
•• اأبوظبي-وام:

وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  منح 
املالية  ع��ام  مدير  ب���دران  داوود  خليل  ال��ل��واء  اإىل  الوظيفي  التميز  ميدالية  الداخلية 
واخلدمات ب�سرطة اأبوظبي و15 من منت�سبي الإدارة العامة للمالية واخلدمات منهم 
10 �سباط و5 مدنيني تقديرا جلهودهم يف ح�سول اإدارة اخلدمات الطبية على �سهادة 
العتماد الدويل جي �سي اآي اأيه . وقلد �سعادة اللواء خليل داوود بدران امل�سمولني بقرار 
ل�سرطة  العامة  القيادة  مقر  يف  اأخ��را  اأقيم  حفل  يف  الوظيفي  التميز  ميدالية  �سموه 
جهة  ك��اأول  ال�سهادة  على  الطبية  اخلدمات  اإدارة  ح�سول  يف  بجهودهم  م�سيدا  اأبوظبي 
امل�سرتكة  الدولية  اللجنة  من  املرموقة  ال�سهادة  ه��ذه  متنح  العامل  يف  �سرطية  �سحية 
اإن منح  املالية واخلدمات  وق��ال مدير عام   . اأي��ه  اآي  �سي  ال�سحية جي  الرعاية  خلدمة 

الرعاية  توفر  يف  متيزها  يدعم  ال�سحية  الرعاية  خدمة  يف  ال��دويل  العتماد  الإدارة 
تلقى  التي  وعائالتهم  الداخلية  ووزارة  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ملنت�سبي  وال�سحية  الطبية 
اهتماما من قبل �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية بتوفر التخ�س�سات 
التقنيات التي ت�ستخدم يف ت�سخي�س احل��الت املر�سية  اأح��دث  الطبية الالزمة واإدخ��ال 
العاملية  للمعاير  للمر�سى وفقا  املتميزة  والعالجية  الطبية  العناية  وعالجها و�سمان 

املعتمدة يف جمال خدمة الرعاية ال�سحية.
على  وح��ث  كبرا  منجزا  ال�سحية  الرعاية  خدمة  يف  ال��دويل  العتماد  �سهادة  واعترب 
م�ساعفة اجلهود يف احلفاظ على هذا امل�ستوى املتقدم يف تطبيق املعاير العاملية مبا يعزز 
من م�ستوى اخلدمة الطبية املتوافرة للمر�سى ..لفتا اإىل اأن اللجنة الدولية امل�سرتكة 
�سهادات  التي متنح  املوؤ�س�سات  واأع��رق  اأف�سل  واح��دة من  تعد  ال�سحية  الرعاية  خلدمة 

العتماد عامليا للمراكز امللتزمة بتطبيق املعاير الطبية املعتمدة. 
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ليلة الوفاء لزايد العطاء
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مبهرجان ليوا للرطب
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اخبار االمارات

زعيم احلوثيني يتقدم 

مببادرة �ضالم مع �ضنعاء

   

ملتقى زايد الإن�ساين يختتم فعالياته بالإعالن عن 
مبادرات مبتكرة يف الريادة الجتماعية امل�ستدامة

•• اأبوظبي-وام:

اختتم ملتقى زايد الن�ساين يف دورته اخلام�سة فعالياته يف عا�سمة 
40 موؤ�س�سة حكومية وخا�سة  العطاء ابوظبي مب�ساركة فعالة من 
الذي  الن�ساين  للعمل  زاي��د  بيوم  ال��دول��ة  اإط��ار احتفالت  وذل��ك يف 
�سادف التا�سع ع�سر من �سهر رم�سان اإحياء لذكرى رحيل املغفور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه وتزامنا مع فعاليات 
موؤمتر المارات الن�ساين يف دورته اخلام�سة حتت �سعار )ال�ستثمار 
المارات  مركز  من  با�ست�سافة  الوطنية(  م�سوؤوليتنا  الجتماعي 
للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية يف قاعة ال�سيخ زايد بن �سلطان 
ال نهيان وبتنظيم من مبادرة زايد العطاء والحتاد العربي للتطوع 
واجلمعية العربية للم�سوؤولية الجتماعية واملوؤ�س�سة العربية للعمل 

الن�ساين ومركز المارات للتطوع.                  )التفا�سيل �س2(

هيئة الهالل الأحمر تنفذ م�سروع اإفطار 
�سائم داخل خميمات الالجئني الأرترييني

•• اأبوظبي-وام: 

خميمات  داخل  ال�سائم  اإفطار  م�سروع  الأحمر  الهالل  هيئة  نفذت 
الالجئني الرتريني يف عدة مناطق بارتريا منها ام قرقور والقربة 
اآلف  امل�سروع توفر احتياجات  وود �سريفي و فدياييب. وا�ستهدف 
العنا�سر  اأه��م  على  احتوت  التي  الغذائية  الوجبات  من  ال�سائمني 
املوائد الرم�سانية داخل  الغذائية لل�سكان املحليني هناك ومت ن�سر 

املخيمات التي تفتقر للكثر من املقومات الأ�سا�سية. 
)التفا�سيل �س2(

مباذا يربر اأوباما جرمية قتل الر�سيع فار�س.. وكيف اعتربها دفاعاً عن النف�س؟!!!  )رويرتز(

30 األف فل�سطيني يغادرون منازلهم.. ونتنياهو يتعهد بتو�سيع العدوان الربي

الحتالل يوا�سل جرائمه يف غزة بتاأييد من اأوباما!

رئي�س وزراء تون�س يطلب من املجتمع 
الدويل جتهيزات ملكافحة الإرهاب

•• عوا�صم-اأ ف ب:
قتل 115 �سخ�سا على القل غالبيتهم من امل�سلحني 
 250 ي��زال م�سر نحو  امل��وال��ني للنظام، يف حني ل 
تنظيم  خاللها  �سيطر  معركة  يف  جم��ه��ول،  اآخ��ري��ن 
�سوريا،  و�سط  يف  للغاز  حقل  على  ال�سالمية  الدولة 
ال�سوري  امل��ر���س��د  اورده�����ا  ج��دي��دة  ح�سيلة  بح�سب 

حلقوق الن�سان اجلمعة.
ع��ن مقتل  �سابق اجلمعة  اف��اد يف وق��ت  املر�سد  وك��ان 
90 �سخ�سا على القل يف الهجوم الأكرب الذي ي�سنه 
الرئي�س  لنظام  ت��اب��ع  م��وق��ع  �سد  اجل��ه��ادي  التنظيم 

ب�سار ال�سد.
ويف حني مل تعلن ال�سلطات او و�سائل العالم الر�سمية 
اي نباأ عن احلادث، بثت ح�سابات موؤيدة للنظام على 
مواقع التوا�سل الجتماعي �سورا لل�سحايا، وو�سف 

بع�س امل�ستخدمني ما حدث بانه جمزرة .
وق���ال م��دي��ر امل��ر���س��د رام���ي عبد ال��رح��م��ن يف ات�سال 
 115 هاتفي م��ع وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ارت��ف��ع��ت اىل 
وعنا�سر  احلرا�س  من  غالبيتهم  الق��ل  على  �سخ�سا 
واإعدامهم  تاأكد مقتلهم  الذين  الوطني، عدد  الدفاع 
الهجوم  الإ���س��الم��ي��ة خ��الل  ال��دول��ة  تنظيم  م��ن قبل 
حم�س  ري��ف  يف  للغاز  ال�ساعر  حقل  على  �سّنه  ال��ذي 

وانتهى ب�سيطرته عليه اخلمي�س.
مدنياً يف حني  11 موظفاً  ال�سحايا  ان بني  واو�سح 
الدفاع  وعنا�سر  احلقل  حرا�س  من  هم  الآخ��ري��ن  ان 
 250 اأك����ر م���ن  ، م�����س��را اىل ان م�����س��ر  ال��وط��ن��ي 
. وكان  اآخرين، مدنيني وم�سلحني، ل يزال جمهول 
الذين  املدنيني  ال�سحايا  ان ع��دد  �سابق  اف��اد يف وق��ت 
عبد  وبح�سب  احلقل  عمال  من  وانهم   25 هو  قتلوا 
ال��رح��م��ن، ف���ان ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��ح��اي��ا اع���دم���وا بعد 

•• عوا�صم-وكاالت:

ا�ست�سهد اأكر من 20 فل�سطينياً 
يف �سل�سلة غ��ارات جوية ومدفعية 
يف  ال�سرائيلي  الح��ت��الل  نفذها 
ق��ط��اع غزة  م��ن  م��ن��اط��ق خمتلفة 

كان اأعنفها يف جنوب القطاع.
فل�سطينية  طبية  م�سادر  وذك��رت 
الإ���س��ع��اف متكنت من  ان ط��واق��م 
انت�سال جثامني ت�سعة فل�سطينيني 
�سرق  للق�سف  منازلهم  تعر�ست 

خان يون�س.
ام�������س ثالثة  ظ���ه���ر  وا���س��ت�����س��ه��د 
ا�سرائيلي  ق�������س���ف  يف  اأط�����ف�����ال 
الندى يف  اأب��راج  ا�ستهدف  مدفعي 

بيت حانون �سمال قطاع غزة.
فل�سطينيني  ارب��ع��ة  ا�ست�سهد  كما 
ع�سر اجلمعة يف ق�سف ا�سرائيلي 

جديد على قطاع غزة. 
من جانبه قال الرئي�س المريكي 
ب�������اراك اأب����ام����ا ام�������س ان�����ه حتدث 
ال�سرائيلي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  اىل 
بنيامني نتنياهو ب�ساأن ال�سراع يف 
املتحدة  الوليات  تاأييد  واأكد  غزة 
ال����دف����اع عن  ا����س���رائ���ي���ل يف  حل����ق 

نف�سها.

والتجاأوا  ال���ق���ط���اع  يف  م��ن��ازل��ه��م 
غوث  لوكالة  التابعة  امل��ب��اين  اىل 
الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل 

)الونروا(.
واعلن اجلي�س ال�سرائيلي اجلمعة 
مقتل احد عنا�سره ليل اخلمي�س 
اجل��م��ع��ة يف ���س��م��ال ال��ق��ط��اع. وهو 

ومن جانبه، التقى وزير اخلارجية 
اجلمعة  فابيو�س  ل��وران  الفرن�سي 
الفل�سطيني  الرئي�س  القاهرة  يف 
حم��م��ود ع��ب��ا���س ال����ذي ط��ل��ب منه 
الت�سال برتكيا وقطر لكي يقنعا 
النار  اط��الق  وق��ف  بقبول  حما�س 

يف غزة.

يتحدث  كان  الذي  اأوباما  واأ�ساف 
اىل ال�سحفيني يف البيت البي�س 
وحلفاءها  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ان 
ت�سعيد  خم���اط���ر  ب�������س���اأن  ق��ل��ق��ون 
ت�ستمر  ان  يف  ي��اأم��ل  وان��ه  ال�سراع 
بطريقة  ال��ت�����س��رف  يف  ا���س��رائ��ي��ل 
اىل  امل��دن��ي��ني  ب��ني  اخل�سائر  تقلل 
اأدن������ى ح����د. وا�����س����اف اأوب����ام����ا انه 
وزي��ر اخلارجية  ب��اأن  نتنياهو  اأبلغ 
م�ستعد  ك����ري  ج����ون  الم���ري���ك���ي 
الرغم  وع���ل���ى  امل��ن��ط��ق��ة  ل����زي����ارة 
لتجنب  ال���دول���ي���ة  ال����دع����وات  م���ن 
ال��ت�����س��ع��ي��د، اك����د رئ��ي�����س ال������وزراء 
انه  نتايناهو  بنيامني  ال�سرائيلي 

م�ستعد لتو�سيع العملية.
اجتماع  ب��داي��ة  يف  نتانياهو  وق���ال 
امل�سغرة  المنية  للحكومة  خا�س 
الدفاع  وزي��ر  وتعليمات  تعليماتي 
املجل�س  موافقة  بح�سب  للجي�س 
التح�سر  ه���ي  امل�����س��غ��ر،  الم���ن���ي 
ملحوظة  ت���و����س���ي���ع  لم����ك����ان����ي����ة 

للن�ساط الربي .
على  فل�سطينيا   30 وا���س��ت�����س��ه��د 

القل منذ بدء العملية الربية.
وخ����وف����ا م����ن ال���ت���ف���ج���رات هرب 
ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي من  ال�����ف   30 ن���ح���و 

منذ  يقتل  ا�سرائيلي  ج��ن��دي  اول 
بدء العملية الربية على غزة.

حركة  م�����ن  م���ق���ات���ل���ون  ومت����ك����ن 
ح��م��ا���س واجل���ه���اد ال���س��الم��ي من 
اجلمعة  ����س���اروخ���ا   24 اط������الق 
ا�سابات،  ايقاع  دون  ا�سرائيل  على 

بح�سب اجلي�س ال�سرائيلي.

مهدي جمعة يتوعد وي�ستنجد

بعثة مراقب منظمة التعاون والأمن يف اأوروبا تزور موقع حتطم الطائرة املاليزية. 

•• عوا�صم-وكاالت: 

ق���ال ال��رئ��ي�����س الم��ري��ك��ي ب���اراك 
اأوباما ام�س ان �ساروخا اأر�س جو 
عليها  ي�سيطر  اأرا�����سٍ  م��ن  اأط��ل��ق 
ان��ف�����س��ال��ي��ون ت��دع��م��ه��م رو���س��ي��ا يف 
���س��رق اأوك��ران��ي��ا ه��و امل�����س��وؤول عن 
املاليزية  ال��رك��اب  ط��ائ��رة  ا�سقاط 

اأم�س الول.
الرو�سي  الرئي�س  ان  اأوباما  وق��ال 
ف����الدمي����ر ب����وت����ني ل����دي����ه اأك����رب 
اأوكرانيا  يف  العنف  لتقليل  ن��ف��وذ 
ان  واأ���س��اف  ذل���ك.  يفعل  لكنه مل 
تلقوا  الوك��ران��ي��ني  النف�ساليني 
�سمل  رو���س��ي��ا  م��ن  م�ستمرا  دع��م��ا 

اأ�سلحة م�سادة للطائرات.
وقال م�سوؤول كبر بالأمم املتحدة 
للمنظمة  ال��ع��ام  الأم���ني  اإن  ام�س 
ي�سعر  م�����ون  ب�����ان ج����ي  ال���دول���ي���ة 
ت���ق���اري���ر عديدة  م���ن  ب���الن���زع���اج 
�ساروخا  اأن  اإىل  ت�سر  وم��وث��ق��ة 
م��ت��ط��ورا اأر������س ج���و ا���س��ت��خ��دم يف 
ا����س���ق���اط ط���ائ���رة م��ال��ي��زي��ة فوق 

وقال امل�سوؤول اإن اأفرادا من مكتب 
وهيئة  الحت��������ادي  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
ب�سدد  الأمريكية  النقل  �سالمة 
ليقدموا  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل  ال���ذه���اب 
امل�ساعدة ال�ست�سارية للتحقيق يف 

احلادث الذي وقع اخلمي�س.
املوؤيدون  النف�ساليون  �سمح  وقد 
بدخول  اأوك��ران��ي��ا  �سرقي  لرو�سيا 
منطقة  اىل  ال��دول��ي��ني  املحققني 
وتعهد  املاليزية  الطائرة  حتطم 
املوقع  ب���ت���اأم���ني  الن���ف�������س���ال���ي���ون 
اجلثث،  ب���ا����س���ت���خ���راج  وال�������س���م���اح 
ح�����س��ب��م��ا ق���ال���ت م��ن��ظ��م��ة الم����ن 
وال��ت��ع��اون يف اأوروب���ا وات��ه��م جانبا 
النزاع يف اوكرانيا بع�سهما البع�س 

باإ�سقاط الطائرة ب�ساروخ.
ون�����ق�����ل�����ت وك�������ال�������ة ان����رتف����اك���������س 
م�ست�سار  عن  لالنباء  الأوك��ران��ي��ة 
حل����اك����م م��ن��ط��ق��ة دون���ي���ت�������س���ك يف 
اإن �سلطات  ق��ول��ه  اأوك��ران��ي��ا  ���س��رق 
ال��ط��وارئ الأوك��ران��ي��ة ع��رت على 
موقع  يف  الأ���س��ودي��ن  ال�سندوقني 

حتطم الطائرة .

العثور على ال�سندوقني االأ�سودين.. والبيت االأبي�ض يتحدث عن تورط االنف�ساليني بدعم مو�سكو

الطائرة املاليزية اأ�سقطت ب�ساروخ وجمل�س الأمن يطلب حتقيقًا دوليًا

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

التون�سية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  دع���ا 
اأع�ساء  ج��م��ع��ة  م���ه���دي  امل���وؤق���ت���ة 
الت�سريع  اإىل  التاأ�سي�سي  املجل�س 
ب�����س��ن ق���ان���ون م��ك��اف��ح��ة الإره�����اب 
وحتّمل كل الأطراف م�سوؤوليتها.

ووع��د مهدي جمعة مبعاقبة كل 
من �ساهم يف تقدمي يد امل�ساعدة 
اإن  لهم  فرح  اأو حتى  لالإرهابيني 
ثبت ذلك ، م�سددا على اأن الدولة 
اجلنود  ح��ادث��ة مقتل  ت���رتك  ل��ن 

متر دون حتديد امل�سوؤوليات. 
اأن��ه مت ت�سجيل نحو  وق��ال جمعة 
9 اآلف اعت�سام مّكن الإرهابيني 
بالفراغ  و�سفه  م��ا  ا�ستغالل  م��ن 
بعمليات  ل���ل���ق���ي���ام  وال����ف����و�����س����ى 

اإرهابية.
وك�سف رئي�س احلكومة التون�سية 
جتهيز  اإىل  �سي�سعى  ان��ه  امل��وؤق��ت��ة، 
الأجهزة الأمنية واجلي�س الوطني 

الإرهاب،  ملقاومة  املنا�سب  بالعتاد 
ان��ه كلف وزي��ر اخلارجية  م��وؤك��دا 
منجي احلامدي لالجتماع بعدد 
م��ن ال�����س��ف��راء حل��ث دول��ه��م على 
الإيفاء بتعهداتهم جتاه تون�س يف 
الآجال لت�سلم اأجهزة متطورة من 

�سمنها اأجهزة الروؤية الليلية.

واأق��ّر مهدي جمعة بوجود نق�س 
على م�ستوى التجهيزات، م�سرا 
ال���روؤي���ة  اأج����ه����زة  ب��ع�����س  اأن  اإىل 
م��ت��وف��رة خالل  ك��ان��ت  ل��و  الليلية 
احلادثة الأليمة التي تعر�س لها 
ال�سعانبي لنقلبت  اجلنود بجبل 

كافة املعطيات .

اأوكرانيا.
ال�سيا�سية  ال�سوؤون  م�سوؤول  واأبلغ 
فيلتمان  جيفري  املتحدة  ب��الأمم 
جم���ل�������س الأم���������ن ال���������دويل ب���اأن���ه 
وكييف  م��و���س��ك��و  اإىل  ���س��ي��ت��وج��ه 

خالل الأيام القليلة القادمة. 
المريكية  ال�������س���ف���رة  وق�����ال�����ت 
باور  �سامنثا  املتحدة  المم  ل��دى 

التعقيدات  ب�سبب  الم��ن  ملجل�س 
اإ�س.اإيه11-  ل��ل�����س��اروخ  ال��ف��ن��ي��ة 
ف��ان��ه م��ن غ��ر امل��رج��ح ان يتمكن 
النظام  ت�سغيل  من  النف�ساليون 
بفاعلية بدون م�ساعدة من افراد 
على دراية ولذلك فانه ل ميكننا 
فنية  م�ساعدة  تقدمي  ن�ستبعد  ان 
من افراد رو�س يف ت�سغيل النظام. 

اىل ذل����ك ط��ل��ب جم��ل�����س الم���ن 
ال�����دويل اجل��م��ع��ة اج�����راء حتقيق 
دويل كامل ودقيق وم�ستقل حول 
حتطمت  التي  املاليزية  الطائرة 

يف اوكرانيا اخلمي�س.
ال����دول اخل��م�����س ع�سرة  وا����س���ارت 
اعالن  يف  امل��ج��ل�����س  يف  الع�������س���اء 
���س��در ب��الج��م��اع اىل ����س���رورة ان 
بو�سول  الط��������راف  ك����ل  ت�����س��م��ح 
اخل����رباء ف���ورا اىل م��ك��ان حتطم 
ا�سباب  ح��ول  للتحقيق  ال��ط��ائ��رة 

هذا احلادث .
وطلب جمل�س الم��ن ال��دويل ان 
لقواعد  وف��ق��ا  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ي��ج��ري 
الدويل ومتهيدا  املدين  الطران 
بطريقة  )امل�����س��وؤول��ني(  ملحا�سبة 

منا�سبة .
حمققني  اإن  ام�س  م�سوؤول  وق��ال 
اإىل  للتوجه  ي�ستعدون  اأمريكيني 
التحقيق  يف  للم�ساعدة  اأوك��ران��ي��ا 
فوق  ماليزية  ط��ائ��رة  ا���س��ق��اط  يف 
���س��رق اأوك���ران���ي���ا ك���ان ع��ل��ى متنها 

�سخ�سا.  298
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دبابة عراقية يف دورية بعد ا�ستباكات مع م�سلحني يف جبال حمرين بدياىل. )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

الدولة  ي�سمى  م��ا  م��ق��ات��ل��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم  ات��ه��م��ت 
وقادة  دينية  ق��ي��ادات  ب��اع��دام  ال��ع��راق  يف  ال�سالمية 
اأطفال  وجتنيد  �سحة  وموظفي  ومعلمني  اآخ��ري��ن 
ت�سل  اأخ��رى  اأعمال  �سمن  ن�ساء  واغت�ساب  بالإكراه 

اىل حد ارتكاب جرائم حرب.
وركز تقرير لالمم املتحدة على عدد من النتهاكات 
التي ارتكبت �سد مدنيني وخا�سة من جانب الدولة 
القوات  ان  اأي�سا  ذك��ر  التقرير  ك��ان  وان  ال�سالمية 
يتخذوا  مل  معها  املتحالفني  وامل��ق��ات��ل��ني  ال��ع��راق��ي��ة 

اجراءات وقائية حلماية املدنيني من العنف.

اىل حد  ي�سل  ق��د   ... اأي�سا  ه��ذا  ان  التقرير  ووج��د 
ارتكاب جرائم حرب.

امل�سلحة  واجل��م��اع��ات  ال�سالمية  ال��دول��ة  ان  وق��ال��ت 
املرتبطة بها ا�ستمرت يف.. القيام باغتيالت ت�ستهدف 
وموظفني  ودي��ن��ي��ني  و�سيا�سيني  )حم��ل��ي��ني  زع��م��اء 
 ) ���س��ح��ة  التعليم وم��وظ��ف��ي  ح��ك��وم��ي��ني وخ����رباء يف 
اأخرى  وارتكاب اعتداءات جن�سية واغت�ساب وا�سكال 
وجتنيد  والفتيات  الن�ساء  �سد  اجلن�سي  العنف  من 
واعدامات  خطف  اأعمال  وارتكاب  بالكراه  الطفال 
و���س��رق��ات.  ك��م��ا ات��ه��م��ه��م ال��ت��ق��ري��ر ب��ارت��ك��اب اأعمال 
ذات  واأم��اك��ن  العبادة  لم��اك��ن  ونهب  متعمد  تدمر 

اأهمية ثقافية وتاريخية. 

ع�سرات القتلى للنظام يف معركة حقل الغاز بحم�س 

اتفاق هدنة للمعارك حول مطار العا�سمة الليبية
•• طرابل�ص-وكاالت:

قال املتحدث با�سم املجل�س املحلي ملدينة الزنتان حممود احلتوي�س اإنه 
مت التو�سل لتفاق على وقف اإطالق النار فجر اأم�س اجلمعة يف مطار 
الزنتان  ملي�سيات  بني  القتال  من  اأي��ام  خم�سة  بعد  ال���دويل،  طرابل�س 
وملي�سيات م�سراتة حولت اأكرب مطار يف ليبيا اإىل �ساحة حرب واأحدثت 

اأ�سرارا باملرافق والطائرات.
الزنتان  اأخ��رى من ليبيا )غر  اأن قوة من منطقة  واأ�ساف احلتوي�س 
وم�سراتة( �ستتوىل حماية املطار مبوجب اتفاق اقرتحه رئي�س الوزراء 
الليبي عبد اهلل الثني، واأ�سار متحدث با�سم كتائب م�سراتة اأحمد هدية 
امل��ط��ار، ول ي�سمل  ال��ن��ار فقط ح��ول  الت��ف��اق يخ�س وقفا لإط���الق  اأن 
يف  وخ�سو�سا  ال��زن��ت��ان  كتائب  عليها  ت�سيطر  اأخ���رى  ع�سكرية  م��واق��ع 

جنوب العا�سمة .

م��ق��ت��ل ����س���اب���ط ���س��رط��ة 
����س���ي���ن���اء  يف  م���������س����ري 

•• القاهرة-رويرتز:

لرويرتز  اأم��ن��ي��ة  م�����س��ادر  ق��ال��ت 
قتلوا  جم��ه��ول��ني  م�����س��ل��ح��ني  اإن 
ب��ال��ر���س��ا���س ���س��اب��ط ���س��رط��ة يف 
مدينة العري�س عا�سمة حمافظة 

�سمال �سيناء ام�س اجلمعة.
اإن ال�����س��اب��ط وهو  وق���ال م�����س��در 
�سيد  وي��دع��ى  اأول  م���الزم  برتية 
ال�����س��ي��د ك���ان يف طريق  اإب��راه��ي��م 
اأطلق  عندما  امل��ن��زل  اىل  ع��ودت��ه 

امل�سلحون النار عليه.

و�سابط  جنود   8 مقتل 
باك�ستان غرب  بهجومني 

•• اإ�صالم اأباد-وكاالت: 

ت����ع����ر�����س����ت ق�����������وات الأم���������ن 
لهجومني  ام�س  الباك�ستانية 
منف�سلني من ارهابيني �سمال 
اأن هددت  ب��ع��د  ال��ب��الد  غ���رب 
عمليات  ب�سن  طالبان  حركة 
للعمليات  فعل  ك��رد  انتقامية 
الع�سكرية اجلارية يف مقاطعة 
ال�سمالية وقتل يف  وزير�ستان 
بينما  8 جنود  الول  الهجوم 
قتل يف الهجوم الخر �سابط 

�سرطة. 

حممد بن زايد يزور عو�س �سعيد بن 
�سويلم الكتبي مبنزله بالهيلي مبدينة العني

•• العني-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  �سمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ق���ام 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
الكتبي  ���س��وي��ل��م  �سعيد  ب��ن  ع��و���س  ب���زي���ارة  امل�سلحة 

مبنزله مبنطقة الهيلي مبدينة العني . 
ورح����ب ع��و���س ب���ن ���س��ع��ي��د ال��ك��ت��ب��ي واأف������راد الأ�سرة 
اأب��وظ��ب��ي معربني  �سمو ويل عهد  ب��زي��ارة  والأق����ارب 
عن �سعادتهم بت�سريف �سموه لهم واأ�سادوا باحلر�س 
مع  للتوا�سل  احلكيمة  القيادة  توليه  ال��ذي  الكبر 

منا�سباتهم  وم�ساركتهم  بهم  واللتقاء  الوطن  اأبناء 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  وت��ب��ادل   . املختلفة 
نهيان خالل اللقاء الذي ح�سره �سمو ال�سيخ حمدان 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية  بن زايد 
�سهر  مبنا�سبة  احل�����س��ور  م��ع  وال��رتي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
اأن يعيده  امل���وىل ع��زو وج��ل  امل��ب��ارك داع���ني  رم�سان 
على دولة الم��ارات وهي تنعم على ال��دوام باذن اهلل 
بكل خر وتقدم ورفعة يف ظل قيادة �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
حممد بن زايد خالل زيارته عو�س �سعيد بن �سويلم الكتبي بح�سور حمدان بن زايد  )وام(اهلل .                                             ) التفا�سيل �س 2(

الأمم املتحدة تتهم داع�س بارتكاب جرائم حرب يف العراق 



السبت  -  19   يوليو    2014 م   -   العـدد    11155
Saturday   19  July   2014  -  Issue No   11155

02

اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد يزور عو�س �سعيد بن �سويلم الكتبي مبنزله بالهيلي مبدينة العني
•• العني-وام:

اأول �سمو ال�سيخ حممد  قام الفريق 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
�سويلم  ���س��ع��ي��د  ب���ن  ع���و����س  ب����زي����ارة 
الهيلي  مب��ن��ط��ق��ة  مب��ن��زل��ه  ال��ك��ت��ب��ي 
عو�س  ورح������ب    . ال���ع���ني  مب���دي���ن���ة 
الأ�سرة  واأف������راد  ال��ك��ت��ب��ي  �سعيد  ب��ن 
���س��م��و ويل عهد  ب���زي���ارة  والأق��������ارب 
�سعادتهم  ع���ن  م��ع��رب��ني  اأب���وظ���ب���ي 
ب��ت�����س��ري��ف ����س���م���وه ل���ه���م واأ������س�����ادوا 
توليه  ال�������ذي  ال���ك���ب���ر  ب���احل���ر����س 
اأبناء  للتوا�سل مع  القيادة احلكيمة 
وم�ساركتهم  بهم  واللتقاء  الوطن 
�سمو  وتبادل   . املختلفة  منا�سباتهم 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
خ���الل ال��ل��ق��اء ال����ذي ح�����س��ره �سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ 
الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 

خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قيادة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
بني  احلديث  وتطرق    . اهلل  حفظه 
واحل�سور  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  �سمو 
امل��غ��ف��ور له  ال��وط��ن  اإىل م��اآث��ر فقيد 

اأن يعم  ب��ني ال����دول وح��ر���س��ه ع��ل��ى 
ا�سافة  وط��ن��ه  واأب���ن���اء  �سعبه  اخل���ر 
للعطاء  ك���رم���ز  ع��ن��ه  ع����رف  م���ا  اإىل 
والعون من خالل مواقفه الن�سانية 
الب�سر  بني  جميع  اإىل  امتدت  التي 

م��ع احل�سور  وال��رتي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك داعني 
املوىل عزو وجل اأن يعيده على دولة 
المارات وهي تنعم على الدوام باذن 
اهلل بكل خ��ر وت��ق��دم ورف��ع��ة يف ظل 

ب������اإذن اهلل ال�����س��ي��خ زاي�����د ط��ي��ب اهلل 
ذكرى  مبنا�سبة  م�ستح�سرين  ث��راه 
يوم  ���س��ادف��ت  ال��ت��ي  العا�سره  رحيله 
�ساأن  اع��الء  يف  ال�سديد  نهجه  اأم�س 
الرفيعة  امل��ك��ان��ة  يحتل  واأن  ال��وط��ن 

دون  وبتجرد  الأر���س  اأ�سقاع  و�ستى 
املعتقد  اأو  العرق  اأو  اللون  اعتبارات 
اأك�������س���ب دول���ة  اأو اجل��ن�����س وه����و م���ا 
الإم��ارات و�سجلها الإن�ساين احرتام 
وتقدير العامل .. م�سيدين باخلطى 

التي يوا�سلها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
املغفور  الدولة حفظه اهلل على نهج 
ل��ه ال�����س��ي��خ زاي���د ط��ي��ب اهلل ث���راه يف 
تعزيز م�سرة اخلر والعطاء. وقد 

زايد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  تناول 
الإفطار  طعام  واحل�سور  نهيان  اآل 
على املائدة الرم�سانية التي اأقامها 
الكتبي  ���س��وي��ل��م  ���س��ع��ي��د  ب���ن  ع���و����س 

تكرمياً ل�سموه .  

هيئة الهالل الأحمر تنفذ م�سروع اإفطار �سائم داخل خميمات الالجئني الأرتريينياأوقاف عجمان تنظم اأم�سية مبنا�سبة يوم زايد للعمل الإن�ساين
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وللقيادة الر�سيدة التي 
وفق  ال��وط��ن  بناء  ا�سرتاتيجية  املوؤ�س�سني  ال��ق��ادة  نهج  م��ن  ات��خ��ذت 
بناء وطني متطور  اأق��وى  اأجن��زت  التي  واملعا�سرة  الأ�سالة  م�سرة 
والر�سا  والزده�����ار  التنمية  م��ع��دلت  اأع��ل��ى  للمواطنني  وح��ق��ق��ت 

وال�سعادة.
امل�ساركني  الدولة يف رم�سان  رئي�س  ال�سمو  وتناول �سيوف �ساحب 
يف الأم�سية اجلوانب الفكرية والإن�سانية والتنموية واحل�سارية يف 
من  العديد  وحتدثواعن  ث��راه  اهلل  طيب  املوؤ�س�س  القائد  �سخ�سية 
واأ�ساروا  العطاء ملدر�سة زايد اخلر يف كافة مناحي احلياة  جوانب 
اىل اأن التاريخ �سيخلد زايد اخلر قائدا حكيما �سعى اإىل رفعة �سعبه 
فكان رحمه اهلل املثل الرائد يف تنمية الثقافة ون�سر منهج الو�سطية 

والعتدال وتر�سيخ القيم واملبادئ الإن�سانية.

•• عجمان-وام:

بعجمان  والأوق����اف  الإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  ف��رع  نظم 
الن�ساين  للعمل  زاي��د  ي��وم  مبنا�سبة  اأم�سية  زاي��د  ال�سيخ  مب�سجد 
العا�سرة لرحيل  الذكرى  ال��ذي يوافق  العطاء  .. حب ووف��اء لزايد 
موؤ�س�س دولة الإمارات العربية املتحدة القائد الوالد ال�سيخ زايد بن 

�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه .
وقال عبيد حمد الزعابي مدير الفرع اإن اإقامة هذه الأم�سية ياأتي 
وفاء للقائد املوؤ�س�س الراحل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
والإن�سانية  والوطنية  الدينية  وماآثره  ملنجزاته  وتخليدا  ثراه  اهلل 
يف ذاكرة الأجيال وتر�سيخا حلقائق التاريخ امل�سيء يف بناء الدولة 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  وال��ولء  للعهد  وجتديدا  الع�سرية 

املهم�سة  ال�سرائح  ه��ذه  متكن  التي  املالئمة  ال��ظ��روف  وف��رت  الهيئة  اأن  على 
من اأداء فري�سة ال�سوم كغرهم من ال�سعوب التي تنعم بالأمن و ال�ستقرار 
هذا  ال�سائمني  اإف��ط��ار  م��وائ��د  م��ن  اأك��رب  ح�سة  تخ�سي�س  اإىل  عمدت  لذلك 
الهالل  مببادرات  الالجئون  واأ�ساد  والت�سرد.  والنزوح  اللجوء  ل�سحايا  العام 
الأحمر الإن�سانية وحر�سها على التوا�سل معهم خالل �سهر رم�سان الكرمي 
للقيام على خدمتهم وم�ساندتهم يف امتام �سومهم بالرغم من ظروف املعاناة 
والت�سرد التي يواجهونها.  واأعرب القائمون على اأمر املخيمات الرترية عن 
مع  الإم���ارات  دول��ة  قبل  من  ال�سادقة  الن�سانية  للوقفة  وتقديرهم  �سكرهم 
اأو�ساعهم اإىل درجة  هوؤلء الذين يعانون القحط واجلفاف والت�سرد وتردت 
اإنهم لن ين�سوا مواقف المارات و�سعبها املعطاء والتي كانت  كبرة.. وقالوا 

من اأوائل الدول جتاوبا مع الأو�ساع الإن�سانية يف اريرتيا. 

•• اأبوظبي-وام: 

نفذت هيئة الهالل الأحمر م�سروع اإفطار ال�سائم داخل خميمات الالجئني 
و  �سريفي  وود  والقربة  ق��رق��ور  ام  منها  بارتريا  مناطق  ع��دة  يف  الرت��ري��ني 
فدياييب. وا�ستهدف امل�سروع توفر احتياجات اآلف ال�سائمني من الوجبات 
هناك  املحليني  لل�سكان  الغذائية  العنا�سر  اأه��م  على  احتوت  التي  الغذائية 
ومت ن�سر املوائد الرم�سانية داخل املخيمات التي تفتقر للكثر من املقومات 
الأ�سا�سية. وقال حميد را�سد ال�سام�سي نائب الأمني العام للم�ساعدات الدولية 
اإن الهيئة عملت بالتن�سيق مع الهيئة اخلرية للرعاية الجتماعية يف ارتريا 
على تنفيذ م�سروع اإفطار ال�سائم يف اريرتيا منذ اليوم الأول لل�سهر الف�سيل 
م�سددا  ال��ن��ازح��ني..  ومع�سكرات  الالجئني  خميمات  على  الرتكيز  مت  حيث 

ملتقى زايد الإن�ساين يختتم فعالياته بالإعالن عن مبادرات مبتكرة يف الريادة الجتماعية امل�ستدامة
•• اأبوظبي-وام:

الن�ساين  زاي������د  م��ل��ت��ق��ى  اخ���ت���ت���م 
يف دورت�����ه اخل��ام�����س��ة ف��ع��ال��ي��ات��ه يف 
مب�ساركة  ابوظبي  العطاء  عا�سمة 
حكومية  موؤ�س�سة   40 م��ن  فعالة 
احتفالت  اط��ار  يف  وذل��ك  وخا�سة 
الدولة بيوم زايد للعمل الن�ساين 
ال����ذي ����س���ادف ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر من 
�سهر رم�سان اإحياء لذكرى رحيل 
�سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه وتزامنا مع 
فعاليات موؤمتر المارات الن�ساين 
�سعار  حت���ت  اخل��ام�����س��ة  دورت������ه  يف 
م�سوؤوليتنا  الجتماعي  ال�ستثمار 
ال��وط��ن��ي��ة ب��ا���س��ت�����س��اف��ة م���ن مركز 
والبحوث  ل���ل���درا����س���ات  الم��������ارات 
ال�سيخ  ق���اع���ة  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
زايد بن �سلطان ال نهيان وبتنظيم 
والحتاد  العطاء  زاي��د  مبادرة  من 
العربي للتطوع واجلمعية العربية 
واملوؤ�س�سة  الجتماعية  للم�سوؤولية 
ومركز  الن�����س��اين  للعمل  العربية 

المارات للتطوع.
اىل  �سكر  برقية  امل��وؤمت��رون  ورف���ع 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
الفريق  واىل  رع��اه اهلل  دب��ي  حاكم 
زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اول 
نائب  ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  ال 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
تثمينا لدعمهم للحركة الن�سانية 

حمليا وعامليا.
ك��م��ا رف���ع امل�����س��ارك��ون ب��رق��ي��ة �سكر 
فاطمة  ال�����س��ي��خ��ة  ل�����س��م��و  اخ�����رى 
رئي�سة  الم������ارات  ام  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
الرئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت����اد 
ال�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الع��ل��ى 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
والطفولة تقديرا لرعايتها ملبادرة 

ت��ق��دم نقلة  امل��ب��ادرة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
نوعية يف جمال العمل الجتماعي 
للتنمية  ك���ب���را  حم���رك���ا  وت��ع��ت��رب 
اأن����ه يف  الق��ت�����س��ادي��ة ..لف���ت���ا اإىل 
املوؤ�س�سات  ت�سنف  ال��راه��ن  ال��وق��ت 
خرية  اأو  خا�سة  اأو  حكومية  اإم��ا 
اخلا�سة  املوؤ�س�سات  تكون  ح��ني  يف 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة غ����ر م����وج����ودة كون 
ل��رج��ال الأعمال  ال��رب��ح��ي  ال��ع��ام��ل 
�سنعمل  وقال   .. الأ�سا�سي  العن�سر 
م����ن خ�����الل امل���وؤ����س�������س���ة ع���ل���ى خلق 
رواد  من  ال�سباب  من  جديد  جيل 
الذين  الج���ت���م���اع���ي���ني  الأع�����م�����ال 
ي�����س��ع��ون ال����رب����ح الج���ت���م���اع���ي يف 
املايل  ال��رب��ح  م��ع  ت�ساويا  الأول��وي��ة 
مما �سي�سكل نقلة نوعية يف جمال 

العمال حمليا وعامليا 
واأ�ساف اأنه خالل الفرتة ال�سابقة 
مت ت��دري��ب امل��ئ��ات م��ن ال�����س��ب��اب يف 
الجتماعية  امل�������س���وؤول���ي���ة  جم�����ال 
اأكادميية  ب���اإ����س���راف  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 
الجتماعية  للم�سوؤولية  الإم���ارات 
املجموعة  من  مببادرة  للموؤ�س�سات 
الإماراتية للم�سوؤولية الجتماعية 
.. موؤكدا اأنه يف الفرتة املقبلة �سيتم 
الأعمال  رواد  من  ال�سباب  تدريب 
الجتماعيني على �سوابط تاأ�سي�س 
املجتمعية  اخل���ا����س���ة  ���س��رك��ات��ه��م 
والإطار القانوين ودرا�سة اجلدوى 
الأعمال  ون��وع��ي��ة  الدارة  واآل���ي���ة 

وكيفية اإ�سدار التقارير املالية
الكاظم  ي��و���س��ف  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
العربي  ل���الحت���اد  ال���ع���ام  الم�����ني 
ت��اأت��ي يف  امل���ب���ادرة  ه���ذه  ان  للتطوع 
لتعزيز  امل���ب���ذول���ة  اجل���ه���ود  اإط������ار 
للموؤ�س�سات  الجتماعية  امل�سوؤولية 
رواد  ت�����س��ج��ي��ع  اإىل  ت���ه���دف  ح��ي��ث 
لكي  ومتكينهم  الأع��م��ال  م�ساريع 
تغير يف جمتمعاتهم  رواد  يكونوا 
اإدراكهم  ت��ع��زي��ز  وذل���ك م��ن خ���الل 
الجتماعية  امل�������س���وؤول���ي���ة  مل��ع��ن��ى 
واأهميتها  ومفهومها  للموؤ�س�سات 

ومردودها الجتماعي.

طفل  مليون  لعالج  العطاء  حملة 
ومبادرة  ال��ع��ط��اء  اي����ادي  وم���ب���ادرة 
املليون  وحملة  امل���راة  ق��ل��وب  ع��الج 

متطوع.
املبذولة  اجلهود  امل��وؤمت��رون  وثمن 
م���ن م���ب���ادرة زاي����د ال��ع��ط��اء والتي 
ا���س��ت��ط��اع��ت م��ن��ذ ان��ط��الق��ه��ا عام 
مميز  من��وذج  تقدمي  من   2002
ل���ل���ع���م���ل الن���������س����اين ي���ح���ت���ذى به 
الربامج  خ��الل  من  وعامليا  حمليا 
تنفذها  التي  وال�سحية  الن�سانية 
يف اطار حملة العطاء لعالج مليون 
طفل وم�سن معوز يف خمتلف دول 
تخفيف  على  عملت  والتي  العامل 
معاناه املاليني من الب�سر واجراء 

ما يزيد عن 6000 عملية قلب.
ح�سورا  امللتقى  جل�سات  و���س��ه��دت 
حكومية  موؤ�س�سة   40 م��ن  وا�سعا 
العمل  جم���ال  يف  معنية  وخ��ا���س��ة 
حمليا  والج���ت���م���اع���ي  الن�������س���اين 
وعامليا والتي ركزت على ال�ستدامة 
واملجتمعي  الن�������س���اين  ال��ع��م��ل  يف 
امللتقى  ه����دف  ح��ي��ث  وال��ت��ط��وع��ي 
العمل  ت��ط��وي��ر  يف  امل�����س��اه��م��ة  اإىل 
الإن�������س���اين وت���ب���ادل اخل�����ربات بني 
ال�سراكة  اآل��ي��ات  ودع���م  امل��وؤ���س�����س��ات 
وتقدمي  ب��ي��ن��ه��ا  ف��ي��م��ا  وال����ت����ع����اون 
ل���زي���ادة كفاءة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ال���ربام���ج 

الن�ساين  العمل  ثقافة  تر�سيخ  يف 
حمليا وعامليا.

