ام�����ص��ي ب�����اأداء ون��ت��ائ��ج لعبات 
العني  ن���ادي  نا�صئات  وبخا�صة  البطولة  يف  الإم�����ارات 
للبطولت  جاهزيتهن  يوؤكد  مما  وال�صطرجن  للثقافة 

املقبلة حمليا وخارجيا 

خليفة  ال  اب��راه��ي��م  ب��ن  �صلمان  البحريني  ال�صيخ  اك��د 
ال�صعب  م��ن  ان��ه  ال��ق��دم  لكرة  ال�صيوي  الحت���اد  رئي�ص 
زيادة مقاعد القارة الربعة ون�صف مقعد يف كاأ�ص العامل 

خال الن�صختني املقبلتني 2018 و2022.
وقال بن ابراهيم يف ابوظبي على هام�ص توقيع الحتاد 
ال�صيوي مع المارات اتفاقية تنظيم الخرية لنهائيات 
كاأ�ص اآ�صيا 2019: من ال�صعب ان يتم رفع عدد مقاعد 
ا�صيا يف ن�صختي 2108 و2022 ولكن بعد ن�صخة عام 
ال�صيوي  الحتاد  بني  التن�صيق  �صيتم  2022 يف قطر 
ون���ظ���رائ���ه م���ن الحت�������ادات ال���ق���اري���ة الخ�����رى لج����راء 

تعديات جديدة يف هذا اخل�صو�ص .
وح���ول زي����ادة ع���دد امل��ن��ت��خ��ب��ات امل�����ص��ارك��ة يف ك��اأ���ص ا�صيا 
 : اب��راه��ي��م  ب��ن  ق��ال   16 م��ن  ب��دل   24 اىل   2019
ظهرت  املنتخبات  عدد  وزي��ادة  التغيريات  هذه  ايجابية 
الوىل  اجلولتني  يف  حتققت  ال��ت��ي  النتائج  خ��ال  م��ن 

املوؤهلة اىل مونديال  والثانية من الت�صفيات امل�صرتكة 
غري  نتائج  حدثت  حيث   ،2019 ا�صيا  وكاأ�ص   2018
على  مر�صحة  غ��ري  منتخبات  ف��وز  خ��ال  م��ن  متوقعة 
اإىل  يعود  بالتاكيد  وه��ذا  ال��ق��ارة،  تعد كبرية يف  اخ��رى 
ا�صفى  النهائيات مما  امل�صاركة يف  املنتخبات  زي��ادة عدد 

تناف�صا و اثارة يف الت�صفيات .
بطولة  لتنظيم  ي��ت��ط��ل��ع  ال���ص��ي��وي  الحت�����اد  اأن  واك����د 
�صهدته  ال����ذي  ال��ن��ج��اح  ع��ق��ب  الم�����ارات  يف  ا�صتثنائية 
الن�صخة الخرية يف ا�صرتاليا والتي حققت العديد من 
الأرقام القيا�صية، وهو المر الذي ي�صع المارات امام 

حتد كبري .
واكد حممد خلفان الرميثي نائب رئي�ص اللجنة العليا 
اأن  الأ�صيوي  لاحتاد  التنفيذي  املكتب  ع�صو  املنظمة 
دون  البطولة  ل�صت�صافة  الآن  منذ  �صت�صتعد  الم��ارات 

العتماد على اأنها �صتقام بعد اربع �صنوات .

املنغولية اأولزي تتوج بلقب ال�سطرجن الكال�سيكي 
يف مهرجان رم�سان العني 

االإحتاد االآ�سيوي يوؤكد �سعوبة زيادة 
مقاعد القارة يف املونديال
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كون�صيب�صيون  يف  البلدي  امللعب  اإىل  ال�صبت  اليوم  الأنظار  تتجه 
ال���ذي يحت�صن م��واج��ه��ة ث��اأري��ة ب��ني ال���ربازي���ل وال���ب���اراغ���واي يف 
ختام الدور ربع النهائي من بطولة كوبا امريكا ملنتخبات امريكا 

اجلنوبية املقامة يف ت�صيلي حتى الرابع من يوليو املقبل.
وي�����ص��ع��ى امل��ن��ت��خ��ب ال��ربازي��ل��ي اىل ال��ت��اأك��ي��د بانه 

قادر على التعاي�ص مع افتقاده لنجمه وقائده 
منذ  البطولة  يف  م�����ص��واره  انتهى  ال��ذي  نيمار 
ايقافه  بعد  املجموعات  ل��دور  الثانية  اجل��ول��ة 
لربع مباريات، واإىل ا�صتعادة �صيء من الهيبة 
بني  اذل  ان  بعد  املا�صي  ال�صيف  فقدها  التي 
جماهريه بخ�صارته التاريخية امام املانيا  7-1 
امام  ث��م   2014 م��ون��دي��ال  ن��ه��ائ��ي  ن�صف  يف 

هولندا  �صفر3-  يف مباراة املركز الثالث. 
الربازيلي  اجل��م��ه��ور  ان  امل��وؤك��د  وم��ن 

ي��ت��ح��م��ل م�����ص��ارك��ة خميبة  ل���ن 
اوريفريدي  ملنتخب  اخ��رى 

مب�صتوى  ظ����ه����ر  ال��������ذي 
ال�صيء  ب��ع�����ص  م��ت��وا���ص��ع 
يف م��ب��اري��ات��ه ال���ث���اث يف 
�صهد  ال���ذي  الول  ال����دور 
بقيادة  الوىل  خ�����ص��ارت��ه 
مدربه اجلديد-القدمي 
يد  على  دونغا  كارلو�ص 
يف  �صفر1-  كولومبيا 

اجلولة الثانية.
ومي��������ن��������ي امل����ن����ت����خ����ب 
الربازيلي، الباحث عن 
ا���ص��ت��ع��ادة ال��ل��ق��ب الذي 
تنازل عنه عام 2011 
ورف����ع ر���ص��ي��ده اىل 9 
البطولة  يف  ال����ق����اب 
ثاأره  بتحقيق  القارية، 
م��ن ال��ب��اراغ��واي التي 
اللقب  م�����ن  ج�����ردت�����ه 
املا�صية  ال��ن�����ص��خ��ة  يف 
بعدما اطاحت به من 
النهائي  رب����ع  ال�����دور 
ب��ال��ذات ب��ال��ف��وز عليه 

ب������رك������ات ال���رتج���ي���ح 
�صفر- تعادلهما  بعد  -2�صفر 

وال�صايف  ال���ص��ل��ي  ال��وق��ت��ني  يف  ���ص��ف��ر 
منذ  لها  الول  النهائي  اىل  طريقها  يف 

ان  ق��ب��ل   1979 ع����ام  ال���ث���اين  ت��ت��وي��ج��ه��ا 
ام��ام الوروغواي  امل��رت الخ��ري  ت�صقط يف 

امل���وؤك���د ان مهمة  ن��ظ��ي��ف��ة. وم���ن  ب��ث��اث��ي��ة 
�صيلي�صاو الذي تواجه اي�صا مع الباراغواي 

وتعادل   2011 ن�صخة  م��ن  الول  ال���دور  يف 
روكي  مبواجهة  �صهلة  تكون  ل��ن   ،2-2 معها 

باريو�ص ونيل�صون هايدو  �صانتا كروز ولوكا�ص 
ف���ال���دي���ز وف��ي��ك��ت��ور ك��ا���ص��ريي�����ص ورف���اق���ه���م يف 

اليه  ا�صار  ما  وه��ذا   ، غوارانيي�ص  لو�ص  مواجهة 
اجلولة  يف   1-2 فنزويا   على  الفوز  بعد  دونغا 

الثالثة الخرية من دور املجموعات.
وان��ت��ظ��رت ال��ربازي��ل حتى اجل��ول��ة الخ���رية لتحجز 

بطاقتها اىل الدور ربع النهائي للمرة احلادية ع�صرة 
على التوايل، وحتديدا منذ ان ودعت البطولة القارية 
جني  الرجنتني  يف   1987 ع��ام  املجموعات  دور  م��ن 

حلت ثانية خلف ت�صيلي لكن نظام البطولة حينها كان 
يق�صي بتاأهل ابطال املجموعات الثاث اىل الدور ن�صف 

النهائي مع بطل الن�صخة ال�صابقة الوروغواي حينها .