اخلتامية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل  ومت 
مبتكرة  م��ب��ادرات  اط��الق  للمتلقى 
الن�ساين  العمل  جمال  يف  جديدة 
العمل  رواد  م��ن  ن��خ��ب��ة  مب�����س��ارك��ة 
الج����ت����م����اع����ي والن�������������س������اين من 
رواد  م�����ب�����ادرة  اب�����رزه�����ا  ال�������س���ب���اب 
ومبادرة  الج��ت��م��اع��ي��ون  الع���م���ال 
ل��ري��ادة العمال  ج��ائ��زة الم�����ارات 
وملتقى  ل��ل�����س��ب��اب  الج��ت��م��اع��ي��ني 
يف  الج��ت��م��اع��ي��ني  الع����م����ال  رواد 
ن��وع��ه��ا يف  ب������ادرة ه���ي الوىل م���ن 
الدكتور  واك����د  ال���ع���رب���ي.  ال���وط���ن 
عادل ال�سامري الرئي�س التنفيذي 
مل��ب��ادرة زاي���د ال��ع��ط��اء ان الم���ارات 
مميزا  من��وذج��ا  للب�سرية  ق��دم��ت 
وعامليا  حم��ل��ي��ا  الن�����س��اين  ل��ل��ع��م��ل 
ت��وج��ي��ه��ات �ساحب  م���ن  ان��ط��الق��ا 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة حفظه اهلل 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب 
را�سد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
رعاه اهلل والفريق اول �سمو ال�سيخ 
حم��م��د ب���ن زاي�����د ال ن��ه��ي��ان ويل 
العلى  القائد  نائب  ابوظبي  عهد 
ا�ستطاعت  حيث  امل�سلحة  للقوات 

اأم�������س ع���ن اإط������الق م����ب����ادرة رواد 
ال�سباب  الج��ت��م��اع��ي��ون  الأع���م���ال 
ال�سباب  م����ن  ج���ي���ل  خ���ل���ق  ب���ه���دف 
الجتماعيني  الأع���م���ال  رواد  م��ن 
الفعالة يف  امل�ساركة  ومتكينهم من 
والقت�سادية  الجتماعية  التنمية 
امل�ستدامة من خالل تبني م�ساريع 
اقت�سادية  ج��دوى  ذات  اجتماعية 
والتعليمية  ال�سحية  امل��ج��الت  يف 
والعمل  وال���ث���ق���اف���ي���ة  وال���ب���ي���ئ���ي���ة 
القانوين  الإط����ار  وف���ق  ال��ت��ط��وع��ي 
املعتمد يف غرف التجارة وال�سناعة 

ك�سركات جمتمعية.
املبادرة فريق عمل  و�سي�سرف على 
الأعمال  جم����ال  يف  اخل�����رباء  م���ن 
ون����خ����ب����ة م�����ن امل���ت���خ�������س�������س���ني يف 
لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية 
تر�سيخ  اإىل  امل���ب���ادرة  ت��ه��دف  ح��ي��ث 
وزيادة  املجتمعي  ال�ستثمار  ثقافة 
الأع���م���ال وحتفيزهم  رج����ال  وع���ي 
امل�سوؤولة  امل�����س��اري��ع  يف  لال�ستثمار 
تنامي  م���ع  خ�����س��و���س��ا  اج��ت��م��اع��ي��ا 
املا�سة ليجاد جيل جديد  احلاجة 
الماراتيني  الأع����م����ال  رواد  م���ن 
املجتمعية  ب��ال��ت��ن��م��ي��ة  امل���ع���ن���ي���ني 
رواد  مبادرة  وتت�سمن  امل�ستدامة. 
تنظيم  الج���ت���م���اع���ي���ون  الأع����م����ال 
والأن�سطة  الفعاليات  من  العديد 

احلكومية  امل��ج��ت��م��ع  م���وؤ����س�������س���ات 
امل���ج���ال  ال���ع���ام���ل���ة يف  واخل����ا�����س����ة 
والتطوعي  واملجتمعي  الإن�����س��اين 
واملعاير  اجل���ودة  ���س��روط  و�سمان 
والربامج  امل�ساريع  لإجناح  العاملية 
الجتماعي  ب��ع��ده��ا  يف  الن�����س��ان��ي��ة 

والإن�ساين.
ون��اق�����س امل�����س��ارك��ون اآل��ي��ات تطوير 
اإط���������ار  يف  الإن���������������س�������اين  ال�����ع�����م�����ل 
واملنظومة  م���وؤ����س�������س���ات���امل���ج���ت���م���ع 
الإن�سانية وتطبيق املعاير العاملية 
الإن�سانية  وال��ربام��ج  امل�����س��اري��ع  يف 
احلوكمة  حتقيق  �سبل  اإىل  اإ�سافة 

وال�سفافية يف الأعمال الإن�سانية.
امل�ستجدات  امل��ل��ت��ق��ى  ن��اق�����س  ك��م��ا 
الجتماعي  ال���س��ت��ث��م��ار  جم���ال  يف 
احلكومية  املوؤ�س�سات  حتفيز  واآلية 
او اخل���ا����س���ة م���ن ت��ب��ن��ي م���ب���ادرات 
الن�����������س�����اين  ال�����ع�����م�����ل  جم���������ال  يف 
ان�����ط�����الق�����ا من  والج������ت������م������اع������ي 
م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا الج��ت��م��اع��ي��ة جتاه 

املجتمع.
تكرمي  املوؤمتر  فعاليات  وت�سمنت 
وموؤ�س�سة  اع���ت���ب���اري���ة  ���س��خ�����س��ي��ة 
جم���ت���م���ع���ي���ة ب����ج����ائ����زة الم����������ارات 
اخلام�سة  دورت���ه���ا  يف  الن�����س��ان��ي��ة 
نظر م�ساهمتها الفعالة يف جمال 
العمل الن�ساين وتقديرا جلهودها 

الم�����������ارات م����ن خ������الل ال����ربام����ج 
الن�سانية ان ت�سكل منوذجا مميزا 
النظر  بغ�س  الن�����س��ان��ي��ة  للحركة 
او  ال��ل��ون  او  او اجلن�س  ال��ل��ون  ع��ن 

الديانة او العرق.
وقال ان حملة العطاء لعالج مليون 
تخفف  ان  يف  جنحت  وم�سن  طفل 
الطفال  م��ن  امل��الي��ني  م��ن معاناه 
وامل�����س��ن��ني م��ن خ���الل ���س��ف��رائ��ه��ا يف 
الذين جابوا خمتلف بقاع  العطاء 
اىل  الم���ارات  انطالقا من  العامل 
وكينيا  و����س���وري���ا  ول���ب���ن���ان  امل���غ���رب 
وارتريا وهايتي والهند وباك�ستان 
وتنزانيا  واندوني�سيا  وال�سومال 

وم�سر والبو�سنا.
ع�سوة  ال��ع��ت��ي��ب��ة  م�������وزة  واك��������دت 
العطاء  زايد  مبادرة  امناء  جمل�س 
الن�������س���اين حقق  زاي����د  م��ل��ت��ق��ى  ان 
جناحا وا�سعا يف دورته احلالية من 
كبار  م��ن  نخبة  ا�ستقطاب  خ���الل 
واملجتمعي  الن�����س��اين  العمل  رواد 
موؤ�س�سة   40 م����ن  وال���ت���ط���وع���ي 
ب�سكل  ���س��ارك��وا  وخ��ا���س��ة  حكومية 
فعال يف اخلروج بتو�سيات مبتكرة 
نوعية  ن���ق���ل���ة  ب�����اح�����داث  ت�������س���اه���م 
احلركة الن�سانية على ال�سعيدين 

املحلي والعاملي.
وقالت ان املوؤمترين اعلنوا ر�سميا 

لرت�سيخ ثقافة ال�ستثمار املجتمعي 
م�ساريع  لتبني  ال�����س��ب��اب  وحت��ف��ي��ز 
اقت�سادية  ج���دوى  ذات  جمتمعية 
وتاأ�سي�س �سركات خا�سة جمتمعية 
مردود  ذات  م�ساريع  بتنفيذ  تعنى 
امل���ردود  ت���وازي  اأو  اأك���رب  اجتماعي 
القت�سادي وت�ساهم ب�سكل كبر يف 
والقت�سادية  الجتماعية  التنمية 
املبادرة  برامج  وت�سمل  امل�ستدامة. 
الأول  ال���ع���رب���ي  امل����وؤمت����ر  ت��ن��ظ��ي��م 
الجتماعيني  الأع�����م�����ال  ل��������رواد 
وملتقيات الإمارات لرواد الأعمال 
الجتماعيني وجائزة رواد العمال 
اىل  اإ�سافة  ال�سباب  الجتماعيني 
تنظيم برامج تدريبية وور�س عمل 
لل�سباب من رواد الأعمال يف جمال 
ال�ستثمار املجتمعي حمليا ودوليا. 
بومطيع  خ���ال���د  ال���دك���ت���ور  واأك�������د 
العربية  للجمعية  ال��ع��ام  الم����ني 
للم�سوؤولية الجتماعية ان املبادرة 
الوطن  يف  نوعها  م��ن  الأوىل  تعد 
العربي وتهدف اإىل متكني ال�سباب 
لها  والتي  املجتمعية  الأعمال  من 
ت�ساهم  ك��ب��رة  اقت�سادية  ج���دوى 
ب�سكل كبر يف التنمية الجتماعية 
والقت�سادية امل�ستدامة يف املجالت 
والبيئية  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة 

والثقافية والعمل التطوعي.

جمعية ال�سحفيني حتتفي بيوم زايد للعمل الإن�ساين
•• دبي-وام: 

عدة  ال�سحفيني  جمعية  نظمت 
زيارات ان�سانية مبنا�سبة يوم زايد 
للذكرى  احياء  الن�ساين  للعمل 
ال�سيخ  له  املغفور  لوفاة  العا�سرة 
نهيان طيب  ال  �سلطان  بن  زاي��د 

اهلل ثراه. 
وق��ام وف��د م��ن اجلمعية يف اطار 
ال�سحفيني  ج���م���ع���ي���ة  ح����ر�����س 
اإحياء  يف  الفاعلة  امل�ساهمة  على 
ذك���رى ب��اين ه��ذه ال��دول��ة وقائد 
وتر�سيخ  ال���ت���اأ����س���ي�������س  م�������س���رة 
اإن�سانيتني  ب���زي���ارت���ني  ال���ث���واب���ت 
خليفة  م��دي��ن��ة  م�����س��ت�����س��ف��ى  اإىل 
ال�سحة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��اب��ع  ال��ط��ب��ي��ة 
باملفرق  امل�سيف  ومركز  اأبوظبي 
العليا  زاي������د  مل���وؤ����س�������س���ة  ال���ت���اب���ع 
العاقة  وذو  الن�سانية  للرعاية 

ال���وف���د ب���زي���ارة ع����دد م���ن اهايل 
الهدايا.  اليهم  وق��دم��وا  املنطقة 
راأ���س اخليمة نظمت جمعية  ويف 

ق���ام وف���د اجل��م��ع��ي��ة بزيارة  ك��م��ا 
م�����رك�����ز الط�������ف�������ال امل�������س���اب���ني 
مب�ست�سفى  ال�����س��رط��ان  مب��ر���س 

واملر�سى وتقدمي الهدايا العينية 
ت��ع��ب��را ع���ن ال���وف���اء ل��ه��م. وقام 
بزيارة  ال�سحفيني  جمعية  وف��د 

عددا  ي�ست�سيف  ال��ذي  بابوظبي 
م��ن الأط��ف��ال وامل�سنني م��ن ذوي 

العاقة. 

لبع�س  زي�����������ارة  ال�������س���ح���ف���ي���ني 
م�ست�سفيات راأ�س اخليمة خ�س�ست 
لتفقد اأحوال النزلء من امل�سنني 

وفد  وزار  ال��ع��ني..  مبدينة  ت���وام 
الغربية  باملنطقة  اجلمعية  م��ن 
قام  ..كما  زايد  مدينة  م�ست�سفى 

كبار  ل��ع��الج  ع��ب��ي��داهلل  م�ست�سفى 
ال�سيخوخة  واأم�����را������س  ال�������س���ن 
وال����ت����ق����ى ب���ع�������س ال������ن������زلء من 
الذين  امل�سنني  والن�ساء  ال��رج��ال 
وحتدثوا  بالزيارة  كثرا  فرحوا 
عن  مفتوحة  ب�سهية  ال��وف��د  اإىل 
م��ن��اق��ب ال�����س��ي��خ زاي����د ط��ي��ب اهلل 
ارتياحهم  ع����ن  وع��������ربوا  ث������راه 

و�سكرهم لوفد اجلمعية. 
مماثلة  ب�����زي�����ارة  ال����وف����د  وق�������ام 
مل�����س��ت�����س��ف��ى ���س��ق��ر وا���س��ت��م��ع اىل 
ال�سحية  اجل���ه���ود  ح����ول  ����س���ارح 
�سقر  م�ست�سفى  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
من  امل��ر���س��ى  وزار  ل��ل��م��راج��ع��ني 
اجلراحة  اأق�������س���ام  يف  اجل��ن�����س��ني 
والعظام والولدة وغرها واطلع 
الهدايا  لهم  وقدم  اأحوالهم  على 
للمر�سى  الوفد  ومتنى  العينية. 
ال�سفاء العاجل وموفور ال�سحة.
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الزوار واجلمهور ي�سيدون مبهرجان ليوا للرطب

اللجنة املنظمة حري�سة على توفري الربامج والأن�سطة جلميع الفئات
 •• املنطقة الغربية- لطيفة جابر:

جنح مهرجان ليوا للرطب يف جذب 
اللف من ع�ساق ال�سالة والرتاث 
العامل لال�ستمتاع  دول  من خمتلف 
بالفعاليات املتميزة التي يقدمها يف 
بعد  الغربية  باملنطقة  ليوا  مدينة 
امل��ه��رج��ان ع��الم��ة فارقة  ا���س��ب��ح  ان 
يف املنطقة . و�سهد املركز الإعالمي 
ال���ت���اب���ع مل���ه���رج���ان ل���ي���وا ل��ل��رط��ب يف 
العديد  ت����واف����د  ال���ع���ا����س���رة  دورت�������ه 
و�سائل  وم��را���س��ل��ي  ال�سحفيني  م��ن 
الإعالم املحلية والعربية والأجنبية 
ال��ع��دي��د من  اإىل ج��ان��ب م��را���س��ل��ي   ،
اأّموا  ال��ذي��ن  التلفزيونية،  ال��ق��ن��وات 
بات  حدث  لتغطية  الغربية  املنطقة 
على  متزايد  باهتمام  يحظى  �سنوياً 
ال�����س��ع��ي��دي��ن امل��ح��ل��ي وال���ع���امل���ي، كما 
ي�����س��ك��ل ه���ذا امل��ه��رج��ان ف��ر���س��ة لهم 
النخيل  �سجرة  على  اأك���ر  للتعرف 
ت�ساعدهم  اأنها  كما  لهم،  تعنيه  وما 
ب����امل����زارع����ني  الل�����ت�����ق�����اء  اأك���������ر يف 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
يتيح  مما  املهرجان  هذا  تدعم  التي 
املقابالت  م���ن  ال��ك��ث��ر  اإج�����راء  ل��ه��م 
احل�سرية اخلا�سة بالرطب وكيفية 
وحمايتها  وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا  زراع����ت����ه����ا 

واحلفاظ عليها.
العليا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ووف�������رت 
وعملت  اإعالمياً،  مركزاً  للمهرجان 
الإمكانيات  ب��ج��م��ي��ع  جت��ه��ي��زه  ع��ل��ى 
جميع  ع���م���ل  ل��ت�����س��ه��ي��ل  ال�����الزم�����ة 
و�����س����ائ����ل الإع�������������الم، ك����م����ا اأت����اح����ت 
جميع  حتتوي  ومل�سقات  من�سورات 
يحتاجها  اأن  ميكن  التي  املعلومات 
الإع��الم��ي��ون ال��ذي��ن ح��ر���س��وا على 
متابعة فعاليات املهرجان منذ اليوم 
�سبكة  وت��وف��ر  لن��ط��الق��ت��ه،  الأول 
بجانب  ومتطورة  حديثة  ات�سالت 
اأجهزة احلا�سب الآيل الالزمة لأداء 
اإعالمية  تغطية  اأج���ل  م��ن  عملهم، 

ترتقي اإىل م�ستوى احلدث.
التي  ال���ف���ر����س  ���س��ه��دت م��ن��اف�����س��ات 
مهرجان  م�����س��اب��ق��ات  �سمن  اق��ي��م��ت 
2014 مناف�سة قوية  ليوا للرطب 
حر�سوا  ال����ذي����ن  امل��ت�����س��اب��ق��ني  م����ن 
ع��ل��ى ت��ق��دمي اف�����س��ل امل�����س��ارك��ات يف 
التي  النتائج  وا�سفرت  الفر�س  فئة 
اعلنتها جلنة التحكيم عن فوز علي 
الظاهري  خ��م��ي�����س  خ��ل��ف��ان  حم��م��د 
باملركز الأول ونا�سر نخرة اخليلي 
باملركز الثاين وعو�سة حممد ارملة 
علي �سلمان املزروعي باملركز الثالث 
الرابع  ال��ه��ام��ل��ي  حم��م��د  وع����ف����راء 
اخلام�س  العامري  حممد  وم��ب��ارك 
ورو�سة علي زايد املزروعي ال�ساد�س 
ورا�سد فرج املن�سوري ال�سابع و�سامل 
ملهي املزروعي الثامن وموزة حممد 
و�سيخة  التا�سع  امل��زروع��ي  عف�سان 
و�سهيل  ال��ع��ا���س��ر  امل���زروع���ي  م��ب��ارك 
علي املرر احلادي ع�سر و�سيف ثامر 
املرر الثاين ع�سر وحراحي�س حممد 
وهادفه  ع�����س��ر  ال��ث��ال��ث  امل��ن�����س��وري 
ال����راب����ع ع�سر  امل�����زروع�����ي  ع����ب����داهلل 
علي  امل��رح��وم  بنات  والعمل  و�سيخة 

مر�سد املرر اخلام�س ع�سر .
وحر�ست اللجنة املنظمة للمهرجان 
على و�سع �سروط جديدة للم�ساركة 
يف العديد من امل�سابقات ومنها زيادة 
وزن امل�ساركة اىل 20 كيلو جرام من 
الرطب بدل من 5 كيلوجرام ورات 
امل�ساركة  ق��وان��ني  تعديل  ان  اللجنة 
امل�ساركات  وزن  ورف����ع  امل�����س��اب��ق��ة  يف 
امل���ت���ق���دم���ة ل��ل��م�����س��اب��ق��ة ت���ه���دف اىل 
ت�سجيع املزارع على الهتمام بجميع 
مبزرعته  امل��وج��ودة  النخيل  ا�سجار 
وعدم الكتفاء با�سجار حمددة وهو 

الإمارات العربية املتحدة.
الو�سائل  مم���ث���ل���و  ي����ت����واف����د  ك���م���ا   
ال�سباح  املهرجان يف  اإىل  الإعالمية 
ال1  وح��ت��ى   9 ال�ساعة  منذ  الباكر 
امل�����س��ارك��ات م��ن قبل  ا���س��ت��الم  ملتابعة 
فئات  م�������س���اب���ق���ات  يف  امل�������س���رتك���ني 
ال���رط���ب و���س��ل��ة ف���واك���ه ال�����دار وفئة 
املاجنو والليمون، ليكونوا اأكر قرباً 
م���ن احل����دث وي��ت��م��ك��ن��وا م���ن اإج����راء 
اأو ح��وارات مع امل�سرتكني  حتقيقات 
الإفطار  بعد  م�ساء  ي��ع��ودوا  حني  يف 
وحينها  امل��ه��رج��ان  فعاليات  ملتابعة 
اإىل خلية  الإع��الم��ي  امل��رك��ز  يتحول 
احلركة  وظ���ل���ت  م��ت��وا���س��ل��ة.  ع��م��ل 
املركز  داخ����ل  وامل�����س��ت��م��رة  ال����دوؤوب����ة 
ال�����س��ائ��دة له  ال�سمة  الإع��الم��ي ه��ي 
ق��ب��ل ان���ط���الق ال��ف��ع��ال��ي��ات وخ���الل 
امل����ه����رج����ان ال�������ذي ظ����ل ال���ع���م���ل به 
ال�سباح  ����س���اع���ات  م��ن��ذ  م���ت���وا����س���اًل 
خ�سو�ساً  الليل،  اآخ��ر  وحتى  الباكر 
املق�سد  ك���ان  الإع���الم���ي  امل���رك���ز  اأن 
الإع���الم  و���س��ائ��ل  الأ���س��ا���س��ي جلميع 
ل�ستياق معلوماته ال�سحيحة حول 
حر�ست  كما  والفعاليات،  املهرجان 
ع���ل���ى توفر  الإع����الم����ي����ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ط���اق���م اإع���الم���ي م�����درب ل���ل���رد على 
خمتلف  وجتهيز  ال�ستف�سارات  ك��ل 
و�سائل  ال��ت��ي حت��ت��اج��ه��ا  امل��ع��ل��وم��ات 
الإعالم املختلفة. واأكد عبيد خلفان 
املزروعي مدير م�سروع املهرجان اأن 
النجاح الكبر الذي حققه املهرجان 
فعالياته  الإع���الن عن  احل��ايل منذ 
اأفرز حتديات كبرة للجنة املنظمة، 
با�سم  تليق  متميزة  ���س��ورة  لتقدمي 
اأن جميع  الإم���ارات، خ�سو�ساً  دول��ة 
واملقروءة  امل�سموعة  الإع��الم  و�سائل 
واملرئية من داخل الدولة وخارجها 
اللجنة  م��ع  التوا�سل  على  حر�ست 
املنظمة لنقل �سورة حية من موقع 

املهرجان اإىل جميع دول العامل. 

ما ي�سب يف �سالح اجلميع وي�ساهم 
والتمور  النخيل  بزراعة  الرتقاء  يف 
بح�سب مبارك علي الق�سيلي رئي�س 

جلنة التحكيم يف املهرجان .
اأ������س�����اد ع������دد من  يف ال����وق����ت ذات�������ه 
املختلفة  امل�سابقة  الفائزين يف فئات 
بالتنظيم اجليد واجلهد املبذول يف 
امل��ق��ام حتت  ل��ي��وا للرطب  م��ه��رج��ان 
زايد  ال�سيخ من�سور بن  رعاية �سمو 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
من  وبتنظيم  الرئا�سة،  �سوؤون  وزير 
والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة 
اأبوظبي،  يف  وال���رتاث���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
اجلهات  العديد من  ودع��م  وبرعاية 
اخلا�سة  وامل���وؤ����س�������س���ات  ال��ر���س��م��ي��ة 

وتختتم فعالياته ام�س اجلمعة.
واأك������د را����س���د امل�����رر ال���ف���ائ���ز يف فئة 
امل��ه��رج��ان حقق جناحا  ان  ال��دب��ا���س 
املنظمة  اللجنة  بف�سل جهود  كبرا 
ال���ت���ي ح���ر����س���ت ع���ل���ى ت���وف���ر كافة 
لت�سهيل  للم�ساركني  الدعم  و�سائل 

مناف�سات الرطب يف جميع فئاتها .
العام  هذا  املناف�سة  اأن  امل��رر  واأ�ساف 
ج����اءت ق��وي��ة و���س��ع��ب��ة خ��ا���س��ة بعد 
تعديل القوانني و�سرورة ال�سرتاك 
ب��� 20 ك��غ ب���دل م��ن 5 ك��غ ك��م��ا كان 
متبع �سابقا ، وهو ما اأوجد نوعا من 
املت�سابقني  ب��ني  واملناف�سة  التحدي 
اإثبات قدراتهم  الذين حر�سوا على 
وامكانياتهم . ويرى �سامل املن�سوري 
اللجنة  ان  امل���ه���رج���ان  يف  م�������س���ارك 
لتوفر  و���س��ع��ا  ت���دخ���ر  مل  امل��ن��ظ��م��ة 
وت�سهيل  امل�ساركني  احتياجات  كافة 
الفئات  خم���ت���ل���ف  يف  م�������س���ارك���ت���ه���م 
وت�سعى دائما لتلبية متطلبات جميع 
من يف املهرجان وهو ما يوؤكد مدى 
حر�س اللجنة على اإجناح املهرجان 

ب�سكل كبر.
ان  م�����س��ارك  الهاملي  �سيف  ويعترب 
ي�ستحق  املنظمة  اللجنة  به  ما تقوم 
ال�سكر والإ���س��ادة نظرا ملا تبذله من 
جهود حيث يظل كافة افراد اللجنة 
كافة  يف  منت�سرين  فروعها  بجميع 
اأي  مل�ساعدة  املهرجان  موقع  اأرج���اء 
يد  وتقدمي  مل�ساعدة  يحتاج  �سخ�س 

العون للجميع .
وجن����ح م���ه���رج���ان ل���ي���وا ل��ل��رط��ب يف 
انعا�س احلياة القت�سادية مبختلف 
املتنوعة  وال���ق���ط���اع���ات  الأن�������س���ط���ة 

املتنوعة  الفعاليات  اجن��اح  يف  �ساهم 
التي لقت اعجاب اللف من ع�ساق 

الرتاث وال�سالة .
وا�ساف املزروعي ان اللجنة املنظمة 
تقدر كل من �ساهم ب�سكل مبا�سر او 
الذي  املهرجان  دعم  غر مبا�سر يف 
املنطقة  يف  ف���ارق���ة  ع���الم���ة  ا���س��ب��ح 
الغربية حيث يحظى مهرجان ليوا 
العا�سرة  دورت��ه  يف   2014 للرطب 
اأبوظبي  ب������رتول  ����س���رك���ة  ب���رع���اي���ة 
الوطنية اأدنوك وجمموعة �سركاتها 
الفوعة  و���س��رك��ت��ي  ب��الت��ي��ن��ي،  ك�����راٍع 
ذهبيني،  كرعاة  الزراعية  والظاهرة 
كراٍع  خ���وري  ر���س��ول  حممد  و�سركة 
اأبوظبي  ودع��م كل من هيئة  ف�سي، 
ممثل  دي����وان  وال��ث��ق��اف��ة،  لل�سياحة 
دائرة  الغربية،  املنطقة  يف  احل��اك��م 
املنطقة  )ب���ل���دي���ة  ال��ب��ل��دي��ة  �����س����وؤون 
ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ال��غ��رب��ي��ة(، 
للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  اأب��وظ��ب��ي، 
�سركة  ال���ن���ق���ل،  دائ�������رة  ال���غ���ذائ���ي���ة، 
ل��ل��ت��وزي��ع، م��رك��ز خدمات  اأب��وظ��ب��ي 
اإدارة  اأب��وظ��ب��ي، م��رك��ز  امل��زارع��ني يف 
النفايات )تدوير(-اأبوظبي، وجامعة 

ب�سناعة  امل��رت��ب��ط��ة  ���س��واء  باملنطقة 
او  مبا�سر  ب�سكل  وال��رط��ب  النخيل 
كافة الأن�سطة الخرى غر املبا�سرة. 
التجار ان  اأك��د ع��دد كبر من  حيث 
م��ع��ظ��م الن�����س��ط��ة الق��ت�����س��ادي��ة يف 
مبيعاتها  يف  من���وا  ���س��ه��دت  امل��ن��ط��ق��ة 
ت��ف��اوت��ت يف درج��ت��ه��ا م��ن ق��ط��اع اىل 
اخر وخا�سة القطاع ال�سياحي الذي 

بلغت فيه ن�سبة ا�سغالت عالية.
وي�����وؤك�����د ع���ب���ي���د خ���ل���ف���ان امل����زروع����ي 
اأن م��ه��رج��ان ليوا  امل��ه��رج��ان  م��دي��ر 
ل���ل���رط���ب ا����س���ب���ح م�����ن ال���ع���الم���ات 
اىل  ان حت��ول  بعد  للمنطقة  املميزة 
العديد  ي��ق�����س��ده  ���س��ي��اح��ي  ك��رن��ف��ال 
والجنبية  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ال��ي��ات  م��ن 
بخالف املهتمني بزراعة النخيل من 
افراد و�سركات وهو ما يعك�س املكانة 
ال�سياحية التي و�سل اليها املهرجان 

املتميز يف املنطقة كلها .
املهرجان  ان  اىل  امل���زروع���ي  واأ����س���ار 
ن�سبة  زي����ادة  يف  ف��ع��ال  ب�سكل  ���س��اه��م 
املنطقة  اىل  اجل��م��اه��ري  الق���ب���ال 
ن���وع���ا م����ن النمو  وه�����و م����ا اح������دث 
خمتلف  يف  امل���ب���ا����س���ر  الق���ت�������س���ادي 
التي  الق����ت���������س����ادي����ة  ال����ق����ط����اع����ات 
والن�سطة  املحالت  ا�سحاب  اأك��ده��ا 
والفنادق  املطاعم  واحل��رف بخالف 
الخرى  اخلدمية  الن�سطة  وباقي 
واملطاعم  املحالت  اأغلب  وحتر�س   .
ع��ل��ى ت��وف��ر ك��م��ي��ات ا���س��اف��ي��ة قبل 
ل�ستيعاب  ك����اف  ب���وق���ت  امل���ه���رج���ان 
واجلمهور  للزوار  املتزايدة  املبيعات 
و�سركات  اف������راد  م���ن  وامل�������س���ارك���ني 
وم��وؤ���س�����س��ات . ومي��ث��ل امل��ه��رج��ان من 
الأهمية الرتاثية والدللة الرمزية 
امل��ح��ل��ي��ة والإق���ل���ي���م���ي���ة وي�������س���م من 
فعاليات تراثية غنية �ساملة، خا�سة 
تاريخية  قيمة  ت�سكل  ال��رط��ب  وان 
حياة  يف  واج��ت��م��اع��ي��ة  واق��ت�����س��ادي��ة 

املجتمع الإماراتي.

م�ساركات متميزة
لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ح��ر���س��ت 
املنطقة  يف  والأوق������اف  الإ���س��الم��ي��ة 
مهرجان  يف  امل�ساركة  على  الغربية 
الزوار  اإط���الع  ب��ه��دف  للرطب  ل��ي��وا 
وتعريفهم  ال��ه��ي��ئ��ة  اإجن�������ازات  ع��ل��ى 
ب��ال��وق��ف واأه��م��ي��ت��ه يف زي����ادة ترابط 
امل�سلم  ����س���ع���ور  وت���وط���ي���د  امل��ج��ت��م��ع 

بامل�سوؤولية جتاه غره من الأفراد. 
وي��ق��ول امل�����س��رف ع��ل��ى اجل��ن��اح وائل 
الهيئة  اأن�سئت  لقد   : ها�سم  اأح��م��د 
العامة بالقانون الحتادي رقم 34 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ع��ن  ال�سادر 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
هيئة  وه����ي   ، اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
العتبارية  بال�سخ�سية  تتمتع  عامة 
امل�ستقلة والأهلية القانونية الالزمة 
والت�سرفات  الأعمال  جميع  ملبا�سرة 

الكفيلة بتحقيق اأغرا�سها .
ال��ه��ي��ئ��ة يقول  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وع����ن 
التي  ال���ن���ق���اط  اأه������م  اإن   : ه���ا����س���م 
هي  ال��ه��ي��ئ��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  �سملتها 
الديني  ال��وع��ي  تنمية  يف  الإ���س��ه��ام 
وال��ث��ق��اف��ة الإ���س��الم��ي��ة وغ��ر���س قيم 
املجتمع، مع  والت�سامح يف  العتدال 
للم�ساجد  احل�سارية  ال�سورة  اإب��راز 
العاملني  وت��ط��وي��ر  دوره����ا  وتفعيل 
مرجعية  ت��ط��وي��ر  اإىل  اإ���س��اف��ة  ب��ه��ا، 
وتعزيز  ال��دول��ة  الر�سمي يف  الإف��ت��اء 
مبفهوم  ال���وع���ي  وت���ع���زي���ز  م��ك��ان��ت��ه 
ال�سرعية  مقا�سده  لتحقيق  الوقف 
دعت  كما  م����وارده،  وت��ن��وي��ع  وتنمية 
احلج  بخدمات  الرتقاء  اإىل  الهيئة 
بتاأهيل  العمل  و���س��رورة  وال��ع��م��رة، 
الأمثل  وال�ستثمار  الب�سرية  امل��وارد 
الهيئة  خ��دم��ات  ل��ت��ط��وي��ر  ل��ل��م��وارد 

والرتقاء بها نحو التميز . 
متيز جناح الراعي الذهبي ملهرجان 
�سركة  ل����ل����رط����ب،  ال���ع���ا����س���ر  ل����ي����وا 
ال���ظ���اه���رة ال���زراع���ي���ة، وه����ي اإح����دى 
العاملية،  ال��ع��ني  جم��م��وع��ة  ���س��رك��ات 
حملياً،   1995 ع���ام  يف  وت��اأ���س�����س��ت 
وب��ات لها ف��روع يف م�سر وباك�ستان، 
ا�ستحواذ  ب��ع��م��ل��ي��ات  ح��ال��ي��اً  وت���ق���وم 
الوليات  يف  وامل�سانع  امل���زارع  بع�س 
املتحدة الأمركية واإ�سبانيا، بعر�س 
منتجات اأق�سامها املختلفة، من بينها 
واخل�سروات  الفاكهة  اإن��ت��اج  م���زارع 
ت�سنيع  ق�سم  ج��ان��ب  اإىل  وال��ت��م��ور، 
الطبيعي  وال�سماد  والأل��ب��ان  التمور 

والأعالف.
وتاأتي م�ساركة الظاهرة يف مهرجان 
ل���ي���وا ل��ل��رط��ب يف ك���ل ع����ام يف اإط����ار 
حر�س ال�سركة على ا�ستمرار رعايتها 
لعالقتها  توطيداً  الظفرة  ملهرجان 
باملنطقة الغربية لأهميتها الزراعية 
ت����وف����ر جميع  ع���ل���ى  ت���ع���م���ل  ح���ي���ث 

اأن  كما  للمزارعني،  الأع���الف  اأن���واع 
ملحوظ،  ب�سكل  ي��ت��ط��ور  امل��ه��رج��ان 
م�ساحات  يف  الكبرة  ال��زي��ادة  ورغ��م 
الإقبال  وب�سبب  اأن���ه  اإل  امل��ه��رج��ان 

الكبر مت اإ�سغال جميع امل�ساحات.
وق���ال امل�����س��وؤول ع��ن ج��ن��اح الظاهرة 
الفعاليات  اإن تنوع  يف مهرجان ليوا 
اإق���ب���ال  م����ن  زاد  ق����د  امل����ه����رج����ان  يف 
الأطفال  ق�سم  م��ن  ب����دءاً  اجل��م��ه��ور 
وامل�سابقات  ال�����س��ع��ب��ي  ال�����س��وق  اإىل 
التي  ال��رط��ب  وم�سابقات  ال��رتاث��ي��ة 
���س��ه��دت زي����ادة وت��و���س��ع��اً ك��ب��راً هذا 
العام، وكل ذلك بف�سل رعاية ودعم 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة ال�سيخ 
حفظه  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
من  املبا�سرة  الرعاية  وبف�سل  اهلل، 
بن  ال�سيخ حممد  �سمو  اأول  الفريق 
ال�سيخ  �سمو  ورعاية  نهيان،  اآل  زايد 
نائب  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
�سوؤون  ال��وزراء، وزير  رئي�س جمل�س 
ال��رئ��ا���س��ة واحل�����س��ور ال��ك��رمي ل�سمو 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ 

ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية.
وتقّدم �سركة الظاهرة �سمن جناحها 
بالتعريف  تخت�س  هامة  معلومات 
ب�سناعات وزراعة التمور �سعياً منها 
من احلياة  ج��زءاً  ثقافتها  اإىل جعل 
امل��ح��ل��ي��ة، وي��ت��م��ث��ل هدفها  ال��ي��وم��ي��ة 
الرئي�س بح�سب القائمني على جناح 
عالمة  اإن�����س��اء  امل��ع��ر���س،  يف  ال�سركة 
جتارية عاملية للتمور العربية، اإبرازاً 
ملكانة دولة الإمارات العربية املتحدة 
للنه�سة  وال��ري��ادة  لالبتكار  كمركز 

العربية يف خمتلف املجالت.

اللجنة املنظمة تكرم ال�سركات 
الراعية

ملهرجان  املنظمة  اللجنة  ح��ر���س��ت 
ل��ي��وا ل��ل��رط��ب ل��ل��رط��ب امل���ق���ام حتت 
زايد  ال�سيخ من�سور بن  رعاية �سمو 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
من  وبتنظيم  الرئا�سة،  �سوؤون  وزير 
والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة 
الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي، على 
الراعية  واجل��ه��ات  ال�سركات  تكرمي 

والداعمة .
مدير  امل��زروع��ي  خلفان  عبيد  واأك���د 
املهرجان اأن تكرمي اجلهات الراعية 
ه��ي ر���س��ال��ة �سكر وت��ق��دي��ر ل��ك��ل من 

خطط طموحة لتلبية احتياجات امل�ساركني واجلمهور وفعاليات متنوعة ومتميزة 

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

بتاريخ: 2014/05/07م   املودعة حتت رقم:  211299 
  تاريخ اإيداع الأولوية:   

  با�س��م:  مرا�س القاب�سة ذ م م 
  وعنوانه: �س.ب.: 12331، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
اإدارة الأع��م��ال؛ تقييم  اإدارة الأع��م��ال؛ امل�ساعدة يف  خ��دم��ات الإع���الن؛ خ��دم��ات وك���الت الإع���الن؛ خ��دم��ات 
ذات طابع خا�س  والفنادق؛ حدائق  املطاعم  اأعمال  اإدارة  التنظيمية؛  الأعمال وال�ست�سارات  اإدارة  الأعمال؛ 
وحدائق الت�سلية، اإدارة م�ساريع الأعمال؛ اإدارة اأعمال )الغر(؛ امل�ساعدة يف الإدارة التجارية اأو ال�سناعية؛ 
خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفر ت�سهيالت املكتب، خدمات التجزئة، خدمات 
املبا�سرة، خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الآخرين حتى يتمكن الزبائن من معاينة  التجزئة 
و�سراء هذه الب�سائع ب�سهولة وي�سر؛ خدمات الإمداد للغر؛ الإدارة ال�سناعية؛ تنظيم املعار�س والأ�سواق 
التجارية للغايات التجارية والإعالنية؛ تاأجر امل�ساحات الإعالنية؛ تاأجر وقت لالإعالن يف و�سائل الإعالم؛ 
خدمات اأبحاث ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل الإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�ساعدة يف اإدارة الأعمال(؛ 
بيع المالك باملزادات العلنية؛ توفر املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفر املعلومات 

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

و�سف العالمة:  كتبت عبارة "LIVING PLANET" باللغة الإجنليزية. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155
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•• اأبوظبي-وام:

وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  منح 
املالية  ع��ام  مدير  ب���دران  داوود  خليل  ال��ل��واء  اإىل  الوظيفي  التميز  ميدالية  الداخلية 
واخلدمات ب�سرطة اأبوظبي و15 من منت�سبي الإدارة العامة للمالية واخلدمات منهم 
10 �سباط و5 مدنيني تقديرا جلهودهم يف ح�سول اإدارة اخلدمات الطبية على �سهادة 
العتماد الدويل جي �سي اآي اأيه . وقلد �سعادة اللواء خليل داوود بدران امل�سمولني بقرار 
ل�سرطة  العامة  القيادة  مقر  يف  اأخ��را  اأقيم  حفل  يف  الوظيفي  التميز  ميدالية  �سموه 
جهة  ك��اأول  ال�سهادة  على  الطبية  اخلدمات  اإدارة  ح�سول  يف  بجهودهم  م�سيدا  اأبوظبي 
امل�سرتكة  الدولية  اللجنة  من  املرموقة  ال�سهادة  ه��ذه  متنح  العامل  يف  �سرطية  �سحية 
اإن منح  املالية واخلدمات  وق��ال مدير عام   . اأي��ه  اآي  �سي  ال�سحية جي  الرعاية  خلدمة 

الرعاية  توفر  يف  متيزها  يدعم  ال�سحية  الرعاية  خدمة  يف  ال��دويل  العتماد  الإدارة 
تلقى  التي  وعائالتهم  الداخلية  ووزارة  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ملنت�سبي  وال�سحية  الطبية 
اهتماما من قبل �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية بتوفر التخ�س�سات 
التقنيات التي ت�ستخدم يف ت�سخي�س احل��الت املر�سية  اأح��دث  الطبية الالزمة واإدخ��ال 
العاملية  للمعاير  للمر�سى وفقا  املتميزة  والعالجية  الطبية  العناية  وعالجها و�سمان 

املعتمدة يف جمال خدمة الرعاية ال�سحية.
على  وح��ث  كبرا  منجزا  ال�سحية  الرعاية  خدمة  يف  ال��دويل  العتماد  �سهادة  واعترب 
م�ساعفة اجلهود يف احلفاظ على هذا امل�ستوى املتقدم يف تطبيق املعاير العاملية مبا يعزز 
من م�ستوى اخلدمة الطبية املتوافرة للمر�سى ..لفتا اإىل اأن اللجنة الدولية امل�سرتكة 
�سهادات  التي متنح  املوؤ�س�سات  واأع��رق  اأف�سل  واح��دة من  تعد  ال�سحية  الرعاية  خلدمة 

العتماد عامليا للمراكز امللتزمة بتطبيق املعاير الطبية املعتمدة. 

�سيف بن زايد مينح ميدالية التميز الوظيفي ملدير عام املالية واخلدمات و15 منت�سبًا من �سرطة اأبوظبي 
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العدد 11155 بتاريخ 2014/7/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ الكمال 

 CN 1349374:لتجارة مواد التجميل رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11155 بتاريخ 2014/7/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ اآبل للتجهيزات 

الطبية رخ�سة رقم:CN 1195707 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عي�سى ابراهيم جا�سم علي احلو�سني %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف را�سد حممد نا�سر علي امليل الزعابي
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11155 بتاريخ 2014/7/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ موؤ�س�سة العنرب 
CN 1733026:لتجارة البواب الوتوماتيكية رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد علي نا�سر حميد الدرعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عو�س احمد عمر
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11155 بتاريخ 2014/7/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ راقي بذوقي لرتكيب 

احلجر رخ�سة رقم:CN 1784676 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

را�سد �سعيد نا�سر عبداهلل العي�سائي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

را�سد �سعيد نا�سر عبداهلل العي�سائي من 100% اىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة العربي حممد ح�سني حممد %100
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذا العالن وال  تاريخ  ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل 
فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11155 بتاريخ 2014/7/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ ايلول لالعمال 
ال�سحية رخ�سة رقم:CN 1188532 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حمد �سيف را�سد هويدن ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عائ�سة حممد زوجة علي عبيد علي �سالح احليائي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
لتلميع وتنظيف  �سبا  اوتو  ال�س�����ادة/  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سيارات ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1335695 قد تقدموا الينا بطلب
 AL RAIDA ذ.م.م  لال�ستثمار  الرائدة  ال�سركاء/ال�سركة  ن�سب  تعديل 

INVESTMENT CO LLC من 40% اىل %99

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد عبداجلليل حممد الفهيم %1
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمطة حفيت الكربى لغ�سيل ال�سيارات 

HAFEET GRAND CAR WASH STSTION

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11155 بتاريخ 2014/7/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ اأعايل البحار لتجارة املواد 

الغذائية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1188247 قد تقدموا الينا بطلب

ومكافحة  البيئية  للخدمات  الن�سر  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

eagle enviornmental services & pest control الفات

تعديل ن�سب ال�سركاء/مو�سى م�سلم حممد ال�ساوي�س من 49% اىل %33

تعديل ن�سب ال�سركاء/�سهيل نخره عي�سه �سهيل العفاري من 51% اىل %34

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 

�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ت�سيبو للتجارة العامة ذ.م.م 

- فرع ابوظبي رخ�سة رقم:CN 1168420 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 5*1.1 اىل 1*7.63

تعديل ا�سم جتاري:من/ت�سيبو للتجارة العامة ذ.م.م - فرع ابوظبي
TCHIBO GENERAL TRADING LLC - ABU DHABI BRANCH

اىل/براندز فورل�س �س.ذ.م.م - فرع ابوظبي 1
BRANDS FOR LESS LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للحدادة  املتقدمة  ال�س�����ادة/ور�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واللحام رخ�سة رقم:CN 1051303 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 3*1

تعديل ا�سم جتاري:من/ور�سة املتقدمة للحدادة واللحام
THE ADVANCED BLACSMITH & WELDIGN WORKSHOP

اىل/وزير�ستان لقطع غيار ال�سيارات
WAZIRISTAN AUTO SPARE PARTS

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�سيارات )4530001(
تعديل ن�ساط/حذف ور�سة حدادة وحلام )2592005(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبر جيت للنقليات العامة 

رخ�سة رقم:CN 1793046 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/�سوبر جيت للنقليات العامة
SUPER JET GENERAL TRANSPORTING

اىل/�سوبر جيت لنقل الركاب باحلافالت
SUPER JET TRANSPORT PASSINGERS BY BUS

تعديل ن�ساط/ا�سافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )4922006(
تعديل ن�ساط/ا�سافة النقل باحلافالت املدر�سية )4922008(

تعديل ن�ساط/حذف نقليات عامة )4923011(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
جان  عليم  حممد  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحدادة واللحام رخ�سة رقم:CN 1122915 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*3

تعديل ا�سم جتاري:من/موؤ�س�سة حممد عليم جان للحدادة واللحام
MUHAMMAD ALIM JAN BLACKSMITH & WELDING EST

اىل/موؤ�س�سة حممد عليم جان حلدادة املركبات
MUHAMMAD ALIM JAN BLACKSMITH CARS WORSHOP EST

تعديل عنوان/من العني العني منطقة ال�سناعية بناية ورثة حممود احمد 
حممد ال�سلبي اىل العني العني �سناعية العني فالح هادي هلي الحبابي

تعديل ن�ساط/ا�سافة حدادة املركبات )4520014(
تعديل ن�ساط/حذف ور�سة حدادة وحلام )2592005(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بزوغ الفجر للديكور ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1150582 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 2*3 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/بزوغ الفجر للديكور ذ.م.م
BZOOQ AL FAJER DECORATION LLC

اىل/بزوغ الفجر للنجارة واحلدادة امل�سلحة ذ.م.م
BZOOQ AL FAJER RE-INFORNCEMENT CARPENTRY & BLACKSMTIH

تعديل عنوان/من العني العني ال�سناعية بناية احمد �سعيد احل�ساين اىل العني 
العني �سناعية العني بناية عبداهلل علي حميد مرزوق الكتبي

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال النجارة امل�سلحة )4390004(
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال حديد الت�سليح )4390005(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور( )4330015(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال تركيب احلجر )4330002(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
احلا�سب  لنظمة  العلى  ال�س�����ادة/الرمز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اليل رخ�سة رقم:CN 1689528 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة يا�سمني انور خداج %49 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سامل خليفة �سامل را�سد من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سامل خليفة �سامل را�سد من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 0.20*0.50 اىل 0.50*0.20

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/الرمز العلى لنظمة احلا�سب اليل

TOP CODE COMPUTER SYSTEM
اىل/الرمز العلى لنظمة احلا�سب اليل ذ.م.م

TOP CODE COMPUTER SYSTEM LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية العهود

 رخ�سة رقم:CN 1034457 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبيد جمعه عبيد العدومي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبيد جمعه عبيد العدومي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة قمر الدين عبدي علي ايا %49 

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 7.20*0.80

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/�سيدلية العهود

AL AHOOD PHARMACY
اىل/�سيدلية العهود ذ.م.م

AL AHOOD PHARMACY LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:�سركة العني للعقارات
LABAIH طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:لبيه 

املودعة بالرقم:191095       بتاريخ:2013/5/1 م
با�س��م:�سركة العني للعقارات

وعنوانه:ابوظبي اخلالدية برج العني �س.ب: 6755 هاتف: 026515555
التجارية وتاأ�سي�سها وادارتها  امل�سروعات  الواقعة بالفئة:36 ال�ستثمار يف  اأو اخلدمات  ال�سلع  وذلك لتمييز 
وتاأ�سي�سها  العقارية  امل�سروعات  وتطوير  ال�ستثمار  وادارتها  وتاأ�سي�سها  الرتفيهيه  امل�سروعات  ال�ستثمار يف 

وادارتها ال�ستثمار يف امل�سروعات ال�سناعية وتاأ�سي�سها وادارتها .
و�سف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة لبيه باللغة العربية ا�سفلها LABAIH باللغة الجنليزية .