بهزميتها  كولومبيا  يد  وعلى  الثانية  اجلولة  يف  منيت  ان  وبعد 
دونغا،  م���ع  خ��ا���ص��ت��ه��ا  م���ب���اراة   12 يف  ف����وزا   11 م��ق��اب��ل  الوىل 
متكنت ال��ربازي��ل م��ن ا���ص��ت��ع��ادة ت��وازن��ه��ا وجت��ن��ب اح���راج اخلروج 

بفوزها   1987 م��ن��ذ  الوىل  ل��ل��م��رة  الول  ال�����دور  على م���ن 
�صيلفا ف��������ن��������زوي��������ا ب�����ف�����������ص�����ل ه�������������ديف ث�����ي�����اغ�����و 

الربازيل  وت�صدرت  فريمينو.  وروبرتو 
غرميتها  لقاء  احتمال  تواجه  التي 
الرب��ع��ة يف حال  دور  الرجنتني يف 

ال�صبت  م��ب��اراة  يف  الوىل  ف��وز 
كولومبيا  ع���ل���ى  وال���ث���ان���ي���ة 
املجموعة  اجل��م��ع��ة،  ال���ي���وم 
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نقاط وبفارق نقطتني امام البريو وكولومبيا. اعتقد اأن منتخب 
الباراغواي فريق قوي للغاية مع مدرب تكتيكي جدا ، هذا ما قاله 
دونغا عن و�صيف بطل الن�صخة املا�صية ومدربه الرجنتيني رامون 
دياز، م�صيفا »امل ان يتمكن لعبونا من ا�صتعادة عافيتهم الكاملة. 
 2-2 لقد اظهروا لعبو الباراغواي قوتهم �صد الرجنتني  
يف دور املجموعات التي تعترب مر�صحة للفوز باللقب، وقد 
واعرتف  الخ���رية«.  املباريات  يف  كبريا  تطورا  حققوا 
املنتخب،  تاأثريه الكبري على  دونغا ان غياب نيمار له 
لكنه اكد يف الوقت ذاته اإن باإمكان �صيلي�صاو التقدم اإىل 
المام من دونه، م�صيفا: غياب نيمار �صيوؤثر على اي 
احللول.  جتد  ان  عليك  موجودا  يكون  ل  عندما  فريق. 
كوبا امريكا بطولة �صعبة جدا ومل يكن هناك �صوى فارق 
هدف واحد يف كل مباراة تقريبا  ووحدها ت�صيلي كانت خارج 
الكوادور  على  ال�صيافة  ا�صحاب  فوز  اىل  ا�صارة  يف   ، ال�صرب 
ال�16  امل��ب��اري��ات  انتهت  فيما  و-5�صفر،  -2�صفر  وبوليفيا 
الخرى يف املجموعات الثاث بالتعادل او بفوز بفارق هدف 
وحيد. ووا�صل بطل مونديال 1994: الن، علينا ان نلعب 
العتماد  جتنب  اجل  من  دائما  نعمل  نحن  الفوز.  اجل  من 
على لعب واحد. نحر�ص على ان يتمكن اجلميع من �صنع 
اف�صل،  ب�صكل  �صتلعب  ال���ربازي���ل  ب���اأن  الن  ن��وؤم��ن  ال���ف���ارق. 
و�صتتمتع بقدرة اكرب ومبزيد من الثقة. املباريات يف الدوار 
الق�صائية ا�صعب دائما واكرث تقاربا. يجب ان ن�صتغل قدراتنا 
�صاعات  قبل  انتقل  ال��ذي  فريمينو  راأى  جهته  وم��ن   . الفنية 
يف  الن��ك��ل��ي��زي  ليفربول  اإىل  الأمل����اين  هوفنهامي  م��ن  م��ع��دودة 
�صفقة قدرت قيمتها ب�29 مليون جنيه ا�صرتليني، بان منتخب 
باده يتح�صن رغم غياب نيمار، م�صيفا: »بالطبع نحن ن�صعر 
باحلزن ب�صبب ايقافه وانتهاء م�صاركته، لكن �صيلي�صاو يتح�صن 
كوبا  يف  النت�صارات  حتقيق  وبامكان  اأخ��رى  اإىل  م��ب��اراة  من 
ولن  حا�صمة  الق�صائية  الدوار  م��ب��اري��ات  وت��اب��ع   ام��ريك��ا. 
املنتخبات المريكية اجلنوبية  �صهلة. جميع  الأمور  تكون 
تعمل بجهد كبري لكن فريقنا يك�صب القوة من مباراة اإىل 
. ويف ظل غياب نيمار عن الربازيل احتكم دونغا  اأخ��رى 
اىل روبينيو يف املباراة الخرية امام فنزويا وقد ا�صتطاع 
بداياته  فريق  اىل  الي��ط��ايل  ميان  م��ن  امل��ع��ار  املهاجم 
امللقاة  امل�صوؤولية  م�صتوى  اىل  الرت��ق��اء  م��ن  �صانتو�ص 
على عاتقه بح�صب تقييم فريمينو الذي قال عن زميله 
به  يحتذى  مثال  روبينيو  عاما:   31 العمر  البالغ من 
مباراة  ق��دم  ك��ث��ريا.  �صاعدنا  لقد  جميعا،  لنا  بالن�صبة 
ندرك  لكننا  الباراغواي  ام��ام  الو�صع  يتغري  ولن  رائعة 
اأننا يف الدوار الق�صائية ويجب اأن نفوز . ومن املع�صكر 
ان  من  ب��اده  فالدي�ص  برونو  املدافع  ح��ذر  الباراغوياين، 
الربازيل  نيمار، م�صيفا  تزال قوية رغم غياب  الربازيل ل 

ميلكون  بانهم  ن���درك  لكننا  خمتلف  ف��ري��ق  نيمار  دون 
ونعمل  م�صرتخون  نحن  اخ��ري��ن.  رائ��ع��ني  لعبني 

من اجل حتقيق النتيجة املرجوة .
اما زميله لعب الو�صط او�صمار مولينا�ص، 

ب��اده �صي�صتفيد من  ب��ان منتخب  ف��راأى 
ا�صلوب اللعب املفتوح للمنتخب الربازيل، 

خافا ملا كان عليه الو�صع يف مباراته 
امل��ج��م��وع��ات �صد  دور  الخ����رية يف 

الوروغواي )1-1(.
وت���اب���ع ���ص��د الوروغ���������واي، كنا 
مباراة  �صنخو�ص  باأننا  ن��درك 
الحتكاك.  م��ن  ال��ك��ث��ري  فيها 
ل��ق��د ت��وق��ف ال��ل��ع��ب اك���رث من 
الوروغ���������واي  لأن  م�����رة 

م������ع������روف������ة ب����ه����ذا 
المر  لكن  الأ�صلوب، 

يختلف امام الربازيل واتوقع ان نخو�ص 
مباراة رائعة.

يف ختام الدور ربع النهائي بكوبا اأمريكا

الربازيل ي�سعى الإ�ستعادة الهيبة والثاأر من الباراغواي 

املجمع  ب�صالت  ال�صبت  اليوم  م�صاء  من  العا�صرة  يف  ت�صتاأنف 
الريا�صي، التابع للمعهد البرتويل التابع ل�صركة اأدنوك يف اأبو 
الثامنة  ظبي مناف�صات دورة حماة ازدهار الوطن الرم�صانية 
احليوية  امل��ن�����ص��اآت  حماية  ج��ه��از  ينظمها  ال��ت��ي   ،2015 ل��ع��ام 
5 مباريات يف م�صابقتي كرة القدم والكرة  وال�صواحل، باإقامة 
يف  يتقابل  مباريات   3 الكرة  خما�صيات  ت�صهد  حيث  الطائرة 
الوىل حر�ص ال�صواحل مع مياه وكهرباء ابو ظبي ويف الثانية 
برتولية  مواجهة  يف  العاملة  اأدم���ا  �صركة  م��ع  جا�صكو  تلتقي 
..ام��ا مناف�صات  رئا�صة اجلهاز  زادك��و مع  �صركة  بلقاء  وتختتم 
فريقي  ب��ني  الوىل  امل��ب��اراة  ف�صتكون  ال��ط��ائ��رة  ال��ك��رة  بطولة 
املجموعة  م��ب��اري��ات  �صمن  ال�صواحل  وح��ر���ص  املن�صاآت  ح��ر���ص 
فريقي  بني  الثانية  املجموعة  �صمن  الثانية  و�صتكون  الوىل 

حر�ص احلدود و�صركة اأدكو. وكانت جولة اأم�ص الأول اخلمي�ص 
قد �صهدت اول فوز لفريق مياه وكهرباء اأبو ظبي يف البطولة 
علي ح�صاب فريق �صركة ادما العاملة بنتيجة 11-7 ،كما حقق 
املجموعة  مباريات  �صمن  كبرية  مفاجاأة  جا�صكو  �صركة  فريق 
للمجموعة  املت�صدر  املن�صاآت  حر�ص  فريق  علي  بفوزه  الويل 
املباريات  املناف�صة يف  ح��ده  زي��ادة  ي�صهم يف  ،مم��ا   1-5 بنتيجة 
الكرة  بطولة  ..ويف  ال�صبت  ال��ي��وم  م�صاء  م��ن  اعتبارا  املتبقية 
الطائرة وا�صل فريق �صركة ادنوك انت�صاراته بفوزه علي فريق 
فريق  ف��از  النتيجة  وبنف�ص  نظيفني  ب�صوطني  املن�صاآت  حر�ص 
النظار  لتتجه  ال�صواحل  حر�ص  فريق  علي  الوطنية  احلفر 
للقاء البطولة املرتقب الذي يجمع بني فريق اأدنوك واحلفر 

الوطنية يوم الثنني املقبل .

توا�سل مناف�سات دورة حماة ازدهار الوطن للقدم والطائرة

نف�صه  غرييرو  باولو  املخ�صرم  البريو  مهاجم  فر�ص 
اإىل  وق���اده  فنزويا  �صد  ب��اده  منتخب  مل��ب��اراة  جنما 
م��ن بطولة  النهائي  ن�صف  ال���دور  وب��ل��وغ   1-3 ال��ف��وز 
اهداف  وج��اءت  ت�صيلي.  يف  حاليا  املقامة  امريكا  كوبا 
غرييرو الذي يلعب يف الدوري الربازيلي يف الدقائق 
ف�صجله  الوحيد  بوليفيا  هدف  اما  و74،  و23   20
مار�صيلو مارتينز )84 من ركلة جزاء(. وتلتقي البريو 
يف ن�صف النهائي مع ت�صيلي امل�صيفة التي كانت تغلبت 
بالأم�ص. وغالبا ما تطلق  الوروغ��واي -1�صفر  على 
ديل  كا�صيكو  لقب  اجلارين  املنتخبني  مباريات  على 
با�صيفيكو علما باأن عداوة تاريخية تفرق بينهما منذ 
ح���رب ال��ب��ا���ص��ي��ف��ي��ك ب���ني عامي 
اأن  كما  و1883.   1879
ن���زاع���ا ط���وي���ا وق����ع بني 
ع��ل��ى احلدود  ال��دول��ت��ني 

البحرية بينهما.
اإىل  وب����������ال����������ع����������ودة 
جم������ري������ات م�����ب�����اراة 
وبوليفيا،  ال���ب���ريو 
ف������ق������د جن���ح 

غرييرو يف ت�صجيل هدفني �صريعني منت�صف ال�صوط 
الأول بف�صل العتماد على الهجمات املرتدة ال�صريعة 
عن طريق جيفر�صون فارفان وغرييرو حتديدا. وقد 
بكرة  الت�صجيل  مفتتحا  اجل��م��ي��ع  ف���وق  غ��ريي��رو  ق��ف��ز 
راأ�صية داخل �صباك احلار�ص البوليفي روميل كينونيز 
خوان  فيورنتينا  و�صط  لع��ب  من  متقنة  متريرة  بعد 
جنحت  �صريعة  مرتدة  هجمة  ومن  فارغا�ص.  مانويل 
ال��ب��ريو يف اإ���ص��اف��ة ال��ه��دف ال��ث��اين ب��وا���ص��ط��ة غرييرو 
كويفا.  كري�صتيان  م��ن  ط��وي��ل��ة  ام��ام��ي��ة  مت��ري��رة  ب��ع��د 
املباراة  يف  ال��ع��ودة  يف  لبوليفيا  ذهبية  فر�صة  و�صنحت 
برد  بالت�صدي  ق��ام  غاليزي  ب��درو  البريو  حار�ص  لكن 
عار�صة  ت�صدت  ثم  مارتينز.  �صددها  لكرة  �صريع  فعل 
بوليفيا لت�صديدة فارفان. وح�صم غرييرو النتيجة يف 
م�صلحة فريقه عندما �صجل الهدف الثالث يف الدقيقة 
74، ليلحق بالت�صيلي ارتورو فيدال يف �صدارة ترتيب 
ترد  اأن  قبل  منهما،  لكل  اه��داف   3 بر�صيد  الهدافني 
بوليفيا بهدف من ركلة جزاء جنح يف ترجمتها مارتينز 
)84(. وق���ال ري���ك���اردو غ��اري�����ص��ا م���درب ال��ب��ريو يجب 
فقط  ولي�ص  الاعبني  جميع  تهنئة 
جيفر�صون  او  غ���ريي���رو  ب���اول���و 
مباراة  ك��ان��ت  ل��ق��د  ف����ارف����ان. 
باننا  اع��ت��ق��د  ل��ك��ن��ي  ���ص��ع��ب��ة 
وا�صاف  ال��ف��وز  ا�صتحقينا 
حتليل  الآن  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ت��ع��ني 
ا�صلوب لعب ت�صيلي التي اكدت 
لحراز  املر�صحني  اب��رز  باأنها 
عرو�صا  ق��دم��ت  ان  ب��ع��د  ال��ل��ق��ب 
اما   . البطولة  ب��داي��ة  منذ  لفتة 
�صوريا  ماروي�صيو  بوليفيا  م��درب 
الكثري  ارت��ك��ب��ن��ا  ل��ا���ص��ف،  ف��ق��ال 
ال�صوط  يف  خ�صو�صا  الأخ��ط��اء  من 
�صباكنا بهدفني من  الأول حيث منيت 
هجمة مرتدتني . وا�صاف عزائي الوحيد باأننا 
وهذا  منتخب  اي  مقارعة  على  قدرتنا  اثبتنا 
امريكا  ت�صفيات  غمار  خو�ص  قبل  ايجابي  ام��ر 

اجلنوبية املوؤهلة اإىل رو�صيا 2018 .

�صعيد  حممد  وعلياء  بيتي  الهام  الم���ارات  عداءتا  اأه��دت 
ميداليتني جديدتني من الف�صة اىل اأم اللعاب الماراتية 
يف لقاء ال�صويد الدويل الذي ي�صبق بطولة العامل لألعاب 
القوى املقرر لها �صهر اأغ�صط�ص املقبل بالعا�صمة ال�صينية 
اأحد  و  الهمية  بالغ  التكتيكي  ال�صويد  لقاء  ويعد  بكني. 
الفرتة على وجه اخل�صو�ص لأنه  ال�صباقات يف هذه  اأه��م 
يحدد مامح املرحلة املقبلة جلميع العدائني والعداءات 
وقد حظي مب�صاركة وا�صعة من اجلن�صني وقد �صارك فيه 
عدائي وع��داءات ارب��ع دول عربية هي الم��ارات والكويت 

وقطر واملغرب.
اآ�صيا  ذهبية  على  احل��ائ��زة  بيتي  ال��ه��ام  ع��داءت��ن��ا  وحققت 
مرتني امليدالية الف�صية يف �صباق األف و500 مرت جري 
4.10.48 دقيقة وكانت  امل�صافة يف زمن  اأن قطعت  بعد 
امليدالية الذهبية من ن�صيب العداءة املغربية رباب عارف 
اأوجلني  الربيطانية  وح��ل��ت  دقيقة   4.09.44 وزمنها 

�صاحبة ف�صية العامل ثالثة.
 10 اآ�صيا يف  �صعيد بطلة  وح�صدت عداءتنا علياء حممد 

اآلف مرت   3 �صباق  الف�صية يف  امليدالية  اآلف مرت جري 
بعد  الم���ارات  لدولة  جديدا  قيا�صيا  رقما  لت�صجل  ج��ري 
8.55.40 دقيقة فيما  الثاين وبزمن  املركز  اأن حلت يف 
وزمنها  دي��ري��ب��ا  الث��ي��وب��ي��ة  اىل  الذهبية  امل��ي��دال��ي��ة  ذه��ب��ت 
ثالثة  بو�صكمان  ال���ص��رتال��ي��ة  وح��ل��ت  دقيقة   8.53.69
بزمن 8.56.87 دقيقة. ويف ات�صال هاتفي اأكد امل�صت�صار 
اأحمد الكمايل ع�صو جمل�ص ادارة الحتاد الدويل لألعاب 
القوى رئي�ص احتاد المارات اأن عداءاتنا الهام بيتي وعلياء 
�صعيد يرتبعان الن على قمة اآ�صيا ويقرتبان من املناف�صة 

العاملية والوملبية.
تكتيكي  �صباق  اأن��ه  يف  تكمن  ال�صويد  لقاء  اأهمية  ان  وق��ال 
يحدد ايقاع ال�صباقات املقبلة ويف مقدمتها بطولة العامل 
اللعاب  دورة  اىل  و�صول  املقبل  املرحلي  الهدف  بكني  يف 

الوملبية بريودي جانريو 2016 بالربازيل.
واأ�صاف ان رقم عداءتنا علياء حممد �صعيد هو رقم قيا�صي 
جديد للدولة يف املاعب املفتوحه كما اأنها حققت من قبل 

رقما قيا�صيا يف ال�صالت املغلقة وهو 8.51 دقيقة . 