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:�س. ات�س 2 فا�سن �س ذ م م
etshtoo:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:192573       بتاريخ:2013/6/2 م
با�س��م:�س. ات�س 2 فا�سن �س ذ م م

رقم  ه��ات��ف  رق��م 10223  ب��ري��د  ���س��ن��دوق   K بناية  خ��ان �ساحب  بناية  بعد  ال��رم��ول  امل��ط��ار  وع��ن��وان��ه:���س��ارع 
042844622 حتويلة رقم 121 فاك�س 042855877

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25 احذية مالب�س داخلية مالب�س جاهزة مالب�س ن�سائية 
داخلية مالب�س مالب�س خارجية قم�سان ن�سف كم بنطلونات .

و�سف العالمة:ح�سان بجناحني وهو بحالة قفز وجناحاه مرتفعتان اىل اعلى والوان احل�سان على �سكل 
مثلثات ملونه وحتته مكتوب ETSHTOO باللون الرمادي الغامق .

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155



السبت  -  19   يوليو    2014 م   -   العـدد    11155
Saturday   19  July   2014  -  Issue No   11155

05

اأخبـار الإمـارات
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جهاز عجمان للرقابة املالية يحتفي بيوم زايد للعمل الإن�ساين
واأكد �سعادة عاي�س الربغوثي اأن تنظيم مثل هذه الفعاليات 
الرم�سانية تاأتي بتوجيهات من �سمو ال�سيخ عمار بن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان حر�سا منه على م�ساركة املوظفني 
العمل  مبادئ  تر�سخ  التي  املباركة  الرم�سانية  الأج���واء  يف 
املوظفني  قلوب  يف  وال�سكينة  الطماأنينة  واإر���س��اء  اخل��ري 
ج��ه��از عجمان  تنظيم  اأن  ال��ربغ��وث��ي  واأو����س���ح  ال�����س��ائ��م��ني. 
اجلهاز  حر�س  اإط��ار  يف  ياأتي  الفعالية  لهذه  املالية  للرقابة 
دولة  موؤ�س�س  ذك���رى  تخلد  ال��ت��ي  املنا�سبة  ه��ذه  اإح��ي��اء  على 
واملحبة  والعطاء  الإن�سانية  ورم��ز  نه�ستها  وب��اين  الحت���اد 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه  �سلطان  زايد بن  ال�سيخ  له  املغفور 
. واأ�سار اإىل اأن م�ساركة الأيتام ملوظفى اجلهاز فى افطارهم 
تعاىل  اهلل  رحمه  زاي��د  نهج  على  �سرا  اي�سا  تاأتي  ال�سنوى 

•• عجمان-وام:

ال�سنوي  الإف��ط��ار  حفل  املالية  للرقابة  عجمان  جهاز  اأق���ام 
ل��ع��ام 2014 ت��زام��ن��ا م��ع اإح��ي��اء ال��دول��ة ل��ي��وم زاي���د للعمل 
العطاء  لزايد  ووف��اء  حب  �سعار  حتت  يقام  ال��ذى  الن�ساين 
تخليدا لذكرى موؤ�س�س دولة الإمارات القائد الوالد املغفور 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه .  �سهد  له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
���س��ع��ادة عاي�س  ق��اع��ة متحف عجمان  اأق��ي��م يف  ال���ذي  احل��ف��ل 
وف�سيلة  امل��ال��ي��ة  للرقابة  عجمان  ج��ه��از  م��دي��ر  ال��ربغ��وث��ي 
من  وع��دد  واملوظفون  الأق�سام  ومديرو  عباد  فار�س  ال�سيخ 
رجال الإعالم وح�سد من اجلمهور وعدد من اأيتام موؤ�س�سة 

حميد بن را�سد النعيمي اخلرية.

الذي حر�س دائما على رعاية اليتام وبهدف اإبراز دوره طيب 
اهلل ثراه يف دعمه لاليتام ودوره الكبر فى املجال الإن�ساين 
واأهمية ذلك يف تعزيز الأمن املجتمعي وحتقيق التالحم بني 
اأفراد املجتمع ون�سر ثقافة املبادرات الإن�سانية والرتويج لها. 
اأ�سار فيها  ال�سيخ فار�س عباد كلمة  القى ف�سيلة  من جانبه 
الر�سالة  الفعال يف حتقيق  املنا�سبة ودوره��ا  اأهمية هذه  اإىل 
ال�سعور بالإخوة الإ�سالمية  امل�سلمني حيث  الرم�سانية بني 

وجاللة هذا الدين احلنيف.
ولفت ف�سيلته اإىل بع�س الدرو�س امل�ستفادة من رم�سان وهي 
اخللق احل�سن والرقابة النف�سية حيث اأن الإ�سالم يدعو اإىل 
التحلي مبكارم الأخالق �سرا وعالنية وا�ستغالل هذا ال�سهر 

الكرمي بالتقرب اإىل اهلل بالأعمال ال�ساحلة.

حميد النعيمي ي�سهد ختام جائزة عجمان للقراآن الكرمي

بلدية عجمان تن�سر ثقافة العمل الإن�ساين بفعالية عيدية عمال الدائرة

املراكز ال�سحية بعجمان حتيي ذكرى يوم زايد للعمل الإن�ساين

•• عجمان -الفجر:

ال�سحة  قطاع  يف  العاملون  رح��ب 
ال��ت��اب��ع��ة لدائرة  وال��ب��ي��ئ��ة  ال��ع��ام��ة 
عجمان  وال���ت���خ���ط���ي���ط  ال���ب���ل���دي���ة 
وتقديرهم  بهم  البالغ  بالهتمام 
بفعالية عيدية عمال الدائرة التى 
ج���اءت ت��زام��ن��ا م��ع الح��ت��ف��اء بيوم 
العمل الإن�ساين الذي يتزامن مع 
م���رور ع�����س��رة ���س��ن��وات ع��ل��ى رحيل 
امل��وؤ���س�����س ط��ي��ب اهلل ثراه  ال��ق��ائ��د 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
واحلدائق  ال���زراع���ة  اإدارة  ت��ن��ظ��م 
العامة بدائرة البلدية والتخطيط 
بعجمان فعالية رم�سانية اإن�سانية 
خا�سة بتوزيع العيدية على عمال 
بقطاع  ي��ع��م��ل��ون  مم����ن  ال�����دائ�����رة 

ال�سحة العامة والبيئة.
امل��ه��ري مدير  اأح��م��د �سيف  واأك���د 
العامة  واحل��دائ��ق  ال��زراع��ة  اإدارة 
والتخطيط  ال���ب���ل���دي���ة  ب�����دائ�����رة 
تاأتي  الفعالية  ه��ذه  ب��اأن  بعجمان 
ال�سيخ  ����س���م���و  م�����ن  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د 
ال���دائ���رة وم��ت��اب��ع��ة ���س��ع��ادة يحيى 
الدائرة  عام  مدير  اأحمد  اإبراهيم 
وحر�سهما على ن�سر ثقافة العمل 
الجتماعي  ال��ت��ط��وع��ي  الإن�����س��اين 
ال������������ذي ي������رتج������م امل�����������س�����وؤول�����ي�����ة 

•• عجمان - الفجر: 

مبنطقة  ال�سحية  امل��راك��ز  تفاعلت 
متميز  ب�����س��ك��ل  ال��ط��ب��ي��ة  ع���ج���م���ان 
مبنا�سبة يوم زايد للعمل الن�ساين 
وذك������رى رح���ي���ل م��وؤ���س�����س الحت����اد 
املغفور  الم��������ارات  ن��ه�����س��ة  وب�����اين 
ال�����س��ي��خ زاي����د رحمه  ب�����اإذن اهلل  ل���ه 
الأن�سطة  م��ن  العديد  باقامة  اهلل 
حمد  وق��ال   ، اخلرية  والفعاليات 
م���دي���ر منطقة  ال�����س��ام�����س��ي  ت����رمي 
املنطقة  اأن  ال���ط���ب���ي���ة  ع����ج����م����ان 
العديد  و�سعت  ال�سحية  وامل��راك��ز 
اخلرية  والفعاليات  الأن�سطة  من 
�سمن جدول زمني حمدد ينفذ يف 
كافة املراكز ، وذلك احياء للذكرى 
ال�سيخ  الحت�����اد  مل��وؤ���س�����س  ال��ط��ي��ب��ة 
زاي����د رح��م��ه اهلل، وات���خ���اذ ال���� 19 
با�سم يوم زايد للعمل  من رم�سان 
الن�����س��اين مي��ث��ل من��وذج��ا م�سرفا 
وتذكرا خرا ل�سرة باين الحتاد 

يف خدمة كافة العرب وامل�سلمني بل 
الن�سانية جمعاء.

اأن����ه مت كذلك  واأ����س���اف اجل��ن��ي��ب��ي 
امل�ست�سفى  يف  جماعي  افطار  اقامة 
ح�����س��ره ع����دد ك��ب��ر م���ن الأط���ب���اء 
والفنيني  والداري�����ني  وامل��م��ر���س��ني 
اىل جانب عمال اخلدمات امل�ساندة 
الذين مت تقدمي هدايا مادية لهم 
عقب الفطار ، وقد ح�سر الفطار 
�سعادة حمد ترمي ال�سام�سي مدير 

منطقة عجمان الطبية.
ال�سحي  م���زي���رع  م���رك���ز  ق����ام  ك��م��ا 
للعمل  زاي�������د  ب����ي����وم  ب���الح���ت���ف���ال 
الكعبي  عتيق  اأ�سار  حيث  الن�ساين 
املنا�سبة  ه���ذه  اأن  امل��رك��ز  م�����س��وؤول 
غ����ال����ي����ة ع����ل����ى ق���ل���وب���ن���ا ج���م���ي���ع���ا ، 
واجل��م��ي��ع ي��ذك��ر ل��زاي��د اخل���ر كل 
 ، الن�سانية  وال��ق��ي��م  النبل  م��ع��اين 
من  اليوم  ه��ذا  باحياء  قمنا  لذلك 
خالل تكرمي عمال املركز وتقدمي 

الهدايا العينية لهم.

•• عجمان -وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ����س���ه���د 
ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
ح���اك���م عجمان  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
م�ساء اأم�س الول احلفل اخلتامي 
جل��ائ��زة ع��ج��م��ان ل��ل��ق��راآن الكرمي 
باملركز  وذل���ك  الثامنة  دورت��ه��ا  يف 
بعجمان  اجل��رف  مبنطقة  الثقايف 
وال�سباب  ال��ث��ق��اف��ة  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع 
الحتفال  ب����داأ  امل��ج��ت��م��ع.  وت��ن��م��ي��ة 
ال�����س��م��و حاكم  ب���و����س���ول ���س��اح��ب 
عجمان حيث قام �سموه بجولة يف 
اقيم  ال��ذي  القراآن  فتيان  معر�س 
بالوان  فنية  اب��داع��ات  �سعار  حت��ت 
اللوحات  م��ع��ر���س  وه����و  ن���وران���ي���ة 
اأيدى حفظة  الفنية التي ابدعتها 
ب��ا���س��راف الفنان  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن 
ابراهيم  الإم�����ارات�����ي  ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي 
بن  حميد  مركز  ونظمه  العو�سي 
القراآن  خل��دم��ة  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����س���د 
الكرمي بالتعاون مع املركز الثقايف 
�سرح  اإىل  �سموه  وا�ستمع  بعجمان 
امل�ساركني  املبدعني  الفنانني  م��ن 
الفنية  ابداعتهم  املعر�س حول  يف 
ال��ن��وران��ي��ة ال��ت��ى اب��دع��ت ف��ى ر�سم 

اآيات القراآن الكرمي.
ب��ع��د ذل����ك ب������داأت ف���ق���رات احلفل 
اآي�����ات ع���ط���رة م���ن الذكر  ب���ق���راءة 
احل��ك��ي��م األ��ق��اه��ا ال��ط��ال��ب حممد 
ن��ا���س��ر حم��م��د اخل���اج���ة ث���م األقى 
ال�����دك�����ت�����ور ع����م����ر ع���ب���دال���رح���م���ن 
م��رك��ز حميد  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي 
القراآن  النعيمي خلدمة  را�سد  بن 
ب�ساحب  فيها  رحب  كلمة  الكرمي 
ال�سمو حاكم عجمان راعي احلفل 

ال�سيخ  م����رك����ز  م����دي����ر  واأ������س�����اف 
خلدمة  النعيمى  را�سد  بن  حميد 
ال��ق��ران ال��ك��رمي ان ال��ي��وم ه��و يوم 
الن�ساين  للعمل  اهلل  رح��م��ه  زاي���د 
زايد  م�سروع  م�سروعه  ك��ان  ال��ذي 
ل��ت��ح��ف��ي��ظ ال����ق����ران ال����ك����رمي من 
القران  خ���دم���ة  م�����س��اري��ع  اج���م���ل 
الكرمي زايد الذي �سن �سنة ح�سنة 
طالب  لكل  م��ك��اف��اأة  تخ�سي�س  يف 
يحفظ ج��زءا م��ن ال��ق��ران الكرمي 
�ساحب  ح��ر���س  ال��ت��ي  ال�سنة  ه��ذه 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�سد 
النعيمي على ا�ستمرارها يف حلقات 
ميزانية  ���س��م��وه  وخ�����س�����س  امل��رك��ز 
ل��ت��ل��ك امل���ك���اف���اأة ح��ر���س��ا م��ن��ه على 
حتفيز الطالب على حفظ القران 
العمل  اأن  نعلم  اأننا  وذكر  الكرمي. 
اجلهات  مع  بالتعاون  ال  ينجح  ل 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وال�������س���راك���ة م��ع��ه��ا فقد 
من  كبر  ع��دد  مع  للتعاون  وفقنا 
اجلزيل  بال�سكر  فنتوجه  اجلهات 
ال�����س��م��و ح��اك��م عجمان  ل�����س��اح��ب 
ال�سيخ  ول�سمو  للمركز  ل��رع��اي��ت��ه 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
ع��ج��م��ان ل����س���راف���ه امل��ب��ا���س��ر على 
ال�سركاء  ول��ك��اف��ة  امل��رك��ز  م�ساريع 
وكما  وامل���ت���ط���وع���ني  وامل���ت���ع���اون���ني 
ع��ودن��اك��م يف ك��ل ع���ام ف��ان��ن��ا جندد 
دعوتنا للجميع للم�ساهمة معنا يف 
هذه الغاية النبيلة ال وهي خدمة 
كتاب اهلل تعاىل ونحن مع اجلميع 
من��د اي��دي��ن��ا ل��ك��ل م��ن ل��دي��ه فكرة 
وراأي واقرتاح وعمل يخدم القران 

الكرمي .
ق�سر  فيلم  عر�س  احلفل  و�سهد 
ق���دم مل��ح��ة ع��ن ن��ت��ائ��ج ع��م��ل مركز 

الآباء  كافة  اىل  حديثه  وج��ه  كما 
والأمهات الذين ي�سعون اإىل رعاية 
ابنائهم وحثهم على حفظ القراآن 
وانه من اكرب ا�سباب �سالح البناء 

وملا فيه من اأجر عظيم لالبوين.
ال�سمو  ���س��اح��ب  ق����ام  ذل����ك  ع��ق��ب 
ف�سيلة  ي���راف���ق���ه  ع��ج��م��ان  ح���اك���م 
الدو�سري  يا�سر  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
���س��ي��ف اجل���ائ���زة وال���دك���ت���ور عمر 
النعيمي بتوزيع ال�سهادات وتكرمي 
ال���ف���ائ���زي���ن م����ن ح��ف��ظ��ة ال����ق����راآن 
الكرمي وتكرمي الرعاة الرئي�سيني 

للجائزة.
�سياء  ح���م���زة  ال���ط���ال���ب  وح�������س���ل 
الدين على جائزة املركز الول بني 
الطلبة فيما ح�سلت الطالبة امل 
طاهر حممد على املركز الول يف 

فئة الطالبات.
ك��م��ا ق����دم ���س��اح��ب ال�����س��م��و حاكم 
ع���ج���م���ان ج����ائ����زة امل��ت��م��ي��زي��ن فى 
ال�����ك�����رمي على  ال������ق������ران  خ����دم����ة 
م�ستوى الدولة اىل مراكز مكتوم 
وا�ستلم  الكرمي  ال��ق��ران  لتحفيظ 
الكماىل  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  ف�سيلة 
التى  املراكز  تكرمي  املراكز  رئي�س 
1994 وانت�سب  اطلقت فى العام 
اليها منذ ذلك الف الطلبة وتدير 
حاليا اأكر من 150 حلقة حلفظ 
القراآن الكرمي ينت�سب اليها اكر 
كانت  وطالبة  طالب   2000 من 
حافظ   200 م���ن  اك���ر  ن��ت��ائ��ج��ه 

وحافظة.
الكماىل  ع���ب���داهلل  ال�����س��ي��خ  وق�����دم 
مكتوم  مراكز  من  تذكارية  هدية 
حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اىل 

بن را�سد النعيمي.

وباحل�سور.
وثمن النعيمي خالل كلمته ح�سور 
عجمان  ح���اك���م  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
وحر�س  احل���ف���ل  ل���ه���ذا  ال�����س��ن��وي 
�سموه على ان يقوم بنف�سه بتكرمي 
والعاملني  الكرمي  القراآن  حفظة 
يف خدمته ملا يف ذلك بالغ الأثر يف 
حتفيز اجلميع لال�ستمرار يف هذا 

الطريق املبارك.
الأيام  املركز يف هذه  اأن  اإىل  ولفت 
وهو  انطالقته  منذ  عامني  يكمل 
ي�سر بخطى واثقة لتحقيق روؤية 
بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد النعيمى الطموحة باأن يكون 
خدمة  يف  عاملية  منارة  املركز  ه��ذا 
امل�ساريع  ت��ن��وع  ال��ق��ران م��ن ح��ي��ث 
جمعا  تطبيقها  وج���ودة  ومت��ي��زه��ا 
بني البداع يف العمل وال�سالة يف 

الغاية.
انت�سار حلقات  اإىل  النعيمى  واأ�سار 
يف  للمركز  التابعة  ال��ق��راآن  حفظ 
اأن هذه  .. مو�سحا  اإم��ارة عجمان 
نحو  �سعيا  الأوىل  اخل��ط��وات  ه��ي 
ي��ج��د فيها  ال��و���س��ول اىل م��رح��ل��ة 
اأم��ر حلقة حلفظ القراآن  كل ويل 
هي  انها  اإىل  يطمئن  بيته  بجانب 
فيها  ويتعلم  يحفظ  بيئة  اأف�سل 

ابنائه كتاب اهلل تعاىل.
بقطف  ب��دان��ا  لقد  النعيمى  وق���ال 
ثمار اجلهود املباركة بتخريج عدد 
من حفظة القراآن من طلبة املركز 
لكننا نريد ان ن�ستمر حتى ت�سبح 
عجمان هي مدينة احلفاظ وحتى 
فيها  يتم  التي  املرحلة  اىل  ن�سل 
اخ��ت��ي��ار ائ��م��ة ال��رتاوي��ح م��ن كرة 

احلفاظ املواطنني .

خلدمة  النعيمى  را�سد  بن  حميد 
القران الكرمي.

الكماىل  عبداهلل  ال�سيخ  القى  كما 
لتحفيظ  م��ك��ت��وم  م���راك���ز  رئ��ي�����س 
الكرمي كلمة تقدم خالله  القران 
بال�سكر اجلزيل اىل �ساحب ال�سمو 
حاكم عجمان على دعمه ورعايته 
الدائمة لكتاب اهلل عز وجل وعلى 
�سعيه الدوؤوب على ن�سره وحر�سه 
من  اأج��ي��ال  تاأ�سي�س  على  ال�سديد 
تقديرا  ال���ك���رمي  ال����ق����راآن  ح��ف��ظ��ة 

وتقدي�سا لكتاب اهلل عز وجل.
وحتدث ف�سيلته عن ماآثر القراآن 
الكرمي وف�سل �سوره واآياته وف�سل 
تالوته وترتيله .. مو�سحا ان اهلل 
عز وجل انزل هذا الكتاب يف خر 
�سهر  خ��ر  نبي يف  خ��ر  على  ليلة 
بوا�سطة خر �سفر وهو اف�سل ما 

يتقرب اىل اهلل به. 
الكماىل  ال�����س��ي��خ  ف�����س��ي��ل��ة  وق�����ال 
طوبى لكم يف عجمان هذا اجلمع 
وبناتنا  امل��ب��ارك وط��وب��ى لب��ن��ائ��ن��ا 
ال����ق����راآن وطوبى  ال���ذي���ن ح��ف��ظ��وا 
اي�سا للموؤ�س�سات التي تقوم بن�سر 
كتاب اهلل عز وجل وت�سهل حفظه 
وط��وب��ى ل��الآب��اء والم��ه��ات الذين 
يحثون ابناءهم على حفظ القراآن 

.
ووجه ر�سالة اإىل ال�سباب وال�سابات 
باهمية العناية بكتاب اهلل وكالمه 
والت�سمر  ح��ف��ظ��ه  اىل  ودع���اه���م 
كان  كما  حلفظه  اجل��د  �ساعد  عن 
اهلل  �سلى  حم��م��د  ال��ر���س��ول  يفعل 
وان  الكرام  و�سحابته  و�سلم  عليه 
الجر  فللحافظ  ي�ستع�سبوه  ل 

العظيم من اهلل �سبحانه وتعاىل.

بالتعاون  ت��ن��ف��ذ  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه����ذه 
بعجمان  امل�����س��ن��ني  رع���اي���ة  دار  م���ع 
الدائرة  م��ن  م�سوؤولني  وبح�سور 
امل�سنني  ل��رع��اي��ة  وم��رك��ز ع��ج��م��ان 
ومب�ساركة عمال الدائرة لتج�سيد 
العمل  تعزيز  القيادة يف  توجيهات 
وحر�سها  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ط��وع��ي 
على امل�ساركة الإن�سانية املجتمعية 
اأف������راد امل��ج��ت��م��ع وفئات  م���ع ك��اف��ة 

املوظفني بالدائرة. 
واأ����س���اد مب�����س��ارك��ة ���س��رط��ة عجمان 
امل�������س���ن���ني �سمن  رع����اي����ة  وم����رك����ز 

موظفي  م�����ن  وع��������دد  احل�����دائ�����ق 
العامة  واحل��دائ��ق  ال��زراع��ة  اإدارة 
عجمان  ����س���رط���ة  ����س���ب���اط  وك����ب����ار 
لأهداف  حتقيقا  وذل���ك  وامل�سنني 
يف  واإ�سرتاتيجياتها  الزراعة  اإدارة 
اخل�سراء  ال��رق��ع��ة  م�ساحة  زي���ادة 
بالإمارة  ال�سحية  البيئة  وتعزيز 
اخل�سراء  التنمية  ثقافة  وتر�سيخ 
من خالل زراعة الأ�سجار البيئية 
مثل  املنطقة  ومناخ  تتنا�سب  التي 
الأ�سجار  م���ن  وغ���ره���ا  ال��ن��خ��ي��ل 

البيئية يف كافة املناطق بعجمان .

الدائرة  تتبناها  التي  الجتماعية 
املعلنة  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا  ���س��م��ن 
ال�سركاء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وت��ن��ف��ذه��ا 

الإ�سرتاتيجيني لها .
 ولفت املهري باأن الدائرة حتر�س 
الن�سانية  ال���ق���ي���م  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
واخل�����ري�����ة ب����ني م��وظ��ف��ي��ه��ا من 
خالل امل�ساركة يف يوم زايد للعمل 
ال�سعب  ي��ح��ي��ه  ال�����ذي  الإن�������س���اين 
الإم��ارات��ي يف ذك��رى رحيل املغفور 
له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 
ال نهيان طيب اهلل ثراه لفتا باأن 

فعاليات يوم زايد للعمل الإن�ساين 
وتعاونهم املتميز مع اإدارة الزراعة 
وم�ساهمة  ال���ع���ام���ة  واحل�����دائ�����ق 
عجمان  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
وفاًء  نخيل  �سجرة   19 غ��ر���س  يف 
ال�سيخ  ل��وف��اه  ال��ع��ا���س��رة  ل��ل��ذك��رى 
ثراه  اهلل  ط��ي��ب  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
معربا عن �سكره لكافة امل�ساهمني 
يف اإح��ي��اء ال��ذك��رى اخل��ال��دة لوفاة 

الراحل العظيم .
����س���ارك ب���امل���ب���ادرة ك���ل م���ن احمد 
ق�سم  رئي�س  النعيمي  ح��م��دان  ب��ن 

اجلنيبي  �سالح  واأو�سح  الفعاليات 
اأن  خليفة  ال�سيخ  م�ست�سفى  مدير 
الفعاليات ت�سمنت توزيع الورد على 
اأق�سام الأطفال والن�ساء والرجال ، 
مما اأثار اإعجاب املر�سى واملراجعني 

ال��ذي امتد  ال�سيخ زاي��د رحمه اهلل 
عطاءه خ��ارج الم���ارات تعبراً عن 
وح�����دة امل�����س��ر الإن�������س���اين يف كل 
ال�سيخ  م�ست�سفى  نظم  فقد  مكان. 
زاي��د بعجمان ع��دد من  ب��ن  خليفة 

زايد  ال�سيخ  ب���دور  اأ����س���ادوا  ال��ذي��ن 
طيب اهلل ث��راه ، وتوجهوا اىل اهلل 
لهذا  وال��رح��م��ة  ب��ال��دع��اء  �سبحانه 
م�ستذكرين   ، ال��ع��ظ��ي��م  الن�������س���ان 
الطيبة  وجهوده  الرائدة  مبادراته 

ك��م��ا ك����رم ���س��اح��ب ال�����س��م��و حاكم 
وق����ف عجمان  ���س��ن��دوق  ع��ج��م��ان 
اجلهة  فئة  ج��ائ��زة  على  حل�سوله 
القران  املتميزة فى خدمة  املحلية 
الكرمي حيث اهتم ال�سندوق منذ 
ن�ساأته يف العام 1996 بتخ�سي�س 
م�����س��رف خل��دم��ة ال���ق���راآن الكرمي 
من بني م�سارف الوقوف الكثرة 
وبدعم ال�سندوق با�ستمرار حلقات 
الكرمي  ال��ق��ران  حتفيظ  ودورات 
الزعابى  عبيد  وت�سلم  وج���وائ���زه 
ال�سندوق  ادارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

اجلائزة.
وقام �ساحب ال�سمو حاكم عجمان 
فى  املتميزة  ال�سخ�سيات  بتكرمي 
خدمة القران الكرمي قدميا وهم 
امل���ط���وع ال�����س��ي��خ ح��ب��ي��ب ب���ن احمد 
وال��ذى عمل  ال غريب رحمه اهلل 
ال��ك��رمي خالل  ال��ق��ران  ف��ى تعليم 
واخلم�سينات  الرب��ع��ي��ن��ات  ع��ق��دي 
اجلامع  امل�����س��ج��د  ف���ى  ع��ج��م��ان  يف 
را�سد ين حميد  ال�سيخ  انتدبه  ثم 
�ساحب  وال��د  اهلل  رحمه  النعيمى 

لتعليم  ع���ج���م���ان  ح���اك���م  ال�����س��م��و 
ال���ق���ران له���اىل م��دي��ن��ة م�سفوت 
وان��ت��ق��ل اىل رح��م��ة اهلل ت��ع��اىل فى 
العام 1977 وت�سلم التكرمي ابنه 

احمد حبيب ال غريب.
كما كرم �سموه املطوعة مرمي بنت 
جمعة بن عيادة رحمها اهلل والتى 
فى  بها  خا�سة  مدر�سة  لها  كانت 
القران  فيها  تعلم  عجمان  ام���ارة 
 1977 العام  يف  وتوفيت  الكرمي 
وا�ستلم التكرمي عبداهلل بن را�سد 

بن حم�سة.
وكرم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد 
بن را�سد النعيمى الفنان الماراتى 
لعمله  تقديرا  العو�سى  اب��راه��ي��م 
لوحات  لب��داع  احللقات  طلبة  مع 
م���ن اخلطوط  وت�����س��ام��ي��م  ف��ن��ي��ة 

القراآنية.
ب���ع���د ذل������ك ق������دم ال����دك����ت����ور عمر 
ال���ن���ع���ي���م���ي ه����دي����ة ت����ذك����اري����ة اىل 
عجمان  ح���اك���م  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
فى  �سموه  ل��دور  وع��رف��ان��ا  تقديرا 
دعم املركز بعدها التقط املكرمون 

م���ع �ساحب  ال���ت���ذك���اري���ة  ال�������س���ور 
ال�سمو راعى احلفل.

ال�سيخ  اخل��ت��ام��ي  احل���ف���ل  ح�����س��ر 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�سياحية  التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س 
ال��دك��ت��ور يا�سر  ال�����س��ي��خ  وف�����س��ي��ل��ة 
ال��دو���س��رى ام����ام وخ��ط��ي��ب جامع 
باململكة  الريا�س  مبدينة  الدخيل 
اجلائزة  �سيف  ال�سعودية  العربية 
امل�ست�سار  ال�سرفا  ام��ني  وع��ب��داهلل 
بديوان �سمو حاكم عجمان وحمد 
ال�����س��ك��رت��ر اخلا�س  غ��ل��ي��ط��ة  ب���ن 
حمد  وعبيد  عجمان  حاكم  ل�سمو 
الزعابي مدير فرع الهيئة العامة 
ل��ل�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة والأوق�����اف 
�سيف  �سعيد  وامل��ه��ن��د���س  ب��ع��ج��م��ان 
للمجل�س  العام  المني  املطرو�سي 
وف�سيلة  ب���ع���ج���م���ان  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ال��ك��م��ايل رئي�س  ع���ب���داهلل  ال�����س��ي��خ 
القران  لتحفيظ  م��ك��ت��وم  م��راك��ز 
املحلية  الدوائر  ومديري  الكرمي 
والحت����ادي����ة ب����الإم����ارة وع����دد من 

كبار امل�سئولني وح�سد كبر.

را�سد النعيمي : افتتاح ح�سانة دائرة البلدية م�سدر 
اإبداع لأبناء املوظفات وي�سهم بتطوير العمل بالدائرة

•• عجمان - الفجر: 

حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  �سمو  اعترب 
البلدية  دائ�������رة  رئ���ي�������س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ح�سانة  ب���اأن  بعجمان  والتخطيط 
ال������دائ������رة م�������س���در اإب����������داع لأب����ن����اء 
امل��وظ��ف��ات وت�����س��ه��م يف ت��ط��وي��ر بيئة 
ال��ع��م��ل ب��ال��دائ��رة م���وؤك���دا دوره����ا يف 
لالأمهات  النف�سية  ال��راح��ة  ت��وف��ر 
اأبنائهن.  على  باطمئنانهن  منهن 
وكان �سموه قد بارك افتتاح الدائرة 
العام  نهاية  العمل  مبا�سرتها  منذ 
احتفالت  م����ع  م���ت���زام���ن���ا  امل���ا����س���ي 
ال���دائ���رة ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال���� 42 ، 
ا�ستقبال  احل�سانة  ت��وا���س��ل  بحيث 
الأط������ف������ال م�����ن اأب�����ن�����اء امل���وظ���ف���ات 
لأربعة  اأ�سهر   3 م��ن عمر  ب��ال��دائ��رة 
حكومية  دائ��رة  اأول  وتعترب  �سنوات 

ب��الإم��ارة توفر  ال��دوائ��ر املحلية  بني 
ذلك ملوظفاتها ، باعتبارها من اأبرز 
امل�ساريع اخلدمية التي نفذها قطاع 
بهدف  بالدائرة  امل�ساندة  اخل��دم��ات 
والإبداعية  النف�سية  الراحة  توفر 
اأطفال  لديهن  اللواتي  للموظفات 
مم���ن ه���ن ب��ح��اج��ة ل��رع��اي��ة خا�سة 
الر�سمي  ال���������دوام  ف�������رتات  خ�����الل 
بالدائرة. اإىل ذلك اأفاد علي حممد 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  املويجعي 
اخل����دم����ات امل�������س���ان���دة ب���ال���دائ���رة يف 
احل�سانة  تاأ�سي�س  ب���اأن  ل��ه  ت�سريح 
الإ�سرتاتيجي  ل��ل��دور  داع��م��ا  ي��اأت��ي 
ب�����ت�����وف�����ر ب����ي����ئ����ة ع�����م�����ل م���ت���م���ي���زة 
ح�سانة  خ�����الل  م����ن  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
20 طفال  ت�����س��م  وال���ت���ي  ال����دائ����رة 
وحدة  م�سئولة  ي�سم  العمل  بفريق 
3 مربيات متخ�س�سات  احل�سانة و 

الطفل، وطبيب وممر�سة  يف تربية 
عجمان  م�����س��ت�����س��ف��ى  م����ن  خ���ا����س���ة 
�سحيا  مل���ت���اب���ع���ت���ه���م  ال��ت��خ�����س�����س��ي 
واإج�����راء ال��ف��ح��و���س��ات ال��ط��ب��ي��ة لهم 
باأن  املويجعي  وب��ني  ال�سرورة.  عند 
اإن�������س���اءه وفق  م��ب��ن��ى احل�����س��ان��ة مت 
النموذجية  احل�����س��ان��ات  م��وا���س��ف��ات 
ا�سرتاطات  ووف���ق  ع��امل��ي��ا،  امل�سممة 
وهي  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال�����س��وؤون  وزارة 
للدائرة،  الرئي�سي  املبنى  م��ن  ج��زء 
موقع  اأن  اإىل  امل���وي���ج���ع���ي  واأ������س�����ار 
مرافقها  اأه��م  م��ن  يعترب  احل�سانة 
احل��ي��وي��ة ال���ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى كافة 
م�ستلزمات الأطفال حديثي الولدة 
من �سن 3 اأ�سهر لغاية اأربعة �سنوات 
خا�سة  من���وذج���ي���ه  غ�����رف  وي�������س���م 
والتعليم  والطعام  لالأطفال  بالغيار 
املبكر والرتفيه وغرها من املرافق 
التي ت�سهم بتن�سئتهم تن�سئة �سحية 
�ساعات  ط��ي��ل��ة  ورع��اي��ت��ه��م  م��الئ��م��ة 
ف��ي��ه متابعة  ال��ر���س��م��ي مب���ا  ال������دوام 
بني  خالله  لهم  املوظفات  الأم��ه��ات 
اأو  الفينة والأخ��رى �سواء للر�ساعة 
باأن  وب��ني  عليهم.  املبا�سر  الإ���س��راف 
احل�سانة توفر �سفوفا للتعلم املبكر 
الأربعة  ع��م��ر  يف  ل��ه��م  للمنت�سبني 
ال�سحيح  النطق  تعلم  مثل  �سنوات 
للغة العربية بلغة ف�سيحة وتدري�س 
الب�سيطة.  والعلوم  احل�ساب  مبادئ 
اأ����س���م���اء اأحمد  اأ�����س����ارت  م���ن ج��ه��ت��ه��ا 
الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  مدير  �سهداد 
اأن احل�سانة توفر قاعة خا�سة  اإىل 
هم  ملن  وال�سرتاحة  الطعام  لتناول 
يف �سن اأربعة �سنوات لإتاحة الفر�سة 
ل���ه���م ل��ل�����س��ع��ور ب���ال���راح���ة والآم�������ان 
وال�ستقرار النف�سي طيلة غياب الأم 

باأجواء اأ�سرية خا�سة.
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العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/16   مدين كلي                                      
اىل اخل�سم املدخل / 1 - ابل للنقليات جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
�سركة رويال اند �سن الين�س للتاأمني ال�سرق الو�سط املحدودة ) �س م ب( معفاه 
فرع دبي   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها بان 
توؤدي للمدعية مببلغ )262.740 درهم ( والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا 
من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد والزامها بالر�سوم وامل�ساريف 
 2014/8/11 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل 
من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة  �س   9:30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل 
ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1107   عقاري كلي                                      
اىل املدعى عليه/ 1 - حامت خليل ابراهيم ح�سن ال�سايغ   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /زوي�س اتهانا �سوبول�س وميثله: �سالح ح�سن حممد مبا�سري 
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة بندب اخلبر يف الدعوى الر�سوم 
املوافق  يوم اخلمي�س  لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  وامل�ساريف ومقابل 
لذا فانت مكلف باحل�سور   ch1.A.1 2014/8/7 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
ايام على الق��ل. ويف حالة تخلفك فان احلكم  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيكون مبثابةح�سوري.  
ق�سم الق�سايا العمالية     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/264  ا�ستئناف  عقاري      
 اىل امل�ستاأنف �سدهما/ برميير هابيتات للعقارات 2- اميرات�س بروبرتي 
/حميد  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  كونفيان�سر�سرفي�سز 
عبا�س خادم خرا�ساين وميثله: �سالح ح�سن حممد مبا�سري   قد ا�ستاأنف 
بتاريخ  كلي  ع��ق��اري  رق��م 2013/234  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  ال��ق��رار/ احلكم 
2014/4/15. وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق 2014/8/7 ال�ساعة 
10.00 �سباحا بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/88  ا�ستئناف تظلم جتاري        
امل�ستاأنف �سدهما/ �سركة الواحة الزرقاء للمقاولت ذ.م.م 2-�سعيد احمد مقبول  اىل   
الواحة  )�سركة  الوىل  عليها  املدعى  ال�سركة  مدير  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته  احمد 
القامة  حمل  جمهويل  البلو�سي    �سفر  جمعه  ذ.م.م(3-ع���ب���داهلل  للمقاولت  ال��زرق��اء 
اآل  الناخي  غريب  خمي�س  عبداهلل  وميثله:  ع  م  �س  الهالل  /م�سرف  امل�ستاأنف  ان  مبا 
علي قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2013/380 تظلم جتاري بتاريخ 
2014/5/19. وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2014/7/23 ال�ساعة 14.00 �سباحا 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 

ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     

مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1771  ا�ستئناف عمايل        

ذ.م.م   ���س  ورك�����س  الكرتوميكانيكل  تكنيك  اي���زون  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل   
جمهول  حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /فارجي�س ديفا�سي كوتى دافي�س 
القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  قد  املطوع    وميثله: عبدالرحمن ح�سن حممد 
ب��ت��اري��خ 2013/12/8.  ك��ل��ي    ب��ال��دع��وى رق��م 2013/895 ع��م��ايل  ال�����س��ادر 
 10.00 ال�ساعة   2014/7/24 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/186   عقاري كلي                                    
تنميات   -2 ت��ن��م��ي��ات(  جم��م��وع��ة   ( تنميات  ���س��رك��ة   -  1 عليهما/  امل��دع��ى  اىل 
املدعي /فينو  ان  القامة مبا  العقاري  جمهويل حمل  والتطوير  لال�ستثمار 
�سوبرا اجاى كومار وميثله: هبه علي غلوم حممد باقر اهلي  قد اقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبر هند�سي متخ�س�س مع الزام املدعى 
عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وح��ددت لها جل�سة يوم  الثنني 
مكلف  فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س   9:30 ال�ساعة   2014/7/21 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الدعاوي العقارية     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/519  جتاري كلي                

اىل املدعى عليه/1- �سركة  بن طحنون للتجارة العامة- وميثلها قانونا/
علي عبداهلل طحنون �سعيد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / عزيز 
)ذ.م.م(    فيول  اي  ايه  يو  �سركة  مدير  ب�سفته  خوجاييف-  ابو�س  خوجا 
بجل�ستها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  �ساحي  علي  م�سبح  علي  وميثله: 
املنعقدة  بتاريخ 2014/7/16 يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم بورود 
تقرير ال�سيد اخلبر املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم الثنني 
ch2.E.22 للتعقيب  املوافق 2014/8/4 ال�ساعة 9.30 �سباحا بالقاعة 

على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1792 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- ا�سيم وولغرام بولينغر جمهول  حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ �سركة الرتناتيف كابيتال انف�ست جي ام بي ات�س وميثله: 
ح�سني علي ح�سني اجلزيري  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اىل  دره���م   )14401050( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله 
طالب التنفيذ اوخزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/329 تنفيذ عقاري
جمهول  �ساجن  �سادق  احمد  �سلطان  ميثله  زادة-  باقي  عبدالقادر  ج��اد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
احمد  عبداهلل  احمد  خالد  وميثله:  �سوركني  �سرجي  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/300 عقاري كلي يوم الثالثاء بتاريخ 2014/4/15 
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك: 1- ب�سحة ونفاذ عقد البيع مو�سوع التداعي املربم بني امل�ستاأنف 
�سده الثاين- جاد عبدالقادر باقي زادة وامل�ستاأنف ب�ساأن الوحدة العقارية مو�سوع النزاع وهى 
الوحدة العقارية مو�سوع النزاع رقم  326 من املبنى Y23 مبنطقة انرتنا�سيونال �سيتي والبالغ 
النزاع اىلامل�ستاأنف.  العقارية مو�سوع  الوحده  الداخلية 44.5 مرت مربع2- وت�سليم  م�ساحتها 
3- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )48295( درهم وت�سليمه  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن.    وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 72 /2014 نزاع تعيني خربة عقاري                     
اىل املتنازع �سده/1- احمد عبدالرحيم احمد العطار  2- عقارات احمد 
عبدالرحيم احمد العطار  جمهويل حمل القامة مبا ان املتنازع/ احمد 
ح�سن حممود ليف قد اقام عليك الدعوى املطالبة بندب خبر متخ�س�س 
مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2014/9/16  ال�ساعة 8.30 �س مبكتب امل�سلح  
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.  
رئي�س الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     

مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 68 /2014 نزاع تعيني خربة عقاري                     

اىل املتنازع �سده/1- احمد عبدالرحيم احمد العطار 2- عقارات احمد 
عبدالرحيم احمد العطار  جمهويل حمل القامة مبا ان املتنازع/ حممد 
�سعيب �سمد زاده   قد اقام عليك الدعوى املطالبة بندب خبر متخ�س�س 
مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها 
ال�ساعة 8.30 �س مبكتب امل�سلح   جل�سة يوم الحد املوافق 2014/8/31  
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.  
رئي�س الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1501   

)ذ.م.م(  �سيتي  انرتنا�سيونال  �سركة   ، .ذ.م.م(  �س   ( ك��ورب   بروبرتي  �سركة  املنذرة/)املوؤجرة(   
املالك نخيل للعقارات ال�سكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

توجن  جاوبال  العقد(  ح�سب   ( العامة  للتجارة  ت��وجن  جاوبال  اليه:)امل�ستاأجرة(  املنذر   - �سد  
للتجارة العامة ) ح�سب الرخ�سة(  )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1502   

 املنذرة/)املوؤجر( �سركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �سركة انرتنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك 
نخيل للعقارات ال�سكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه:)امل�ستاأجرة( لني جيا يل )ذ.م.م(   ) ح�سب العقد( 
لني جيا يل ) ذ.م.م( ) ح�سب الرخ�سة( )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1503   

 املنذرة/)املوؤجر( �سركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �سركة انرتنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك 
نخيل للعقارات ال�سكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه:)امل�ستاأجرة( جمعة عبداهلل عبا�س   ) ح�سب العقد( 
جمعة عبداهلل عبا�س دروي�س   ) اماراتي اجلن�سية )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1504   

 املنذرة/)املوؤجر( �سركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �سركة احلدائق )�س ذ.م.م( 
املالك نخيل للعقارات ال�سكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليها:)امل�ستاأجرة( �سيمبا تويز ال�سرق الو�سط جي ام بي ات�س اند كو كي جي ) 
ح�سب العقد( �سيمبا تويز ال�سرق الو�سط )�س م ح( ) ح�سب الرخ�سة( )جمهول حمل القامة( 
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/529  ا�ستئناف جتاري        
جمهول   ذ.م.م   العامة  للمقاولت  �سباح  �سركة   ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل   
ذ.م.م  �س  العام  ال��ربي  للنقل  /الغ�سان  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
وميثله: حممد علي �سلمان املرزوقي قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
لها  وح��ددت   .2014/4/20 بتاريخ  كلي  2012/557 جت��اري  رقم  بالدعوى 
جل�سه يوم الثالثاء املوافق 2014/8/5 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم 
قانونيا ويف حال  او من ميثلكم  ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2014/309  جتاري جزئي
اىل املدعى عليه/1- ارا للتجارة العامة ذ.م.م   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / ال ا�س دي �سي لتنفيذ 
الت�سميم الداخلي �س ذ.م.م  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله  وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2014/7/1 
الهند�سي  املو�سوع بندب اخلبر  الف�سل يف  املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل  التايل: حكمت  التمهيدي  احلكم 
وما  الدعوى  اوراق  بعد مطالعة  تكون مهمته  ا�سبوع  ت�سميته خالل  على  يتفق اخل�سوم  ال��دور-م��امل  �ساحب 
ما  على  لالطالع  عليها  واملدعى  املدعية  ملقر  النتقال  منها  اخل�سوم   يقدمه  ان  ع�سى  وما  م�ستندات  من  بها 
او اللكرتونية اخلا�سه  الورقية  �سواء  التجارية  لديهم من م�ستندات وكذا الط��الع  على �سالتهم ودفاترهم 
منه  �سور  وارف��اق  و�سروطه  بينهما  التفاق  وم�سمون  الطرفني  بني  الواقع  عالقة  وبيان  الدعوى  مبو�سوع 
والنتقال ملعاينة العمال التي نفذتها املدعية ل�سالح املدعى عليها وماهيتها وبيان املبالغ امل�ستحقة للمدعية 
بعد ت�سفية احل�ساب ومدى احقيتها يف املطالبة باملبالغ مو�سوع الدعوى والزمت املدعى بايداع مبلغ �ستة الف 
درهم خزينة املحكمة كاأمانة خربة  . وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2014/8/12 ال�ساعة 8.30 

  ch2D.19 سباحا يف القاعة�
  ق�سم الق�سايا التجارية                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/502  ا�ستئناف جتاري        
 اىل امل�ستاأنف �سدهما/1- ديل مراد عزيزوف 2- مطعم بو�سكني    جمهويل 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /فالدي�سالف نكرا�سوف�سكي وميثله: ح�سني 
علي عبدالرحمن لوتاه قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
2013/815 جتاري كلي بتاريخ 2014/4/15. وحددت لها جل�سه يوم الحد 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2014/7/20 املوافق 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     

مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/10  ا�ستئناف عقاري        

 اىل امل�ستاأنف �سده/1- احمد يحيى زاهد جمهول  حمل القامة مبا ان 
عي�سى    حممد  عي�سى  احمد  وميثله:  العقارية  اللوؤلوؤة  /�سركة  امل�ستاأنف 
قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2009/1528 عقاري كلي 
املوافق 2014/7/24  بتاريخ 2014/1/8. وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س 
يقت�سي  وع��ل��ي��ه   ch1.C.11 رق���م  ب��ال��ق��اع��ة  ���س��ب��اح��ا   10.00 ال�����س��اع��ة 
حماكمتكم  �ستجري  تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم 

غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/23  ا�ستئناف تظلم عقاري        
 اىل امل�ستاأنف �سده/1- فالنتني �سايت�سفيت�س  جمهول  حمل القامة مبا 
�سبلي  جو�سلني  وميثله:  �سوك�سي  رامي�س  �سوك�سي  /ا�سي�س  امل�ستاأنف  ان 
 2013/49 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د  اهلل  خ��ر 
تظلم عقاري بتاريخ 2014/5/19. وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 
2014/8/6 ال�ساعة 17.30 �سباحا بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي 
حماكمتكم  �ستجري  تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم 

غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/486 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- ادراف��ور الم��ارات  �س ذ.م.م  جمهول  حمل القامة 
وميثله:  .م.م  ذ  �س  للمقاولت  العربي  ال�ساحل  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة  حممد علي �سلمان املرزوقي قد 
دره��م اىل  وق���دره )473671.25(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك��م  اع��اله 
طالب التنفيذ اوخزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1126 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- ماجد احمد جا�سم عبيد العبدويل  جمهول  حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك را�س اخليمة الوطني �س م ع وميثله: 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د  ال�����س��وي��دي   �سلطان  عي�سى  حممد 
 )52389.37  ( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة 
�ستبا�سر  املحكمة  املحكمة. وعليه فان  اوخزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1774  جتاري كلي                

اىل املدعى عليه/1- باريز جلوبال ) �س م ح (  جمهول حمل القامة 
نعلنكم  ذ.م.م(    ���س   ( اوفي�سي�س  هايتك  �سركة   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املذكورة  الدعوى  يف  بتاريخ  املنعقدة   بجل�ستها  ق��ررت  املحكمة  بان 
الدعوى  املنتدب يف  ال�سيد اخلبر  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله. 
وقد حتددت جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2014/8/14 ال�ساعة 9.30 

�سباحا بالقاعة ch2.E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1149   جتاري كلي                                
اىل املدعى عليهما / 1 - نعمت اهلل ر�سا بور عطاء اهلل ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية �سركة 
حممد كاهن  للتجارة العامة ) �س ذ.م.م( 2- عطاء اهلل ر�سا بو ذبيح اهلل ب�سفته كفيل و�سامن 
ملديونية �سركة حممد كاهن للجارة العامة ) �س ذ.م.م(  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي 
/بنك ملي ايران )فرع دبي الرئي�سي( وميثله: حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي    قد اقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي علهيم مببلغ وقدره )9.666.146.18 درهم( و�سحة 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  جت��اري  حتفظي   حجز   2014/163 رقم  التحفظي  احلجز  وثبوت 
.  وحددت لها  التام  ال�سداد  الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ  �سنويا من  املحاماة والفائدة %12 
جل�سة يوم الثنني املوافق 2014/8/4 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف 
باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 

ق�سم الق�سايا التجارية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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حتت رعاية �سلطان بن زايد 

اختتام فعاليات مهرجان ال�سمحة الرم�ساين الثاين وتكرمي الفائزين و�سط احتفالية تراثية �سبابية

الأر�سيف الوطني ينظم معر�سًا لل�سور التاريخية التي توثق اأعمال زايد الإن�سانية

خالل ماأدبة اإفطار نظمها مركز ال�سارقة االإعالمي

وحدة الت�سال احلكومي تطلق اأدلة مرجعية اأوىل من نوعها ت�ستفيد منها اجلهات احلكومية يف الإمارة
�سلطان بن اأحمد القا�سمي: تعيني 50 موظف ات�سال حكوميًا فور النتهاء من برنامج الدعم احلكومي

•• اأبوظبي-الفجر:

اف��ت��ت��ح الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي لدولة 
املتحدة معر�ساً  العربية  الإم��ارات 
ل��ل�����س��ور ب��ع��ن��وان: زاي����د رج���ل بنى 
اأمة يوثق فيه بع�س مالمح العمل 
ات�سم  ال��ت��ي  اخل����ري والإن�������س���اين 
�سلطان طيب  بن  زاي��د  ال�سيخ  بها 
اهلل ث��راه يف جامع ال�سيخ زاي��د يف 
اأبوظبي يوم اخلمي�س التا�سع ع�سر 
املوافق  املبارك،  رم�سان  �سهر  من 
اجلاري،  يوليو  م��ن  ع�سر  ال�سابع 

وي�ستمر لثاين اأيام عيد الفطر.
وي���ع���ّد ه����ذا امل���ع���ر����س ال�����ذي يتّم 
تنظيمه على �سوء توجيهات �سمو 

و�سمن فعاليات ليلة وفاء ت�سليط 
يف  زاي���د  ال�سيخ  نهج  على  ال�����س��وء 
الذي  النبيل؛  الإن�����س��اين  ال��ع��ط��اء 
جعل م��ن دول��ة الإم����ارات منوذجاً 
ي��ح��ت��ذى يف ال��ع��م��ل اخل����ري على 
م�ستوى العامل، م�سراً اإىل اهتمام 
بع�س  بعر�س  ال��وط��ن��ي  الأر���س��ي��ف 
كنوزه الأر�سيفية التي حتكي ذاكرة 
اأب��ن��اء ال��وط��ن، و�سكر  اأم��ام  الوطن 
زايد  ال�سيخ  ج��ام��ع  اإدارة  �سعادته 
البناء،وا�ست�سافتهم  تعاونهم  على 
للمعر�س ما يتيح ل�سريحة كبرة 
م���ن اأب���ن���اء ال���وط���ن الط�����الع على 
�سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  اإجن����ازات 
النموذج  ق����دم  ال�����ذي  ن��ه��ي��ان  اآل 

ف�����اروق حمادة  ال��دك��ت��ور  و���س��ع��ادة 
امل�����س��ت�����س��ار ال���دي���ن���ي ب����دي����وان ويل 
ع�سرات  من  يتاألف  اأبوظبي  عهد 
التاريخية  الفوتوغرافية  ال�سور 
التي جت�سد الأعمال اخلرية التي 
بها خلدمة  ياأمر  زايد  ال�سيخ  كان 
العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  الب�سرية 
اإىل  دون تفرقة. و جت��در الإ���س��ارة 
اأن الأر�سيف الوطني عرب معر�سه 
هذا ُي�سرع نافذة اأمام رواد اجلامع 
ليطلوا منها على جوانب من ماآثر 
ك���ان يهديها  ال����ذي  زاي����د  ال�����س��ي��خ 
العامل،  ���س��ع��وب  واإىل  ���س��ع��ب��ه،  اإىل 
يحاول  اأن  دون  ال��ب�����س��ري��ة  واإىل 
ت�����س��ل��ي��ط الأ�������س������واء الإع���الم���ي���ة 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س ال��������وزراء، 
رئي�س  ال���رئ���ا����س���ة،  �����س����وؤون  وزي�����ر 
الوطني- الأر�سيف  اإدارة  جمل�س 
اإح��ي��اًء ل��ل��ذك��رى ال��ع��ا���س��رة لرحيل 
باإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  الحت���اد  موؤ�س�س 
اهلل ال�����س��ي��خ زاي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل 
للعمل  زاي��د  بيوم  واحتفاء  نهيان، 
وبهذه   . الإم������ارات������ي  الإن���������س����اين 
عبد  الدكتور  �سعادة  ق��ال  املنا�سبة 
الأر�سيف  ع��ام  م��دي��ر  ال��ري�����س  اهلل 
املعر�س:  اف��ت��ت��اح  ل����دى  ال��وط��ن��ي 
من  ال��وط��ن��ي  الأر���س��ي��ف  ي�ستهدف 
معر�سه الذي يقيمه احتفاء بيوم 
الإماراتي،  الإن�ساين  للعمل  زاي��د 

يعّم  التي  القيادة  حلكمة  الأم��ث��ل 
في�س  ومي��ت��د  مواطنيها،  خ��ره��ا 
املحتاجني  اإىل  الإن�ساين  عطائها 
من �سعوب العامل بغ�ّس النظر عن 
اأعراقهم ودياناتهم، وقد غر�س يف 
نفو�س اأبناء وطنه حّب عمل اخلر 
يف جميع ميادين العمل الإن�ساين. 
)زايد  معر�س  اأن  بالذكر  اجلدير 
افتتحه  ال�����ذي  اأم������ة(  ب��ن��ى  رج����ل 
ح���م���دان م�سلم  ال���دك���ت���ور  ���س��ع��ادة 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  امل���زروع���ي 
ل��ل�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة والأوق�����اف، 
العزيز  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور  و����س���ع���ادة 
التطوير  م�������س���ت�������س���ار  ال���ري�������س���ي 
الوطني،  الأر����س���ي���ف  يف  الإداري 

•• ال�صارقة-الفجر:

احلكومي  الت�سال  وح��دة  اأطلقت 
الإعالمي  ال�سارقة  مل��رك��ز  التابعة 
ي��وم اأم�����س ع��دة اأدل���ة مرجعية تعد 
منها  ت�ستفيد  ن��وع��ه��ا،  م��ن  الأوىل 
كافة املوؤ�س�سات واجلهات احلكومية 
على  وت�ستمل  ال�����س��ارق��ة  اإم�����ارة  يف 
حم��ت��وى م��ت��ك��ام��ل مل��ن��ظ��وم��ة عمل 
وعلى  والإع�����الم  الت�����س��ال  اإدارات 
ت�����س��اه��م يف دعم  م��ع��ل��وم��ات ق��ي��م��ة 
اآل��ي��ات وب��رام��ج الرت��ق��اء بالت�سال 

احلكومي يف الإمارة.
الإفطار  م���اأدب���ة  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
ن��ظ��م��ه��ا مركز  ال���ت���ي  ال���رم�������س���اين 
اأم�س  ي�����وم  الإع�����الم�����ي  ال�������س���ارق���ة 
�سلطان  ال�����س��ي��خ  ب��ح�����س��ور  الول 
مركز  رئي�س  القا�سمي  اأح��م��د  ب��ن 
اأ�سامة  ال�سارقة الإعالمي، و�سعادة 
وم�سوؤويل  امل���رك���ز  م���دي���ر  ���س��م��رة 
الدوائر احلكومية واإدارات الإعالم 
ال�سارقة  اإم���������ارة  يف  والت���������س����ال 
وممثلي و�سائل الإعالم املختلفة يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
الرم�ساين  الإفطار  ماأدبة  وح�سر 
كل من �سعادة اللواء حميد الهديدي 
و�سعادة  ال�سارقة،  �سرطة  عام  قائد 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د عمر امل��دف��ع مدير 
لالإعالم،  ال�����س��ارق��ة  م��وؤ���س�����س��ة  ع���ام 
و�سعادة �سعود �سامل املزروعي مدير 

فاإنه  الرتقاء بالت�سال احلكومي، 
املتخ�س�سة  الأدل���ة  ه��ذه  اإع���داد  مت 
الت�سال  ق�سايا  بكل  تتعلق  ال��ت��ي 
احل����ك����وم����ي وت������وف������ر امل���ع���ل���وم���ات 
القطاع،  هذا  يف  للعاملني  الالزمة 
الت�ساوؤلت  الكثر من  وجتيب عن 
واملوا�سيع العالقة يف حال الطوارئ 
تاأثراتها  م���ن  ل��ل��ح��د  والأزم��������ات 

ال�سلبية .
ب���ن اأحمد  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ  واأك�����د 
ال���ق���ا����س���م���ي اأه���م���ي���ة ه�����ذه الأدل�������ة 
اأق�سام  يف  املهام  كافة  تغطي  كونها 
مبختلف  والإع������������الم  الت���������س����ال 
اأنه  اإىل  لف��ت��اً  احلكومية  ال��دوائ��ر 
مت اإع��داد ه��ذه الأدل��ة وف��ق معاير 
و�سوًل  ر�سينة  واأه�����داف  حمكمة 
اإىل تر�سيخ فكر متطور مبني على 

اأف�سل الأ�س�س العلمية.
وق���ال ���س��ع��ادة اأ���س��ام��ة ���س��م��رة مدير 
م��رك��ز ال�����س��ارق��ة الإع��الم��ي اأن���ه مت 
اإع����داد الأدل����ة الإر���س��ادي��ة بطريقة 
م�سطلحات  ف��ه��م  ت��ت��ي��ح  م��ب�����س��ط��ة 
قبل  من  ب�سهولة  الت�سال  واأدوات 
موظفي اإدارات الت�سال يف خمتلف 

اجلهات احلكومية بالإمارة. 
واأك����������د م����دي����ر م����رك����ز ال�������س���ارق���ة 
امل����ب����ادئ  ت��ط��ب��ي��ق  اأن  الإع������الم������ي 
العملية  واخل���ط���وات  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة 
يف  ت�ساعد  الأدل����ة  تت�سمنها  ال��ت��ي 
الت�سال  اأن�سطة  بفاعلية  الرتقاء 

اإدارات  يف  ج���دي���داً  م��وظ��ف��اً   50
مبختلف  احل����ك����وم����ي  الت���������س����ال 
ال�����دوائ�����ر وامل���وؤ����س�������س���ات واجل���ه���ات 
ال�سارقة  اإم���������ارة  يف  احل���ك���وم���ي���ة 
ف���ور الن��ت��ه��اء م��ن م�����س��روع الدعم 
احلكومي الذي و�سل اإىل مرحلته 
لتوجيهات  تنفيذاً  وذل��ك  الأخ��رة، 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد 

املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة.
ول��ف��ت ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن اأحمد 
الدعم  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  ال��ق��ا���س��م��ي 
احل���ك���وم���ي ال�������ذي ت���ن���ف���ذه وح����دة 
الت�������������س������ال احل�����ك�����وم�����ي مب���رك���ز 
تق�سيمه  مت  الإع���الم���ي  ال�����س��ارق��ة 
النتهاء  ومت  م��راح��ل  ث���الث  ع��ل��ى 
مبرحلته  الآن  وه��و  مرحلتني  من 
الأخ����رة وي�����س��ت��ه��دف ال��ع��ام��ل��ني يف 
الدوائر  مبختلف  الت�سال  اإدارات 
اإم�������ارة  واجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة يف 

ال�سارقة.
ب���ن اأحمد  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ  واأك�����د 
ال�سارقة  م��رك��ز  ال���ت���زام  ال��ق��ا���س��م��ي 
الإعالمي بدعم منظومة الت�سال 
على  والعمل  الإم���ارة  يف  احلكومي 
ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل واإع����داد املوظفني 
�سيتم  ال���ذي���ن  اجل�����دد  اخل��م�����س��ني 
الت�سال  اأق�سام  مبختلف  تعيينهم 
ل�ستخدام  ال�������س���ارق���ة  ب���ح���ك���وم���ة 
العاملية يف جمال  املمار�سات  اأف�سل 

احلمرية،  يف  احل��ري��ة  املنطقة  ع��ام 
مدير  املدفع  حممد  �سيف  و�سعادة 
عام مركز اك�سبو ال�سارقة، و�سعادة 
مركز  مدير  حممود  �سامل  �سالح 
ال�������س���ارق���ة ل���ل���وث���ائ���ق وال���ب���ح���وث، 
جر�س  ب��ن  ح��م��دان  حممد  و�سعادة 
م���دي���ر ع����ام امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة يف 
ال�سيباين  خليفة  و�سعادة  ال�سارقة، 
العميد  و�سعادة  وق��اي��ة،  ع��ام  مدير 
عبداهلل حممد الدخان نائب قائد 
عام �سرطة ال�سارقة، و�سعادة ه�سام 

املظلوم مدير اإدارة الفنون.
الرم�سانية  الأم�����س��ي��ة  خ���الل  ومت 
مرجعيني  دل���ي���ل���ني  اأول  ت����وزي����ع 
الت�سال  حول  اإر�سادي  دليل  وهما 
ودليل  ال���س��رتات��ي��ج��ي  احل��ك��وم��ي 
خالل  الت�سال  اإدارة  بعنوان  اآخ��ر 
ت��وزي��ع عدد  الأزم�����ات ليتم لح��ق��اً 
م���ن الأدل������ة الإر�����س����ادي����ة الأخ�����رى 
املوا�سيع  ك��اف��ة  فيها  تكتمل  ال��ت��ي 
باآلية  ت��ت��ع��ل��ق  ال���ت���ي  وال��ت��ف��ا���س��ي��ل 
يف  احلكومي  الت�سال  اإدارات  عمل 

الإمارة.
ب���ن اأحمد  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ  وق�����ال 
ال�سديد  حلر�سنا  ن��ظ��راً  القا�سمي 
املتميز  الأداء  ا���س��ت��م��راري��ة  ع��ل��ى 
لإدارات  م��رج��ع��ي��ة  م�����ادة  وت���وف���ر 
اإم�������ارة  الت���������س����ال احل����ك����وم����ي يف 
وتكون  بالدميومة  تت�سم  ال�سارقة، 
م��ك��م��ل��ة ل���رباجم���ن���ا ال���ه���ادف���ة اإىل 

وحتتوي  ال�����س��ارق��ة،  يف  احل��ك��وم��ي 
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن ق��وائ��م املراجعة 
لت�سهيل  ال���وا����س���ح���ة  واخل����ط����وات 
عملية ا�ستعرا�س ومراجعة وتقييم 

اأدوات الت�سال املختلفة. 
ول����ف����ت م����دي����ر م����رك����ز ال�������س���ارق���ة 
املرجعية  الأدل��ة  اأن  اإىل  الإع��الم��ي 
التاأثرات  م���ن  احل���د  اإىل  ت��ه��دف 
اأزمة  اأو  ال�سلبية لأي ظرف ط��ارئ 
وحدة  ج��اه��زي��ة  ���س��م��ان  واإىل  م���ا، 
تنفيذ  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي  الت�������س���ال 
ال�سرتاتيجي  الت�������س���ال  خ��ط��ط 

اخلا�سة بها بكفاءة وفعالية. 
الأدلة  ه��ذه  اأن  �سمرة  اأ�سامة  وب��ني 
وح���دة  دور  ت�����س��ت��ع��ر���س  امل��رج��ع��ي��ة 
ملركز  التابعة  احل��ك��وم��ي  الت�����س��ال 
والأدوات  الإع�����الم�����ي،  ال�������س���ارق���ة 
موظفي  دع��م  بهدف  طورتها  التي 
خمتلف  يف  احل���ك���وم���ي  الت�������س���ال 
وم�ساعدتهم  احلكومية  املوؤ�س�سات 
بهم  املنوطة  ب����الأدوار  القيام  على 
على اأكمل وجه. كما تو�سح العالقة 
الت�سال  واإدارات  ال����وح����دة  ب���ني 
اأو �سوء  اأي لب�س  احلكومي لتجنب 
فهم حول الدور الرئي�سي واملركزي 

للوحدة على م�ستوى الإمارة. 

تدريب وتاأهيل
ب���ن اأحمد  اأع���ل���ن ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان 
القا�سمي عن البدء مبرحلة تعيني 

الإن�سان  تكرمي  م�ستهدفا  عليها، 
والرتقاء مب�ستواه املعي�سي، وتعّزز 

املعرو�سة معلومات دقيقة  ال�سور 
زايد،  الإن�ساين يف فكر  العمل  عن 

الوطني جهداً  الأر�سيف  وقد بذل 
كبراً يف جمعها وتوثيقها.

الت���������س����ال احل���ك���وم���ي والرت����ق����اء 
ال�سارقة  اإم�����ارة  يف  ال��ع��م��ل  ب��اآل��ي��ات 
مب��ا ف��ي��ه خ��دم��ة ال�����س��ارق��ة و�سوًل 
اإىل اإيجاد منظومة متميزة يف فكر 
م�ستوى  على  احل��ك��وم��ي  الت�����س��ال 

املنطقة.
وق��������ال رئ���ي�������س م����رك����ز ال�������س���ارق���ة 
الإعالمي اإننا ومنذ اإطالق م�سروع 
تنفيذ  نعمل على  الدعم احلكومي 
عالية  ك��ف��اءة  ذات  تدريبية  ب��رام��ج 
احلكومية،  ال����ك����ف����اءات  ل��ت��ط��وي��ر 
التطورات  حم����اك����اة  ����س���اأن���ه���ا  م����ن 
والرتقاء  القطاع  ه��ذا  يف  العاملية 
اأف�سل  باعتماد  الوظيفي،  بالعمل 
بهدف  احلديثة  العاملية  املمار�سات 
تبنيها وتطبيقها على اأر�س الواقع 
يف  ر�سينة  قاعدة  بناء  اإىل  و�سوًل 
الت�����س��ال احل��ك��وم��ي ���س��م��ن اإم����ارة 
ال�سارقة وال�ستفادة من خمرجاتها 
الإم����ارات  اأن��ح��اء دول���ة  يف خمتلف 

العربية املتحدة.
ال�سارقة  م���رك���ز  اأط���ل���ق  وق����د  ه����ذا 

اأحد   2013 العام  منذ  الإعالمي 
م�ستوى  على  تدريبية  برامج  اأكرب 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
قطاع  يف  ل���ل���ع���ام���ل���ني  امل���خ�������س�������س 
الت�����س��ال احل��ك��وم��ي م���ن خمتلف 
احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال����دوائ����ر 
بهدف  ال�سارقة،  حلكومة  التابعة 
ت��ط��وي��ر اآل���ي���ات ال��ع��م��ل والرت���ق���اء 
يف  احل��ك��وم��ي  الت�����س��ال  مبنظومة 

الإمارة.

ات�سال حكومي
الرم�سانية  الأم�����س��ي��ة  خ����الل  مت 
الت�سال  وح����دة  دور  ا���س��ت��ع��را���س 
ال�������س���ارق���ة  م����رك����ز  احل����ك����وم����ي يف 
واهدافها  وب��راجم��ه��ا  الإع���الم���ي، 
اإم�����ارة  روؤى  ب���ل���ورة  اىل  ال���رام���ي���ة 
التنمية  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و  ال�������س���ارق���ة 
امل�����س��ت��دام��ة، ون��ح��و م��واك��ب��ة جممل 
املتالحقة  والإجن�����ازات  ال��ت��ط��ورات 
ال�سارقة  اإم���������ارة  حت��ق��ق��ه��ا  ال���ت���ي 

واأوجدت لها مكانتها العاملية.

اأحمد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  وت��ط��رق 
وحدة  مبادرات  اأب��رز  اإىل  القا�سمي 
بناء  ن���ح���و  احل���ك���وم���ي  الت���������س����ال 
ا�سرتاتيجي  ات�������س���ال  م��ن��ظ��وم��ة 
لإمارة ال�سارقة �سمن فكر واأهداف 
اأول  اإطالق  وخطاب موحد، ومنها 
�سبكة فاعلة لالت�سال احلكومي يف 
الإم��ارة، واإط��الق اأجندة الفعاليات 
احل��ك��وم��ي��ة وت��ن��ف��ي��ذ ال���ع���دي���د من 
اخل��ط��ط الإع��الم��ي��ة ن��ح��و ت���دارك 
الأزم������ات و���س��ن��اع��ة ات�����س��ال هادف 
ال�سارقة  مركز  رئي�س  وق��ال  وبناء. 
ا���س��ت��ط��ع��ن��ا بدعم  ل��ق��د  الإع����الم����ي 
اإمارة  يف  احلكومية  ال��دوائ��ر  كافة 
���س��ي��ا���س��ة موحدة  ر����س���م  ال�������س���ارق���ة 
لالت�سال احلكومي، وو�سع العديد 
تعزز  التي  امل�سرتكة  الأه���داف  من 
احل�سور اليجابي لإمارة ال�سارقة 
حملياَ وعربياً ودولياً واملبادرة على 
لتكون  تنفيذها بجدية  الفور نحو 
ال��ق��دوة يف العمل  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة 

والأداء.

•• اأبوظبي-الفجر:

�سلطان  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
اآل نهيان ، ممثل �ساحب  بن زاي��د 
رئي�س   ، ال����دول����ة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و 
اأختتمت   ، الإم������ارات  ت����راث  ن����ادي 
ال�سمحة  مهرجان  فعاليات  اأم�����س 
ال��رم�����س��اين ال���ث���اين ال����ذي نظمه 
التابع  ل��ل�����س��ب��اب  ال�����س��م��ح��ة  م��رك��ز 
لإدارة الأن�سطة بالنادي يف الفرتة 
م���ا ب���ني 1-17 ي��ول��ي��و اجل�����اري ، 
وت�سمن دوري لكرة القدم مب�ساركة 
144 لعبا ، مثلوا 12 فريقا من 
ال�سمحة  مبركز  املحيطة  املناطق 
 25 مب�ساركة   ، اليولة  وبطولة   ،
ال�سعبية  الألعاب  وبطولة   ، طالبا 
فرق  اأرب��ع  مثلوا   ،  32 ، مب�ساركة 
ال�سهامة   ، ال�سمحة   : هي  �سبابية 
، ال�سليلة ، الرحبة ، بالإ�سافة اإىل 
وم�سابقات  وفنية  ثقافية  ن�ساطات 
. ح�����س��ر حفل  م��ت��ن��وع��ة  ت���راث���ي���ة 
الأن�سطة  ق�����س��م  رئ���ي�������س  اخل����ت����ام 
ال�سبابية اأحمد احلو�سني ، ومدير 
اإبراهيم  اأح���م���د  ال�����س��م��ح��ة  م��رك��ز 
احلمادي ، وحممد حامت املحرمي 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  عن  مندوبا 
، و���س��ي��ف حم��م��د امل���زروع���ي ممثال 
عن بلدية ال�سهامة ، ع�سو اللجنة 
امل��ن��ظ��م��ة اأح���م���د خ����ادم ال��رم��ي��ث��ي ، 
وج��ا���س��م اإب��راه��ي��م احل��م��ادي ع�سو 
الرعاية  وقدمت   ، املنظمة  اللجنة 
�سركة  ل���ل���م���ه���رج���ان  ال�������س���ام���ل���ة 

الإم�����ارات ل��الأمل��ن��ي��وم ، و���س��ارك��ت يف 
املجتمعية  ال�����س��رط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
خدمات  واإدارة   ، الرحبة  مبدينة 

املجتمع ببلدية مدينة اأبوظبي . 
اخلتامي  ال��ي��وم  ن�ساطات  ا�ستهلت 
النهائية  ال��ت�����س��ف��ي��ات  ب��ان��ط��الق   ،
ل����دوري ك���رة ال��ق��دم واأ����س���رف على 
حت��ك��ي��م امل�����ب�����اراة ك����ل م����ن حممد 
فيما   ، العبيديل  وخ��ال��د   ، ���س��الح 
تكونت اللجنة الفنية امل�سرفة على 
ال��دوري كل من : �سامل الكلباين ، 
علي  اللجنة  مقرر   ، �سجاع  نا�سر 
باملراكز  ال��ف��ائ��زون  وك���رم   . ج���ودة 
الثالثة الأوىل ، حيث اإنتزع فريق 
وحل   ، ال��دوري  بطولة  فانت�ستيك 
ثالثا  وج��اء  الظبياين  فريق  ثانيا 

فريق الّنه�سة . 
ببطولة  الفائزين  ت��ك��رمي  مت  كما 
اليولة ، حيث ت�سدر البطولة ونال 
ال�سباب ح�سن  فئة  الأول يف  املركز 
ثانيا  ، وح���ل  ال�����س��احل��ي  ع��ب��د اهلل 
�سيف مبارك الرميثي ، ونال املركز 
ويف   ، ال��ب��ادي  النمر  �سيف  ال��ث��ال��ث 
الأول  املركز  ح�سد  النا�سئني  فئة 
، والثاين  ال��ه��اليل  ع��و���س  ن��ا���س��ر 
والثالث   ، الهاليل  عو�س  �سلطان 

م�ساعد عو�س الهاليل . 
ا�ستمل  �سبابية  احتفالية  وو���س��ط 
تكرمي  ع���ل���ى  اخل����ت����ام����ي  احل����ف����ل 
الفائزين ببطولة الألعاب ال�سعبية 
، ونال املركز الأول فريق ال�سهامة 
، والثالث  ال�سليلة  ، والثاين فريق 

، وث��راء وق��وة املناف�سات ، ما يوؤكد 
على دور مركز ال�سمحة يف تقدمي 
على  املهرجانات  واإدارة   ، امل��ب��ادرات 
واأهداف  ر�سالة  �سمن  وج��ه  اأكمل 
ثقافة  تعزيز  اإىل  الرامية  ال��ن��ادي 
ال������رتاث ، وت��ع��ل��م جت���رب���ة الآب�����اء 

والأجداد . 
اأكد حممد حامت  من ناحية ثانية 
خدمات  اإدارة  م����ن   ، امل���ح���رم���ي 
ابوظبي  ب��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  امل��ج��ت��م��ع 
هذا  يف  البلدية  م�ساركة  اأهمية   ،
مبا   ، املتميز  ال��رم�����س��اين  احل���دث 
ال�سمحة  م��ن��ط��ق��ة  اأب����ن����اء  ي���خ���دم 
�سمن  ي����اأت����ي  ذل�����ك  اأن  م�������س���را   ،
امل�����س��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب��دع��م كل 

ن�ساط يخدم جمتمع الإمارات . 
املزروعي  حم��م��د  �سيف  اأ���س��ار  ك��م��ا 
ال��ت��ن�����س��ي��ق ، ممثل  ق�����س��م  رئ��ي�����س   ،
ع��ن ب��ل��دي��ة ال�����س��ه��ام��ة ع��ل��ى اأهمية 
اإ�سرتاتيجيني  ���س��رك��اء  ن��ك��ون  اأن 
لل�سهامة  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ن��اط��ق  ل��ك��اف��ة 
اإعتدنا  ح��ي��ث   ، ال�سمحة  وم��ن��ه��ا   ،
ت���ق���دمي ك���اف���ة اوج�����ه الدعم  ع��ل��ى 
بن�ساطاته  الطموح  املهرجان  لهذا 
والرتاثية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وب���راجم���ه 
وال�سعبية ، وقال : نقدم للهرجان 
ال��ع��ام��ة لإجناحه  ك��اف��ة اخل��دم��ات 
اإختتم   . املن�سود  ت��ط��وره  وحتقيق 
على  بالتاأكيد  ت�سريحه  امل��زروع��ي 
للمهرجان  الدعم  تقدمي  توا�سل 
وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه ، م��ت��م��ن��ني لهم 
املزيد من النجاح وحتقيق التطوير 

املن�سود يف تنوع الربامج مبا يحقق 
كل ه��ادف وجميل لأه��ايل منطقة 

ال�سمحة .

احلمادي : جنح املهرجان بامتياز 
وق���ال اأح��م��د اإب��راه��ي��م احل��م��ادي ، 
جنح  لقد   ، ال�سمحة  مركز  مدير 
اأهدافه  وح��ق��ق  بامتياز  امل��ه��رج��ان 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ح��ج��م امل�������س���ارك���ة ، 
وح�����س��ور ع����دد ك��ب��ر م���ن اأول���ي���اء 
والعائالت  امل�ساركني  الطلبة  اأمور 
، وعلى م�ستوى الإع��داد والتنظيم 
وت��ن��وع ال���ربام���ج وال��ن�����س��اط��ات مبا 
 ، امل�����س��ارك��ني  ه���واي���ات  م��ع  ين�سجم 
و�سف   . ال��ك��رمي  ال�سهر  وف�سائل 
بالتجمع  امل����ه����رج����ان  احل�����م�����ادي 
ال�����س��ب��اب��ي ال����رتاث����ي ال���ف���ري���د من 
ال�سباب  نخبة  يجمع  كونه   ، نوعه 
والأه��������ايل ع��ل��ى امل������ودة وامل���ح���ب���ة ، 
ممتعة  مفيدة  ن�ساطات  وممار�سة 
املدر�سية  العطلة  خ���الل  وه��ادف��ة 
املهرجان  ل��ت��وا���س��ل  ي��ح��ّف��زن��ا  م��ا   ،
مبا  تطويره  على  والعمل  ع��ام  كل 
يتنا�سب واأه��داف ور�سالة النادي . 
ووجه احلمادي يف ختام ت�سريحه 
الإمارات  ل�سركة  والتقدير  ال�سكر 
دعمها  ع���ل���ى  ال����راع����ي����ة  لأمل����ن����ي����وم 
وكذلك   ، ل��ل��م��ه��رج��ان  ال�������س���ام���ل 
يف  وم�ساهمتها  امل�ساركة  للجهات 

اإجناح احلدث .
واأو����س���ح اأح���م���د خ����ادم ال��رم��ي��ث��ي ، 
اأن املهرجان  ع�سو اللجنة املنظمة 

جن��ح يف اإح��ي��اء دور ال��ت��وا���س��ل بني 
اأهايل املنطقة ، يف اأجواء روحانية 
رم�سانية تتخللها فعاليات تراثية 
وريا�سية و�سعبية ، اأ�ساف الرميثي 
ووجهة  من�سة  اأ�سبح  املهرجان  اأن 
 ، ال�سباب  للقاء  �سنوية  رم�سانية 
 ، ���س��ري��ف بينهم  ت��ن��اف�����س  وحت��ق��ي��ق 
مبا يوؤكد على دور مركز ال�سمحة 
يف بناء �سخ�سيات �سبابية واعدة يف 

حجم امل�سوؤولية امللقاة عليهم .
ال�ساحلي  اهلل  عبد  ح�سن  واأع���رب 
بطولة  يف  الأول  ب��امل��رك��ز  ال��ف��ائ��ز   ،
اليولة عن �سعادته بالفوز واجلائز ، 
وو�سف املهرجان بالتميز والهتمام 
والهوية  ال����رتاث  ث��ق��اف��ة  برت�سيخ 
لأهايل  ف���وزي  واأه����دي   ، الوطنية 
حل�سورهم  مّني  تقديرا  ال�سمحة 
ودعمهم  وت�سجيعهم  وم�ساركتهم 

لن�ساطات مركز ال�سمحة . 
اأحمد  حم��م��د  ال���ط���ال���ب  وو����س���ف 
احل����م����ادي ، م����ن ف���ري���ق الأل����ع����اب 

بالنوعي  امل���ه���رج���ان   ، ال�����س��ع��ب��ي��ة 
الروحانية  وب���الأج���واء   ، وامل��ت��م��ي��ز 
ال���رم�������س���ان���ي���ة اجل��م��ي��ل��ة ، ووج����ه 
احل���م���ادي ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اإىل 
اآل  زاي���د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو 
نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س 
الدولة رئي�س نادي تراث المارات 
على رعايته للمهرجان وتوجيهاته 
ال�سديدة بدعم امل�ساركني وتطوير 

ن�ساطهم على كافة امل�ستويات .
اأما الطالب نا�سر عو�س الهاليل 
 ، اليولة  فريق  من   ، عاما   12 –
بامل�ساركة  �سعادته  عن  اأع��رب  فقد 
يف املناف�سات ، حيث اأظهر احل�سور 
ال�سعبي  الفن  بهذا  لفتا  اهتماما 
الأ�سيل ، موؤكدا اأنه يع�سق اليولة ، 
بكل تفا�سيلها ، كفن جماعي ميتاز 
بالر�ساقة واحلركة وقوة التعبر ، 
وقدم ال�سكر لإدارة مركز ال�سمحة 
على كافة الت�سهيالت التي قدمت 

لفريق اليولة .

احمد  ال���ط���ف���ل حم���م���د  و������س�����ارك 
مناف�سات  ، يف  ���س��ن��وات   6 امل��ه��ري 
�سيوا�سل  ان����ه  م����وؤك����دا   ، ال���ي���ول���ة 
ال��ت��دري��ب يف ه���ذا ال��ف��ن اجل��م��ي��ل ، 
حتى الحرتاف ومتثيل الدولة يف 

كافة املحافل ال�سعبية .
ال��الع��ب حممد عبد اهلل  واإخ��ت��ت��م 
الظبياين يف  الفريق  الكثري من 
دوري كرة القدم ، حديثه بالإ�سادة 
ب��ح�����س��ن ال��ت��ن��ظ��ي��م وال���ت���ح���ك���ي���م ، 
ك��ان��ت ق��وي��ة ، ومل  امل��ن��اف�����س��ات  واأن 
ن��ف��ك��ر مب�����س��ال��ة ال���ف���وز واجل���وائ���ز 
الفعاليات  باإجناح  اهتمامنا  بقدر 
امل����ه����رج����ان وم���ن  ال���ري���ا����س���ي���ة يف 
ن��اح��ي��ة اأخ����رى ع���رّب ال��الع��ب عبد 
فريق  م����ن  ال���ي���زي���دي  ����س���امل  اهلل 
الأول  ب��امل��رك��ز  ال��ف��ائ��ز  فانت�ستيك 
�سعادته  ،ع��ن  ال��ق��دم  ك��رة  دوري  يف 
بفوز فريقه نظرا للجهد اجلماعي 
ركزت  ال��ت��ي  اللعب  وا�سرتاتيجية 

على قوة الو�سط . 

فريق ال�سمحة . 
الفائزين  تتويج  حفل  ختام  عقب 
ق�سم  رئي�س  احلو�سني  اأح��م��د  ق��ال 
تراث  ن��ادي  يف  ال�سبابية  الأن�سطة 
املهم  ه���ذا احل���دث  اأن   : الإم�����ارات 
ميتاز   ، ���س��ن��وي��ا  ت��ق��ل��ي��دا  اأ����س���ب���ح 
حيث   ، اجل��غ��راف��ي��ة  بخ�سو�سيته 
وما   ، ال�سمحة  يقام يف مدينة  اأن��ه 
اأ���س��ه��م يف حجم  ب��ه��ا ، م���ا  ي��ح��ي��ط 
الفعاليات  يف   ، ك���ب���رة  م�����س��ارك��ة 
الهادفة  والن�ساطات   ، واملناف�سات 
، وك��������ان لف����ت����ا ذل�������ك احل�������س���ور 
اجلماهري من قبل اأولياء الأمور 
اإىل  ، وه���ذا م��ا يعيدنا  وال��ع��ائ��الت 
طبيعة احلي القدمي ) الفريج ( يف 
التكاتف  حيث   ، الإم���ارات  جمتمع 
واملحبة وم���وؤازرة كل ما هو جميل 
ك��ان لفتا يف  اأ���س��اف احلو�سني :   ،
البطولت  تنّوع  املهرجان  برنامج 

•• اأبوظبي-وام:

ا���س��ت��ن��ك��ر م���ع���ايل اح���م���د ب���ن حم��م��د اجل�������روان رئي�س 
ال�سرائيلية  اجل���رائ���م  ام�����س  ب�����س��دة  ال��ع��رب��ي  ال���ربمل���ان 
التي  الفل�سطيني وبالخ�س تلك  ال�سعب  الخرة �سد 
ت�ستهدف الطفال الفل�سطينيني يف قطاع غزة واخرها 
غزة  �ساطيء  على  اطفال  اربعة  بحياة  اودت  التي  تلك 
وثالثة اطفال اخرين اثناء لعبهم فوق �سطح منزلهم. 
املطبق  ال��دويل  ال�سمت  له  بيان  يف  معاليه  وا�ستهجن 
على مثل هذه اجلرائم املتوح�سة �سد كل ما هو ان�ساين 
واخالقي. وت�ساءل معاليه م�ستغربا..اين هي منظمات 

الطفل عن ما يحدث  الدولية وحقوق  الن�سان  حقوق 
يف غزة ؟.. وقال هل ع�سبت اعينهم عن املجازر اليومية 
التي  والطفال  الفل�سطينيني  املدنيني  �سد  ل�سرائيل 

حتميهم كافة القوانني والت�سريعات الدولية. 
ودع����ا م��ع��ايل اح��م��د اجل�����روان جم����ددا جم��ل�����س المن 
ال���دويل للقيام ب���دوره وال��ت��دخ��ل ال��ع��اج��ل ل��وق��ف هذه 
كما  بالب�سعة..  و�سفها  ال��ت��ي  ا���س��رائ��ي��ل  وردع  امل��ج��ازر 
وحقوق  ال��دويل  املجتمع  موؤ�س�سات  جلميع  دعوته  كرر 
يف  م�سوؤولياتهم  لتحمل  ال��ع��امل  يف  وال��ط��ف��ل  الن�����س��ان 
الكيل  ع��ن  وال��ت��وق��ف  م��ب��اديء منظماتهم  ع��ن  ال��دف��اع 

مبكيالني وادانة وردع �سيا�سات ا�سرائيل دوليا.