وقع �صعادة يو�صف يعقوب ال�صركال رئي�ص احتاد الإمارات لكرة القدم و ال�صيخ 
ا�صت�صافة  اتفاقية  على  الآ�صيوي  الحت��اد  رئي�ص  اخلليفة  ابراهيم  بن  �صلمان 
دولة الإمارات العربية املتحدة لنهائيات كاأ�ص اآ�صيا 2019 الليلة قبل املا�صية 
يف فندق فريمونت باب البحر بالعا�صمة اأبوظبي..بح�صور معايل اللواء حممد 
التنفبذي  املكتب  ع�صو  اأبوظبي  ل�صرطة  العام  القائد  نائب  الرميثي  خلفان 
لاحتاد ال�صيوي و حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�ص احتاد امل�صارعة واجلودو 
والكيك بوك�صنيغ بجانب اأع�صاء جمل�ص اإدارة احتاد الكرة و اأع�صاء اللجنة العليا 
املنظمة لنهائيات كاأ�ص اآ�صيا 2019. و اأ�صار الحتاد الآ�صيوي اإىل اأن زيادة عدد 
املنتخبات امل�صاركة يف كاأ�ص اآ�صيا 2019 اإىل 24 منتخبا بدل من 16 بغية منح 
الحتادات الأع�صاء املزيد من الفر�صة للم�صاركة يف احلدث الأكرب على �صعيد 
القارة ال�صفراء . و ثمن الحتاد الآ�صيوي خربة الإم��ارات يف ا�صت�صافة كربى 
العاميني  و  و اجلماهري  املنتخبات  اأن  موؤكدا  الريا�صة  الح��داث  و  املحافل 
الإمارات  ب��اأن  تامة  ثقة  اأنهم على  و   2019 ن�صخة  املتعة يف  �صيح�صلون على 
اتفاقية  على  التوقيع  احلفل  خ��ال  مت  و  القيا�صية.  الأرق���ام  جميع  �صتحطم 
باجماع  بها  الفوز  الإم���ارات  جنحت  التي   2019 الآ�صيوية  النهائيات  تنظيم 
املكتب التنفيذي لاحتاد القاري كما �صلم ال�صيخ �صلمان بن ابراهيم اخلليفة 
علم البطولة اإىل �صعادة يو�صف يعقوب ال�صركال. اجلدير بالذكر انه من خال 
اتفاقية ا�صت�صافة البطولة فاإن الحتاد الآ�صيوي ياأمتن الحتاد الوطني امل�صيف 
على تنظيم وا�صت�صافة البطولة بح�صب ال�صروط املن�صو�ص عليها يف التفاقية. 
ومن ناحيته فاإن الحتاد الوطني امل�صيف يوافق على كل احلقوق واللتزامات 
ل�صت�صافة وتنظيم البطولة وتقدمي كل ال�صمانات بح�صب ن�صو�ص التفاقية. 
الأندية  الإل��ك��رتوين لرتخي�ص  النظام  اإط��اق  مرا�صم  ذلك عقب احلفل  اإىل 
الحتاد  قبل  من  مقدما  مبتكرا  نظاما  يعد  ال��ذي  كا�ص  الآ�صيوي  ب��الحت��اد 
الآ�صيوي لاحتادات الأع�صاء بغية تطبيق نظام ترخي�ص الأندية حيث ت�صمح 
البوابة الإلكرتونية باإجناز عملية المتثال ملعايري ترخي�ص الأندية. و عندما 
الآ�صيوي هو  2011 كان الحت��اد  العام  الأندية يف  اإط��اق نظام ترخي�ص  مت 
الرائد يف تنفيذه من بني الحتادات القارية الأخرى وقد �صاهم ترخي�ص الأندية 
ب�صورة كبرية خال ال�صنوات الأخرية يف تطوير الحرتاف لدى الأندية بقارة 

اآ�صيا. كا�ص هو نظام مبتكر اآخر مقدم من قبل الحتاد الآ�صيوي لاحتادات 
الإلكرتونية  البوابة  ت�صمح  حيث  الأن��دي��ة  ترخي�ص  نظام  لتطبيق  الأع�����ص��اء 
لت�صتفيد الحتادات  الأندية  باإجناز عملية المتثال ملعايري ترخي�ص  لاأندية 
الأع�صاء من ال�صفافية والرقابة الإدارية لرتخي�ص الأندية الوطنية وباإطاق 
الآ�صيوية  الأندية  فاإن ترخي�ص  الأندية كا�ص  الإلكرتوين لرتخي�ص  النظام 
ال�صيخ  من  كل  النظام  د�صن  قد  و  التطور.  جت��اه  اأخ��رى  خطوة  يخطو  �صوف 
. و من جهته ر  ال�صركال  ابراهيم اخلليفة و �صعادة يو�صف يعقوب  �صلمان بن 
فع ال�صركال اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة »حفظه اهلل » و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي » رعاه اهلل » 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�صلحة واأ�صحاب ال�صمو اأع�صاء املجل�ص الأعلى حكام الإمارات و 
�صمو ال�صيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�صت�صار الأمن الوطني نائب رئي�ص املجل�ص 
ا�صت�صافة  مبنا�صبة  الكرة  لحتاد  الفخري  الرئي�ص  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي 
املنظمة  املحلية  العليا  اللجنة  اأن  اأك��د  و   .2019 اآ�صيا  كاأ�ص  لنهائيات  الدولة 
ال�صيخ  �صمو  برئا�صة   2019 عام  الدولة  ت�صت�صيفها  التي  اآ�صيا  كاأ�ص  لبطولة 
اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�ص�صة  اأم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان 
�صتويل  الريا�صي  اأبوظبي  والإن�صانية رئي�ص جمل�ص  نهيان لاأعمال اخلريية 
اهتماما كبريا بتنظيم البطولة و �صتنجح يف تقدمي ن�صخة ا�صتثنائية. و قال : 
هذه حلظات تاريخية للريا�صة الإماراتية و �صطر جديد يف �صطور كرة القدم و 
التاريخ يعيد نف�صه بعد الجناز الكبري الذي حتقق عقب ا�صت�صافة كاأ�ص اآ�صيا 
عام 1996 .  و اأ�صار ال�صركال اإىل اأن النجاحات التي حققتها دولة الإمارات 
�صاهم  الدولية  و  القارية  املنا�صبات  ملختلف  ا�صت�صافتها  عرب  املتحدة  العربية 
يف اعطاء الثقة و وج��ود الرغبة لدى الحت��ادات الدولية و القارية يف تنظيم 
بطولتها يف الإمارات. و اأرجع رئي�ص احتاد الكرة فوز ملف الإمارات با�صت�صافة 
نهائيات كاأ�ص اآ�صيا 2019 اإىل الدعم الكبري املقدم من قبل قيادتنا الر�صيدة 
اأ�صاد بجهود اللجنة املكلفة باعداد و حت�صري ملف الإم��ارات برئا�صة حممد  و 
بن ثعلوب الدرعي رئي�ص احتاد امل�صارعة واجلودو والكيك بوك�صنيغ مثنيا على 