مركز �سرطة الرا�سدية يف دبي يدعم حملة �سقيا الإماراتاجلروان ي�ستنكر ب�سدة اجلرائم الإ�سرائيلية �سد ال�سعب الفل�سطيني
•• دبي-وام:

نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  الم��ارات  �سقيا  حلملة  ا�ستجابة 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل لتوفر مياه ال�سرب ال�ساحلة خلم�سة ماليني 
�سخ�س يف البلدان التي تعاين من نق�س املياه .. �سلم العقيد خالد حممد احمد ال�سهول مدير مركز 
�سرطة الرا�سدية بدبي اىل را�سد خمي�س من هيئة الهالل الحمر مبلغا من املال تربع به مكتب املركز 
اآل مكتوم من  للمبادرة. وقال العقيد خالد ال�سهول ان مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
املبادرات املتميزة التي تعزز القيم الإن�سانية التي عودنا عليها �سموه يف هذا ال�سهر الف�سيل وتوؤكد على 
اأهمية مد يد العون للمحتاجني يف ظل هذه الظروف ال�سعبة التي تعانيها ال�سعوب وخا�سة ان م�سكلة 
ندرة مياه ال�سرب ازدادت يف العديد من دول العامل خالل العقود الأخرة الأمر الذي يهدد حياة ماليني 
الب�سر. واأكد ان ا�ستجابة �سرطة دبي تنطلق من حر�سها على تعزيز مفهوم امل�سوؤولية املجتمعية من 

خالل ما تغر�سه من قيم العطاء والت�سامن والتكافل بني موظفيها واملتعاملني معها. 
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العدد  11155 بتاريخ   2014/7/19     
    يف الدعوى رقم 2014/53 جتاري كلي

املدعى عليه: �سعيد حممد �سامل الناعور النقبي
تنفيذا لقرار عدالة حمكمة خورفكان البتدائية الحتادية يف الدعوى 2014/53 
جتاري كلي املقامة �سدكم من املدعي/م�سرف ابوظبي ال�سالمي فقد مت ندبنا 
اليها وعليه فقد مت حتديد الثالثاء املوافق  امل�سار  خبرا م�سرفيا يف الدعوى 
2014/7/22 ال�ساعة 12.00 ظهرا موعدا لجتماع اخلربة يف مقر مكتبنا جينوم 
لال�ست�سارات - دبي- فندق جي دبليو ماريوت - مبنى املكاتب )اأ( الطابق الثاين 
ميثلكم   من  او  احل�سور  راج��ني   2527779 فاك�س   2526668 رق��م   هاتف   )201(
املوؤيدة  امل�ستندات  كافة  �سورةعن  معكم  م�سطحبني  امل��ح��دد  امل��وع��د  يف  قانونا 

لدفوعكم.
عبداحلميد زيتون

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة

العدد  11155 بتاريخ   2014/7/19     
    يف الدعوى رقم 2013/927 مدين- كلي- جتاري
 حمكمة ال�سارقة البتدائية املدنية التجارية

ال�سيدة/نوال نايل �سامل حممد )جمهول حمل القامة( مبا ان املدعى: بنك  اىل املدعى عليه: 
عليكم  اق��ام  قد  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  الوطنية  املجموعة  بوكالة:  الوطني  الحت��اد 
الدعوى الق�سائية رقم 2014/927 مدين كلي جتاري- ال�سارقة فانتم مكلفون او وكيلكم القانوين 
اخلمي�س  ي��وم  الوىل  اخل��ربة  املحكمة جلل�سة  عدالة  املكلف من  امل�سريف  ام��ام اخلبر  باحل�سور 
املوافق 24 من يوليو 2014 ال�ساعة الثانية ظهرا مبكتب اخلبر دار البيان للح�سابات  وال�ست�سارات 
دبي ديرة �سارع بور�سعيد خلف مركز دبي للطران دناتا بجوار �سوبرماركت هابي لند بناية 16 
 -  04-3366910 فاك�س:  ه���ات���ف04-3366173  ال�سيارات  لتاجر  روك�س  البناية  حتت   101 مكتب 
منا�سبا  وماترونه  لدفوعكم  املوؤيدة  امل�ستندات  كافة  عن  ن�سخة  معكم  2511318-04م�سطحبني 
لتي�سر اعمال اخلربة ومتكني اخلبر من اداء مهمته وبيان وجه احلق يف الدعوى ويف حال عدم 

احل�سور �سيتم الجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�سئولية.

اخلبري امل�سريف الدكتور: حممدالفقي/هاتف: 050-6521992 

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة

العدد  11155 بتاريخ   2014/7/19     
    يف الدعوى رقم 2014/615 مدين- جزئي- جتاري

 حمكمة العني البتدائية املدنية التجارية
اىل املدعى عليه: ال�سيد: �سهيد ا�سماعيل حممد ا�سماعيل )جمهول حمل القامة( مبا ان املدعي: 
بنك ام القيوين الوطني بوكالة: مكتب بن عمر وريد للمحاماة وال�ست�سارات القانونية قد اقام 
عليكم الدعوى الق�سائية رقم 2014/615 مدين  جزئي جتاري- العني فانتم مكلفون او وكيلكم/

القانوين باحل�سور امام اخلبر امل�سريف املكلف من عدالة املحكمة جلل�سة اخلربة الوىل يف يوم 
اخلمي�س املوافق 2014/7/24 الواحدة ظهرا مبكتبنا دار البيان للح�سابات وال�ست�سارات دبي ديرة- 
 16 بناية  نيو هابي لن��د   �سوبر ماركت  بجوار  دناتا  للطران  دبي  - خلف مركز  بور�سعيد  �سارع 
مكتب 101 فوق روك�س لتاجر ال�سيارات هاتف 6210103-04 فاك�س: 6210131-02 او- 2511318-
04م�سطحبني معكم ن�سخة عن كافة امل�ستندات املوؤيدة لدفوعكم وماترونه منا�سبا لتي�سر اعمال 
اخلربة ومتكني اخلبر من اداء مهمته وبيان وجه احلق يف الدعوى ويف حال عدم احل�سور �سيتم 

الجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�سئولية.

اخلبري امل�سريف الدكتور: حممدالفقي/هاتف: 050-6521992 

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة

العدد  11155 بتاريخ   2014/7/19     
    يف الدعوى رقم 2013/459 نزاع عقاري

ان  العطار )املتنازع �سدها(  : عقارات احمد عبدالرحيم  لل�سادة  بالن�سر  اعالن 
نزاع   2013/459 رق��م  الدعوى  عليكم  اق��ام  قد  املتنازع(   ( فايروز رجن��رب  �سعيد 
مع  متخ�س�س  خبر  بندب  )املطالبة  ومو�سوعها  دب��ي-  حماكم  ام��ام  عقاري- 
انا  تعييني  مت  وعليه  املحاماة(  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  ال��زام 
موعد  حتديد  مت  وعليه  املوقرة-  املحكمة  قبل  من  كخبر  مل�س  عدنان  كمال 
لعقد جل�سة الجتماع بتاريخ 2014/7/22 ال�ساعة العا�سرة �سباحا مبكتبنا الكائن 
او  فانتم مكلفني باحل�سور  لذا   )M( ال�سايغ- طابق بناء  بدبي- عود ميثاء- 
ح�سور من ميثلكم قانونيا ) لال�ستف�سارات حول الدعوى يرجى التوا�سل مع 

مكتب املحكم اأ/حممود علي الرقم )050-9449406(.

اعالن بالن�سر

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/348 مدين كلي                                
اىل املدعى عليهم/ 1 - طارق مدحت حممد ال�سال 2- احمد ح�سن احمد عبداهلل 3- 
�سريف ر�سا بهاء الدين ابراهيم  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /وليد جمدي 
حممود علي عزام وميثله: عبدالعزيز خليفة م�سعود �سيخان الهنائي قد اقام عليك 
درهم(   245.770( وق��دره  مببلغ  علهيم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
علي �سبيل الت�سامن والتكافل والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 
تاريخ ا�ستالم املبالغ وحتى ال�سداد التام.   .  وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة  �س   9:30 ال�ساعة   2014/8/6
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الق�سايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     

     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1825 عمايل جزئي                                  

والت�سييد  البناء  واليات  لتجارة معدات  ال�سماء  - طريق   1 عليه/  املدعى  اىل 
�س ذ.م.م   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حممد اعجاز حممد عثمان 
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة بحقوق عمالية وقدرها )12605( 
    .)2014/172121( رقم  ال�سكوى  دره��م( يف   1000( بقيمة  عودة  وتذكرة  درهم 
مبكتب  �س   8:30 ال�ساعة   2014/7/20 املوافق  الح��د  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
ويف حالة تخلفك فان احلكم  �سيكون مبثابة ح�سوري . مع احالة الدعوى اىل 

الدائرة العمالية اجلزئية الثانية
ق�سم الق�سايا العمالية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/1985   عمايل جزئي                                

ا�س ان للتجارة �س ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم  اىل املحكوم عليه/1 -ام كى 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2014/6/24 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
ت��وؤدي للمدعي  ب��ان  ب��ال��زام املدعي عليها  ل�سالح/ حممد ا�سف زه��ر ع��ب��داهلل  ج��ان 
مبلغا وقدره 28333 درهما ) ثمانية وع�سرون الفا وثالثمائة ثالثة وثالثون درهما( 
وتذكرة عودة بالطائرة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا مامل يلتحق بالعمل لدى رب عمل 
اخر وباملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف واعفت املدعى من ن�سيبه منها. .حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 
العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/1095   جتاري جزئي                                
اىل املحكوم عليه/1 -فار�س علي حممد حممود   جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2014/6/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/ بنك را�س اخليمة الوطني �س م ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره )96.681.30 درهم( �ستة وت�سعون الف و�ستمائة وواحد وثمانون درهم وثالثون 
الزام  مع  ال�سداد  متام  وحتى   2013/9/3 تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  والفائدة  فل�سا( 
املدعى عليها بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 
العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/152   جتاري جزئي                                

بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ميندوزا   بلوري�س  -مين�سي  عليه/1  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2014/6/3 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/ بنك را�س اخليمة الوطني �س م ع بالزام املدعي عليه ان توؤدي للبنك املدعى 
الف وثمامنائة واثنا ع�سر درهم وخم�سة وثالثون فل�س(  مبلغ 80.812.35 )ثمانون 
والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2013/11/4 وحتى 
متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومبلغ ثالثمائة دهم مقابل اتعاب املحاماة.     حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  با�سم �ساحب  هذا الع��الن �سدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1568 تنفيذ جتاري
2-�سانتو�س  ذ.م.م  �س  وال�سحن   للمالحة  اميغا  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل   �سريكاندوت  بالوليل 
اأقام  ال��ربي وميثله: عوين عبدالهادي ح�سني حممد  قد  للنقل  ن�سوان 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة. وعليه فان  اوخزينة  التنفيذ  وق��دره )47488( درهم اىل طالب 
اللتزام  ع��دم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
 اعالن حكم بالن�سر
2014/138 مدين كلي

ا�سم املدعى عليه /عبداهلل �سعيد حممد را�سد ال�سحي  جمهول مكان القامة- 
احلكم   2014/7/10 وب��ت��اري��خ  بحقك  ا����س���درت  امل��ح��ك��م��ة  ب���ان  الح���اط���ة  ي��رج��ى 
مبلغ  املدعي  للم�سرف  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام  املحكمة:  حكمت  التايل: 
)1.125.343.66 درهم( )مليون ومائة وخم�سة وع�سرين الفا وثالثمائة وثالثة 
درهم  ومائة  وامل�ساريف  بالر�سوم  وال��زام��ه  فل�سا(  و�ستني  �ستة  دره��م  وارب��ع��ني 
مقابل اتعاب حماماة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من 
اليوم التايل للن�سر، وبانق�ساء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�سار اليه فان 

املحكمة �سوف تتخذ الجراءات القانونية لتنفيذه.
       رئي�س ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
 اعــــــــــالن         

 ليكن معلوما للجميع ال�سيد/ احمد عبدالهادي حممد عبداهلل ال�سوكه بني حماد- المارات 
اجلن�سية بطاقة الهوية رقم )784198418574327( وب�سفتي مالك يف: ابراج كلباء ملقاولت 
البناء- كلباء رخ�سة جتارية رقم 605915 �سادرة من دائرة التنمية القت�سادية- فرع كلباء 
والن�ساط: مقاولت بناء فئة خام�سة باأنني تنازلت عن ح�ستي يف ابراج كلباء ملقاولت البناء 
البالغة 100% وذلك لل�سيد: عمر احمد حمدان ح�سن الزعابي- المارات اجلن�سية  ويحمل 
بطاقة الهوية رقم )784198836479802( وللمتنازل له مطلق احلرية يف الت�سرف يف ح�سته 
امل�سار اليها اعاله وله حق الت�سرف فيها ت�سرف املالك- يف ملكة.     وعمال لن�س املادة )3/16( 
من القانون الحتادي رقم )22( ل�سنة 1991م يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا 
العالن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب 

العدل خالل ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن وال�ست�ستكمل  الجراءات القانونية.
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     

تنويه
بال�سارة اىل العالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 11098 بتاريخ 2014/5/15 
التجاري/امل�ست�سار  بال�سم   )CN-1555518  ( التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�س 
لالعمال العامة وال�ست�سارات الدارية ذ.م.م تنوه دائرة التنمية القت�سادية بانه  ورد 

خطاأ يف العالن امل�سار اليه اعاله ومل تذكر التعديالت التالية:
ا�سافة/جيامناتو طرزي 49% وال�سحيح هوجيامناتيو طرزي %48

1- بال�سافة اىل التعديالت الواردة يف العالن ال�سابق.
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقو 

ق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
 اعـــــــالن       

 املرجع :2014/885 ك.ع.غ
عجمان:ال�سيد/ والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم   
على  الت�سديق  وطلب  الم���ارات  اجلن�سية:  النعيمي  عبدالرحمن  احمد  عبداملح�سن 
ملقاوالت  الذهبي  )النجم  ال��ت��ج��اري  ال���س��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�سمن  حم��رر  يف  التوقيع 
انظمة التكييف ( واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
عبداملح�سن  اىل:ع��ب��داهلل  بعجمان  وال�سناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�سجل   )54283(
الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  الم���ارات   اجلن�سية:  النعيمي  عبدالرحمن  احمد 
انق�ساء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����س��اأن  ذوي  على  بالت�سديق  �سيقوم  بعجمان  ال��ع��دل 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     

 اعـــــــالن       
 املرجع :2014/874 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/ورثة/
ثابت ح�سني حممد بنات اجلن�سية: الردن حممد ثابت ح�سني بنات اجلن�سية: الردن    
)�سركة  التجاري  ال�سم  يف  :تنازل  يت�سمن  حمرر  يف  التوقيع  على  الت�سديق  وطلب 
البناء االحتادية ذ.م.م ( واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت 
ال�سيد:وليد  امللف )44036( وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان اىل  رقم 
العجماين  ���س��ل��ط��ان حم��م��د  ي��و���س��ف  ل��ب��ن��ان مب��واف��ق��ة:  جن��ي��ب ق�سطنطني اجل��ن�����س��ي��ة: 
اجلن�سية:المارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق 
على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   

الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     

 اعـــــــالن       
 املرجع :2014/811 ك.ع.غ

عجمان:ال�سيد/ والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم   
التوقيع  الت�سديق على  الم��ارات  وطلب  الكعبي اجلن�سية:  جمعه علي خمي�س علوي 
يف حمرر يت�سمن :تنازل يف ال�سم التجاري )بو �سعود العمال اال�سباغ والت�سميم 
امللف  رق��م  حت��ت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�سة  الداخلى(   
)49253( وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان اىل ال�سيد:ها�سم احمد عبيد 
خمي�س البدواوي اجلن�سية: المارات    ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان 
ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ  �سيقوم بالت�سديق على ذوي 

ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
 اعـــــــالن       

 املرجع :2014/881 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/

حممد ح�سني حممد �سالح الزرعوين اجلن�سية: الم��ارات   وطلب الت�سديق 
ملقاوالت  )بيلكو  التجاري  ال�سم  يف  :تنازل  يت�سمن  حم��رر  يف  التوقيع  على 
ال�سيانة العامة(    واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت 
رقم امللف )42465( وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان اىل:ماجد 
عبدالرحمن اجلنيد احلربي اجلن�سية: الم��ارات    ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :414/     

 ليكن معلوما للجميع بان كال من ال�سيد/ ح�سني حممد مفتاح عبيد ال�سام�سي- 
ابراهيم  را�سد  ال�سيد/  البالغة 51 ح�سه اىل  اماراتي اجلن�سية عن كامل ح�سته 
النجم  با�سم/   )600873( رق��م  رخ�سة  مبوجب  اجلن�سية  ام��ارات��ي  الكعبي،  عبيد 
 )14( امل���ادة  بن�س  وعمال  يوجد  ل  اخ���رى:  تعديالت  الفنية.  للمقاولت  امللكي 
فقرة)5( من قانون الحت��ادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل    فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي 

طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة  

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :372/     

ثاداثيل-هندي  م��ان��وه��اران  م��ان��وه��ار  بينو  ال�سيد/  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( يف ) ا�ستوديو 
تيتانيك( مبوجب رخ�سة رقم )219601( وذلك اىل ال�سيدة/فاطمة بابو كاتاكاث 
قانون  من  ف��ق��رة)5(   )14( امل��ادة  بن�س  اجلن�سية.وعمال  هندية  بابو  حممدوين 
الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن 
للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب 

العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 
دار الق�ساء ال�سارقة  

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :425/     

 ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ابراهيم حميد علي حممد بن �سرم ال  علي- اماراتي 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( يف )ابراهيم بن �سرم 
للمقاولت الفنية( رخ�سة رقم )559244( وذلك اىل ال�سيد: اظهر عوزاما خان انور عوزاما 
موؤ�س�سة  اىل  فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  تغر  مت  حيث  اجلن�سية،  هندي  خ��ان- 
فردية بوكيل خدمات.  وعمال بن�س املادة )14( فقرة)5( من قانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
2013 يف �سان الكاتب العدل فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق 
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 
دار الق�ساء ال�سارقة  

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :417/     
 ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ امنه عبدالقادر ندمي قبالن المارات اجلن�سية ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )51%( اىل ال�سيدة/ علياء عبداجلليل ابراهيم ال�ساعر اجلناحى، 
المارات اجلن�سية وال�سيدة/ �سياء قا�سم مرعي �سوريا اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�ستها البالغة )25%( اىل ال�سيد: ذو الفقار علي علي وال�سيد : هيثم زكريا حممد ابودقن فل�سطني 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستهالبالغة )24%( اىل ال�سيد/ حممد جها�سايل كونيل 
نا�سثجيودا مو�سى، هندي اجلن�سية  يف الرخ�سة الريج لتجارة احلا�سوب ذ.م.م مبوجب رخ�سة رقم 
613314 تعديالت اخرى: ل يوجد وعمال بن�س املادة )14( فقرة)5( من قانون الحتادي رقم )4( 
ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي 

طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 
دار الق�ساء ال�سارقة  

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  11155 بتاريخ   2014/7/19     
    يف الدعوى رقم 2014/309 جتاري جزئي  

اىل املدعى عليها: ارا للتجارة العامة ذ.م.م
العنوان  انك جمهولة  الدعوى 2014/309 جتاري جزئي ومبا  بناًء على 
نبلغكم بوجوب ح�سور اجتماع اخلربة بتاريخ ال�ساعة الواحدة والن�سف 
من بعد ظهر يوم الحد املوافق 2014/8/3 يف مكتب اخلبر والكائن يف 
وزارة  مقابل  وزعبيل  الوليد  بن  خالد  �سارعي  تقاطع  الكرامة  منطقة 
اعمال  ف��ان  تخلفكم  ح��ال  ويف   307 رق��م  مكتب   1 بنايةهم�سة  اخلارجية 

اخلربة �ست�ستمر مبثابة احل�سوري.
اخلبري املهند�س 

�سعادة فرح ابوجرجي

تبليغ موعد جل�سة خربة

العدد  11155 بتاريخ 2014/7/19     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1508   

 املنذر/�سركة تطوير  جممع دبي لال�ستثمار
بوكالة املحاميني/ بدر حممد القرق واحمد �سيف بن ماجد املطرو�سي 

- املنذر اليه ال�سيد: وليد علي ابراهيم املناعي التميمي قطعة رقم 356-597 
وفقا  معها  املربمة  التاجر  اتفاقية  بف�سخ  اليها  املنذر  تنذر  املنذرة  ف��ان  الق��ام��ة(  حمل  )جمهول   
لحكامها وبنودها وتنذرها باخالء املوقع وب�سداد املبالغ املرت�سدة يف ذمتها وما ي�ستجد منها حتى 
الخالء الفعلي، بال�سافة اىل الغرامة التاخر التفاقية مبعدل 2% �سنويا   تزيد على متو�سط �سعر 
الفائدة املحدد من قبل البنك املركزي بامارة دبي، وحتت�سب من تاريخ ال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد 
الفعلي من قبلكم ف�سال عن اية مبالغ اخرى تكون حمل التزام عليكم وفقا لالتفاقية املذكورة مع 
التعوي�س عن اخل�سائر التي تتكبدها املنذرة من جراء انهاء التفاقية املبكر وعن ال�سرار الخرى 
التي كانت املنذرة اليها �سببها ويف  حال عدم ال�ستجابة لذلك �سوف �سكون ملولكتنا احلق يف الدخول 
وا�ستعادة حيازة العني املوؤجرة نفاذا لالتفاقية، بال�سافة اىل حقها يف اللجوء للق�ساء مع حتميلكم 

كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11155 بتاريخ   2014/7/19     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة  

يف التظلم  رقم   142-2014 تظلم 2015-2014 اأ عري�سة - م ر -ب -اأظ
ح�سني  وعلي  ال�سويدي  را�سد  حممد  املحاميني/  بوكالة  م  م  ذ  بري  �سركة  املتظلم/ 
الرئي�سي اجلن�سية: المارات  املتظلم �سده : فاينن فروم ورك�س ذ.م.م اجلن�سية:المارات 
 2015/2014 عري�سةرقم  على  المر  يف  ال�سادر  القرار  من  تظلم  التظلم:  مو�سوع 
حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  ورك�س  فروم  فاينن  اعالنه:  املطلوب 
ان املتظلم اقام التظلم املذكور اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2014/7/22 
موعدا لنظر التظلم لذا فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية الكائنة بدائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�سورا مل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر التظلم بثالثة ايام 

على القل.�سدر بتاريخ : 2014/7/7
المور امل�ستعجلة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179946      بتاريخ : 30 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   ت�ساينا كينغهو اإيرنجي غروب كو.، ليمتد 
�ساويانغ  غوانغهوادونغلي،  من���رب.8   ب���الزا،  اأوفر�سيز  ت�ساينا  من���رب.2،  بيلدينغ   ،39-35 وع��ن��وان��ه:  فلوور 

دي�سرتكت، بكني، ال�سني...
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

جمعية الأعمال لالأموال اخلرية؛ التاأمني؛  ا�ستثمار روؤو�س الأموال؛ ا�ستثمار الأموال؛ �سم�سرة الأوراق 
املالية؛ وكالت العقارات؛ الأعمال امل�سرفية؛  تثمني العقارات؛ اأعمال ال�سم�سرة؛ ال�سمانات؛ بيع الديون؛ 

خدمات الو�ساية.
الواق�عة بالفئة:  36 

“KINGHO” كتبت بحروف لتينية فقط و ب�سكل كبر  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة لتينية 
و باللون الأ�سود
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179290      بتاريخ : 13 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   غريلد اأي بي ليميتد 
وعنوانه: �سي/- ديلويت برايفيت بي تي واي ال تي دي، ليفيل 9، 550 بوركي �سرتيت ميلبورن، فيكتوريا، 3000.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالأطعمة وامل�سروبات مبا يف ذلك ال�سل�سات و املقبالت و املنكهات؛ و ل�سالح الآخرين 
يجمع خمزن امل�سروبات اإمكانية امل�ساهدة املريحة للعمالء وكذلك من �سراء تلك ال�سلع يف املواد الغذائية وجتارة التجزئة؛ 
ال�سوق  اأبحاث  واملطاعم،  وامل�سروبات  الأغذية  ببيع  يتعلق  فيما  والرتويج  الإع��الن  وخدمات  التوزيع  خدمات  و  باجلملة 
املبا�سر؛  والت�سويق  الت�سويق  بحوث  و  الت�سويق  الع��الن��ات؛  من  عينات  وتوزيع  واإن��ت��اج  الإعالنية  امل��واد  واإع���داد  للدعاية 
العمالء  دع��م  وخ��دم��ات  العمالء  و  املربجمني  واإدارات  وتنظيم  الرتويجية  واخل��دم��ات  الدعاية  و  الأ���س��واق  فى  ال��رتوي��ج 
وجتهيز البيانات وبيانات اإدارة القاعدة وخدمات المتيازومعلومات المتياز وال�ست�سارات واخلدمات ال�ست�سارية امل�ساعدة 
وتقدمي خدمات مل�ساعدة الآخرين يف اإدارة التقنية  واإن�ساء وت�سميم وبناء وجتهيز وت�سغيل املطاعم وحمالت املواد الغذائية  
وتوفر املعلومات. مبا يف ذلك الو�سائل الإلكرتونية وعرب �سبكة الكمبيوتر العاملية، عن كل من اخلدمات ال�سالف الذكر، 
وكل ما �سبقه من الأغذية وامل�سروبات واملنتجات املتعلقة بها، واملطاعم واملقاهي والأماكن الأخرى لتوفر املواد الغذائية 
اإدارة الفعاليات والعالقات  وامل�سروبات؛ خدمات الإعالن والرتويج بالن�سبة للحمالت وللم�سابقات ولالأن�سطة وخلدمات 

العامة.
الواق�عة بالفئة:  35 

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية "Grill’d healthy burgers" كتبت بحروف لتينية  ب�سكل مائل 
من الأ�سفل لالأعلى فقط باللون الأبي�س، احلرف الأول منها G”"  كتب ب�سكل كبر و مميز فى حني كتبت باقى احلروف 
ب�سكل �سغر، و حتت الكلمة "Grill’d" تو جد الكلمات الالتينية" healthy burgers" و التى كتبت ب�سكل �سغر 

و العالمة ككل تو جد و �سط دائرة ر�سمت باللون الأحمر الفاقع.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179942      بتاريخ : 30 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   ت�ساينا كينغهو اإيرنجي غروب كو.، ليمتد 
�ساويانغ  غوانغهوادونغلي،  من���رب.8   ب���الزا،  اأوفر�سيز  ت�ساينا  من���رب.2،  بيلدينغ   ،39-35 وع��ن��وان��ه:  فلوور 

دي�سرتكت، بكني، ال�سني...
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خامات حديدية؛ ليمونيت؛ خامات معادن؛ فولذ �سب؛ حديد الرمل)هو نوع من الرمل مع كمية مركزة  
من احلديد(؛ خامات حديدية؛ �سبائك فولذية؛ فولذ؛ اأ�سالك فولذية؛ األواح و�سفائح معدنية؛ اأنابيب 
لة؛ األواح بناء معدنية؛ حاويات معدنية للغاز امل�سغوط اأو  لة اأو �سبه ُم�َسكَّ فولذية؛ معادن �سائعة غر ُم�َسكَّ

الهواء ال�سائل؛ ق�سبان معدنية للحام بالنحا�س..
الواق�عة بالفئة:  06 

“KINGHO” كتبت بحروف لتينية فقط و ب�سكل كبر  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة لتينية 
و باللون الأ�سود
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   176839      بتاريخ : 19 / 07 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   ليمونيد بيفريجز جي ام بي ات�س 
وعنوانه: نوير كامب 25، هامبورغ، 20359، اأملانيا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�سروبات غر كحولية..

بالفئة:  32 
و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة “LEMONAID” "ليمونيد" كتبت بحروف لتينية فقط ب�سكل 

كبر باللون الأ�سود، وعلى ميني هذه الكلمة توجد ر�سمة على �سكل عالمة زائد..  .
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  204491     بتاريخ :  16/  01  / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�س��م:   تينديرون كوربوري�سن 
وعنوانه: رووم 1810، فلور 16، تاور بي، ، رقم. 38 كزو كينغ روود، هايديان دي�سرتيكت، بيجينغ، ال�سني..

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة ملعاجلة البيانات، بطاقات هوية مغناطي�سية،  اأجهزة حا�سوب؛ برجميات احلا�سوب )م�سجلة(؛  برامج 
املتكاملة  الدوائر  بطاقات  البيانات(؛   معاجلة  )اأجهزة  ق��راءة  اأجهزة  للتنزيل(؛   قابلة  )برامج  للحا�سوب 
)بطاقات ذكية(؛  اأجهزة ملحقة باحلا�سوب؛  قارنات )اأجهزة ملعاجلة البيانات(؛  اآلت ت�ستخدم يف اخلدمة 

امل�سرفية.
 الواق�عة بالفئة:  09 

الأ���س��ود يف حني لونت  باللون  اإط���اره اخل��ارج��ي  ل��ون  دائ��ري  �سبه  ر�سم هند�سي  العالمة: عبارة عن  و�سف 
م�ساحته الداخلية باللون الأبي�س. ر�سم بداخله �سهم اأفقي متجه اإىل اأ�سفل و اإعتاله ر�سم �سبيه باحلرف 

 "v" الالتيني
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179948      بتاريخ : 30 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   ت�ساينا كينغهو اإيرنجي غروب كو.، ليمتد 
�ساويانغ  غوانغهوادونغلي،  من���رب.8   ب���الزا،  اأوفر�سيز  ت�ساينا  من���رب.2،  بيلدينغ   ،39-35 وع��ن��وان��ه:  فلوور 

دي�سرتكت، بكني، ال�سني...
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات  حتميل ال�سفن وتفريغها؛ خدمات  ال�سحن؛ خدمات  النقل؛ خدمات النقل اللوج�ستية؛ تخزين 
ال�سلع؛ تنظيم اجلولت ال�سياحية؛ حجز الرحالت؛ تو�سيل ال�سلع عن طريق الطلبات الربيدية؛ ال�سم�سرة  

يف جمال النقل، ال�سم�سرة  يف جمال النقل، توزيع الكهرباء.
الواق�عة بالفئة:  39 

“KINGHO” كتبت بحروف لتينية فقط و ب�سكل كبر  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة لتينية 
و باللون الأ�سود
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179940      بتاريخ : 30 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   ت�ساينا كينغهو اإيرنجي غروب كو.، ليمتد 
�ساويانغ  غوانغهوادونغلي،  من���رب.8   ب���الزا،  اأوفر�سيز  ت�ساينا  من���رب.2،  بيلدينغ   ،39-35 وع��ن��وان��ه:  فلوور 

دي�سرتكت، بكني، ال�سني...
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ف�سفور؛ بوتا�سيوم؛ األومينا؛ �سب الألومنيوم؛  كحول اإثيلي؛ بيوتانول )اوبوتيل الكحول(؛ غازات جممدة 
لالأغرا�س  اأم��الح  �سناعية؛  كيماويات  ال��زراع��ي��ة؛  اأو  ال�سناعية  لالأغرا�س  �سناج  ال�سناعية؛  لالأغرا�س 
ال�سناعية؛ ميثان؛ عنا�سر فلزية اأر�سية؛ تولوين؛ م�ستقات البنزين؛ ميثنول مكرر؛ م�ستح�سرات توفر 
اإ�سطناعية  اإ�سطناعية غر معاجلة؛ راتنجات  ِبْنتوَنْيت؛ مواد بال�ستيكية غر معاجلة؛ راتنجات  الفحم؛ 

غر معاجلة؛ اأ�سمدة غر معاجلة؛ خبث )اأ�سمدة(.
الواق�عة بالفئة:  01 

“KINGHO” كتبت بحروف لتينية فقط و ب�سكل كبر  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة لتينية 
و باللون الأ�سود
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179944      بتاريخ : 30 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   ت�ساينا كينغهو اإيرنجي غروب كو.، ليمتد 
�ساويانغ  غوانغهوادونغلي،  من���رب.8   ب���الزا،  اأوفر�سيز  ت�ساينا  من���رب.2،  بيلدينغ   ،39-35 وع��ن��وان��ه:  فلوور 

دي�سرتكت، بكني، ال�سني...
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

عنا�سر بناء خر�سانية، حجر خبثي، بالط بالط غر معدين ، خبث )مادة بناء(، 
حجر للر�سف من خبث املعادن؛ لأ�سمنت؛ اأ�سفلت؛ قار؛  قوالب حلزم الفحم احلجرى املظغوط، �سل�سال 

حراري، مواد بناء غر معدنية.
 الواق�عة بالفئة:  19 

“KINGHO” كتبت بحروف لتينية فقط و ب�سكل كبر  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة لتينية 
و باللون الأ�سود
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179288      بتاريخ : 13 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   غريلد اأي بي ليميتد 
وعنوانه: �سي/- ديلويت برايفيت بي تي واي ال تي دي، ليفيل 9، 550 بوركي �سرتيت ميلبورن، فيكتوريا، 3000.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املواد الغذائية وامل�سروبات يف هذه الفئة التي اأعدت لال�ستهالك الب�سري؛ الهامربغر، برغر حلم؛ برغر خ�سر؛ دواجن؛ 
الدواجن؛  اللحوم؛ منتوجات  اللحوم؛ �سجق؛ منتوجات  �سمك و حلوم �سيد؛ مبا فى ذلك فطائر الربغر؛ م�ستخل�سات 
منتوجات اخل�سر؛ ناغتز الدجاج )وهي من املاأكولت الأمريكية ال�سهرة اخرتعت يف اخلم�سينات على يد روبرت بيكر 
وهو بروفي�سور يف علم الطعام. حيث تتميز بطعم لذيذ(؛ دجاج مقلي؛ حلوم م�سوية؛ املنتجات الغذائية للوجبات ال�سريعة؛ 
الأطعمة القائمة على  اللحوم املعاجلة؛ الكروكيت )قطع من حلم اأو �سمك مفروم تك�سى بالبي�س وتقلى بال�سمن(؛ �سطائر 

الفيلينغ )تتكون عادة من اثنني اأو اأكر من �سرائح من اخلبز مع واحد اأو اأكر ح�سوات بينهما(
الفواكه و اخل�سر املحفوظة و املجمدة و املجففة و املطهوة مبا فى ذلك رقاقات البطاط�س؛  �سلطة اخل�سر؛ رقاقات من 
الفاكهة؛ مرق التخليل املح�سر من الفواكه و اخل�سر؛ منتوجات البطاط�س و الب�سل م�سمنة يف هذه  الفاكهة؛  �سلطة 

الفئة؛ الفطائر النباتية؛ البي�س واحلليب ومنتجات الألبان مبا يف ذلك احلليب املخفوق و املنقوع؛ املعلبة و املخللة.
الواق�عة بالفئة:  29 

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية "Grill’d healthy burgers" كتبت بحروف لتينية  ب�سكل مائل 
من الأ�سفل لالأعلى فقط باللون الأبي�س، احلرف الأول منها G”"  كتب ب�سكل كبر و مميز فى حني كتبت باقى احلروف 
ب�سكل �سغر، و حتت الكلمة "Grill’d" تو جد الكلمات الالتينية" healthy burgers" و التى كتبت ب�سكل �سغر 

و العالمة ككل تو جد و �سط دائرة ر�سمت باللون الأحمر الفاقع.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   167556     بتاريخ : 05 / 01 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   �سركة عمر قا�سم العي�سائي و�سركاه للت�سويق املحدودة 
وعنوانه: الدور ال�ساد�س- مركز العي�سائي بالزا، البغدادية الغربية- 

طريق املدينة النازل، �س.ب 8680، جدة 21492- اململكة العربية ال�سعودية.  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

والدقيق  ال��ن  مقام  يقوم  وم��ا  وال�ساجو  والتابيوكا  ان��واع��ه  بكافة  والأرز  وال�سكر  وال��ك��اك��او  وال�ساي  ال��ن 
واملح�سية  باأنواعها  وال�سكولته  اأن��واع��ه  بكافة  والب�سكويت  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
بالفواكه املجففة والنودل واملعكرونه والكعك والفطائر واحللويات واملثلجات وع�سل النحل والع�سل الأ�سود 
والدب�س واخلمرة وم�سحوق اخلمرة وامللح واخلردل والفلفل واخلل وال�سل�سة و�سل�سة كت�ساب و�سل�سة 
وال�سيب�س  وال�سناك�س  الذرة  الطازجة ومنتفخات  واملعجنات  واملك�سرات  والثلج  والتوابل  والبهارات  طماطم 

باأنواعه، �سرائح البطاط�س، الواردة بالفئة 30.
الواق�عة بالفئة:  30 

باللون  كبرة  لتينية  بحروف  ALMAHA”"  كتبت  الكلمة   من  العالمة  تتكون   : العالمة  و�سف 
الأبي�س داخل م�ستطيل باللون الأحمر وفوقها منطوقها العربي "املها"  باللون الأحمر داخل اإطار مربع 
موؤطر بالأحمر وبداخله ر�سمتني حليوان املها واقف يف ب�ستان فيه ع�سب اأخ�سر.  ويف الأ�سفل كلمة كال�سيك 

والالتينية. العربية  باللغة    Classic
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179947      بتاريخ : 30 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   ت�ساينا كينغهو اإيرنجي غروب كو.، ليمتد 
�ساويانغ  غوانغهوادونغلي،  من���رب.8   ب���الزا،  اأوفر�سيز  ت�ساينا  من���رب.2،  بيلدينغ   ،39-35 وع��ن��وان��ه:  فلوور 

دي�سرتكت، بكني، ال�سني...
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اإن�ساء امل�سانع؛ تركيب واإ�سالح الأفران؛ ال�سفلتة، ا�ستخراج املعادن؛  الن�ساء، ال�سراف على ان�ساء املبانى؛ 
اخلدمات املتعلقة باملحاجر؛ حفر الآبار؛  اإن�ساء و�سيانة خطوط الأنابيب؛ هدم املبانى.

الواق�عة بالفئة:  37 
“KINGHO” كتبت بحروف لتينية فقط و ب�سكل كبر  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة لتينية 

و باللون الأ�سود
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179371      بتاريخ : 16 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�س��م:   بولغاري ا�س.بي.ايه 
وعنوانه: 11، لوجنوتيفري مارزيو- روما-ايطاليا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
واملرافق  واملنتجعات  واحل��ان��ات  الليلية  وال��ن��وادي  واملطاعم  الفنادق  وت�سغيل  اإدارة  وبخا�سة  الأع��م��ال  اإدارة  "خدمات 
الرتفيهية ومرافق اللياقة البدنية، حمالت البيع بالتجزئة والوحدات ال�سكنية واملباين ال�سكنية، املنتجعات بنظام اقت�سام 
و  التذكارية  الهدايا  و  التحف  و  الهدايا  بخا�سة حمالت  و  بالتجزئة  البيع  متاجر  لالآخرين؛ خدمات  الوقت  م�ساركة  و 
البيع بالتجزئة من خالل  البيع بالتجزئة عرب النرتنت، خدمات  خدمات متاجر توفر الراحة و الإ�ستجمام(، خدمات 
والآلت،  املكاتب  معدات  ل�ستخدام  مرافق  توفر  الأع��م��ال،  رج��ال  مراكز  خدمات  الت�سويقية(،  )الن�سرات  الكتولوجات 
خدمات اإدارة الأعمال، خدمات تخطيط عقد اإجتماعات الأعمال، توفر مرافق لعقد املوؤمترات والتفاقيات، خدمات اإدارة 
و اإ�ستئجار وتاأجر املكاتب وم�ساحات للمتاجر؛ خدمات امل�سرتيات )للفنادق(؛ اإ�سدار �سهادات الهدايا  التي ميكن ا�ستبدالها 
ب�سلع اأو خدمات اأخرى، خدمة الوفاء للزبائن و النوادي  للزبائن لالأغرا�س التجارية والرتويجية و/اأو الإعالنات، خدمات 
الإعالن و بخا�سة توفر م�ساحات اإعالنية بالن�سرات الدورية؛ املعار�س الفنية؛ اخلدمات اخلرية وبخا�سة تنظيم و عقد 
برامج املتطوعني وم�ساريع خدمة املجتمع؛ خدمات اإدارة الأعمال لالآخرين يف جمال نوادي الرتفيه يف  املنتجعات؛ اأندية 
العطالت و م�ساريع م�ساركة و اإقت�سام الوقت امل�ساريع املتعلقة بالعقارات، الأندية ذات الفائدة غر املق�سمة، النوادي الإقامة 

اخلا�سة، احلق يف ا�ستخدام النوادي و م�ساريع الإيجار طويلة املدى.. 
الواق�عة بالفئة:  35 

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية " BVLGARI" كتبت بحروف لتينية فقط و ب�سكل كبر و باللون الأ�سود 
وفوقها جند الكلمة "بولغاري" باللغة العربية و باللون الأ�سود الداكن.  

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179943      بتاريخ : 30 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   ت�ساينا كينغهو اإيرنجي غروب كو.، ليمتد 
�ساويانغ  غوانغهوادونغلي،  من���رب.8   ب���الزا،  اأوفر�سيز  ت�ساينا  من���رب.2،  بيلدينغ   ،39-35 وع��ن��وان��ه:  فلوور 

دي�سرتكت، بكني، ال�سني...
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بة(؛  مطاط خام اأو ن�سف م�سغول؛ �سمغ خام اأو معاَلج جزئياً؛ راتنجات اأكريليكية )منتجات ن�سف ُم�سطَّ
بة(؛ اإ�سمنت، حبال،  ية(؛ راتنجات ا�سطناعية )منتجات ن�سف ُم�سطَّ راتنجات �سناعية )منتجات ن�سف م�سطَّ

خيوط، اأ�سريطة، اأ�سب�ستو�س من املطاط. 

الواق�عة بالفئة:  17 
“KINGHO” كتبت بحروف لتينية فقط و ب�سكل كبر  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة لتينية 

و باللون الأ�سود
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   176894      بتاريخ : 22 / 07 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   با�سيفيك انرت-لينك ا�س دي ان  بي ات�س دي 
وعنوانه: الطابق 31، مينارا، داتو اون، بوترا ورلد تريد �سنرت، 45 جالن تون ا�سماعيل 50480 كوال ملبور، 

ماليزيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�سابون )جميع اأنواع ال�سابون مبا يف ذلك ال�سابون الطبي)، املنظفات، مواد زينة، ال�سامبو، م�ستح�سرات 
لغ�سيل املالب�س، مواد عطرية، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، الكولونيا، ماء التواليت )عطر خفيف(، 

رذاذات عطرية للج�سم، كرميات ولو�سيونات للب�سرة..
بالفئة:  03 

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمتني الالتينيتني “SOFT Silk” "�سوفت �سيلك" كتبت بحروف لتينية 
فقط ب�سكل مميز بحيث كتبت الكلمة “SOFT” فوق الكلمة “Silk” باللون الأ�سفر الذهبى، والعالمة 

ككل توجد و�سط دائرة بي�ساوية ال�سكل باللون الأ�سفر الذهبى..  .
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   208726      بتاريخ : 30 / 03 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   اأف اأند بي اأ�س.اأر.األ 
وعنوانه: فًيا جيدو داريزو 10 – 00198 روما )اإيطاليا(.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات تقدمي الأطعمة و  املطاعم و خدمات الوجبات اجلاهزة  للمطاعم )  ويق�سد بها الطعام املح�سر 
اآخ���ر(، وخ��دم��ات حم��الت البيتزا و  ال��ع��ادة م��ن املطعم ليوؤكل يف مكان  اجل��اه��ز ل��الأك��ل، وال���ذي ي�سرتى يف 

احلانات.
الواق�عة بالفئة:  43 

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية "OBICÀ MOZZARELLA BAR "  "اأوبيكا 
موزاريال بار"كتبت ب�سكل كبر باللون الأ�سود..