النجاح الكبري الذي حتقق و الدور الذي لعبوه و قدموه يف امللف . 
الثقة  بهذه  الريا�صي  ال�صارع  و  الإم����ارات  ل�صعب  بالتهنئة  ال�صركال  تقدم  و 
و  متميزة  �صتكون   2019 ن�صخة  اأن  يف  �صك  هناك  لي�ص   : م�صيفا  الكبرية 
اكد  جهته  م��ن  و  الآ���ص��ي��وي��ة.  للبطولة  نوعية  ق��ف��زة  و  ك��ب��ريا  جن��اح��ا  �صنحقق 
ال�صيخ �صلمان بن ابراهيم اخلليفة رئي�ص الحتاد الآ�صيوي لكرة القدم قدرة و 
ا�صتطاعة احتاد الإمارات لكرة القدم على ا�صت�صافة هذا احلدث القاري الكبري 
خا�صة بعد النجاحات التنظيمة الرائعة التي حققتها الدولة عقب ا�صت�صافتها 
لكربى املحافل و الحداث العاملية. و ذكر باأن الحتاد القاري يتطلع لتنظيم 
بطولة ناجحة و تقدمي ن�صخة ا�صتثنائية عقب النجاح الذي �صهدته البطولة 
يف يناير املا�صي با�صرتاليا التي مت خالها حتقيق العديد من الأرقام القيا�صية 
و هو الأمر الذي ي�صع الإمارات اأمام حتد كبري لكنه اأكد ثقته يف اللجنة العليا 
املنظمة و قدرتها على اخراج النهائيات بازهى حلة و اف�صل �صورة. و بخ�صو�ص 
التغريات التي حدثت بان ت�صهد ن�صخة 2015 م�صاركة 24 منتخبا بدل من 
التي حققت يف  النتائج  التغريات ظهرت من خال  اأن هذه  اعتقد   : 16 قال 
اجلولتني الأوىل و الثانية يف الت�صفيات امل�صرتكة املوؤهلة اإىل مونديال رو�صيا 
متوقعة  غري  نتائج  هناك  اأن  راأينا  و   2019 بالإمارات  اآ�صيا  كاأ�ص  و   2018
من الكثري من الفرق و هو قاد املنتخبات اإىل التاألق و ا�صفى تناف�صا و اثارة يف 

الت�صفيات و اأعتربها فكرة ناجحة اإىل الآن. 
اأكرب  ع��ل��ى تنظيم  ق����ادرة  الإم������ارات  اأن  اإىل  الآ���ص��ي��وي  رئ��ي�����ص الحت����اد  ل��ف��ت  و 
البطولت �صواء على م�صتوى كرة القدم اأو خمتلف الريا�صات و قال: ننظر اإىل 
ان احتاد الإمارات هو �صريك ا�صا�صي يف الحتاد الآ�صيوي و اأنا متاأكد متاما من 
جناح احتاد الكرة خا�صة بعد التفوق موؤخرا يف ا�صت�صافة نهائيات كاأ�ص العامل 
مونديال  و  لاأندية  ال��ع��امل  ك��اأ���ص  م��ن  ن�صختني  قبل  و   2013 يف  للنا�صئني 
الإمارات  لدولة  ال�فيفا  ال��دويل  الحت��اد  اختيار  ب��اأن  ذل��ك  اإىل  اإ�صيف  ال�صباب 
العربية املتحدة ا�صت�صافة ن�صختي كاأ�ص العامل لاأندية 2017-2018 خري 

دليل على كل ذلك. 
كما ا�صار معايل اللواء حممد خلفان الرميثي نائب القائد العام ل�صرطة اأبوظبي 
ع�صو املكتب التنفبذي لاحتاد ال�صيوي اإىل اأن اللجنة العليا املنظمة لنهائيات 

كاأ�ص اآ�صيا 2019 �صتجتمع عما قريب للوقوف على بع�ص الرتتيبات اخلا�صة 
بتنظيم البطولة و لفت اإىل اأنهم �صيعملون على خلق اإدارات لتنظيم البطولة 
اأرب��ع �صنوات  اأن��ه ما زال ام��ام النهائيات  اأك��رث دقة و احرتافية خا�صة و  ب�صكل 
و  الإماراتي  ال�صعب  و  امل�صوؤولني  الذي ير�صي  بال�صكل  البطولة  لتنظيم  �صعيا 
كل من يقيم فيها. و اأك��د ب��اأن دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة اأ�صبحت حمط 
اأنظار العامل و موؤخرا ك�صبنا ثقة الحتادين الدويل و الآ�صيوي و اأبدى �صعادته 
�صتفيدنا  و  العامل لاأندية لنها بطولة كبرية  كاأ�ص  ن�صختني من  با�صت�صافة 
قبل تنظيم كاأ�ص اآ�صيا 2019 . و تقدم حممد بن ثعلوب الدرعي بجزيل ال�صكر 
لامارات  ح�صوره  على  ال�صيوي  الحت��اد  رئي�ص  ابراهيم  بن  �صلمان  لل�صيخ 
وتوقيع اتفاقية تنظيم كا�ص ا�صيا 2019 موؤكدا ان الدولة متتلك ثقة عالية يف 
تنظيم واجناج البطولة التي ت�صبقها اقامة كا�ص العامل لاندية يف عام 2017 
و2018 و �صدد على ان الإم��ارات جاهزة لتنظيم احل��دث القاري الكبري من 
العاليمة  البطولت  ا�صت�صافتة  يف  العالية  القدرة  لها  ا�صبحت  ان  بعد  اليوم 
يف كل اللعاب . وعن التجهيزات ومراحل العمل ل�صت�صافة البطولة قال ان 
مفت�صي الحت��اد ال�صيوي اك��دوا ان الم��ارات متلك اكرث من املطلوب لتنظيم 
وو�صائل  والفنادق  والمنية  ال�صحية  املن�صاآت  و  املرافق  م�صتوى  على  البطولة 
النقل واملوا�صات ولدينا 3 ماعب يف ابوظبي مدينة زايد الريا�صية وا�صتاد 
حممد بن زاي��د ا�صتاد ه��زاع بن زاي��د واخ��رى يف دب��ي بجانب ال�صتاد اجلديد 
و�صيكون  البطولة  قبل  جاهزا  يكون  و�صوف  متفرج  ال��ف   60 اىل  ي�صع  ال��ذي 
ب�صكلها  البطولة  ا�صت�صافة  ق��ادرة على  اإن الم��ارات  .  واكد  مفخرة لامارات 
60 فريقا  املقدرة حتي لو و�صل الرقم اىل  24 دولة ولها  اجلديد مب�صاركة 
ملا متتلكه من بنية حتتية متكاملة وماعب رئي�صة وفرعية للتدريب م�صريا 
اىل ان البطولة �صيكون لها مردود اقت�صادي جيد بوجود هذا العدد الكبري من 
املنتخبات . وحول حتدي اجلمهور قال اإن المارات �صوف تنظم بطولة مميزة 
جماهرييا ..و بالتاأكيد لن يكون احل�صور كما كان يف ا�صرتاليا او ال�صني لفارق 
الكثافة ال�صكانية وعلينا اأن نعمل مبكرا على جانب اجلمهور لأننا ندرك حتى 
على م�صتوى البطولت املحلية مل يكن الو�صع جيدا و�صنعمل على اإقامة ور�ص 

عمل لكيفية جذب اجلمهور للمدرجات .

التوقيع على اتفاقية ا�ست�سافة كاأ�ص ا�سيا 2019 بني االحتادين االإماراتي واالآ�سيوي لكرة القدم

غرييرو يقود البريو يف النهائي 

الهام بيتى وعلياء �سعيد تهديان االمارات ف�سية لقاء ال�سويد الدويل الألعاب القوى



    
جنازة ر�سمية لقطة

نفقت القطة اليابانية ال�صهرية "تاما" التي عينت رئي�صة حمطة 
�صياحي  مق�صد  اإىل  وحولتها   ،2007 ع��ام  منذ  كي�صي  ق��ط��ارات 

يتوافد عليه الكثريون مل�صاهدتها وهي تعمل بالزي الر�صمي.
اأعلنت �صركة خطوط ال�صكك احلديدية واكاياما اأن القطة نفقت 

يوم الإثنني املا�صي عن 16 عاماً اإثر �صكتة قلبية. 
وكانت تاما ترتدي زي العمل الر�صمي ملحطة كي�صني و�صارة وقبعة 
على  ال��واف��دي��ن  زي���ادة  يف  لها  كرئي�صة  اختيارها  و�صاهم  العمل. 