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179949      بتاريخ : 30 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   ت�ساينا كينغهو اإيرنجي غروب كو.، ليمتد 
�ساويانغ  غوانغهوادونغلي،  من���رب.8   ب���الزا،  اأوفر�سيز  ت�ساينا  من���رب.2،  بيلدينغ   ،39-35 وع��ن��وان��ه:  فلوور 

دي�سرتكت، بكني، ال�سني...
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ذبح احليوانات؛ حرق النفايات والقمامة؛ اإنتاج الطاقة؛ معاجلة الوقود؛ ال�سقل بال�سنفرة؛ خدمات التكرير 
والت�سفية؛ معاجلة املعادن؛ �سبك املعادن؛ املعاجلة و التعامل مع الكا�سف الكيميائي )و هوعبارة عن مادة اأو 
مركب يتّم اإ�سافتها من اأجل اإحداث تفاعل كيميائي(، ازالة التلوث من املواد اخلطرة،  اإتالف النفايات و 

القمامة؛  تنقية الهواء؛ معاجلة املاء؛ تاأجر املولدات.
الواق�عة بالفئة:  40 

“KINGHO” كتبت بحروف لتينية فقط و ب�سكل كبر  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة لتينية 
و باللون الأ�سود
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179941      بتاريخ : 30 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   ت�ساينا كينغهو اإيرنجي غروب كو.، ليمتد 
�ساويانغ  غوانغهوادونغلي،  من���رب.8   ب���الزا،  اأوفر�سيز  ت�ساينا  من���رب.2،  بيلدينغ   ،39-35 وع��ن��وان��ه:  فلوور 

دي�سرتكت، بكني، ال�سني...
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الغاز )ال�سولر(؛ غ��ازات م�سلدة  اأو مكرر؛ زيت  زيت قار الفحم؛ نفثا الفحم؛ وق��ود؛ م��ازوت؛ برتول خام 
)وقود(؛ غاز املولدات؛ فحم اإنرا�سيت؛ قوالب فحم؛ فحم؛ وقود معدين؛ جلنيت )فحم بني(؛ تراب الفحم 
)وقود(؛ غاز الوقود؛ غاز النفط؛ كرو�سني؛ زيت قابل لالحرتاق؛ كحول )وقود(؛ وقود به قاعدة كحولية؛ 

زيت ديزل؛ غاز م�سلد )وقود(؛ جازولني )بنزين ال�سيارات(؛ الطاقة الكهربائية؛ فحم الكوك.
الواق�عة بالفئة:  04 

“KINGHO” كتبت بحروف لتينية فقط و ب�سكل كبر  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة لتينية 
و باللون الأ�سود
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179945      بتاريخ : 30 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   ت�ساينا كينغهو اإيرنجي غروب كو.، ليمتد 
�ساويانغ  غوانغهوادونغلي،  من���رب.8   ب���الزا،  اأوفر�سيز  ت�ساينا  من���رب.2،  بيلدينغ   ،39-35 وع��ن��وان��ه:  فلوور 

دي�سرتكت، بكني، ال�سني...
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

دعاية و اإعالن؛ ال�سهار؛ اإدارة الأعمال املرخ�سة؛ ادارة الأعمال الفنادق؛ اأبحاث الت�سويق؛ وكالت ال�ستراد 
اأخرى(؛   جتارية  باأعمال  تتعلق  وخدمات  �سلع  )�سراء  لالآخرين  الحتياجات  تدبر  خدمات  والت�سدير؛ 
خدمات البحث عن الرعاية؛ تقدمي املعلومات التجارية والن�سح للعمالء )حمالت ن�سح العمالء( ؛ اإدارة 

الت�سويق.
الواق�عة بالفئة:  35 

“KINGHO” كتبت بحروف لتينية فقط و ب�سكل كبر  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة لتينية 
و باللون الأ�سود
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179289      بتاريخ : 13 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   غريلد اأي بي ليميتد 
وعنوانه: �سي/- ديلويت برايفيت بي تي واي ال تي دي، ليفيل 9، 550 بوركي �سرتيت ميلبورن، فيكتوريا، 

.3000
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املواد الغذائية وامل�سروبات يف هذه الفئة التي اأعدت لال�ستهالك الب�سري؛ الهامربغر؛
�سرائح حلم ال�سندويت�س و ال�سندويت�س؛ م�ستح�سرات م�سنوعة من اخلبز؛ ال�سندوي�سات التي حتتوي على 
الكعك  الفيلينغ(؛ خبز كعك حُملى؛ هامربغر  الهامربغر و)�ساندوت�س  اللحوم مبا يف ذلك �سريحة حلم 
املحلى؛ اخلبز؛ الب�سكويت؛ معجنات؛ الكعك؛ احللويات؛ احللويات املعدة )القائمة  على ال�سوكولته(؛ منكه 
الطبقة العلوية للحلويات؛ احللويات املعدة)حلويات(؛ احللويات املعدة )معجنات(؛ مبا يف ذلك امللح يف هذه 

بالت. الفئة و فلفل و اخلردل و ال�سل�سة و التوابل و اخلل و �سل�سة )البهارات(؛املُقَّ
الواق�عة بالفئة:  30 

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية "Grill’d healthy burgers" كتبت بحروف لتينية  
ب�سكل مائل من الأ�سفل لالأعلى فقط باللون الأبي�س، احلرف الأول منها G”"  كتب ب�سكل كبر و مميز فى 
 healthy "تو جد الكلمات الالتينية "Grill’d" حني كتبت باقى احلروف ب�سكل �سغر، و حتت الكلمة
burgers" و التى كتبت ب�سكل �سغر و العالمة ككل تو جد و �سط دائرة ر�سمت باللون الأحمر الفاقع.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   169628      بتاريخ : 22 / 02 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/08/23

با�س��م:   تالبا كونتينت بي يف 
وعنوانه: زيفينيند 45، 1251 اآر ال لرين، هولندا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�سور؛ ناقالت  ال�سوت و/اأو  الن�سو�س و  )اإنتاج(  ا�ستن�ساخ  اأو  البث )النقل(  الت�سجيل و  اأجهزة  اأجهزة �سمعية وب�سرية؛ 
اأ�سرطة  مدجمة،  اأقرا�س  الكا�سيت،  اأ�سرطة  ال�سوت؛  و/اأو  لل�سورة  الت�سجيل  اأقرا�س  املغناطي�سية،  البيانات  )حامالت( 
)اأقرا�س  للقراءة فقط(  )ذاك��رة  اأقرا�س  تفاعلية،  اأقرا�س مدجمة  لل�سور(،   )اأقرا�س  اأقرا�س مدجمة مرئية  الفيديو، 
مدجمة(، اأقرا�س رقمية و ناقالت )حامالت( البيانات الرقمية الأخرى؛ املطبوعات الإلكرتونية والرقمية على ناقالت 
تليفزيونية؛  اأجهزة  باأجهزة احلا�سوب؛  اأجهزة ملحقة  اأجهزة احلا�سوب،   البيانات؛   اأجهزة معاجلة  البيانات؛  )حامالت( 
الكمبيوتر  برامج  تطبيقات  �سم�سية؛  نظارات  الكمبيوتر؛النظارات؛  األعاب  الكمبيوتر؛  األعاب  برامج؛  الهاتف؛  معدات 

للهواتف النقالة، الهواتف الذكية،  حا�سبات اآلية على �سكل مفكرة، اأجهزة احلا�سوب و م�سغل و�سائط.
الواق�عة بالفئة:  09 

اأرايبيا" كتبت بحروف لتينية  اأوف  “the Voice of Arabia” "ذو فوي�س  الكلمات  : عبارة عن  العالمة  و�سف 
فقط ب�سكل عري�س ومائل باللون الأ�سود داخل اإطار مميز حيث كتبت الكلمة الالتينية “the” ب�سكل �سغر فوق احلرف 
الالتيني “O” من الكلمة الالتينية “Voice”. وكتبت الكلمة الالتينية “of” ب�سكل �سغر اأ�سفل احلرف الالتيني 
“V” من الكلمة الالتينية “Voice”. فوق الكلمات الالتينية   “the Voice of Arabia” توجد ر�سمة قب�سة 
يد اإن�سان باللون الف�سي، وال�سبابة والو�سطى ممدودتان م�سكلة بذلك ر�سمة على �سكل احلرف الالتيني “V”، وهذه اليد 

مت�سك مبيكروفون اأ�سود اللون.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155
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�صحتك يف 

ق�ص�ص ونوادر من حياة ال�صاحلني  اإعداد وتقدميروح الإ�صالم 
 عبد التواب عبد العزيز:

يف رحاب �لقر�آن

  اأكر ال�سئلة تكراراً يف رم�سان بالن�سبة للحامل : انا حامل فهل اأ�ستطيع 
ال�سوم وهل �سيوؤثر هذا على جنيني �سلباً؟

  فاحلمل يف حد ذاته لي�س مر�سا، بل هو حالة طبيعية من اهلل عز وجل 
معظم  اأثبتت  وق��د   ، امل���راأة  بها  متر  قد  التي  الطبيعية  للظروف  مهيئة 
الأم على �سحتها ووزن اجلنني  �سلبية ل�سيام  اآثار  الدرا�سات عدم وجود 
ب�سحة  متتع  احل��ام��ل  كانت  ف��اإن  لذلك  طبيعيا؛  احلمل  ك��ان  اإذا  ومن��وه 
جيدة ول تعاين من بع�س الأمرا�س مثل ال�سكري اأو الكلى اأو المرا�س 
على  �سيء  اأث��ر  اأي  هنالك  يكون  اأن  وب��دون  ال�سوم  ميكنها  فاإنه  املزمنة، 
احلمل كحالها وهي ان �سامت وهي غر حامل خ�سو�ساً اذا اتبعت النظام 
عن  كامال  غ��ذاوؤه  ي�سله  فاجلنني  ال�سيام.  �سهر  خالل  ال�سليم  الغذائي 
طريق دم الأم، بغ�س النظر اإن كانت الأم بحالة �سيام اأم ل، فاإن كانت الأم 
�سائمة فاإن التغذية للجنني �ستتوفر عن طريق خمازن ج�سمها، فتخرج 

الدم  لنمو اجلنني ومتر عرب  الالزمة  الأ�سا�سية  امل��واد  املخازن  من هذه 
اإىل امل�سيمة وب�سهولة فتتاأمن حاجته كاملة، ففي حالة ال�سيام تكون الأم 
الأمهات احلوامل  يكون �سائماً. فمعظم  واأما اجلنني فال  ال�سائمة  هي 
تتناول وجبة الع�ساء يف غر رم�سان وبعد ذلك تتبعها وجبة الفطار بعد 
اأك��ر من غرها قد  12 �ساعة واحيانا بحكم ان احلامل تنام  اكر من 
ت�سل فرتة عدم تناول الغذاء لفرتة اطول فهل يتاأثر اجلنني ؟؟ بالطبع 
ل وكذلك يف ال�سيام. ولكن يجب اتباع الن�سائح التالية للمحافظة على 

�سحة الأم وجنينها خالل �سهر ال�سيام :
عند  الغذائي  املحتوى  يف  ومتوازنتني  رئي�سيتني  وجبتني  ت��ن��اول   1-
والكثار  ال�سحي  ال��غ��ذاء  ع��ل��ى  اأن حت��ت��وي  وي��ج��ب  ال�����س��ح��ور  و  الإف���ط���ار 

من ال�سوائل.
واحللويات. الفاكهة  مع  ال�سوائل  من  اكري   الوجبتني  بني   2-

كمية  زيادة  مع  مبا�سرة،  الأذان  قبل  ما  اإىل  ال�سحور  وجبة  تاأخر   3-
الربوتني  وال�سوائل فيها.

اأخذ  ارتفاع احلرارة مع  النهار ووقت  املنزل خالل  -4 عدم اخلروج من 
ق�سط وافر من الراحة والنوم خالل �ساعات النهار.

 اذاً عزيزتي الأم احلامل: اإذا كنت تتمتعني ب�سحة جيدة ول تعانني من 
دون  اليومية من  باإمكانك متابعة روتني حياتك  اأي م�ساعفات �سحية، 
تعديل با�ستثناء احلر�س على اأخذ ق�سط كاٍف من الراحة والبتعاد عن 

التوتر والقلق قدر الإمكان.
و على كمية  ال�سرورية  الغذائية  امل��واد  وتذكري �سرورة احل�سول على   

كافية من الوحدات احلرارية وال�سوائل حني تفطرين.
جنينك  �سحة  اأو  �سحتك  على  خطراً  �سي�سكل  ال�سيام  ب��اأن  �سعرت  واذا 
اأو  ال�سيام  عليك  يجب  ك��ان  اذا  �سيقرر  ال��ذي  لطبيبك  ال��رج��وع  فعليك 

�حلامل و �ضيام رم�ضان

كلمة �حلق يجب �أن تقال 
كان  كلنا  لك  اهلل  يغفر   : فقال  املهدي(  )ابنك  له  قولك  �ساءين 

يف املهد.

ن�سيحة من عامل
قال الف�سيل بن الربيع : كنت مبنزيل ذات يوم وقد خلعت ثيابي 

وتهياأت للنوم فاإذا بقرع �سديد على بابي .
قلت يف قلق : من هذا ؟ قال الطارق : اأجب اأمر املوؤمنني.

فخرجت م�سرعا اأتعر يف خطاي فاإذا بالر�سيد قائما على بابي يف 
وجهه جتهم. )غ�سب �سديد( فقلت : يا اأمر املوؤمنني لو اأر�سلت 

اإيّل اأتيتك .
اأجفاين  من  النوم  اأط��ار  �سيء  نف�سي  يف  ح��اك  قد  ويحك  فقال: 
واأزعج وجداين �سيء ل يذهب به اإل عامل تقي من زهادك فانظر 
اإيل  : قلت نذهب  الربيع  اب��ن  يقول  ثم  اأ�ساأله  ه��وؤلء  رج��ال من 
الف�سيل بن عيا�س فقال الر�سيد اأم�س بناء اإليه فاأتيناه واإذا هو 
قائم ي�سلي يف غرفته وهو يقراأ قوله تعاىل : ) اأم ح�سب الذين 
ال�ساحلات  اآمنوا وعملوا  اأن جنعلهم كالذين  ال�سيئات  اجرتحوا 

�سواء حمياهم ومماتهم �ساء ما يحكمون( اجلاثية 21. 
قال الر�سيد : اأنا فتحنا ب�سيء فبهذا فقرعت الباب فقال الف�سيل 
م��ن ه��ذا : قلت : اأج��ب اأم��ر امل��وؤم��ن��ني فقال : وم��ايل ول اأمر 
املوؤمنني فقال �سبحان اهلل اأما عليك طاعته فننزل ففتح الباب ثم 
ارتقى الغرفة. فاأطفاأ ال�سراج ثم التجاأ اإىل زاوية من زوايا الغرفة 
فجعلنا جنول عليه نبحث عنه باأيدينا من �سدة الظالم ف�سبقت 
كف الر�سيد كفي اإليه فقال يا لها من كف ما األينها اإن جنت من 

عذاب اهلل تعايل غدا؟ 
من  تقي  بكالم  الليلة  ليكلمنه  لنف�سي  فقلت   : الربيع  اب��ن  ق��ال 
الر�سيد : خذ فيما جئناك له رحمك اهلل فقال  ، قال  قلب نقي 
الف�سيل بن عيا�س وفيما جئت وقد حملت نف�سك ذنوب الرعية 
التي �سمتها هوانا وجميع من معك من بطانتك وولتك ت�ساف 
ذنوبهم اإليك يوم احل�ساب فبك بغوا )ظلموا وعدلوا عن احلق( 
وبك جادوا وهم مع هذا اأبغ�س النا�س لك واأ�سرعهم وعنك يق�سد 
ولكن  فعلوه  م��ا  ذن��ب  م��ن  ق�سطا  عنك  يحملوا  اأن  القيامة  ي��وم 

اأ�سدهم حبا لك اأ�سدهم هربا منك. 
اإن عمر بن عبد العزيز ملا ويل اخلالفة دعا �سامل بن   : ثم قال 

عبد اهلل وحممد بن كعب ورجاء بن حيوة وهم ثالثة من العلماء 
من  علّي  فاأ�سروا  البالء  ه��ذا  ابتليت  اإذا  لهم  فقال  ال�ساحلني 
اأنت واأ�سحابك نعمة فقال �سامل بن  عّد اخلالفة بالء وعددتها 
عبداهلل اإن اأردت النجاة غدا من عذاب اهلل فليكن كبر امل�سلمني 
فوقر   .. اأبنا  عندك  واأ�سغرهم  اأخ��ا  عندك  واأو�سطهم  اأب��ا  عندك 

اأباك واأكرم اأخاك وحتنن على ولدك .
وقال حممد بن كعب فاأح�سن .

اأردت النجاة غدا من عذاب اهلل فاأحب  اإن  وقال رجاء بن حيوة: 
للم�سلمني ما حتب لنف�سك واأك��ره لهم ما تكره لنف�سك ثم مت 
اإن �سئت واأين اأقول لك يا هارون اأين اأخاف عليك يا هارون اأ�سد 

خوف يوم تذل فيه الأقدام فبكي هارون.
قال الف�سيل بن الربيع : فقلت: اأرفق يا اأمر املوؤمنني .

قال: تقتله اأنت واأ�سحابك واأرفق به اأنا؟
فقال: يا ح�سن الوجه اأنت الذي ي�ساألك اهلل عز وجل يوم القيامة 
عن هذا اخللق فاإن ا�ستطعت اأن تقي هذا الوجه فافعل واإياك اأن 
ت�سبح اأو مت�سي ويف قليل غ�س لأحد من رعيتك فاإن النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم قال )من اأ�سبح غا�سا لهم مل يرح رائحة اجلنة( 
�سحيح البخاري فبكى الر�سيد ثم قال اأي الف�سيل هل عليك دين 
ناق�سني  اإن  يل  فالويل  عليه  حا�سبني  اإن  لربي  دي��ن  نعم.  فقال 

الويل اإن يلهني حجتي .
قال الر�سيد : اإمنا اأعني دين للعباد اأي عليك اأي مديونية مادية 
لأحد فقال : اإن ربي مل ياأمرين بهذا وقال عز وجل )وماخلقت 
اأن  اأري��د  اأري��د منهم من رزق وما  اإل ليعبدون. ما  اجلن والإن�س 
يطعمون . ان اهلل ه��و ال���رزاق ذو ال��ق��وة امل��ت��ني( ال��ذاري��ات. فقال 
بها  وتقو  عيالك  على  واأنفقها  خذها  دينار  األ��ف  ه��ذا   : الر�سيد 
على عيادتك قال: �سبحان اهلل اأنا اأدلك على طريق النجاة واأنت 

تكافئني مبثل هذا ومل ياأخذ العطية.
قال ابن الربيع فخرجنا من عنده . قال هارون الر�سيد اإذا دللتني 

علي رجل فدلني علي مثل هذا هذا �سيد امل�سلمني اليوم .

خيار النا�ض من خافوا اهلل
ملا قدم عمرو بن هبرة العراق اأر�سل اإيل احل�سن الب�سري والفقيه 
بالبقاء يف منزل فكانا فيه �سهرا ونحوه  واأ مرهما ببيت  ال�سعبي 

عن الإمام ال�سافعي قال: حدثني حممد بن علي قال: اإين حلا�سر 
جمل�س اأمر املوؤمنني اأبي جعفر املن�سور وفيه ابن اأبي ذوؤيب وكان 
واىل املدينة احل�سن بن يزيد فقال احل�سن : هذا اأمر املوؤمنني 

�سل عنهم ابن اأبي ذوؤيب قال ن�ساأله .
فقال: ما تقول فيهم يا بن اأبي ذوؤيب ؟ فقال فيهم ما اأ�ساءهم.

فقال اأبو جعفر : اأف�سمعتم ؟ فقال الغفاديون اأبناء اإحدى القبائل 
يا اأمر املوؤمنني �سله عن احل�سن بن يزيد فقال : يا ابن اأبي ذوؤيب 
ما تقول يف احل�سن بن يزيد؟ فقال: يا بن اأبي ذوؤيب ما تقول يف 
 ، اأنه يحكم بغر احلق ويتبع هواه  اأ�سهد  احل�سن بن يزيد قال: 

قال: �سمعت يا ح�سن ما قال فيك وهو ال�سيخ ال�سالح. 
فقال : يا اأمراملوؤمنني �سله عن نف�سك فقال :ما تقول يّف ؟ قال 

تعفني يا اأمر املوؤمنني قال : اأ�ساألك باهلل اأن تخربين.
قال: ت�ساألني باهلل كاأنك مل تعرف نف�سك قال واهلل لتخربين.

اأهله  امل��ال من غر حق فجعلته يف غر  اأخ��ذت  اأن��ك  اأ�سهد  ق��ال: 
واأ�سهد اأن الظلم ببابك فا�س )منت�سر(.

ذوؤيب  اأب��ي  قفا  ي��ده يف  و�سع  اأب��و جعفر من مو�سعه حتى  فجاء 
فقب�س عليه ثم قال : اأما واهلل لول اإين جال�س هنا لأخذت فار�س 
والروم والديلم )والديلم : قوم ي�سكنون نواحي اأذربيجان ويعني 

اأنه يحافظ على اأركان الدولة من هوؤلء الأعداء(.
فقال اأب��ن اأب��ي ذوؤي���ب ي��ا اأم��ر املوؤمنني قد 
اأب���و بكر وع��م��ر واأخ���ذ احل��ق وق�سما  ويل 
ب��ال�����س��وي��ة واأخ����ذ اأق���ف���اء ف��ار���س وال����روم 
واأ�سغر اأنوفهم قال : فخلي اأبو جعفر 

�سبيله.
وقال: واهلل لول اأين اأعلم منك �سادق 

لقتلتك.
فقل ابن ذوؤيب : واهلل يا اأمر املوؤمنني 
قال:  امل��ه��دي.  ابنك  م��ن  ل��ك  اإين لأن�سح 
فبلغنا اأن ابن اأبي ذوؤيب ملا اأن�سرف من جمل�س 
املن�سور لقيه �سفيان الثوري 
ف��ق��ال: ي��ا اأب���ا احل����ارث : 
خاطبت  ما  �سرين  لقد 
ب���ه ه����ذا اجل���اب���ر ولكن 

ثم جاء عمرو اإليهما ف�سلم ثم جل�س معظما لهما فقال:اإن اأمر 
املوؤمنني يزيد بن عبد امللك ير�سل اإىل كتبا اأو اأوامر اأعرف اأن يف 
فقال  اإي��اه حمرجا  ترياين يف متابعتي  انفاذها مع�سية اهلل فهل 
احل�سن الب�سري لل�سعبي اأجب الأمر فتكلم ال�سعبي كال ما يريد 

به اإبقاء وجهه عنده اأي يريد اإر�ساءه.
اأب���ا �سعيد ق��ال احل�سن  اأن���ت  ق��ال اب��ن ه��ب��رة للح�سن : م��ا ت��ق��ول 
الب�سري : اأقول يا بن هيربة يو�سك اأن ينزل لك ملك من مالئكة 
اهلل فظ غليظ ل يع�سي اهلل ما اأمره فيخرجك من �سعة ق�سرك 
اإىل �سيق قربك يا عمرو بن هبرة ل تاأمن اأن ينظر اهلل اإليك على 
اأقبح ما تعمل يف طاعة يزيد بن عبد امللك فيغلق به باب املغفرة 
الأمة  ه��ذه  نا�سا من �سدر  اأدرك���ت  لقد  بن هبرة  يا عمرو  عنك 
عليها  اإقبالكم  اإدب��ارا من  اأ�سد  الدنيا وهي مقبلة  كانوا عن هذه 
وهي مدبرة. يا عمرو بن هبرة : اإين اأخوفك مقاما خوفك من 

اهلل تعايل فقال: )ذلك ملن خاف مقامي وخاف وعيد( ابراهيم .

ال�سويف الزاهد الذي �سام ل�سومه اأربعة اآالف
ال�سويف  وح�سر  الر�سيد  دار  يف  جمل�سا  ع��م��ار  ب��ن  من�سور  ق��دم 
دع��ا هارون  املجل�س  ف��رغ  املجل�س فلما  ذل��ك  ال�سماك  اب��ن  ال��زاه��د 
باملائدة فن�سبت فاأجل�س ابن عمار عليها فنظر ه��ارون ف��راأي بن 

ال�سماك يف زاوية وا�سعا راأ�سه على ركبته وهو يبكي .
فقال هارون للمن�سور: من هذا؟

قال:هو ابن ال�سماك.
قال الر�سيد : ادعه لياأكل معنا فدعاه فلم يجب

فقال من�سور: اإن اأمر املوؤمنني دعاك لتاأكل معه.
فقال ابن ال�سماك : اأف لك يا من�سور اأما ت�ستحي تخ�سر مثل هذا 
اذهب  طعامهم  من  بطنك  ومت��الأ  معهم  وجتل�س  والتذكر  العلم 
ه���ارون برفع  ف��اأم��ر  ه��و �سائم  وق��ال  ف��اأين �سائم فرجع من�سور 

املائدة وقال اأنا �سائم اأي�سا .
فقال اأهل الدار ملاذا مل ياأكل اأمر املوؤمنني ؟ فقيل هو موافق لبن 
ال�سماك يف �سومه قالوا: ونحن اأي�سا وكانوا اأربعة اآلف فلما خرج 
املن�سور ابن ال�سماك يف الدهليز فقال: يا من�سور لي�س الرجل من 
ياأكل فياأكل لأكله اأربعة اآلف اإن�سان اإمنا الرجل يكون اليوم �سائما 

في�سوم ل�سومه اأربعة اآلف اإن�سان.

ن َبْعِد اإِمَياِنُكْم  وَنُكم ِمّ ْن اأَْهِل اْلِكَتاِب َلْو َيُرُدّ )َوَدّ َكِثرٌي ِمّ

ُقّ  َلُهُم احْلَ  َ َتَبنَيّ َما  َبْعِد  ن  ِمّ اأَنُف�ِسِهم  ْن ِعنِد  ِمّ ارًا َح�َسًدا  ُكَفّ

ِتَي اهلّلُ ِباأَْمِرِه اإَِنّ اهلّلَ َعَلى ُكِلّ  ى َياأْ َفُحوْا َحَتّ َفاْعُفوْا َوا�سْ

�َسْيٍء َقِديٌر( )البقرة  اآية 109(

اأحداثا وقعت بعد  هذه الآية الكرمية تتناول 
غ��زوة اأح��د .. ويف غ��زوة اأح��د طلب ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم .. من الرماة األ يغادروا 
����س���واء انت�سر  م��واق��ع��ه��م ع��ن��د ���س��ف��ح اجل��ب��ل 
امل�سلمون اأو انهزموا .. فلما بداأت بوادر الن�سر 
طمع الرماة يف الغنائم.. فخالفوا اأمر ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فهزمهم اهلل .. ولكن 
اأن  ه��و  الن�سر  لأن  ن�سر  يحققوا  مل  ال��ك��ف��ار 
حتتل اأر�سا وتبقى. هوؤلء الكفار بعد املعركة 
انطلقوا عائدين اإيل مكة.. حتى اأن امل�سلمني 
ال��ت��ايل مل  ال��ي��وم  يف  للقائهم  خ��رج��وا  عندما 
ي��ج��دوا اأح�����داً .. ي��ه��ود امل��دي��ن��ة ا���س��ت��غ��ل��وا هذا 
احلديث .. وعندما التقوا بحذيفة بن اليمان 
وطارق وغرهما.. قالوا لهم اإن كنتم موؤمنني 
اإيل ديننا واتركوا  حقا ملاذا انهزمتم فارجعوا 
يقول  م��اذا  حذيفة  لهم  فقال   .. حممد  دي��ن 
تقوله  م��ا  يق�سد   .. العهد؟  نق�س  يف  دينكم 
اهلل  م��ع  ولعهودهم  اليهود  نق�س  يف  ال��ت��وراة 
ومع مو�سى .. ثم قال اأنا لن انق�س عهدي مع 
حممد ما حييت .. اأما عمار فقال .. لقد اآمنت 
باهلل ربا واآمنت مبحمد ر�سول واآمنت بالكتاب 
باملوؤمنني  واآمنت  قبلة  بالكعبة  واآمنت  اإماما 

اإخوة و�ساأظل على هذا ما حييت. 

وب��ل��غ ر����س���ول اهلل ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م ما 
ق��ال��ه ح��ذي��ف��ة وط����ارق ب��ن ي��ا���س��ر ف�سر بذلك 
ولكن اليهود كانوا ي�ستغلون ما حدث يف اأحد 
ليهزموا العقيدة الإميانية يف قلوب امل�سلمني 
املقد�س  بيت  من  القبلة  حتويل  ا�ستغلوا  كما 
اإيل الكعبة ليهزموا الإميان يف القلوب وقالوا 

باطلة  املقد�س  بيت  جت��اه  القبلة  كانت  اإذا 
فلماذا اجتهتم اإليها، واإذا كانت �سحيحة 

ف��ل��م��اذا ت��رك��ت��م��وه��ا، ف��ن��زل ق���ول اهلل 
الكتاب  اأه��ل  تعاىل: )ود كثر من 

اإميانكم(.  بعد  من  يردونكم  لو 
التعبر القراآين  اإيل دقة  انظر 
يف ق���ول���ه ت����ع����اىل: )م�����ن اأه����ل 
فقط  بع�سهم  فكاأن  الكتاب(.. 
ه��م ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��ح��اول��ون رد 
امل��وؤم��ن��ني ع��ن دي��ن��ه��م .. ولكن 
كانت هناك قلة تفكر يف الإميان 

وال�سالم  ال�سالة  عليه  مبحمد 
ج��الل��ه حكم  ج��ل  اهلل  اأن  ول���و   ..

الطريق  ل�سد  الكتاب  اأه��ل  كل  على 
اأن  اأي   .. ي��وؤم��ن��وا  اأن  القلة  ه��ذه  اأم���ام 

اأهل الكتاب من اليهود يحبون اأن يردوكم 
عن دينكم وهوؤلء هم الكرة.. لأن اهلل تعاىل 

قال: )ود كثر من اأهل الكتاب(. 
وق��ول��ه ت��ع��اىل: )م��ن بعد اإمي��ان��ك��م ك��ف��ارا( .. 
اأو مب��ا يطلبه  ب��ه  اآمنتم  ك��ف��ارا مب���اذا؟ .. مب��ا 
منكم دينكم .. وهم ل يفعلون ذلك عن مبداأ 
من  )ح�����س��دا  ول��ك��ن:  ل�ساحلكم  اأو  عقيدة  اأو 
بعك�س ذلك  ياأمرهم  اأنف�سهم(.. فدينهم  عند 
�سلى  حممد  بر�سالة  يوؤمنوا  اأن  ياأمرهم   ..
ينفذون  ل  ف��ه��م  ول��ذل��ك   .. و���س��ل��م  عليه  اهلل 
�سلى  حممد  بر�سالة  يوؤمنوا  اأن  تاأمرهم  ما 
اهلل عليه و�سلم .. ولذلك فهم ل ينفذون ما 
الإميان  يرف�سون  حينما  التوراة  به  تاأمرهم 

اأن يحاولوا  اإيل  وال��ذي يدعوهم   .. بالإ�سالم 
.. واحل�����س��د هو  ه��و احل�سد  دينكم  ع��ن  ردك���م 
متني زوال النعمة عمن تكره .. وقوله تعاىل: 
امل�ساألة  اأي هذه   .. اأنف�سهم(  )ح�سدا من عند 
اإخوانا  امل�سلمني  يح�سدون  لأنهم  ذواتهم  من 
هم  بينما   .. مرتابطني  متكاتفني  متحابني 
�سيع واأحزاب .. وهناك ح�سد يكون من منطق 

الدين وهذا مباح .. 
فكاأن احل�سد حرام يف غر هاتني احلالتني .. 
على  امل�سلمني  يح�سدون  اليهود  ه��وؤلء  فكاأن 
دينهم .. وهذا احل�سد من عند اأنف�سهم ل تقره 
التوراة ول كتبهم .. وقوله �سبحانه: )من بعد 
ما تبني لهم اأنه احلق(.. اأي بعد ما تاأكدوا من 
التوراة من �سخ�سية ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم واأنه النبي اخلامت. 
وا�سفحوا  )فاعفوا  تعاىل:  وقوله 
حتى ي��اأت��ي اهلل ب���اأم���ره(.. م��ا هو 
العفو وما هو ال�سفح؟ .. يقال 
اأي م�سحته  عفت الريح الأث��ر 
ف��الإن�����س��ان حني   .. واأزال����ت����ه 
مي�����س��ي ع��ل��ى ال���رم���ال ترتك 
قدمه اأثرا فتاأتي الريح وتعفو 
الأثر اأي تزيله .. ولذلك فاإن 
نف�سك  م��ن  اأن مت��ح��و  ال��ع��ف��و 
اأثر اأي اإ�ساءة وكاأنه مل يحدث 
ي��ع��ن��ي طي  ����س���يء .. وال�����س��ف��ح 
جتعله  ل  املو�سوع  ه��ذا  �سفحات 
يف بالك ول جتعله ي�سغلك .. وقوله 
ت��ع��اىل: )حتى ي��اأت��ي اهلل ب��اأم��ره( .. اأن 
يفعلونه  وما  لليهود  بالن�سبة  الو�سع  هذا 

قد  �سبحانه  اهلل  لأن  ي�ستمر  ل��ن  املوؤمنني  يف 
اأع��د لهم اأم��را ولكن ه��ذا الأم��ر مل ي��اأت وقته 
ول اأوانه .. وعندما ياأتي �سيتغر كل �سيء .. 
لذلك يقول اهلل للموؤمنني لن تظلوا هكذا .. 
يكون  ولن  بجرائمهم  فيه  تاأخذونهم  يوم  بل 
هذا اليوم بعيدا .. عندما يقول اهلل �سبحانه: 
اأم��ر اهلل  اأن  باأمره( .. فالبد  ياأتي اهلل  )حتى 
الإميان  بجوهر  تتعلق  لأن هذه ق�سية   .. اآت 
باأمره  ي��اأت��ي اهلل  اأب���دا حتى  ي��ق��ال  ف��ال   .. كله 
ثم ل يجئ هذا الأمر .. بل اأمر اهلل بال �سك 
نافد و�سين�سركم عليهم .. وقوله تعاىل: )اإن 
اهلل على كل �سيء قدير( .. اأن اهلل له طالقة 
�سياأتي  اأنه  اإذا قال  .. ولذلك  القدرة يف ملكه 
 .. و�سيتم  حتما  الأم���ر  ه��ذا  ف�سيتحقق  ب��اأم��ر 
ول ت��وج��د ق���درة يف ه��ذا ال��ك��ون اإل ق���درة اهلل 
�سبحانه .. ول قوة اإل قوته جل جالله .. ول 

فعل اإل ما اأراد
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نفحات 
 

الع�سر، وُتوّفق لإمتام هذا ال�سهر، فاهلل اهلل بالجتهاد 
وينبغي  وليالها،  اأيامها  اغتنام  على  واحلر�س  فيها 
لك اأيها امل�سلم اأن حتر�س على اإيقاظ اأهلك، وحثهم 
امل�سلمني  املباركة، وم�ساركة  الليايل  اغتنام هذه  على 
يف تعظيمها والجتهاد فيها باأنواع الطاعة والعبادة. 

– اأ�سوة  و�سلم  عليه  اهلل  – �سلى  اهلل  ر�سول  ولنا يف 
ح�سنة فقد كان اإذا دخل الع�سر �سدَّ مئزره، واأحيا ليله 

واأيقظ اأهله. 
كان  بل  الع�سر،  ه��ذه  يف  خا�ساً  لي�س  لأهله  واإيقاظه 
يوقظهم يف �سائر ال�سنة، ولكن اإيقاظهم لهم يف هذه 
الع�سر كان اأكر واأوكد. قال �سفيان الثوري: اأحب اإيّل 
ويجتهد  بالليل،  يتهجد  اأن  الأواخ��ر  الع�سر  دخل  اإذا 
اأطاقوا  اإن  ال�����س��الة  اإىل  وول���ده  اأه��ل��ه  وُينه�س  ف��ي��ه، 

ذلك. 
اأن  ال��ف��ادح��ة،  واخل�����س��ارة  العظيم،  احل��رم��ان  مل��ن  واإن 
جن���د ك���ث���راً م���ن امل�����س��ل��م��ني، مت���ر ب��ه��م ه���ذه الليايل 
املباركة، وهم عنها يف غفلة معر�سون، فيم�سون هذه 
الأوقات الثمينة فيما ل ينفعهم، في�سهرون الليل كله 
اأو معظمه يف لهو ولعب، وفيما ل فائدة فيه، اأو فيه 
اآخ��ر، لي�ست  فائدة حم��دودة ميكن حت�سيلها يف وقت 

له هذه الف�سيلة واملزية. 
على  ان��ط��رح  ال��ق��ي��ام،  وق���ت  ج���اء  اإذا  بع�سهم  وجت���د 
وف��ّوت على نف�سه خراً  فرا�سه، وغ��ّط يف نوم عميق، 

كثراً، لعله ل يدركه يف عام اآخر.

ومن خ�سائ�س هذه الع�سر: ما ذكرته عائ�سة من اأن 
النبي – �سلى اهلل عليه و�سلم- كان يحيي ليله، وي�سّد 
والعبادة.  لل�سالة  ليتفرغ  ن�ساءه  يعتزل  اأي  م��ئ��زره، 
هذه  يحيي  و���س��ل��م-  عليه  اهلل  – �سلى  ال��ن��ب��ي  وك���ان 
هي  التي  القدر  لليلة  وطلباً  لف�سلها  اغتناماً  الع�سر 

خر من األف �سهر. 
– ر�سي اهلل  ج��اء يف �سحيح م�سلم عن عائ�سة  وق��د 
قام  و�سلم-  – �سلى اهلل عليه  اأعلم  ما  قالت:  عنها- 
ليلة حتى ال�سباح" ول تنايف بني هذين احلديثني، 
بال�سالة  يكون  الع�سر  يف  الثابت  الليل  اإح��ي��اء  لأن 
اأنواع  من  ذل��ك  ونحو  وال�سحور  والذكر  وال��ق��راءة 
ال��ع��ب��ادة، وال����ذي ن��ف��ت��ه، ه��و اإح��ي��اء ال��ل��ي��ل بالقيام 

فقط.
القدر،  ليلة  فيها  اأن  الع�سر  هذه  خ�سائ�س  ومن 
األف  م��ن  ال��ق��در خ��ر  )ليلة  ق��ال اهلل عنها:  التي 

من  ربهم  ب���اإذن  فيها  وال���روح  املالئكة  تنزل  �سهر، 
كل اأمر �سالم هي حتى مطلع الفجر(. وقال فيها: 

تاأمْل اأيها امل�سلم يف �ساعتك، وانظر اإىل عقرب ال�ساعة 
اأك��اًل، ل يتوقف ول ينثني، بل ل  الثواين  ياأكل  وه��و 
كنت  �سواء  وال��ث��واين،  ال�ساعات  ويلتهم  يجري  ي��زال 
قائماً اأو نائماً، عاماًل اأو عاطاًل، وتذّكْر اأن كل حلظة 
عمرك،  من  ج��زء  هي  فاإمنا  تنق�سي  وثانية  مت�سي، 
واأن���ه���ا م��ر���س��ودة يف ���س��ج��ل��ك ودف�����رتك، وم��ك��ت��وب يف 
نف�سك،  يف  اهلل  فاّتق  �سيئاتك،  اأو  ح�سناتك  �سحيفة 
ربك،  اإىل  يقربك  فيما  اأوق��ات��ك  �سغل  على  واح��ر���س 
دنياك  يف  عاقبتك،  وح�سن  ل�سعادتك  �سبباً  وي��ك��ون 

واآخرتك. 
واإذا كان قد ذهب من هذا ال�سهر اأكره، فقد بقي فيه 
اأجّله واأخره، لقد بقي فيه الع�سر الأواخر التي هي 

زبدته وثمرته، ومو�سع الذوؤابة منه.
الع�سر،  ه��ذه  يعّظم  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ك��ان  ولقد 
ويجتهد فيها اجتهاداً حتى ل يكاد يقدر عليه، يفعل 
له ما  وق��د غفر اهلل  – �سلى اهلل عليه و�سلم-  ذل��ك 
املذنبني  نحن  اأحرانا  فما  تاأّخر،  وما  ذنبه  من  تقدم 
و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى   – ب��ه  نقتدي  اأن  امل��ف��ّرط��ني 
فنعرف لهذه الأيام ف�سلها، وجنتهد فيها، لعل اهلل اأن 
تكون  نفحاته،  بنفحة من  وي�سعفنا  برحمته،  يدركنا 

�سبباً ل�سعادتنا يف عاجل اأمرنا واآجله.
عنها-  اهلل  – ر���س��ي  عائ�سة  ع��ن  م�سلم  الإم����ام  روى 
و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى   – اهلل  ر���س��ول  "كان  ق��ال��ت: 

يجتهد يف الع�سر الأواخر، ما ل يجتهد يف غره". 
ويف ال�سحيحني عنها قالت: "كان النبي – �سلى اهلل 
عليه و�سلم- يخلط الع�سرين ب�سالة ونوم، فاإذا كان 

ر و�سّد املئزر". الع�سر �سمَّ
فقد دلت هذه الأحاديث على ف�سيلة الع�سر الأواخر 
عليه  اهلل  – �سلى  النبي  حر�س  و�سدة  رم�سان،  من 
و�سلم- على اغتنامها والجتهاد فيها باأنواع القربات 
والطاعات، فينبغي لك اأيها امل�سلم اأن تفرغ نف�سك يف 
وجتتهد  بالدنيا،  ال�ستغال  من  وتخّفف  الأي��ام،  هذه 
فيها باأنواع العبادة من �سالة وقراءة، وذكر و�سدقة، 
و�سلة للرحم واإح�سان اإىل النا�س. فاإنها –واهلل- اأيام 
وُت��ط��وى �سحائفها،  تنق�سي،  اأن  اأ���س��رع  م��ا  م��ع��دودة، 
–واهلل- ل تدري هل  وُيختم على عملك فيها، واأن��ت 
تدرك هذه الع�سر مرة اأخرى، اأم يحول بينك وبينها 
املوت، بل ل تدري هل 
ت����ك����م����ل ه�����ذه 

م��ن��ذري��ن، فيها  كنا  اإن���ا  ليلة مباركة  اأن��زل��ن��اه يف  )اإن���ا 
املحفوظ  اللوح  اأي يف�سل من  اأم��ر حكيم(  يفرق كل 
ال�سنة  تلك  كائن يف  ما هو  الكاتبني كل  املالئكة  اإىل 
من الأرزاق والآج��ال واخلر وال�سر، وغر ذلك من 

اأوامر اهلل املحكمة العادلة. 
ليلة  "وفيه  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى   – النبي  ي��ق��ول 
خر من األف �سهر من ُحرمها فقد ُحرم اخلر كله، 
رواه  �سحيح  حديث  حمروم"  اإل  خرها  ُي��ح��رم  ول 

الن�سائي وابن ماجه. 
قال الإمام النحعي: "العمل فيها خر من العمل يف 

األف �سهر �سواها".
فوجدوها  �سهر"  "األف  ال��ع��ل��م��اء  بع�س  ح�سب  وق���د 
لقيام  ُوّف��ق  فمن  اأ�سهر،  واأرب��ع��ة  �سنة  وثمانني  ثالثاً 
هذه الليلة واأحياها باأنواع العبادة، فكاأنه يظل يفعل 
اأك��ر من ثمانني �سنة، فياله من عطاء جزيل،  ذلك 

واأجر وافر جليل، من ُحرمه فقد ُحرم اخلر كله. 
– �سلى  النبي  اأب��ي هريرة عن  عن  ال�سحيحني  ويف 
اإمياناً  ال��ق��در  ليلة  ق��ام  "من  ق��ال:  و�سلم-  عليه  اهلل 
واحت�ساباً ُغفر له ما تقّدم من ذنبه" وهذه الليلة يف 
الع�سر الأواخر من رم�سان لقول النبي – �سلى اهلل 
عليه و�سلم- "حتّروا ليلة القدر يف الع�سر الأواخر من 

رم�سان" متفق عليه.
وهي يف الأوت��ار منها اأحرى واأرج��ى، ويف ال�سحيحني 
اأن النبي – �سلى اهلل عليه و�سلم- قال: التم�سوها يف 
الع�سر الأواخر يف الوتر" اأي يف ليلة اإحدى وع�سرين، 
وثالث وع�سرين، وخم�س وع�سرين، و�سبع وع�سرين، 
وت�سع وع�سرين. وقد ذهب كثر من العلماء اإىل اأنها 
الليايل،  ه��ذه  يف  تنتقل  ب��ل  واح���دة،  ليلة  يف  تثبت  ل 
اإحدى  يف  وم��رة  وع�سرين  �سبع  ليلة  يف  م��رة  فتكون 
اأو  وع�سرين  خم�س  اأو  وع�سرين  ث��الث  اأو  وع�سرين 

ت�سع وع�سرين. 
وقد اأخفى اهلل �سبحانه علمها على العباد رحمة بهم، 
اأعمالهم  وتكر  الع�سر،  ليايل  جميع  يف  ليجتهدوا 
اهلل  ع��ن��د  وت��رت��ف��ع  ف��ت��زداد ح�سناتهم،  ال�����س��احل��ة 
درجاتهم )ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل 
عما يعملون(، واأخفاها �سبحانه حتى يتبني اجلاّد 

يف طلب اخلر احلري�س على اإدراك هذا الف�سل، من 
ف��اإن من حر�س على �سيء جدَّ يف  املتهاون،  الك�سالن 
طلبه، و�سهل عليه التعب يف �سبيل بلوغه والظفر به، 
فاأروا اهلل من اأنف�سكم خراً واجتهدوا يف هذه الليايل 
فاإن  والنفحات،  للرحمات  فيها  وتعّر�سوا  املباركات، 
املحروم من ُحرم خر رم�سان، واإن ال�سقي من فاته 
فيه املغفرة والر�سوان، يقول النبي – �سلى اهلل عليه 
ومل  خ��رج  ث��م  رم�سان  اأدرك  م��ن  اأن���ف  "رغم  و�سلم- 
ُيغفر له" رواه ابن حبان واحلاكم و�سححه الألباين.