املحطة من داخل اليابان وخارجها مل�صاهدة القطة الرئي�صة. 
الواقعة  املحطة  ه��ذه  امل�صافرين يف  ع��دد  ازداد  اأق��ل من عقد،  ويف 
واكاياما  منطقة  واأ���ص��درح��اك��م   .%  20 بن�صبة  ريفية،  مبنطقة 
القطة  اإن  قال فيه  بياناً  التي تقع بها املحطة،  يو�صينوبو ني�صاكا 
كانت جنمة �صياحية حتظى ب�صهرة داخل وخارج اليابان، و�صاهمت 
�صركة  وق��ررت    . منطقتنا  يف  ال�صياحي  ال��رتوي��ج  يف  كبري  ب�صكل 
واكاياما اإقامة جنازة للقطة الراحلة غدا الأحد مبحطة كي�صي.  

انتحار 600 كلب من فوق ج�سر
يف ظاهرة غريبة حريت العلماء يف ا�صكوتلندا قفز اأكرث من 600 
كلب حلتفهم من فوق اأحد اجل�صور دون معرفة ال�صبب من وراء 
وي�صت  مدينة  �صكان  ب��ني  ال�صائعات  م��ن  ال��ع��دي��د  وتنت�صر  ذل���ك. 
النتحار،  اإىل  الكاب  يدفع  ال��ذي  ال�صبب  ح��ول  دوربانتون�صاير 
فالبع�ص يعتقدون اأن احلما�ص الزائد يدفع هذه الكاب للقفز من 

فوق اجل�صر، فيما يقول اآخرون اإن املنطقة م�صكونة بالأ�صباح.
ويذهب بع�ص ال�صكان اإىل القول باأن روح ال�صيدة البي�صاء التي مت 
بالقرب من  القوطية  القلعة  ت�صكن  100 عام  ر�صدها لأكرث من 

اجل�صر بح�صب ما اأوردت �صحيفة دايلي مريور الربيطانية.
وقال اأ�صتاذ الفل�صفة بول اأونرز يف حديث ل�صحيفة ال�صن : كنت 
اأجل�ص هناك قبل عامني عندما �صعرت باأن اأحداً ما يحاول دفعي 
من فوق اجل�صر متاماً كما حدث مع الكاب . الكلبة كا�صي البالغة 
التي جن��ت من  القليلة  ال��ك��اب  3 �صنوات واح���دة م��ن  العمر  م��ن 
حماولة النتحار. حيث كانت ت�صري مع �صاحبتها األي�ص تريفورو 
وابنها توما�ص عندما قفزت ب�صكل مفاجىء من فوق اجل�صر الذي 
األقى كيفن موي   1994 دون �صبب وا�صح.  ويف  50 قدماً  يرتفع 

طفله من فوق اجل�صر قبل اأن يحاول قتل نف�صه يف نف�ص املكان.

اأرنب تنقذ �سغارها من ثعبان 
اأظهر مقطع فيديو، هجوم اأنثى اأرنب على ثعبان �صخم كان قد 
ن�صر  ال��ذي  الفيديو،  مقطع  يبداأ  ليقتلهم.  �صغارها  ح��ول  التف 
على موقع يوتيوب، بثعبان اأ�صود يلتف حول �صغار الأرنب الذين 
لتخل�ص  الأم  تقفز  يكان يرى فروهم من حتت احلية. فجاأة،  ل 
الثعبان اخلطري   الورطة لتدخل يف عراك قوي مع  �صغارها من 
�صنت الأم هجوماً �صارياً على الثعبان، وقامت مبطاردته يف جميع 
اأنحاء احلديقة حتى تغر�ص اأنيابها يف جلده.  فر الثعبان وحاول 
ت�صلق حائطا للخروج من احلديقة لكن الأم ال�صجاعة حلقت به 
واأ�صقطته اأر�صا. وهاجمته مرة ثانية. لكن الثعبان جنح يف ت�صلق 
الأرن��ب ظلت تاحقه. يف خلفية  اأن  اإل  والفرار بجلده.  احلائط 
الفيديو.  بت�صوير  قامت  التي  العائلة  اأ���ص��وات  ت�صمع  الفيديو، 
وُي�����ص��م��ع ���ص��وت ط��ف��ل ي��ت��اب��ع احل��ادث��ة م��ن ن��اف��ذة م��ن��زل��ه وي�صرخ 
م�صجعاً الأرن��ب. ورجحت �صحيفة ديلي ميل اأن يكون الفيلم قد 

�صور يف الهند اأو الوليات املتحدة ب�صبب �صوت الطفل وعائلته.
وحظي الفيلم بن�صبة متابعة عالية على املوقع اإذا تابعه حتى الآن 

نحو 8 مايني �صخ�ص.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

زعيم مافيا يتحول اإىل كاتب
غرق جوزيبيه غرا�صونيلي يف دوامة مافيا �صقلية منذ مراهقته وارتكب عمليات قتل كثرية اأدت يف نهاية املطاف اإىل 

دخوله ال�صجن حيث تغري تغريا جذريا بف�صل الدرا�صة والكتابة لكنه مل يندم يوما على اأفعاله.
دون  من  حياته  ق�صة  غرا�صونيلي  ي��روي  )ال��و���ص��ط(،  اأبروت�صو  منطقة  يف  �صوملونا  �صجن  يف  ال�صتقبال  قاعة  يف 

حتفظ.
وهو قد روى م�صريته يف كتاب مالريبا مب�صاعدة ال�صحايف كارملو �صاردو.

وبني العام 1991 وتوقيفه يف نوفمرب 1992، كان غرا�صونيلي يتزعم حركة  �صتيدا املنخرطة ب�صدة يف مواجهة 
مع مافيا �صقلية  كوزا نو�صرتا يف فرتة كانت فيها النزاعات بني ع�صابات املافيا تودي بحياة مئات الأ�صخا�ص كل 
�صنة يف �صقلية.وقد ارتكب عمليات قتل كثرية وق�صى على جميع اأعدائه، فهم قد قتلوا جدي واأعمامي واأن�صبائي 

وحاولوا قتلي اأربع مرات .
ومل تكن هذه احلرب حرب جوزيبيه بداية. فقد اأر�صل "بيبو" اإىل هامبورغ الأملانية ليعتني به اأحد اأ�صدقاء عمه 

فعلمه لعبة البوكر. واأتقن اللعبة كما اتقن اللعب باملال واملخدرات وال�صيارات الفاخرة.
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اأقبح رجل.. اأب للمرة الثامنة
اأ�صبح غودفري باغوما، الذي يحمل لقب اأقبح رجل يف اأوغندا، اأبا للمرة 

الثامنة، بح�صب موقع "كي اف اأم".
وق���ال امل��وق��ع الأوغ��ن��دي اإن غ��ودف��ري )47 ع��ام��ا( ال���ذي يعانى م��ن حالة 
مر�صية نادرة غري معروفة جعلته بهذا يبدو ال�صكل، وزوجته كيت ناماندا، 

البالغة 30 عاما، رحبا باملولود اجلديد وهو طفلة.
وح�صل غودفري على اللقب عام 2002 بعد اأن دخل امل�صابقة لك�صب املال 

وم�صاعدة عائلته التي كانت تعاين من �صائقة مالية.
غودفري، لديه اأطفال من زيجات �صابقة. ثم قابل كيت عام 2008 ومكث 
نف�صه  واإخفاء  العاقة  بهذه  اأقاربها  يعرف  األ  وف�صل  �صنوات  اأرب��ع  معها 

حتى ل ين�صحوها برتكه.
اأخ��رى بعد  اإليه مرة  لكن كيت تركت غودفري خال حملها الأول لتعود 

�صهرين حيث تقبلت م�صريها معه.
النا�ص  وب��ات  ب��اده  اإىل جنم يف  الرجل  ك��ان عاما فقريا، حت��ول  اأن  بعد 
يدفعون املال لروؤيته على امل�صارح يف اأوغندا. بل واأ�صبح ي�صارك يف الأغاين 

امل�صورة لأنه ل يريد اأن ي�صعد اإىل خ�صبة امل�صرح ملجرد اأن يراه النا�ص.