ُتنال  ل  نفي�سة،  غالية  واأنها  باملكاره،  ُحّفت  اجلنة  اإن 
هوى  واتباع  الأر����س،  اإىل  والإخ���الد  والك�سل،  بالنوم 
"من  و�سلم-  – �سلى اهلل عليه  النبي  يقول  النف�س. 
خاف اأدلج - يعني من اأول الليل- ومن اأدلج بلغ املنزل، 
األ اإن �سلعة اهلل غالية، األ اإن �سلعة اهلل اجلنة". وقد 
مثل النبي – �سلى اهلل عليه و�سلم- امل�سافر اإىل الدار 
اآخر  بلد  اإىل  ي�سافر  – مب��ن  ك��ذل��ك  الآخ����رة -وك��ل��ن��ا 
يف  ك��ان ج��اداً  ف��اإن  اأو حتقيق م�سلحة،  لق�ساء حاجة 
ال�سفر،  مل�ساق  متحماًل  والك�سل،  للنوم  تاركاً  �سفره، 
وتعبه،  �سفره  عاقبة  ويحمد  غايته،  اإىل  ي�سل  فاإنه 

وعند ال�سباح يحمد القوم ال�سرى. 
النف�س  لأه����واء  متبعاً  ك�سالن  ن��ّوام��اً  ك��ان  م��ن  واأم���ا 
الركب،  ويفوته  ال�سبل،  به  تنقطع  فاإنه  و�سهواتها، 
ُتنال  وال����راح����ة ل  امل�������س���ّم���رون،  وي�����س��ب��ق��ه اجل�������اّدون 
اإل ع��ل��ى ج�سر  ُت���ن���ال  ب���ال���راح���ة، وم���ع���ايل الأم�����ور ل 
وا  رِبُ ا�سْ اآَم��ُن��وا  ��ِذي��َن  الَّ ��َه��ا  اأَيُّ )َي��ا  التعب وامل�سقات  من 
)اآل  ُتْفِلُحوَن(  َلَعلَُّكْم   َ اهللَّ ��ُق��وا  َواتَّ َوَراِب��ُط��وا  اِبُروا  َو�سَ
املباركة  الع�سر  هذه  خ�سائ�س  ومن  عمران:200(. 
ا���س��ت��ح��ب��اب الع��ت��ك��اف ف��ي��ه��ا، والع��ت��ك��اف ه���و: لزوم 
امل�����س��ج��د ل��ل��ت��ف��رغ ل��ط��اع��ة اهلل ع���ز وج���ل – وه���و من 
اهلل  – �سلى  ر�سوله  و�سنة  اهلل  بكتاب  الثابتة  ال�سنة 
واأنتم  تبا�سروهن  )ول  تعاىل:  اهلل  قال  و�سلم-  عليه 
عليه  اهلل  – �سلى  النبي  وك��ان  امل�ساجد(  يف  عاكفون 
و�سلم- يعتكف الع�سر الأواخر من رم�سان حتى توفاه 
اهلل عز وجل، واعتكف اأزواجه واأ�سحابه معه وبعده. 

 – عائ�سة  ع��ن  ال��ب��خ��اري  �سحيح  ويف 
ر�سي اهلل عنها- قالت: كان النبي 

و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى   –
رم�سان  ك����ل  يف  ي��ع��ت��ك��ف 
ع�سرة اأيام، فلما كان العام 
اعتكف  فيه  ُقب�س  ال���ذي 

ع�سرين يوماً.
بالعتكاف:  وامل��ق�����س��ود 

انقطاع الإن�سان 
النا�س  ع��ن 

خ�ضائ�ص �لع�ضر �لأو�خر من رم�ضان
ول تزر وازرة 

وزر اأخرى
•• بقلم الكاتب االإ�صالمي : زين ال�صماك   

)َوَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اأُْخَرى َواإِن َتْدُع ُمْثَقلٌَة اإِىَل ِحْمِلَها َل ُيْحَمْل 
َربَُّهم  َيْخ�َسْوَن  ��ِذي��َن  الَّ ُتنِذُر  ��ا  َ منَّ اإِ ُقْرَبى  َذا  َك��اَن  َوَل��ْو  �َسْيٌء  ِمْنُه 
ى ِلَنْف�ِسِه َواإِىَل  ا َيَتَزكَّ َ ى َفاإِمنَّ اَلَة َوَمن َتَزكَّ ِبالَغْيِب َواأََقاُموا ال�سَّ

ُر( )18، فاطر( ِ امْلَ�سِ اهللَّ
تبني الآية الكرمية الفارق بني وزر يتعلق باملعاملة بني النا�س 
وزر  وازرة  تزر  فال  به،  والكفر  اهلل  األوهية  باإنكار  يتعلق  ووزر 
اأو داب��ة يبدو  اأخ��رى، كما ت�سرب الآي��ة الكرمية مثال لم��راأة 
عليها م�سقة احلمل، فال ت�ستطيع اأن حتمل �سيئا فوق حملها 
وخا�سة  والأوزار،  الذنوب  يحمل  ملن  ت�سوير  وذلك  وطاقتها، 
الكفر باهلل يوم القيامة، في�ست�سعر بعبء ما ارتكبه من ذنوب 
اهلل،  بعبادة  اإمي��ان��ه  وع��دم  الأ�سنام  عبادة  واأ�سدها  ومعا�سى، 
وذلك  حتمله،  مب��ا  م�سيتها  ف��ى  تتعر  ح��ام��ل  ك��ام��راأة  ف���رتاه 
امل�سيء هلل يحمل وزر اإ�ساءته فى يوم ل ينفع فيه مال ول بنون 
ول جاه ول �سلطان، فرتاه ينظر م�ستعطفا من حوله لعلهم 
يت�سفعون له عند اهلل، فكيف يت�سفعون له بينما كان هو يت�سفع 
كبرا،  واإث��م��ا  وزرا  بذلك  فرتكب  الأ���س��ن��ام،  عبدة  للكافرين 
فال يجد من كان من قبيلته اأو كان من ذوي القربى مثل الأخ 
وزرا  يتحمل  اأن  اأى منهم  ي�ستطيع  الأب، ل  اأو حتى  الإب��ن  اأو 
على وزره، فكل من اأ�ساء فى دنياه يبحث لنف�سه عن اخلال�س 
ينتهى  حتى  ويختبئ  فيه  يتوراى  مهربا  له  يجد  اأن  ويتمنى 
يوم احل�ساب، فالآية الكرمية ت�ستقرئ امل�ستقبل وتظهر الغيب 
الذى يخفى، وخا�سة للذين عا�سوا فى حياتهم بال ب�سرة اأو 
�سفافية وافتقدوا ال�سلة الروحية التي بني الإن�سان وخالقه، 
بينما اخلالق �سبحانه اأمد الإن�سان بالعقل احلكيم ووهبه نورا 
من نوره، ولذلك لي�س ملثل هذا الإن�سان حجة يتذرع بها يف يوم 
املوقف العظيم، واحلق يقال اأن له فر�سة اأخرة واأمال يتم�سك 
به، حتى ولو كان خيطا رفيعا وهو الأم��ل يف رحمة اهلل، فمن 
اأن يطمع يف رحمة اهلل، فالأمر  واإن كفر  اإن�سان حتى  حق كل 
وكان  ي�����س��اء،  م��ن  وي��رح��م  ويغفر  ي�ساء  م��ن  ي��ع��ذب  يومئذ هلل 
للر�سول الكرمي اإنذار رحيم من �ساأنه اأن يحفز اأ�سحابه للرقى 
وتقرتب  اجل��ن��ة  اأب���واب  لهم  لتتفتح  الرفيعة،  ال��درج��ات  نحو 
الرحمة  فيه  ل��روا  اهلل،  وجه  اإىل  لتنظر  النا�سرة  لوجوههم 
التى ل تو�سف بكلمات والنور الذي يعرب عنه مقام الإح�سان، 
وقد �سئل الر�سول عن مقام الإح�سان فقال ) مقام الإح�سان اأن 
تعبد اهلل كاأنك تراه فاإن مل تكن تراه فاإنه يراك( ، ولعل اهلل 
يوفقنا يف دنيانا لنكون من اأهل اهلل وخا�سته ويف مقدمتهم اآل 
حممد، وقد �سئل الر�سول عليه ال�سالم عن اآل حممد قال ) اآل 
حممد كل تقى( عليه اأزكى ال�سالة وال�سالم، وناأمل يف اهلل اأن 

يكون موعدنا جميعا اجلنة وملن خاف مقام ربه جنتان.  

يف  )اأذان(  برنامج  على  حاليًا  واأ�سوم  املبارك  رم�سان  �سهر  يف  نحن 
املوبايل الأن منطقتي لي�ض بها م�سجد فهل يجوز اأن اأفطر على هذا 

الربنامج؟

احلمدهلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني �سيدنا حممد 
وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد..

فبارك اهلل فيك اأختي ال�سائمة وتقبل منك ال�سيام واأعانك عليه اإنه �سميع 
جميب.

دللة  اإل  الأذان  وم��ا  الوقت  دخ��ول  هو  ال�سوم  يف  الكرمية  اأختي  فالأ�سا�س 
ْيُط الأَْبَي�ُس  َ َلُكُم اخْلَ عليه؛ قال �سبحانه وتعاىل:)َوُكُلواْ َوا�ْسَرُبواْ َحتَّى َيَتَبنيَّ

َياَم اإِىَل الَّلْيِل( البقرة187. واْ ال�سِّ ْيِط الأَ�ْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ اأَمِتُّ ِمَن اخْلَ
�سماعه من م�سجد جم��اور فال تفطري حتى  الأذان ومتكن لك  ف��اإن وج��د 
ت�سمعي الأذان منه لأنه اأثبت يف �سبط الوقت، واإن مل يوجد كما هو احلال 
اإن تثبِت من ثقته  التوقيت الذي معك  اأن تفطري على  عندكم فيمكن لك 

و�سبطه. واهلل تعاىل اأعلم.

جماور  م�سجد  من  �سماعه  من   ومتكنت  الأذان  وجد  اإن  واخلال�سة:    •
مل  واإن  ال��وق��ت،  �سبط  يف  اأثبت  لأن��ه  منه  الأذان  ت�سمعي  حتى  تفطري  فال 
يوجد كما هو احلال عندكم فيمكن لك اأن تفطري على التوقيت الذي معك 

اإن تثبِت من ثقته و�سبطه واهلل تعاىل اأعلم.

هل يجوز االأكل اأو ال�سرب يف رم�سان وقت اأذان الفجر و ما حكم من 
اأكل واملوؤذن يوؤذن.

احلمدهلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني �سيدنا حممد 
وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد..

فال يجوز لل�سائم اأن ياأكل اأو اأن ي�سرب واملوؤذن يوؤذن ل�سالة الفجر باتفاق 
مذهب اأهل ال�سنة الأربعة وعلى من ح�سل منه ذلك ق�ساء ذلك اليوم قال 
الإمام النووي رحمه اهلل يف املجموع: "من طلع الفجر وفى فيه طعام فليلفظه 
ويتم �سومه فان ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل �سومه وهذا ل خالف فيه 
ودليله حديث ابن عمر وعائ�سة ر�سي اهلل عنهم اأن ر�سول اهلل �سلي اهلل عليه 

و�سلم قال " ان بالل يوؤذن بليل فكلوا وا�سربوا حتى يوؤذن ابن اأم مكتوم " رواه 
البخاري وم�سلم وفى ال�سحيح اأحاديث مبعناه واأما حديث اأبي هريرة ر�سي 
النداء  اأحدكم  �سمع  " اإذا  اأن��ه قال  النبي �سلي اهلل عليه و�سلم  اهلل عنه عن 
" وف��ى وراي��ة " وكان  والإن���اء علي ي��ده فال ي�سعه حتى يق�سى حاجته منه 
املوؤذن يوؤذن اإذا بزع الفجر " فروى احلاكم اأبو عبد اهلل الرواية الأويل وقال 
هذا حديث �سحيح علي �سرط م�سلم ورواهما البيهقى ثم قال وهذا اإن �سح 
حممول عند عوام اأهل العلم على اأنه �سلي اهلل عليه و�سلم علم اأنه ينادى قبل 
طلوع الفجر بحيث يقع �سربه قبيل طلوع الفجر قال وقوله: اإذا بزغ. يحتمل 
اأن يكون من كالم من دون اأبي هريرة اأو يكون خربا عن الذان الثاين ويكون 
قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم " اإذا �سمع اأحدكم النداء والناء على يده" 
اهلل  ر�سي  وعائ�سة  اب��ن عمر  ليكون موافقا حلديث  الول  النداء  خ��ربا عن 

عنهما قال وعلى هذا تتفق الخبار. وباهلل التوفيق واهلل اأعلم
فم  ويف  اأذن  ل��و  ب��ل  الأذان  عند  وال�����س��رب  الأك���ل  يجوز  ل  واخل��ال���س��ة:   •
اأن ي��ل��ف��ظ��ه، ف����اإن مل ي��ف��ع��ل ي��ع��ت��رب م��ف��ط��راً وعليه  ال�����س��خ�����س ���س��يء ل��زم��ه 

الق�ساء.

اأول زكاة ُفر�ست على هذه الأم��ة وهي  زكاة الفطر هي 
اأخف الزكوات واأي�سرها؛ لأنها عبارة عن قيام كل واجد زيادة عما يكفيه يف 
اليوم.  ذل��ك  يكفيه يف  ما  ع��ادم  امل�سلمني  واح��د من  بكفاية  الفطر  ي��وم عيد 
وهي من�سوبة اإىل الفطر؛ لأنها جتب به؛ اأي: بالفطر من رم�سان كله وذلك 
املراد  اإن  بالدخول يف ليلة العيد وقيل: بطلوع فجره. وقال بع�س العلماء: 
اأو  بالفطر: الفطرة واخللقة؛ لأنها جتب على الواجد الذي مل ي�سم لعذر 
ا عن اأولده ال�سغار الذين ل  لغر عذر، ويجب على املكلف اأن يخرجها اأي�سً

ي�سومون. وال�سواب الأول.
واحل��ك��م��ة يف وج��وب��ه��ا ع��ل��ى َم���ن ذك���ر ظ��اه��رة؛ ف��اإن��ه��ا ���س��رع��ت لكفاية جميع 
اهلل  �سيافة  ي��وم  هو  ال��ذي  العيد  ي��وم  يف  ال�سوؤال  ذل  عن  واإغنائهم  الفقراء 
تعاىل للموؤمنني، فلما دخل يف الفقراء اأطفالهم وجب على الأغنياء اأن يزكوا 
اإن  الفطر عن عبده وقالوا:  ال�سيد ُيخرج زكاة  ا، وكذلك  اأي�سً اأطفالهم  عن 
ال�سغر اإذا كان ذا مال فاإنها جتب يف ماله ويخرجها الويل واإن كان اأًبا واإل 
اأخرج عنه من مال نف�سه. وقد ورد اأنها كفارة لل�سائم تكفر عنه ما ع�ساه يقع 
منه مما ينايف حكمة ال�سيام فهي كالرواتب لل�سالة جترب ما يقع من النق�س 

فيها. ولنذكر ما ورد يف م�سروعيتها واأحكامها من الأحاديث ال�سريفة:
)1( عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما قال: )فر�س ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم زكاة الفطر من رم�سان �ساًعا من متر اأو �ساًعا من �سعر على العبد 
واحلر والذكر والأنثى وال�سغر والكبر من امل�سلمني( رواه اأحمد وال�سيخان 

واأ�سحاب ال�سنن الأربعة وغرهم.
)2( عن اأبي �سعيد قال: )كنا نخرج زكاة الفطر اإذ كان فينا ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم �ساًعا من طعام اأو �ساًعا من متر اأو �ساًعا من �سعر اأو �ساًعا 
اأو �ساًعا من اأقط فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية املدينة  من زبيب 
فقال: اإين لأرى ُمدين من �سمراء ال�سام يعدل �ساًعا من متر، فاأخذ النا�س 
بذلك( رواه اأحمد وال�سيخان واأ�سحاب ال�سنن الأربعة وغرهم، وزاد َمن عدا 

البخاري: قال اأبو �سعيد: فال اأزال اأخرجه كما كنت اأخرجه.
)3( وعن اأبي �سعيد اأنه قال: )ما اأخرجنا على عهد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
اأو �ساًعا من  اأو �ساًعا من �سلت  اأو �ساًعا من متر  و�سلم اإل �ساًعا من دقيق 
زبيب اأو �ساًعا من �سعر اأو �ساًعا من اأقط( رواه الداَرُقطني عن ابن عيينة 

عن ابن عجالن عن عيا�س بن عبد اهلل عنه وفيه: )قال ابن املديني ل�سفيان 
بن عيينة: يا اأبا حممد اإن اأحًدا ل يذكر يف هذا الدقيق. فقال: بلى هو فيه(، 
اأن الإم��ام اأحمد احتج به على  اأورد احلديث �ساحب )منتقى الأخبار( وذكر 
اإجزاء الدقيق. وقد ورد ذكر الدقيق يف غر هذه الرواية وطعن اجلمهور يف 

روايتها وقد قال اأبو داود يف �سننه: اإن ذكر الدقيق َوْهٌم من ابن عيينة.

)�سرح الألفاظ(
يف  كاملال  العرب  عن  عرًفا  فيها  الغالب  لأن��ه  احلنطة؛  احلديث  يف  الطعام 
الإبل وي�سرف اللفظ اإىل ما غلب ا�ستعماله فيه عند الإط��الق، ولكن روى 
والزبيب  ال�سعر  )وك��ان طعامنا  ق��ال:  اأن��ه  �سعيد  اأب��ي  وغ��ره عن  البخاري 
والأقط والتمر(؛ ولذلك ذهب ابن املنذر اإىل اأن ذكر الطعام جممل ف�سره ما 
بعده من تعدد اأ�سنافه، ولكن نظم احلديث ياأبى هذا، واإن كان لفظ الطعام 
ي�سمل ما ذكر؛ لأنه يف الأ�سل ما يطعم ويذاق، وقوله: حتى قدم معاوية. زاد 
ا اأو معتمًرا وكلم النا�س على املنرب(، و�سمراء ال�سام: حنطتها.  م�سلم: )حاجًّ
اأن ق��ول معاوية ه��ذا لي�س بحجة؛ لأن��ه راأي له مل يرفعه  ب��نيَّ النووي  وق��د 
راوي  �سعيد  اأب��و  به  ياأخذ  ولذلك مل  و�سلم.  واآل��ه  عليه  اهلل  النبي �سلى  اإىل 
احلديث. والأقط بتثليث الهمزة مع �سكون القاف وبتثليث القاف مع فتحها 
لت بال�سم: نوع  هو: اجلن ُيتخذ من اللن احلام�س غر منزوع الزبد. وال�ّسُّّ

من ال�سعر اأمل�س كاحلنطة، ولكن برودته وطبعه كال�سعر.
اأرط��ال وثلث عراقية كما ق��دره الإم��ام مالك، وعليه  اأم��ا ال�ساع فهو خم�سة 
احلجازيون وعامة اأهل احلديث، وقال احلنفية اإنه ثمانية اأرطال؛ لأن ال�ساع 
الذي يتعامل به اأهل العراق كذلك. ولكن اأبا يو�سف رجع اأخًرا عن قول اأبي 

حنيفة اإىل قول مالك ملا ناظره ووقف على حجته.
روى الدارقطني والبيهقي عن اإ�سحق بن �سليمان الرازي اأنه قال: قلت ملالك 
بن اأن�س: اأبا عبد اهلل كم قدر �ساع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ؟ قال: خم�سة 
اأرطال وثلث بالعراقي اأنا حزرته، فقلت: اأبا عبد اهلل خالفت �سيخ القوم قال: 

َمن هو؟
قلت: اأبو حنيفة يقول ثمانية اأرطال. فغ�سب غ�سًبا �سديًدا ثم قال جلل�سائنا: 
يا فالن هاِت �ساع جدك يا فالن هات �ساع عمك يا فالن هات �ساع جدتك. 
قال اإ�سحق: فاجتمعت اآ�سع فقال: ما حتفظون يف هذا؟ فقال هذا: حدثني 
اأبي عن اأبيه اأنه كان يوؤدي بهذا ال�ساع اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وقال 
هذا: حدثني اأبي عن اأخيه اأنه كان يوؤدي بهذا ال�ساع اإىل النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم وقال الآخر:
اأدت بهذا ال�ساع اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم..  اأنها  اأمه  اأبي عن  حدثني 
اإن��ه ل  اأرط��ال وثلًثا، ولعمري  اأن��ا ح��زرت هذه فوجدتها خم�سة  فقال مالك: 
م على قول مالك قول يف مثل هذه الأمور التي اختربها بنف�سه يف مدينة  يقدَّ
درهم  مئة  �ست  تبلغ  الأرط���ال  وه��ذه  العهد  ق��رب  مع  ال�سالم  عليه  الر�سول 

وثمانني وخم�سة اأ�سباع درهم من احلنطة وهي قدحان من اأقداح م�سر.

)4( عن ابن عمر اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم اأمر بزكاة الفطر اأن 
توؤدَّى قبل خروج النا�س اإىل ال�سالة. رواه اأحمد وال�سيخان واأ�سحاب ال�سنن 
اإل ابن ماجه. واملراد بال�سالة هنا �سالة العيد وذلك اأن الغر�س منها كفاية 
ى  الفقراء يف ذلك اليوم وروى ابن خزمية اأن قوله تعاىل: )َقْد اأَْفلََح َمن َتَزكَّ
الفطر و�سالة  زك��اة  14-15(، نزل يف  َف�َسلَّى( )الأعلى:  ��ِه  َربِّ ا�ْسَم  َوَذَك��َر   *
اإىل النبي عليه ال�سالة وال�سالم وهو ل ينايف عموم الآية  العيد ورفع ذلك 
واأن تزكية النف�س وتطهرها يكون بغر زكاة الفطر من الف�سائل والأعمال 

النافعة كما يكون بها.
)5( عن ابن عبا�س قال: فر�س ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم زكاة الفطرة 
طهرة لل�سائم من اللغو والرفث وطعمة للم�ساكني فمن اأداها قبل ال�سالة 
فهي زكاة مقبولة ومن اأداها بعد ال�سالة فهي �سدقة من ال�سدقات. رواه اأبو 
داود وابن ماجه والدارقطني و احلاكم و�سححه. وهو يدل على عدم جواز 
تاأخر اأداء الفطرة عن �سالة العيد ولكن اجلمهور على اأن اأداءها قبل �سالة 
اأنه  العيد هو الأف�سل ول يجوز تاأخرها عنه اإىل اآخر النهار، واتفقوا على 
ل يجوز تاأخرها عن يوم العيد، واحلديث حجة قائمة ل ينبغي اأن يتهاون 

به لقول اأحد.
وقد جوز بع�س العلماء تقدميها على يوم العيد. وقال بع�سهم: اإنها كال�سالة 
كانوا  اأنهم  البخاري  وامل��روي يف  توؤخر عنه.  اأنها ل  ل تقدم على وقتها كما 
ا  يعطون قبل الفطر بيوم اأو يومني. وبه قال اأحمد وعده تعجياًل وروي اأي�سً
عن مالك وذهب ال�سافعية اإىل جواز اإخراجها من اأول رم�سان. وتو�سع اآخرون 
فقالوا بجواز اإخراجها قبل دخول رم�سان؛ وذلك اأنهم اأدخلوا فيها القيا�س 
وقد علمت اأن ذلك ينايف حكمة اإغناء امل�ساكني يف يوم العيد عن ال�سوؤال فقد 
روى البيهقي والدارقطني عن ابن عمر اأنه قال: فر�س ر�سول اهلل �سلى اهلل 
اليوم( ويف رواية للبيهقي:  الفطر وقال: )اأغنوهم يف هذا  عليه و�سلم زكاة 
الطبقات من حديث  ابن �سعد يف  واأخرجه  اليوم(  )اأغنوهم عن طواف هذا 
عائ�سة، واأبي �سعيد. فمن وفقه اهلل لتباع ال�سنة يتحرى اإخراجها بعد �سالة 
التعجيل م�سلحة  يف  اأو  م�سقة  ذل��ك  راأى يف  ف��اإن  العيد  وقبل �سالة  الفجر 

فليخرجها قبل العيد بيوم اأو يومني اتباًعا.
واختلف العلماء يف م�سائل اأخرى من اأحكام زكاة الفطر فذهب ال�سافعية اإىل 
البالد  بلد. ولذلك يتعني يف مثل هذه  الغالب يف كل  القوت  اأنها جتب من 
القمح رخ�س ثمنه اأو غال وعندهم قول ثاٍن وهو اأنه يجب على كل اأحد اأن 
يخرجها من غالب قوته هو واإن مل يكن غالب قوت البلد. وقول ثالث وهو 

اأنه يخرَّ يف الأجنا�س املن�سو�سة.
وقد راأيت يف الن�سو�س اأنهم كانوا يخرجونها مما ياأكلون ول اأرى من ير�سل 
اإىل الفقر يف �سبيحة العيد �سيًئا من اخلبز واللحم واحللوى اإل عاماًل مبا 
ورد ومتبًعا لل�سنة، ل �سّيما مع مالحظة اأن نفو�س الفقراء وامل�ساكني تت�سوف 
يف يوم العيد اإىل اأكل الواجدين املو�سرين، ولذلك نرى الذين تر�سل اإليهم 
زكاة الفطر من احلنطة يدخرون ما يعطون ثم هم يطوفون يف يوم العيد 

على الأبواب ي�ساألون املو�سرين الطعام.
 فاإن قال الفقهاء: اإننا تعبدنا بتلك الأ�سناف املذكورة يف احلديث فال يحل 
اإن ظاهر احلديث التخير  اأن ننظر يف املق�سود منها فنعمل به، نقول:  لنا 
بني الأ�سناف فعليهم اأن ل يقي�سوا عليها غرها من الأقوات واأن ل يجيزوا 

ا�ستبدال غرها بها ول دفع قيمتها.
بع�سهم  فقا�سها  الفطر  زك��اة  عليه  جت��ب  م��ن  ميلكه  فيما  ��ا  اأي�����سً واختلفوا 
اإن��ه��ا ل جت��ب على م��ن ل ميلك ن�سابها وهو  وق���ال:  ال��زك��اة  كاحلنفية على 
قيا�س مع الفارق؛ لأن تلك زكاة الأموال وهذه زكاة الأبدان ولهم حديث عام 
اأقوى منه. وذهب مالك وال�سافعي واأحمد اإىل  يف ال�سدقة معاَر�س مبا هو 
اأنها جتب على من ميلك ما يزيد عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقتهم يوم 
العيد وليلته عماًل باإطالق اأحاديث الوجوب واعتباًرا مبا ورد يف تعليلها من 
اأنها )طهرة لل�سائم( كما تقدم يف حديث ابن عبا�س وقد قالوا: اإن احلاجة 
عنده  َم��ن  على  اإل  الفطر  زك��اة  جتب  فال  النا�س  طبقات  باختالف  تختلف 
وهو  واأث��اث��ه.  وماعونه  ولبو�سه  و�سرابه  طعامه  يف  باأمثاله  يليق  عما  ف�سل 

ظاهر ل غبار عليه.
والعتبار  العمل  يف  وحت��ري��ه��ا  ال�سنة  يف  النظر  ل��ب��اب  فتًحا  ن��ذك��ره  م��ا  ه��ذا 

خطبة ب��ح��ك��م ال���دي���ن وال��ت��ف��ق��ه فيه.  يف  ي��ب��ي��ن��ون  امل�����س��اج��د  خ��ط��ب��اء  واإن 
اأه���ل املذاهب  اأق����وال  الأربعة ملقلديها. وقد اأ�سرنا اإىل بع�س ال��ع��ي��د 
باأن اخلالف بينهم، ومن اأهمه  اع��رتاف��ه��م  ع��ل��ى  احل��ن��ف��ي��ة  اأن 
الطعام  اأن ال��ف��ط��رة جت��ب يف  يف  ل����الآخ����ري����ن  وم���واف���ق���ت���ه���م 
ال��ب��الد ه��ي ال��ق��وت ال��غ��ال��ب الذي احل���ن���ط���ة يف م���ث���ل ه���ذه 
هذه  يف  اع��ت��ب��اره  الزكاة، اأجازوا اأن يقدر ثمن ن�سف ينبغي 
هذا ال�ساع من الرب وُيعَطى  اإن  وق����ال����وا:  ن����ق����ًدا،  ل��ل��ف��ق��ر 
ال��غ��زايل يف الإح��ي��اء البيان اأف�سل؛ لأنه اأنفع. وقد  اأط���ال 
ال����ق����ول.  ه������ذا  رد  الإن�سان يف  ي��ت��ح��رى  اأن  والح��ت��ي��اط 
يف م����واف����ق����ة الأئ�����م�����ة يف  بينهم  خ��الف  ول  ال�سنة  ات��ب��اع 
الفطر من  زك��اة  احلنطة. واهلل اأعلم.جعل 

زكاة �لفطر 
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تناثر جثث �سحايا الطائرة املاليزية املنكوبة 
•• غرابوف -اأ ف ب:

يف ح��ق��ل ق��م��ح ق��ري��ب م���ن طريق 
قروي يف �سرق اوكرانيا ميكن روؤية 
املنكوبة  ال��ط��ائ��رة  ذي��ل  م��ن  قطعة 
وع��ل��ي��ه��ا ���س��ع��ار اخل��ط��وط اجلوية 
الثانية  اجل���ه���ة  وم����ن  امل���ال���ي���زي���ة، 
الركاب  حقائب  تراكمت  للطريق 

وممتلكات �سخ�سية اخرى.
وب��خ��ط��وات ب��ط��ي��ئ��ة ي��ت��ق��دم رجال 
النقاذ وهم يحملون ع�سيا مزودة 
باقم�سة بي�ساء يف روؤو�سها لتحديد 

اماكن ال�سالء الب�سرية.
وغ������داة احل������ادث ال�����ذي جن���م عن 
����س���اروخ ار�����س ج��و ع��ل��ى الرج����ح، 
انت�سرت قطع الطائرة التي تفتت 
يف اجلو كما قال �سهود عيان، على 
م�����س��اح��ة ك��ي��ل��وم��رتات م��رب��ع��ة يف 
منطقة ريفية حول قرية غرابوف 
�سرق اوكرانيا يف موقع قريب من 
احل����دود م��ع رو���س��ي��ا.واث��ار حتطم 
طائرة الركاب املاليزية التي كانت 
298 �سخ�سا يف غرابوف يف  تقل 
ا�ستنكار ال�سرة  منطقة دونيت�سك 
املتحدة  الوليات  ودع��ت  الدولية. 
عوائق  دون  حت��ق��ي��ق  اج������راء  اىل 
يف احل�������ادث ال������ذي رج�����ح خ����رباء 

امركيون ان �ساروخا ت�سبب به.
اح���د  م����ك����ان احل���������ادث ح������ذر  ويف 
املوالني  الن��ف�����س��ال��ي��ني  م��ق��ات��ل��ي 

وتظهر عدم قدرة خرطومي مياه 
رجال  �سعف  احلرائق  اطفاء  على 
كارثة  ام������ام  امل��ح��ل��ي��ني  الط����ف����اء 
احد  ال�����س��ك��ل.وق��ال  ب��ه��ذا  �سخمة 
رج���ال الط��ف��اء ع��ل��ى ال��روؤ���س��اء ان 
يقولوا لنا ما علينا فعله، و�سنقوم 
م���ن دون و�سع  ال��ل��ي��ل  ب���ه وه��ب��ط 
يف  ا���س��اءة  ول  كهربائية  م��ول��دات 
امل��ك��ان، فعمد رج���ال الط��ف��اء اىل 
فيما  �ساحناتهم،  م�سابيح  ا�ساءة 
الطائرة  ���س��ح��اي��ا  ج��ث��ث  ت����زال  ل 

املاليزية تنت�سر يف احلقول.

الوكرانية. ولكن مع اقرتاب تلك 
املعارك يف اليام الخرة من املدن 
الرو�سية  احل�����دود  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة 
الطائرات  م�����س��اه��دة  ا���س��ت��ط��اع��وا 
احلربية الوكرانية.واعربت نتاليا 
عن حزنها بالقول هوؤلء امل�ساكني 
. وت�ساءلت تعتقدون انهم يعرفون 
�سيئا عن هذه احلرب يف اوكرانيا؟ 

اذا كنا نحن ل نفهم �سيئا .
بعد  الغاثة  قوافل  اوىل  وو�سلت 
ع�سرين دقيقة على احلادث ولكن 
من دون اي امل يف ايجاد ناجني. 

منظرا  ل��ي�����س  ب���ال���ق���ول  ل���رو����س���ي���ا 
قطع  ف���ب���ني   ، ل����روؤي����ت����ه  ج���م���ي���ال 
واجلثث  املتناثرة  ال��ط��ي��ارة  هيكل 
وال�سالء املنت�سرة من املمكن روؤية 
المان  بحزامي  معلقتني  جثتني 
احلطام  ان  ب��ل  فقط  ذل��ك  ولي�س 
و�سل اىل قرية قريبة تبعد ع�سرة 
ك���ي���ل���وم���رتات ع����ن م���ك���ان حتطم 

الطائرة، وفق ما نقل �سكان.
فرق  ت�ستعد  امطار خفيفة  وحتت 
امل�سافرين.  بقايا  لنت�سال  النقاذ 
�ساحنات  ع�سر  من  اكر  وا�سطف 
املنطقة  ه����ذه  يف  الط���ف���اء  ل��ف��رق 
مقر  لتكونا  ن�سبتا  خيمتني  حول 
اغرا�س  وتبدو  النقاذ  فرق  قيادة 
متناثرة يف جميع  ال��رك��اب  ه���وؤلء 
�سياحي  دل��ي��ل  بينها  م��ن  الم��اك��ن 
على  ي��دل  بالنيت  لونلي  ل�سركة 
�سفر عائلة من اجل ال�سياحة. ويف 
مكان اآخر حقائب او جناح متفحم 
على  �سهود  ال��ق��ري��ة  ل��ل��ط��ائ��رة.ويف 
احلادث. وقالت كاتيا )62 عاما( 
ال�ساعة  ح�������وايل  احل��������ادث  وق������ع 
16،00، �سمع دوي �سخم، وح�سل 

اهتزاز وكانه هزة ار�سية .
هيكل  م����ن  ق��ط��ع��ة  ان  وا����س���اف���ت 
عجالتها  واح�����������دى  ال�����ط�����ائ�����رة 
���س��ق��ط��ت يف ح���ق���ل ال���ق���م���ح ام����ام 
رائحة  ف���اح���ت  ح���ي���ث  م���زرع���ت���ه���ا 
معامل  طم�ست  ك��م��ا  ال��ك��رو���س��ني، 

ال��ط��ري��ق ال���ق���روي ال�����س��ي��ق حيث 
املدمر.وبدورها  احل��ط��ام  انت�سر 
اختباأت  ع��ام��ا(   26( نتاليا  روت 
يف القبو مع طفلي ، وا�سار زوجها 
ال�سياج  اىل  عاما(   43( الك�سندر 
احرتق  وق���ال  امل��ح��رتق.  اخل�سبي 
اي�سا، لقد كان احلظ  العنب  كرم 
معنا .حني �سمعوا �سوت النفجار 
ت���زال يف  ال��ط��ائ��رة ل  الول ك��ان��ت 
وهم  لل�سقوط،  طريقها  ويف  اجلو 
ب��ق��وا مب��ن��اأى ع��ن املعارك  ال��ذي��ن 
الدائرة بني النف�ساليني والقوات 

عفوًا اأيها ال�سذج 
امل�سهد يتكرر بنف�س الن�س ونف�س املمثلني وبنف�س املخرج وامل�ستهدف منه واحد ومن يدفع الثمن اأي�سا واحد 

ل غره .
اجلزيرة  قناة   . ال�سهيوين  الحتالل  جي�س  يد  على  يقتلون  البرياء  م��رة،  ثالث  كالكيت  غزة  اختبار  بالون 
القطرية تندد باجلي�س امل�سري و لي�س بجي�س الحتالل ال�سهيوين . جماعة الخوان تندد بدول اخلليج التي 

ت�ساند م�سر وتطالبهم بقطع اإمدادات الغاز عن تل اأبيب، بالرغم من 
اأن الغاز ياأتي اىل تل اأبيب من حقل ال�سمال بقطر و وقود مقاتالتها 
اجلي�س  رد  ينتظروا  القطاع  خ��ارج  حما�س  ق��ادة   . تركيا  م��ن  اجل��وي��ة 
بعد  ال  امل�سرية  امل�ساعدات  ا�ستالم  ترف�س  عنا�سر حما�س   . امل�سري 
نزع علم م�سر من عليها . �سواريخ املقاومة ل ت�سيب جريح واحد من 
ال�سهاينة بينما ت�سيب البرياء بدقة و تقتلهم يف العري�س امل�سرية . 
داع�س التي توعدت موؤخرا حكومات الردن والكويت وال�سعودية بعد 
. قائد تنظيم  الكعبة  �سكود، ت�سرح ب�سرب  عر�س ع�سكري ب�سواريخ 
اإ�سرائيل.  داع�س  ابو بكر البغدادي  ي�سرح باأن ربنا مل ياأمرنا بقتال 
القد�س  بيننا وبني حترير  ما  ب��اأن  ت�سرح  املقد�س  بيت  اأن�سار  جماعة 

قتل اجلي�س امل�سري .
التاريخ،  اأغ��رب معارك  2014م، وهي  اأب��رز م�ساهد معركة غزة  هذة 
نعم اأغرب معركة يف التاريخ، فالأول مرة نرى طرف يبلغ العدو ب�ساعة 

ال�سفر، و هذا ما قامت به احدى ف�سائل املقاومة اأو ف�سائل الليكود اأن �سح التعبر بعد اأن اأبلغت اأ�سرائيل بل 
و العامل اأجمع ب�ساعة ال�سفر و ميعاد اطالق �سواريخها على تل اأبيب يف متام ال�ساعة 9 م�ساء يوم ال�سبت 12 
يوليو، لكي يرد العدو عن ا�ستعداد بطاريات القبة احلديدية ملواجهة �سواريخ املقاومة من ال�ساعة الثامنة . 
حقا يا للعجب، و ما يده�سني اكر اأنه ليوجد من بني 227 �سهيدا من ابناء فل�سطني ال�سامدة واحدا من 
حركة حما�س بل هناك من ات�سح اأنه من عنا�سر فتح . و على اجلانب الخر بعد اعالن املقاومة اطالق اأكر 
من 900 �ساروخ على ا�سرائيل كانت املح�سلة النهائية لتلك العمليات هي حطام زجاج �سيارة مالكي و وفاة 
الكبر وال��ذي بالغ يف قوتها  بال�سكل  القبة احلديدية  الهلع، برغم عدم جناح منظومة  مواطن نتيجة حالة 
قادة جي�س الحتالل . نعم هذه هي حم�سلة �سواريخ املالىل و اآيات اهلل مثلها مثل حم�سلة فتاويهم .و يزداد 
امل�سهد اثارة بعويل و نباح قوي اقليمية ذو احالم تو�سعية يف املنطقة، و اأنظمة تعي�س على الزمات، و تلتقط 
اأنفا�سها من خو�س املعارك و البطولت الوهمية، و التو�سح بلقب املقاومة و املمانعة، و فجاءة الكل ي�سرخ يف 
وجه م�سر افتحوا املعابر، غزة متوت، ثم يزداد التطاول بالقول على اأر�س الكنانة  م�سرائيل ، و الغريب ان كل 
ذلك النباح يف الوقت الذي كانت تعرب فيه امل�ساعدات المارتية و ال�سعودية اىل قطاع غزة عرب معرب رفح يف 
هدوء و دون اأى �سجيج اعالمي بعد مرور 500 طن م�ساعدات م�سرية من نف�س املعرب اأي�سا ثم ما حلقها من 
م�ساعدات كويتية و بحرينية، فكيف يكون املعرب مغلق اأمام باب امل�ساعدات وهو ي�ستقبل اجلرحى و امل�سابني و 

يتم عالجهم مب�سر . 
و كاملعتاد كان رد اجلميل من مرتزقة حركة حما�س ) جماعة اأن�سار بيت املقد�س ( هو ا�ستهداف كتيبة حر�س 
احلدود امل�سرية، وا�ست�سهاد 8 م�سريني بعد اطالق 3 قذائف �ساروخية على حي �سكني مبحافظة العري�س . ول 
يخفى عليكم اأن اأكر موقف اتخذ �سد ا�سرائيل من تلك النظمة املزايدة على م�سر و اأ�سقائها، جاء من ن�سيب 
اخلليفة العثماين  اأردوغان الول  الذي اأ�سر بكل ح�سم بتاأجيل املناورات ال�سرائيلية الرتكية املنتظر فعاليتها 
قريبا، حقا اأنه موقف قوي من �سخ�س يتطلع يف امل�ستقبل القريب للرت�سح على دولة بها ع�سر قواعد ع�سكرية 
للناتو، بجانب اأن جميع طرقها الربية و موانيها البحرية حتت ت�سرف قوات حلف الطل�سي التي لها كامل 
احلرية يف ان�ساء اجهزة النذار املبكر و الر�سد و الرادارات يف جميع اأنحاء تركيا، و عند ذكر كلمة رادرات يجب 
ان نتذكر منظومة الرادرات التي و�سعتها الوليات املتحدة برتكيا لكي تغطي جميع دول القليم لي�س بهدف 
حماية الرا�سي الرتكية، و لكن حلماية ا�سرائيل كما �سرح قائد ا�سطول القوات البحرية المريكية بالبحر 
املتو�سط عندما قال  ان هذة الرادرات مهمتها ار�سال ا�سارات ال�ست�سعار املبكرة للبواخر المريكية التي تقف 
يف عر�س البحر املتو�سط حلماية ا�سرائيل لن الرادارات التي توجد على البواخر المريكية مداها ل يتجازة 
250 كم لكن رادرات على م�ستوى جبال تركيا فهي ت�سطيع ر�سد اي �ساروخ يخرج جتاه ا�سرائيل و ار�سال 
ا�ست�سعارات للبواخر التي حتمل منظومة �ساروخية للدفاع عن ا�سرائيل فيتم التعامل مع الهدف ب�سهولة  . و 
برغم اأن�سغال  اأردوغان  باأخونة اأجهزة ال�سرطة و الق�ساء و غرها، ال انه مل يبخل فى اأطالق �سبيانه علينا، 
بعدما اأطل علينا اأكر املقربني له احلامى الول للمراث الخواين برتكيا و الذي خا�س العديد من عمليات 
القمع و الت�سفية للقوى املعار�سة ال و هو وزير الداخلية  اأفكان عالء  الذي اختتم جولة موؤمتراته احلزبية 
موؤخرا بدعوة �سباب حزب العدالة و التنمية لفتح مكة من جديد.حقيقة المر قبل توجه داع�س للعراق كتبت 
اأبو بكر  اأن ال�سيناريو الذي يح�سر للمنطقة من قبل الوليات املتحدة والذي يقوم بتنفيذه املدعو   مبا�سرة 
البغدادي  هو �سيناريو هابط �ستكون نتيجته حرق كروت جديدة لوا�سنطن باملنطقة، ولن يكون فخا مبا�سرا 
مل�سر ولدول اخلليج، والف�سل لها اأن تكلف كال من تل ابيب وحركة حما�س باعادة انتاج فيلم غزة 2008م و 
2012م، وبالفعل �سيناريو غزة اأعاد حركة حما�س للحياة ال�سيا�سية و ال�ساحة العالمية مرة اأخرى، بعد حالة 
من العزلة بعد �سقوط جماعة الخوان يف م�سر، و باتت امل�ساحلة الفل�سطينية التى كانت �ستق�سى على حالة 
النق�سام فى مهب الريح، و بالتاكيد لن يكون هناك حكومة توافق وطني، و هذا ما كانت ترغب به حما�س، و 

هذا ل يخفى على اأحد، كما اأنها بالون اأختبار مبا�سر للرئي�س امل�سري اجلديد  عبد الفتاح ال�سي�سي . 
و ما يوؤكد �سحة روؤيتنا هو رف�س حما�س لتفاق التهدئة التي تقدمت به م�سر، و وافقت عليه اأ�سرئيل برغم 
الفل�سطيني  ال�سعب  على  م�سروعها  ف�سلت  حما�س  ولكن  الفل�سطينى،  للجانب  الولوية  تعطى  التهدئة  ان 
نف�سه كاملعتاد، واأ�ستكمال امل�سوار بو�ساطة قطرية تركية، والتي اأ�سرت فيها حركة حما�س على تدويل ال�سريط 
احلدودى بني م�سر وغزة، وهو مطلب اأ�سرئيل منذ عام 2004م، فهل ذلك اأي�سا ب�سدفة . ولن القاهرة �سيدة 
قرارها، ول ميلى عليها من اأحد اأًيا كان، فلذلك تقدمت مببادرتها قبل اأعالن قدوم  جون كري  مل�سر، الذى 
اأن املبادرة امل�سرية ) الواقعية يف جميع  كلف بزيارة للقاهرة يف ذلك التوقيت لكي يظهر للراأي العام العاملي 
التي  املبادرة  و هى   . املبادرة  وا�سنطن من  البي�س، ولذلك جاء غ�سب  البيت  بتاأ�سرة من  ( خرجت  بنودها 
التزمت بها ا�سرائيل واأوقفت هجومها الرهابي على اأهالينا بفل�سطني، يف الوقت الذي مل تتوقف فيه ف�سائل 
املقاومة عن اطالق �سواريخها التي اأكر ما تفعله حفرة يف الر�س بعمق 12�سم، لكى يخرج بعدها  نتينياهو  
و ي�سرح ل احد يلومنا عند قيامنا باجتياح بري لغزة .و بالتزامن مع حماولت الوليات املتحدة ل�سنع بوؤر 
ارهاق جديدة يف ال�سرق الو�سط مل�سر و اأ�سقائها الذين اأجه�سو م�سروع ال�سرق الو�سط اجلديد يف يوم 30 
يونيو، كذلك ت�سنع بوؤر جديدة فى لوغان�سك و دونيت�سك ب�سرق اأوكرانيا لرهاق و اقحام القي�سر الرو�سي يف 
اأن م�سر واأ�سقائها  اأي مغفل كان متوهما  التاأمر  امللبدة بال�سذاجة و  امل�ساهد  دوائر �سراع جديدة.فبعد تلك 
�سيقعو يف مثل ذلك الفخ، عفوا اأيها ال�سذج .. عفوا . اقول عفوا لوا�سنطن و�سبيانها، اقول عفوا للمزايدين 
على من نا�سر الق�سية الفل�سطينية منذ عام 1948م، ومن دفعو الثمن بدمائهم وخا�سو حروبا عديدة من 
اأجل قد�سها ولي�س لخوان حما�سها، عفوا لكل املراهقني �سيا�سيا فجهلكم لن يكون عبئا علينا كما يريد الغرب 
لحداث الفو�سى مرة اأخرى فى بالدنا، عفوا لكل �ساذج توهم اأن ت�سقط م�سر فى اأى فخ يدبر لها �سواء فى 
ليبيا او العراق او غزة وغرها، عفوا ملالىل البيت البي�س فخليجنا ع�سي عليكم، عفوا اأيها العثمانى فعمرك 
الفرتة القادمة لن يطول عمر حليفك بالقاهرة، عفوا يا ف�سائل الليكود الدوحة لن تنفعكم كثرا، عفوا ملن 
اأطفالنا الحرار،  يا  الب��رار، عفوا  �سهدائنا  يا  بالياب�س، عفوا  �ستت�ساوى يوما  اأن الهرامات  يحكم قناة، ظن 
فاأنتم تدفعو ثمن اأنا�س اأختارو على الورق حما�س، لكى تكتب الخرة على ظهر نف�س الورقة �سهادة وفاتكم، 
و�سبيان  ال�سيا�سة  مراهقني  حقيقة.وعلى  لي�س  بلفور  فوعد  اخلريطة  على  دول��ة  له  �سارت  ل�سيطان  �سربا 
اأو الكتفاء بالتنظر فى �سا�سات  الربيع العربى وا�سحاب امل�سالح ال�سيقة اأن يتنحو جانبا الفرتة القادمة، 
التلفزيون و مواقع التوا�سل الجتماعي، لن الفرتة القادمة هي فرتة احلرب احلقيقية، ولي�س حروب العامل 

الفرتا�سي، وام املعارك قادمة بني الكبار ل حمالة، وكما تعلمون للحرب رجالها، و اهلل املوفق.