كلبة وزير تثري نقا�سًا بالربملان
اإىل حمور  دياز  فرنانديز  الإ�صباين خورخي  الداخلية  وزير  كلبة  حتولت 
مراقبة  جل�صات  اأث��ن��اء  واحلكومة  املعار�صة  بني  ال��ربمل��ان  نقا�صات  يف  مهم 

العمل احلكومي خال الأيام الثاثة املا�صية.
الأبي�ص  الفراء  ذات  ل��ول  امل�صماة  الكلبة  �صاحب  الوزير  املعار�صة  وتتهم 
واحلجم ال�صغري بت�صخري و�صائل نقل تابعة للدولة لنقل الكلبة يف رحات 

ترفيهية خا�صة.
اأن يعرف هل  ال��ب��اد  املعار�صة يف  اأح���زاب  اأك��رب  ال���ص��رتاك��ي  واأراد احل��زب 
ال�صوؤال  وط��رح  ل؟  اأم  ل��ول  لرتفيه  للدولة  تابعة  نقل  و�صائل  ا�صتخدمت 
على كل من النائبني ال�صرتاكيني بيار غراندي واأنطونيو تريفني خال 
جل�صة للربملان. ويف معر�ص اإجابتها على ال�صوؤال قامت النائبة ال�صرتاكية 
غراندي بعر�ص �صورة لكلبتها "كريا" داخل الربملان الإ�صباين، وقالت اإنها 
الر�صوم  تدفع  الطائرة  يف  ال�صفر  عند  ولكن  عائلتها،  يف  ع�صوا  تعتربها 

وت�صافر يف �صندوق احليوانات وتو�صع يف قبو الطائرة، بح�صب قولها.
ال�صيا�صية  اخل�صومات  يف  بقوتها  امل��ع��روف��ة  ال�صرتاكية  النائبة  وطلبت 
اأن كلبته تخ�صع لنف�ص ال�صي يف  اإب��راز ما يثبت  من وزي��ر الداخلية دي��از، 
اإن  اجلل�صات  بعد  ق��ال  فقد  تريفني  ال���ص��رتاك��ي  ال��ن��ائ��ب  اأم���ا  �صفرياتها. 
النقل  و�صائل  بني  يخلطون  الداخلية-  وزير  -خا�صة  احلكومة  "اأع�صاء 

احلكومية وو�صائل النقل اخلا�صة".

هيفاء وهبي تنهي 
خالفها مع اأ�سالة

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة هيفاء  ال��ف��ن��ان��ة  ق����ررت 
وهبي، ن�صيان خافها مع النجمة 
ال�صورية اأ�صالة، والذي دام لأعوام 
طويلة، ب�صبب انتقاد الأخرية لها.

وردت هيفاء على مدح اأ�صالة، على 
مرمي  م�صل�صل  يف  اأدائ���ه���ا  خلفية 
، ق���ائ���ل���ة: ب��غ�����ص ال��ن��ظ��ر ع���ن كل 
م��ا ح���دث.. اأ���ص��ك��رك على راأي���ك.. 

رم�صان كرمي .
وكانت اأ�صالة كتبت يف تغريدة لها 
عرب ح�صابها ال�صخ�صي على تويرت 
: احزروا؟، مني اللي متفاجاأة فيها 
ريتها  وي��ا  ب��اأدائ��ه��ا،  ج��دا  ومعجبة 
تكون هيك باحلقيقة ق�صدي تون 
، تخيلوا  ب��الأداء  والرزانة  ال�صوت 

واحزروا مني؟ .
واأ�صافت: اإيه، هيفا وهبي اأول مرة 
وعمقها  بجدية،  اأتابعها  بتخليني 
بتقم�ص ال�صخ�صية، وبراڤو عليها 
. يذكر اأن القطيعة بني النجمتني 
الذي  ال����اذع  الن��ت��ق��اد  اإىل  ت��ع��ود 
اللبنانية،  للنجمة  اأ�صالة  وجهته 
ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ���ص��وت��ه��ا واأدائ����ه����ا يف 

الغناء والتمثيل.

�سويفت تطرح األبوم 
ميوزيك اأبل  على   89

�صويفت  تيلور  البوب  جنمة  قالت 
األبوماتها  اأح�����دث  ���ص��ت��ط��رح  اإن���ه���ا 
الغنائية )1989( عرب خدمة اأبل 
ميوزيك وذلك بعد اأيام من تغيري 
�صركة اأبل موقفها وموافقتها على 
للفنانني خال  م��ادي  دفع مقابل 
للخدمة  املجانية  التجربة  ف��رتة 
املو�صيقية اجلديدة. وا�صتجابت اأبل 
ل�صغط �صويفت وبع�ص اجلماعات 
اأثار  اأن  ب��ع��د  امل�صتقلة  املو�صيقية 
اأم��وال للفنانني  قرارها بعدم دفع 
املو�صيقي.  ال���و����ص���ط  يف  غ�����ص��ب��ا 
وك��ت��ب��ت ���ص��وي��ف��ت يف ت��غ��ري��دة على 
م���وق���ع ت���وي���رت ب��ع��د اأح�������داث هذا 
ال���ص��ب��وع ق��ررت ط��رح 1989 عرب 
اأبل ميوزيك .. واأنا �صعيدة لذلك. 
بني  الأوىل  املواجهة  لي�صت  وه��ذه 
جرامي  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��زة  الفنانة 
للمو�صيقى  ال���ص��ت��م��اع  وخ���دم���ات 

على الإنرتنت. 

باءت بالف�صل جتارب حقلية على 
وراثيا  املعدل  القمح  من  �صنف 
معينة  رائحة  منه  تنبعث  ال��ذي 
لطرد الآفات ل �صيما ح�صرة املن 
الأم��ر ال��ذي يربز مدى �صعوبة 
التقنية  ه����ذه  م��ث��ل  ا���ص��ت��ئ��ن��ا���ص 

املثرية للجدل.
النتيجة  ه��ذه  اإن  العلماء  وق���ال 
خميبة لاآمال لكنهم يعتزمون 
لتح�صينها  التقنية  ه��ذه  تعديل 
م�����ص��ت��ق��ب��ا اع���ت���ق���ادا م��ن��ه��م بان 
وراثيا  املحورة  املحا�صيل  تقنية 
ل�صتنباط  م��رن��ا  ا�صلوبا  ت��ط��رح 
ر�صها  اىل  حت��ت��اج  ل  ح��ا���ص��ات 

مببيدات الآفات.
التقنية  ه���ذه  منتقدي  ان  غ��ري 
هذه  ت��������وؤدي  ان  م����ن  ي���خ�������ص���ون 

البيئة  ت��ل��وي��ث  اإىل  امل��ح��ا���ص��ي��ل 
ال�صل�صلة  منظومة  اإف�صاد  ورمب��ا 
ك��ان��ت ه���ذه اجلهود  ال��غ��ذائ��ي��ة. 
ال���ت���ي ج����رت يف معهد  ال��ع��ل��م��ي��ة 
بجنوب  الربيطاين  روثام�صتيد 
نوعها  م��ن  اأول جتربة  اجن��ل��رتا 
وراثيا  هند�صته  مت��ت  ملح�صول 
ك��ي ي��ط��ل��ق ف��رم��ون��ات اأو روائ���ح 

طاردة للح�صرات.
وف��������ج��������رت ه�����������ذه ال����ت����ج����رب����ة 
الن�صطاء  جانب  من  احتجاجات 
املعدلة  للحا�صات  امل��ع��ار���ص��ني 
ب��ات��اف هذه  ه����ددوا  اإذ  وراث���ي���ا 
النباتات يف حالة جناح التجربة 
اهاك  على  ي��ق��دم��وا  مل  لكنهم 

نباتات التجربة.
وفيما جنت النباتات من اعتداء 

الب�صر اإل انها مل تفلت من غزو 
ح�صرة املن.

واأو���ص��ح��ت ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة التي 
ا�صتمرت خم�ص �صنوات -ون�صرت 
�صاينتفيك  دوري�����ة  يف  ن��ت��ائ��ج��ه��ا 
ريبورت اأم�ص الأول اخلمي�ص ان 
القمح املحور وراثيا مل يطرد اآفة 
املن يف التجارب احلقلية كما كان 
يعتقد على الرغم من جناحه يف 

ذلك يف املختربات.
امل����ن حم�صول  ح�����ص��رة  وت���دم���ر 
امت�صا�ص  ط���ري���ق  ع���ن  ال��ق��م��ح 
الع�صارة ال�صكرية للنبات عاوة 
ع��ل��ى ن�����ص��ر ال���ف���ريو����ص���ات الأم����ر 
املح�صول  ر����ص  ي�صتدعي  ال���ذي 
انتاج  م����ن  ح�����ص��ري��ة  مب���ب���ي���دات 

�صركات مثل باير و�صينجينتا.

ف�سل ا�ستنباط قمح مقاوم للمن  م�سرحية جديدة لهاري بوتر
�صاحر  اأ���ص��ه��ر  ب��وت��ر  ه���اري  �صخ�صية  ت�صجل 
�صغري بالعامل ظهورها الأول على امل�صرح يف 
لندن العام القادم من خال م�صرحية جديدة 
و�صعها  مت  وال��ت��ي  ت�صايلد(  )ك��ري���ص��د  با�صم 

بالتعاون مع املوؤلفة جيه. كيه. رولينج.
اإن  تويرت  على  ح�صابها  ع��رب  رولينج  وق��ال��ت 
وبني  بينها  ت��ع��اون  ن��ت��اج  اجل��دي��دة  امل�صرحية 

الكاتب جاك ثرون واملخرج جون تيفاين.
وكتبت على تويرت ل اأريد ان اقول اأكرث من 
ذلك لأين ل اريد ان اأف�صد على امل�صاهدين ما 

اأعلم انها �صتكون معاجلة واقعية.
اإنها لي�صت  القول  ا�صتطيع  انني  اإل  واأ�صافت 

نقا حرفيا.
ورولينج هي اأحد املوؤلفني من اأ�صحاب الكتب 
الأكرث مبيعا بالعامل. وبيعت اأكرث من 450 
مليون ن�صخة من �صبع روايات ملغامرات هاري 
�صل�صلة  اإىل  ال��ع��امل وحت��ول��ت  ب��اأن��ح��اء  ب��وت��ر 
اأك��رث من  اأج���زاء ح�صدت  اأف���ام م��ن ثمانية 

�صبعة مليارات دولر يف دور ال�صينما عامليا.

�سرطية بقوة خارقة    
التقطت كامريات باأحد �صوارع نيويورك �صرطية اأمريكية 
طريفة  بطريقة  تاك�صي  اأج��رة  �صيارة  �صائق  تعاقب  وه��ي 
بعدما رف�ص اأوامرها وقام ب�صبها .  فلم تلجاأ ال�صرطية اإىل 
الإج��راءات القانونية مع ال�صائق، بل قامت برفع مقدمة 
ال�صيارة بيديها، فيما كان ال�صائق بداخلها يف مكان ممنوع 
وقوف ال�صيارات فيه مبدينة نيويورك، ثم اأنزلتها واأمرته 
ب��رتك امل��ك��ان، م��ث��رية ب��ذل��ك �صخرية ك��ل ال��ذي��ن �صاهدوا 
الواقعة. وكانت ال�صرطية جيني رويزا البالغة من العمر 
28 عاما، قد طلبت من ال�صائق نقل �صيارته اإىل مكان اآخر 
نظرا لأن املكان ممنوع الوقوف فيه، ولكنه رف�ص اخل�صوع 
وتعمده  ال�صرطية  لأم��ر  ال�صائق  جتاهل  واأث���ار  لطلبها. 
�صتمها واإهانتها ، غ�صب الأخرية ودفعها اإىل تلقينه در�صا 
مما  ال�صائق،  وبداخلها  ال��ه��واء  يف  ال�صيارة  مقدمة  برفع 
اأثار �صخرية املارة منه ومطالبتهم اإياه بالتحرك من هذا 
اأجل ت�صوير  التي و�صعت من  الكامريات  املكان. و�صجلت 
ب�القوة اخلارقة  املارة واإعجابهم  املثري، ده�صة  املقلب  هذا 
الأم���ر مدبر  ه��ذا  ب��اأن  ي��درك��وا  م��ن دون  ال�صرطية،  لهذه 
م�صبقا، وهو جمرد مزحة. وح�صد فيديو هذا املقلب على 
موقع يوتيوب ما يزيد عن األف م�صاهدة منذ حتميله يوم 

الإثنني 22 يونيو حزيران.

�سبح �سرير يهاجم امراأة 
ت���داول���ت م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي م��ق��ط��ع فيديو 
مرعب، يظهر فيه ما يعتقد باأنه هجوم �صر�ص من اأحد 
بالأثاث  بالعبث  قام  اإذ  الفنادق،  لأح��د  الأ�صباح  الأ�صرار 
بعنف.   ويظهر يف مقطع  وال��ك��را���ص��ي  ال��ط��اولت  ورم���ي 
الفيديو رجل يخرج من بهو فندق م�صرعاً قبل اأن يبداأ 
الأثاث يف البهو بالتحرك.  ويف لقطة لكامرية اأخرى يف 
وتنظر  لوحدها  تقف  وه��ي  ام���راأة  تظهر  الفندق،  نف�ص 
اإىل هاتفها  النقال فيتحرك كر�صي بجانبها فجاأة، الأمر 

الذي يفزعها ويجعلها تقفز من مكانها.
وعندما حاولت  املراأة اخلروج من الباب، قذفت طاولتان 
اخلروج.  م��ن  ملنعها  ال��ب��اب  نحو  كرا�صي  وع��دة  كبريتان 
اأن  الغرفة قبل  زاوي��ة  اإىل اخللف نحو  امل��راأة    وتراجعت 
ت�صقط مغ�صياً عليها على الأر���ص. وبينما  ا�صتلقت املراأة 

دون حراك، ا�صتمرت الكرا�صي بالتحرك يف املكان.  
موقع  على  مل�صاهديه  ال�صدمة  الفيديو  مقطع  و�صبب 
ل��ه من  ي��ا  ق��ائ��ًا     املقطع  اح��ده��م على  اليوتيوب، وعلق 
هجوم مريع ومدمر بح�صب �صحيفة مريور الربيطانية. 
 من اجلدير بالذكر باأن املكان الذي وقع فيه هذا احلادث 
مل يعرف بعد اإل اأن بع�ص املواقع  الإلكرتونية قالت باأن 

هذا املقطع ماأخوذ من اإعان فيلم بانغونان املاليزي.  

يقطع راأ�سها الأنها ت�سبه هتلر 
تعر�صت �صيدة بريطانية تبلغ من العمر 82 عاما لعتداء 
�صنيع من طرف جارها �صلفادور الذي يقطن يف نف�ص املبنى، 
ي��رى يف وجهها  ك��ان  راأ���ص��ه��ا ع��ن ج�صدها لأن���ه  حيث ف�صل 
القاتل  ق��ام  كما  اأدول����ف هتلر.  ال��ن��ازي  ال��زع��ي��م  م��ن  ن�صخة 
منه  وجنا  بقطع راأ�ص قطتني بعد املجني عليها “�صيلفيا”، 
يرك�صون  اأخ���دوا  حيث  باأعجوبة،  الأط��ف��ال  م��ن  جمموعة 

عند روؤيتهم لل�صكني الذي يقطر دما وهو يطاردهم .

كورتني الف: بغداد اأكرث اأمانًا من باري�ص
حو�صرت مغنية الروك المريكية كورتني لف و�صط احتجاجات نظمها �صائقو �صيارات 
الأجرة يف العا�صمة الفرن�صية وقالت اإن املتظاهرين الغا�صبني اأحاطوا بال�صيارة التي 
عن  نريفانا  فريق  جن��م  كوبني  ك��ريت  ال��راح��ل  املغني  اأرم��ل��ة  وكتبت  ت�صتقلها.  كانت 
احلادث يف ح�صابها على موقعي تويرت وان�صتجرام قائلة ان ال�صيارة حو�صرت يف املطار 

خال احتجاجات �صائقي �صيارات الجرة و دمرت .
ون�صرت لف �صورة ملا بدا كبي�صة حمطمة على زجاج �صيارتها واأهالت املغنية غ�صبها 

على الرئي�ص الفرن�صي فران�صوا اأولوند.
وقالت يف تغريدة على تويرت "فران�صوا اأولوند اأين رجال ال�صرطة الأوغاد؟ هل يحق 

من الناحية القانونية ل�صعبك ان يهاجم الزوار؟ حرك قدميك واذهب 
انهم  ره��ي��ن��ة.  ال�صائق  واأخ����ذوا  �صيارتنا  ح��ا���ص��روا  "لقد  امل��ط��ار.  اىل 
اأ�صعر باأمان  ي�صربون ال�صيارات بق�صبان معدنية. هل هذه فرن�صا؟ 

اأكرث يف بغداد."

دالفني تقفز فوق �ضطح املحيط االأطل�ضي قبالة �ضواحل جزيرة �ضاو ميغيل يف جزر االأزور الربتغالية. )ا ف ب(