فادي عيد
الكاتب واملحلل ال�سيا�سي مبركز التيار احلر للدرا�سات ال�سرتاتيجية وال�سيا�سية

fady.world86@gmail.com

داع�س يرجم امراأة حتى املوت يف �سمال �سوريا 
•• بريوت-اأ ف ب:

امراأة  رج��م  على  ال�سالمية  ال��دول��ة  تنظيم  من  عنا�سر  اأق��دم 
املر�سد  وق��ال  بالزنى  اتهامها  بعد  �سوريا  �سمال  امل��وت يف  حتى 
نفذت  الكرتوين  بريد  يف  ونا�سطون  الن�سان  حلقوق  ال�سوري 
يف  �سيدة  بحق  امل��وت  حتى  للرجم  حد  اأول  ال�سالمية  ال��دول��ة 

مدينة الطبقة يف ريف الرقة، بتهمة الزنى .
واو�سح ان المراأة اأح�سرت بعد �سالة الع�ساء يف ال�سوق ال�سعبي 

يف مدينة الطبقة حيث مت رجمها حتى فارقت احلياة .
واك���د ن��ا���س��ط��ون يف م��دي��ن��ة ال��رق��ة ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س عرب 
النا�سط  الرجم وقال  التنظيم عملية  تنفيذ عنا�سر  النرتنت 

ابو ابراهيم هي املرة الوىل التي يح�سل فيها امر مماثل هنا .
لوكالة  �سالمة  ه���ادي  با�سم  نف�سه  ي��ق��دم  اآخ���ر  نا�سط  واو���س��ح 
فران�س بر�س عرب النرتنت ان املراأة ثالثينية ومت احلكم عليها 

بعد مثولها امام حمكمة �سرعية اتهمتها بالزنى .
وا�سار اىل ان هناك ا�ستياء بالغا بني �سكان حمافظة الرقة التي 
ت�سيطر عليها الدولة ال�سالمية ازاء ما ح�سل، قائال الو�سع 
املوت  ال��ت��اري��خ.  عرفها  عقوبة  ا���س��واأ  ال��رج��م  يحتمل.  ل  ���س��ار 

ال�سريع رحمة . وا�ساف النا�س ي�سعرون بالرعب .
وظهر تنظيم الدولة ال�سالمية يف العراق وال�سام يف �سوريا يف 
العراق  يف  ال�سالمية  الدولة  لتنظيم  كامتداد   ،2013 ربيع 

بزعامة ابو بكر البغدادي.

وقوبل بداية با�ستح�سان من مقاتلي املعار�سة الباحثني عن اي 
م�ساعدة �سد القوات النظامية. ال ان هذه النظرة �سرعان ما 
اعمال  �سملت  التنظيم اىل جت��اوزات  تبدلت مع جلوء عنا�سر 
وغرهم،  نا�سطني  ح��ق  يف  ميدانية  واع���دام���ات  وق��ت��ل  خطف 
بال�سيطرة  والتفرد  ال�سالمية،  ال�سريعة  تطبيق  يف  والت�سدد 

حيث يتواجدون.
ب�سار  ال��رئ��ي�����س  ل��ن��ظ��ام  اداة  ب��ان��ه  التنظيم  امل��ع��ار���س��ون  وي��ت��ه��م 
ال���س��د. وت���دور منذ ك��ان��ون ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر م��ع��ارك عنيفة بني 
اىل  ادت  امل�سلحة،  املعار�سة  من  وت�سكيالت  ال�سالمية  الدولة 
اآلف �سخ�س يف مناطق خمتلفة، بح�سب  مقتل اكر من �ستة 

املر�سد.

•• �صنعاء-وكاالت:

وم�سلح  مي���ن���ي���ان  ج���ن���دي���ان  ق���ت���ل 
تنظيم  اىل  ب���ان���ت���م���ائ���ه  ي�����س��ت��ب��ه 
م�سلحو  ن�سبه  كمني  يف  ال��ق��اع��دة 
التنظيم املت�سدد وا�ستهدف مركبة 
للجي�س اليمني يف حمافظة �سبوة 
اجلنوبية، بح�سب ما اعلن م�سدر 
اأمني حملي لوكالة فران�س بر�س.

تنظيم  م�سلحي  ان  امل�سدر  وذك���ر 
القاعدة اعرت�سوا مركبة للجي�س 
اأث��ن��اء م��روره��ا يف اخل��ط ال��ع��ام يف 
واطلقوا  �سبوة  يف  ال��ع��رم  منطقة 
ر�سا�سة،  اأ�سلحة  م��ن  عليها  ال��ن��ار 
م�سلحة  ا�ستباكات  تندلع  ان  قبل 
بني الطرفني.واكد امل�سدر المني 
كما  اآخ��ر.  وا�سابة  جنديني  مقتل 
اىل  املنطقة  يف  قبلي  م�سدر  ا�سار 
مقتل احد املهاجمني وا�سابة اربعة 
املا�سي  ني�سان-ابريل  اآخ��ري��ن.ويف 
�سن اجلي�س اليمني حملة ع�سكرية 
�سد تنظيم القاعدة يف حمافظتي 

�سبوة وابني اجلنوبيتني.
وين�سط تنظيم القاعدة يف اجلزيرة 
من  متفرقة  م��ن��اط��ق  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�سلطة  �سعف  وي�ستغل  ال��ي��م��ن، 
بالرئي�س  الط��اح��ة  منذ  املركزية 

ال�سابق علي عبداهلل �سالح.

احلوثيني،  زعيم  تقدم  ذل��ك،  اىل 
ال���دي���ن احلوثي،  ب���در  امل��ل��ك  ع��ب��د 
مببادرة �سالم تت�سمن الإفراج عن 
م�سلحوه  اأ���س��ره��م  �سخ�سا   250
عمران  �سهدتها  ال��ت��ي  امل��ع��رك��ة  يف 
اأخ����را.ووج����ه احل��وث��ي يف خطاب 
ر�سائل  ع��دة  اأخ����را،  األ��ق��اه  متلفز 
ون�����س��ائ��ح ل��ل��رئ��ي�����س ال��ي��م��ن��ي عبد 
واحلكومة،  ه�����ادي،  م��ن�����س��ور  رب���ه 

اإنزال  م��ن  الإق���دام عليه  م��ا تنوي 
جرعة جديدة .

الإ���س��الح يف خطاب  ح��زب  ون�سح 
مبراجعة   ، امل�سرة  ف�سائية  بثته 
بالهوجاء،  اإياها  وا�سفا  �سيا�سته، 
واأوق����ع����ت  ل��ن��ت��ي��ج��ة،  ت���و����س���ل  ول 
وطماأن  �سيا�سية  عزلة  يف  احل��زب 
األقاه  ال���ذي  احل��وث��ي يف اخل��ط��اب 
علي  ال�سحابي  ا�ست�سهاد  مبنا�سبة 

وح���زب الإ����س���الح اإخ����وان ال��ي��م��ن ، 
كما بدا منت�سيا ب�سيطرة م�سلحيه 
ع��ل��ى ع���م���ران ق��ب��ل اأ����س���ب���وع، ومل 
ال�سخرية  من  اأي�سا  خطابه  يخل 

مبعار�سيه.
اإىل  ودع��ا احلوثي الرئي�س ه��ادي، 
وقف مرا�ساة حزب اأو فئة حمددة 
على ح�ساب �سعب باأكمله ، مطالبا 
احل��ك��وم��ة مب��راج��ع��ة ن��ف�����س��ه��ا عن 

بن اأبي طالب، ال�سعب باأن الو�سع 
يف عمران بات م�ستقرا، رغم وجود 
ب��ع�����س امل�����س��ك��الت ت��خ��ت��ل��ق��ه��ا قوى 
احلوثي  .و�سخر  اجلميع  يعرفها 
الكهوف،  ع����ن  ي���ت���ح���دث���ون  مم����ن 
مطالبا اإياهم بقراءة �سورة الكهف 
وال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا، يف اإ����س���ارة اإىل 
باأنها  للجماعة  معار�سيه  و�سف 
ق���ادم���ة م���ن ك��ه��وف ج��ب��ال �سعدة 
و�سيطر م�سلحو اجلماعة الأ�سبوع 
املا�سي على عمران �سمال �سنعاء، 
الذي   310 ال���ل���واء  ���س��ق��وط  ب��ع��د 
املدينة.وخا�ست  ع��ن  ي��داف��ع  ك��ان 
الأ�سهر  خ��الل  امل�سلحة  اجلماعة 
ع���دة معارك  امل��ا���س��ي��ة،  ال��ث��م��ان��ي��ة 
اأغلبها  ان��ت��ه��ت  ع��ل��ى ع���دة ج��ب��ه��ات 
ب�سيطرتها على كثر من املناطق، 
باتفاقات  اأو  ال�����س��الح  ب���ق���وة  اإم�����ا 
اجلماعة  توجهاتها.وكانت  تخدم 
احلوثية دخلت يف �ست حروب مع 
انتهت   ،2004 ع��ام  منذ  اجلي�س 
ع��ل��ى ���س��ع��دة، �سمال  ب�����س��ي��ط��رت��ه��ا 
الرئي�س  ينتهج  اأن  ق��ب��ل  ال���ب���الد، 
ال��ي��م��ن��ي ���س��ي��ا���س��ة ال���و����س���اط���ات يف 
التعامل معها، وهو ما اأثار ال�سارع 
اليمني، الذي اعترب هذه ال�سيا�سة 
ت�����س��ج��ع اجل���م���اع���ة امل�����س��ل��ح��ة على 

التو�سع يف اأكر من منطقة .

مقتل جنديني مينيني يف مواجهات مع القاعدة

زعيم احلوثيني يتقدم مببادرة �سالم مع �سنعاء

البيت الأبي�س يدعو لتهدئة يف اأوكرانيا 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

دعت الوليات املتحدة اخلمي�س اىل وقف فوري لطالق النار يف اوكرانيا لل�سماح باجراء حتقيق من 
دون عوائق حول حتطم الطائرة املاليزية يف �سرق هذا البلد.وقال املتحدث با�سم البيت البي�س جو�س 
ايرن�ست يف بيان ندعو جميع الطراف املعنيني، رو�سيا والنف�ساليون املوالون لرو�سيا واوكرانيا، اىل 
دعم وقف فوري لطالق النار لل�سماح بو�سول املحققني الدوليني يف �سكل اآمن ومن دون عوائق اىل 
ا�ستعادة ما تبقى من اجلثث .وا�ساف من ال�سروري ان يتم حتقيق  موقع احلادث وبهدف ت�سهيل 
دويل كامل وذو م�سداقية ودون عوائق با�سرع ما ميكن و�سدد املتحدث على ان املنظمات الدولية مثل 
المم املتحدة ومنظمة المن والتعاون يف اوروبا لها دور مهم يف هذه الظروف وقال بانتظار ذلك، 
من احليوي ال يتم العبث بالدلة وان يظل احلطام واي براهني حمتملة على حالها .وتابع مع اننا 
مل نطلع بعد على الوقائع ال اننا نعلم ان احل��ادث وقع يف اطار الزم��ة يف اوكرانيا التي يزيد من 

توترها الدعم الرو�سي لالنف�ساليني من خالل تزويدهم بال�سلحة واملعدات وتدريبهم .
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ف��ن��ادق وم��ن��ت��ج��ع��ات؛ خ��دم��ات الإي�����واء ال��ف��ن��دق��ي؛ خ��دم��ات مت��وي��ن ال��ف��ن��ادق؛ خ��دم��ات احل��ج��ز يف الفنادق؛ 
خدمات مطاعم الفنادق؛ توفر املرافق الفندقية لإقامة املعار�س التجارية ومعار�س الأعمال واملوؤمترات 
واملعار�س  والجتماعات  املوؤمترات  لإقامة  )الإقامة(  مرافق  توفر  واللقاءات؛  واملحا�سرات  والجتماعات 
والعطالت؛ تاأجر غرف الجتماعات؛ خدمات ال�سافة )الإقامة(؛ اأجنحة ال�سيافة )توفر اأماكن الإقامة 
الإقامة؛  باأماكن  يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  الكحولية((؛  )غ��ر  وامل�سروبات  والأطعمة 
املطاعم؛ املقاهي؛ خدمات التموين؛ خدمات ا�ست�سارية ومعلومات وا�ست�سارات متعلقة بجميع ما ورد اأعاله؛ 
تقدمي كافة اخلدمات الواردة اأعاله اأي�ساً عرب النرتنت )اأونالين( من خالل قاعدة معطيات حا�سوبية اأو 

من خالل �سبكة ات�سالت عاملية.
الواق�عة بالفئة:  43 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة "LIVING PLANET" باللغة الإجنليزية.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

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

بتاريخ: 2014/05/07م   املودعة حتت رقم:  211298 
  تاريخ اإيداع الأولوية:   

  با�س��م:  مرا�س القاب�سة ذ م م 
  وعنوانه: �س.ب.: 12331، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

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

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

و�سف العالمة:  كتبت عبارة "LIVING PLANET" باللغة الإجنليزية. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155
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فقدان جواز �سفرت
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عربي ودويل

اعتقلت ال�سرطة الباك�ستانية مواطنا امركيا ام�س يف مطار ا�سالم 
اباد حليازته ذخرة، وفق ما قال م�سوؤولون باك�ستانيون.

ان��ه مدرب  امل��ط��ار وال�سرطة  ام��ن  ق��ال جهاز  ال��ذي  ال��رج��ل  واعتقل 
امني امركي اثناء مروره على حاجز التفتي�س يف مطار بنازير بوتو 

الدويل، ووجد معه 15 ر�سا�سة مل�سد�س عيار 9 ملم.
امن  ان جهاز  املطار حممد فياز  املوفد اىل  ال�سرطة  وقال م�سوؤول 
و15  م�سد�س  خم��زن  م�سادرة  بعد  امركيا  مواطنا  �سلمنا  املطار 
الفح�س  الذخرة ظهرت عرب جهاز  ان  ، م�سرا اىل  ر�سا�سة منه 
ال�سفارة  ي��ق��ي��م يف  ال��رج��ل  ان  امل�����س��وؤول  ال�����س��ي��ن��ي��ة.وت��اب��ع  ب��ال���س��ع��ة 
الم��رك��ي��ة ك��م��درب ام��ن��ي.. ومل ي��ت��واف��ر م��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال�سفارة 
اعتقال  على  �سهرين  بعد  احل���ادث  الع��ت��ق��ال.وي��ات��ي  على  للتعليق 
كوك�س يف  المركي جويل  الفدرايل  التحقيق  العميل لدى مكتب 
مطار كرات�سي واحتجازه لعدة ايام حليازته النوع ذاته والكمية ذاتها 
قالت  بعدما  لح��ق  وق��ت  يف  �سده  الدعوى  الذخرة.وا�سقطت  من 
احلكومة الباك�ستانية انه كان ميلك رخ�سة حليازة هذا ال�سالح وقدم 
توؤكد  المركية  ال�سفارة  ر�سالة من  الفدرايل  املكتب  لدى  العميل 
انه كان يف مهمة وميتلك رخ�سة حليازة ال�سالح وحت�سنت العالقات 
المركية الباك�ستانية ب�سكل ملحوظ بعد تراجع يف العام 2011 
انتهى مبقتل  ب�سبب ازمات عدة من بينها الهجوم المركي الذي 
ا�سالم  اعتربته  الذي  المر  بن لدن،  ا�سامة  القاعدة  تنظيم  زعيم 
اباد انتهاكا ل�سيادتها.واثار اطالق العميل لدى وكالة ال�ستخبارات 
المركية رميوند ديفي�س النار على رجلني يف لهور يف �سرق البالد 

يف كانون الول-يناير 2011 ازمة دبلوما�سية بني الدولتني.

اإىل و�سائل  ال�سابقة ينجلوك �سيناوترا  حتدثت رئي�سة وزراء تايالند 
الإط���اح���ة بحكومتها يف  م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة  ام�����س اجل��م��ع��ة  الإع����الم 
انقالب يف مايو ايار ورف�ست اتهامها بالتقاع�س عن الت�سدي للف�ساد 
وينجلوك هي ال�سقيقة ال�سغرى لرئي�س وزراء مقال اآخر هو تاك�سني 
اأعوام  امللكية لنحو ع�سرة  املوؤ�س�سة  �سيناوترا الذي ت�سبب �سراعه مع 
الذي كان ينظر له فيما م�سى  البلد  يف تقوي�س ال�ستقرار وتق�سيم 
�سركات  اح��دى  تدير  ينجلوك  ق��وي.وك��ان��ت  �ساعد  اقت�ساد  ان��ه  على 
تايالند يف  ت��راأ���س حكومة  ام���راأة  اأول  ت�سبح  ان  قبل  �سيناوترا  اأ���س��رة 
الريف  فقراء  من  لتاك�سني  املخل�سني  الناخبني  بف�سل   2011 عام 
اأم�س اخلمي�س انها  واحل�سر.وقالت اللجنة الوطنية ملكافحة الف�ساد 
�ستوجه تهم التق�سر يف اأداء الواجب لينجلوك قائلة ان برنامج بيع 
الدولرات  مبليارات  خ�سائر  البالد  كبد  حكومتها  اأدارت��ه  ال��ذي  الأرز 
ومل ت�ستطع هي احليلولة دون وقوع ذلك.وكان برنامج الأرز الذي دفع 
للمزارعني اأموال اأعلى بكثر من �سعر ال�سوق مقابل حما�سيلهم هو 
نطاق  على  منتقدون  واعتربه  ال�سعبوية حلكومتها  ال�سيا�سات  حمور 

وا�سع حماولة مف�سوحة للحفاظ على اأ�سوات الناخبني يف الريف.

جو  اجل��رنال  اأفغان�ستان  يف  الأمريكية  للقوات  ال�سابق  القائد  ق��ال 
األ تعلن  اأمريكيني كانوا يحبذون  اإن م�سوؤولني ع�سكريني  دانفورد 
مثلما  اأفغان�ستان  يف  قواتها  وج��ود  لنهاء  موعدا  املتحدة  الوليات 

فعل البيت البي�س يف مايو اآيار املا�سي.
وكان دانفورد قائد القوات المريكية وقوات حلف �سمال الأطل�سي 
لإح��دى جلان جمل�س  �سوؤال خالل جل�سة  تلقى  قد  املنتهي وليته 
ال�سيوخ الأمريكي عما اذا كان اعالن الرئي�س المريكي باراك اوباما 
ان جميع القوات المريكية تقريبا �ستن�سحب من افغان�ستان بحلول 
عام 2017 قد اأحلق �سررا معنويا بالقوات الأفغانية.وقال دانفورد 
يتم  ان  كانوا يحبذون  الفغان  الع�سكريني ومنهم  ان جميع  اعتقد 
اأك��رب من التكتم وك��ان دان��ف��ورد ي��رد على �سوؤال وجهه  ذل��ك بدرجة 
اوباما  ل�سيا�سات  دائم  ال�سناتور اجلمهوري جون مكني وهو منتقد 
يف افغان�ستان خالل جل�سة لرت�سيح دانفورد لي�سبح الرئي�س القادم 

ل�سالح البحرية الأمريكي.
اتفاق  اب��رم  اذا  اإن��ه  املا�سي  اي��ار  اعلن يف مايو  البي�س  البيت  وك��ان 
قوة  على  البقاء  تعتزم  وا�سنطن  فان  القوات يف حينه  ب�ساأن  ثنائي 
الع�سكرية  املهمة  انتهاء  بعد  افغان�ستان  يف  جندي   9800 قوامها 

الدولية احلالية يف دي�سمرب كانون الأول القادم.

عوا�صم

اإ�ضالم اأباد

وا�ضنطن

بانكوك

اأنقرة تقمع تظاهرة هاجمت ال�سفارة االإ�سرائيلية يف ا�سطنبول

حتركات عربية وقلق دويل لت�سعيد العدوان يف غزة

وزير اخلارجية الليبي يحذر من انهيار بالده
•• نيويورك -وكاالت:

طلب وزير اخلارجية الليبي حممد 
املتحدة  المم  م�ساعدة  العزيز  عبد 
ليبيا،  يف  الم����ن  ق����وات  ت���دري���ب  يف 
ع��ل��ى و�سك  ب�����الده  ان  م���ن  حم�����ذرا 
النهيار.ولحقا او�سح الوزير الذي 
حت��دث ام��ام جمل�س الم��ن الدويل 
اثناء م�ساورات يف جل�سة مغلقة حول 
ال�سحافيني  ام��ام  ليبيا،  يف  الو�سع 
وامنا  ع�سكريا  تدخال  يطلب  ل  انه 
ار�سال فريق خرباء يف جمال المن 

تابع لالمم املتحدة .وا�ساف ان المر 
وال�سرطة  اجلي�س  ب��ت��دري��ب  يتعلق 
القوات  ه���ذه  ت�سبح  ل��ك��ي  الليبيني 
ق����ادرة ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال��ب��ن��ى التحتية 
ال����س���ا����س���ي���ة وخ�����س��و���س��ا امل����ط����ارات 
واملن�ساآت النفطية.وت�سررت حمطة 
الدويل  طرابل�س  مطار  يف  ال��رك��اب 
ا�سابتها  اث��ر  اخلمي�س  كبر  ب�سكل 
من  اخلام�س  ال��ي��وم  يف  ب�ساروخني 
م�سلحة  جمموعات  ب��ني  امل��واج��ه��ات 
من اجل ال�سيطرة على املطار، وفق 
النقل  وزارة  با�سم  متحدث  ق��ال  ما 

بر�س.وقال  فران�س  لوكالة  الليبية 
املحطة  ان  ع����روة  ط����ارق  امل��ت��ح��دث 
ا���س��ي��ب��ت ب�����س��اروخ��ني ���س��ق��ط��ا على 
ا�سا�سي  ب�سكل  وت�����س��ررت  �سطحها. 
ق��اع��ات ال���رك���اب واجل���م���ارك ، لفتا 
، من دون  اىل ح�سول ا�سرار بالغة 

ال�سارة اىل �سقوط �سحايا.
واغ�����ل�����ق امل�����ط�����ار ي������وم الح�������د منذ 
هجوم  ب���ع���د  امل�����واج�����ه�����ات  ان���������دلع 
اطلقت  ا�سالمية  ميلي�سيات  �سنته 
م�����ذذاك ع�����س��رات ال�������س���واري���خ على 
ت�سيطر عليه  ال���ذي  ال���دويل  امل��ط��ار 

الزنتان  ث���وار  ك��ت��ائ��ب   2011 م��ن��ذ 
املناه�سة لال�سالميني.وحذر الوزير 
قائال اذا انهارت الدولة و�سقطت يف 
وامراء  مت�سددة  جم��م��وع��ات  اي���دي 
وخيمة  �ستكون  العواقب  فان  حرب، 
ج���دا ورمب����ا ل مي��ك��ن وق��ف��ه��ا .وقد 
ت�سبح البالد بذلك قطبا لجتذاب 
امل��ت��ط��رف��ني يف امل��ن��ط��ق��ة وح��ت��ى اىل 
ال���ذي دعا  ���س��وري��ا، كما راى ال��وزي��ر 
اىل التزام اقوى واكر ا�سرتاتيجية 
من جانب جمل�س المن .و�سي�سدر 
جمل�س المن الدويل خالل النهار 

ليبيا.  يف  ال���و����س���ع  ح�����ول  اع����الن����ا 
اجالء  اىل  امل��ت��ح��دة  المم  وع��م��دت 
املا�سي  ال�سبوع  ليبيا  يف  موظفيها 
على اثر عودة اعمال العنف.وتو�سل 
ات���ف���اق اب����رم يف ن��ي�����س��ان-اب��ري��ل اىل 
و���س��ع ح��د لق��ف��ال م��راف��ىء ال�سرق 
ال��ل��ي��ب��ي م����ن ق���ب���ل حم��ت��ج��ني منذ 

متوز-يوليو 2013. 
فان  ال��ع��زي��ز،  ع��ب��د  وبح�سب حم��م��د 
ه���ذا الق��ف��ال ح���رم ليبيا م��ن اكر 
العائدات  من  دولر  مليار   30 من 

النفطية يف 11 �سهرا.

فيها مقتل  غ���زة، مب��ا  امل��دن��ي��ني يف 
اأبرياء  فل�سطينيني  اأط��ف��ال  اأرب��ع��ة 
�ساطئ  عند  يلعبون  ك��ان��وا  عندما 
غزة، التقارير كانت مرعبة وال�سور 
كانت مرعبة و�سريط الفيديو كان 

مرعبا .
املاأ�ساوي  احل��دث  هذا  اأن  واعتربت 
ي�سر بو�سوح اإىل اأنه يتوجب على 
اخلطوات  جميع  ات��خ��اذ  اإ���س��رائ��ي��ل 
مبعايرها  ل����الل����ت����زام  امل���م���ك���ن���ة 
حلماية املدنيني من القتل، و�سوف 
نوا�سل الت�سديد على هذه النقطة 
م��ع اإ���س��رائ��ي��ل وال��وزي��ر ك��ري اأثار 

هذه امل�ساألة اأي�سا مبا�سرة .
الربي  الهجوم  ان  ال���رنوج  واك���دت 
ان فر�س  م��ع��ت��ربة   ، م��ق��ب��ول  غ���ر 
اطالق  لوقف  ات��ف��اق  اىل  التو�سل 

النار مل ت�ستنفذ بعد.
الرنوجي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  وق����ال 
ت��ي يف-2  ل�سبكة  ب��ري��ن��دي  ب��ورغ��ي 
غر  م��ن  ان���ه  ارى  نيهيت�سكانالن 
املقبول بدء عملية برية وخ�سو�سا 
وقف  اىل  التو�سل  ان  اعتربنا  اذا 

لطالق النار ممكن .
وق����ال ب��ري��ن��دي ال��ع��ائ��د م���ن زي���ارة 
حذر  ان�����ه  الو�����س����ط  ال�������س���رق  اىل 
رئي�س الوزراء ال�سرائيلي بنيامني 
نتانياهو من غزو بري ، معتربا انه 

�سيوؤدي اىل و�سع ا�سعب .
م���ن ج��ه��ت��ه��ا اع���رب���ت ا���س��ب��ان��ي��ا عن 
ال���ربي���ة  ال���ع���م���ل���ي���ة  ازاء  ال������س�����ف 
ودعت  غ��زة  ق��ط��اع  يف  ال�سرائيلية 
املدنيني  ���س��ارم حلياة  اح���رتام  اىل 

•• عوا�صم-وكاالت:

طالبت املجموعة العربية يف الأمم 
اجتماع  بعقد  الأردن  عرب  املتحدة 
عاجل ملجل�س الأم��ن ال��دويل حول 
تطورات بدء هجوم بري اإ�سرائيلي 
على قطاع غزة، يف حني توالت ردود 
املنددة  ال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة  ال��ف��ع��ل 
وب�سقوط  الإ�سرائيلي  بالت�سعيد 
الفل�سطينيني  املدنيني  ب��ني  قتلى 
يف العدوان امل�ستمر على غزة وخلف 
بينهم  ���س��ه��ي��دا   240 م����ن  اأك������ر 
جريح.  1800 ونحو  طفال،   52
العربي  ال���ت���ح���رك  ت�������س���ارع  وف��ي��م��ا 
اأك��د الأمني   ، لعقد ه��ذا الج��ت��م��اع 
العربية نبيل  الدول  العام جلامعة 
تعمل  العربية  اجلامعة  اأن  العربي 
حقائق  تق�سي  جلنة  ت�سكيل  على 
احلرب  جرائم  يف  للتحقيق  اأممية 
قطاع  يف  اإ���س��رائ��ي��ل  تقرتفها  ال��ت��ي 
غ��زة، وات��خ��اذ الإج����راءات والآليات 

الالزمة ملالحقة مقرتفيها.
وج�������اءت ت�����س��ري��ح��ات ال���ع���رب���ي يف 
ال�21  ال����دورة  اأع��م��ال  اأم���ام  كلمته 
الطارئة لالحتاد الربملاين العربي 
ح���ول ال���ع���دوان الإ���س��رائ��ي��ل��ي على 
اخلمي�س مبقر  وال��ت��ي عقدت  غ��زة 

جامعة الدول العربية.
من جهتها نقلت وكالة اأنباء ال�سرق 
الفل�سطيني  الرئي�س  عن  الأو�سط 
الهجوم  اإن  ق��ول��ه  ع��ب��ا���س  حم��م��ود 
اإ�سرائيل  ب�����داأت�����ه  ال������ذي  ال������ربي 
مزيد  اإىل  �سيوؤدي  اخلمي�س  م�ساء 

اإنهاء  ج��ه��ود  و�سيعقد  ال��دم��اء  م��ن 
م�سر  طالبت  ال�سياق  ال��ع��دوان.يف 
اأق�سى  ب��ت��وخ��ى  اإ���س��رائ��ي��ل  ب��ي��ان  يف 
خالل  م��ن  النف�س  �سبط  درج����ات 
الق�سف والجتياحات  اأعمال  وقف 
ال���ربي���ة ال��ت��ى ل ت��زي��د امل���وق���ف اإل 

ا�ستعال ول توفر لها الأمن .
ودعت م�سر املجتمع الدويل لتحمل 
مواجهة  ف��ى  الكاملة  م�سوؤولياته 
واحليلولة  اخلطر  الت�سعيد  هذا 
دون ا�ستمراره ملا ميثله من تهديد 
املنطقة  يف  والأم�������ن  ل��ال���س��ت��ق��رار 
باأ�سرها، والعمل على �سرعة تقدمي 
وتوفر  الإن�������س���ان���ي���ة  امل�������س���اع���دات 
احل���م���اي���ة ل��ل�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي.
وزير  دع��ا  ال���دويل،  ال�سعيد  وعلى 
اخل��ارج��ي��ة الأم��رك��ي ج��ون كري 
اإىل تفادي ت�سعيد جديد بعد بدء 
ال��ه��ج��وم الإ���س��رائ��ي��ل��ي ال���ربي على 
غزة.و�سبق اأن حثت املتحدثة با�سم 
الأمركية جنيفر  وزارة اخلارجية 
م�ساعفة  ع��ل��ى  اإ����س���رائ���ي���ل  ���س��اك��ي 
�سقوط  دون  ل���ل���ح���وؤول  ج���ه���وده���ا 

�سحايا مدنيني يف قطاع غزة.
ملقتل  اأ���س��ى  ع��ن  املتحدثة  واأع��رب��ت 
عند  فل�سطينيني  اأط���ف���ال  اأرب���ع���ة 
كما  اإ�سرائيلي،  بق�سف  �ساطئ غزة 
باإمكان  اأن  اع��ت��ق��اده��ا  ع��ن  اأع���رب���ت 
ب��امل��زي��د لتجنب  ال��ق��ي��ام  اإ���س��رائ��ي��ل 
املدنيني  ب�����ني  ����س���ح���اي���ا  ����س���ق���وط 

الفل�سطينيني.
جراء  بالأ�سى  ن�سعر  �ساكي  وقالت 
ح�����س��ي��ل��ة ال���ق���ت���ل���ى امل���رت���ف���ع���ة من 

مئات  ح�������اول  ب��ي��ن��م��ا  ا����س���ط���ن���ب���ول 
بح�سب  املبنى،  اقتحام  املتظاهرين 

الوكالة.
ال�سغب  مكافحة  �سرطة  وتدخلت 
مرات عدة م�ستخدمة الغاز امل�سيل 
امل��ي��اه لتفريق  ل��ل��دم��وع وخ��راط��ي��م 
احل�سد الذي هتف ا�سرائيل القاتلة 
قتلة  يهود  و  فل�سطني  ع��ن  ارح��ل��ي 
ح��ت��ى ال�����س��ب��اح.ويف ان��ق��رة، تظاهر 
ع������دد م����ن ن�������واب ح������زب ال���ع���دال���ة 
نواب  جانب  اىل  احلاكم  والتنمية 
م���ن امل��ع��ار���س��ة خ����الل ال��ل��ي��ل امام 

�سفارة ا�سرائيل.

وامل���ن�������س���اآت ال���ع���ام���ة م��ث��ل امل���دار����س 
وم���راك���ز ال�����س��ح��ة وف���ق م���ا اعلنت 
وزارة اخلارجية ال�سبانية اجلمعة 
واعلنت ال��وزارة يف بيان ان ا�سبانيا 
تعرب عن قلقها ال�سديد اثر اعالن 
ا�سرائيل اطالق عملية برية يف غزة 

ليل اخلمي�س اجلمعة.
تاأ�سف  ا�سبانيا  ان  ال��وزارة  وا�سافت 
ل��ه��ذا ال���ق���رار وت���دع���و ب���احل���اح اىل 
النف�س  ����س���ب���ط  درج��������ات  اق�������س���ى 
املدنيني  حل���ي���اة  ����س���ارم  واح�������رتام 
وامل���ن�������س���اآت ال���ع���ام���ة م��ث��ل امل���دار����س 

ومراكز ال�سحة .

مئات  ه����اج����م  ذل�������ك،  غ�������س���ون  يف 
اجلمعة  ليل  الت���راك  املتظاهرين 
يف  العامة  ال�سرائيلية  القن�سلية 
ا�سطنبول مما ادى اىل تدخل قوات 
وكالة  بح�سب  ق��وي،  ب�سكل  الم��ن 

النباء الرتكية دوغان.
تلبية  جتمع  ال���ذي  احل�سد  ور���س��ق 
من  قريبة  منظمات  م��ن  ل��دع��وات 
التنديد  اج����ل  م���ن  ال����س���الم���ي���ني 
ت�سنها  ال��ت��ي  الع�سكرية  بالعملية 
حجارة  غ��زة،  قطاع  على  ا�سرائيل 
مما ادى اىل حتطم زجاج للممثلية 
ال��واق��ع��ة يف ال��ق�����س��م الوروب�����ي من 

الرئي�س الفل�سطيني يدعو �سوي�سرا ملوؤمتر عاجل 
•• جنيف-اأ ف ب:

ذكرت �سحيفة �سوي�سرية ام�س ان رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س 
وجه ر�سالة اىل �سوي�سرا ب�سفتها الدولة املوؤمتنة على اتفاقات 
موؤمتر  لعقد  الن�����س��ان(  حل��ق��وق  ا�سا�سية  )ن�سو�س  جنيف 
ع��اج��ل ح���ول ال��و���س��ع يف الرا����س���ي امل��ح��ت��ل��ة.وق��ال��ت �سحيفة 
نويه ت�سور�سر ت�سايتونغ التي ت�سدر يف زوريخ ان عبا�س وجه 
بوركهالرت  ديدييه  اىل  متوز-يوليو  من  التا�سع  يف  الر�سالة 
اخلارجية.  ووزي����ر  ال�سوي�سري  ل��الحت��اد  ال����دوري  ال��رئ��ي�����س 
و�سع  يف  يكن  ومل  ال���رد  ب��اع��داد  ت��ق��وم  �سوي�سرا  ان  وا���س��اف��ت 
الفور  على  ت��وؤك��د  ان  ال�سوي�سرية  اخل��ارج��ي��ة  ال�����س��وؤون  وزارة 
ان هذا  ال�سحيفة  رد فعل.واو�سحت  اب��داء  او  الر�سالة  ت�سلم 
الجتماع الطارئ للدول املوقعة اتفاقات جنيف من �ساأنه ان 
ا�سرائيل.وتهدف  على  �سغوط  ممار�سة  عبا�س  ملحمود  يتيح 
ي�ساركون يف  الذين ل  اتفاقات جنيف اىل حماية ال�سخا�س 
ان  الفل�سطينيون  النزاعات.ويقول  خالل  امل�سلحة  العمليات 

اىل حماية  تهدف  التي  الرابعة  اتفاقية جنيف  انتهكت  قد  ا�سرائيل  حتركات 
جنيف  اتفاقيات  يف  ع�سوا  فل�سطني  ا�سبحت  .وق��د  احل��رب  زم��ن  يف  املدنيني 
املا�سي. ني�سان-ابريل  من  الثاين  يف  الول  ال�سايف  الربوتوكول  ويف  الرب��ع 
ت�سرين  يف  م��راق��ب��ة  دول����ة  و���س��ع  ع��ل��ى  ح�سولها  وب��ف�����س��ل 
ت�ستطيع  امل��ت��ح��دة،  المم  يف   2012 ال��ث��اين-ن��وف��م��رب 
التفاقيات  خمتلف  اىل  الن�����س��م��ام  تطلب  ان  فل�سطني 
خ�سو�سا  الفل�سطينيون  الدولية.ويتم�سك  وامل��ن��ظ��م��ات 
حتدد  والتي  املدنيني  بحماية  املتعلقة  الرابعة  بالتفاقية 
واجبات القوة املحتلة وهذه التفاقية التي اب�سرت النور 
يف 12 اآب-اغ�سط�س 1949، غالبا ما تعود اليها ال�سلطة 
الفل�سطينية  الرا�سي  على  انطباقها  ب�سبب  الفل�سطينية 
باعتبارها ارا�سي حمتلة وعلى ال�ستيطان اليهودي.ومن 
واجبات القوة املحتلة التي حددتها املادة 49 من التفاقية، 
م��ن��ع ع��م��ل��ي��ات الن��ت��ق��ال ال��ق�����س��ري��ة وال��رتح��ي��ل اجلماعي 
والفردي وتدمر املمتلكات املنقولة وغر املنقولة، ال اذا 

جعلت العمليات الع�سكرية من ذلك امرا �سروريا .

املقاومة الفل�سطينية تق�سف دميونا 
وعراد وع�سقالن وبئر ال�سبع بال�سواريخ

•• غزة-وام:

املدن  على  ام�����س  ال�����س��اروخ��ي  الق�سف  الفل�سطينية  امل��ق��اوم��ة  وا���س��ل��ت 
والبلدات ال�سرائيلية فمنذ �ساعات بعد منت�سف الليل حتى �سباح ام�س 
�سقط اأكر من 40 �ساروخا على ا�سرائيل حيث تعر�ست عند ال�ساعة 

الثامنة مدن بئر ال�سبع ودميونا وعراد لوابل من ال�سواريخ.
واأ���س��ارت امل��واق��ع ال�سرائيلية ب��اأن��ه ج��رى ق�سف ه��ذه امل��دن ب��اأك��ر من 
ال�سواريخ يف  اعرتا�س عدد من هذه  باأنه جرى  �سواريخ مدعية   10
اأو  حني �سقطت باقي ال�سواريخ يف مناطق مفتوحة دون وقوع ا�سابات 

ا�سرار.
ال�ساروخي  للق�سف  وا�سدود  ع�سقالن  مدينة  �سابق  وقت  يف  وتعر�ست 
بال�سافة اىل البلدات واملدن املحيطة بقطاع غزة ملحقة ا�سرار مادية 

يف بع�س املنازل دون ت�سجيل ا�سابات يف الأرواح.

اإ�سرائيل تقل�س طاقمها الدبلوما�سي يف تركيا 
•• اأنقرة-اأ ف ب:

قال متحدث با�سم ال�سفارة ال�سرائيلية يف تركيا لوكالة فران�س بر�س ام�س ان ا�سرائيل قررت 
تقلي�س طاقمها الدبلوما�سي يف تركيا غداة تظاهرات عنيفة مناه�سة ل�سرائيل م�ساء اخلمي�س 

يف ا�سطنبول وانقرة.
وا�ساف امل�سدر نف�سه ان وزير اخلارجية )افيغدور( ليربمان ا�سدر بيانا بعد تظاهرات الم�س 
وامر بتقلي�س الطاقم ال�سرائيلي يف ال�سفارة والقن�سلية . وا�سار اىل ان قرار الجالء يتعلق 
اي�سا بعائالت الدبلوما�سيني ال�سرائيليني يف تركيا وطردت تركيا ال�سفر ال�سرائيلي لديها 
وا�ستدعت �سفرها يف 2011 بعد �سقوط ع�سرة اتراك يف هجوم �سنته القوات ال�سرائيلية �سد 
�سفينة مايف مرمرة التي كانت يف طريقها لك�سر احل�سار عن قطاع غزة يف ايار-مايو 2010 

وقد تقل�س عدد الطاقم الدبلوما�سي ال�سرائيلي يف تركيا منذ ذلك الوقت.

ال�سني تعني مبعوثًا خا�سًا لأفغان�ستان اإ�سابة �سحفي يف ق�سف اإ�سرائيلي ملكاتب اإعالمية بغزة
•• غزة-وام:

اأ�سيب �سحفي واحد على الأقل بجراح يف ق�سف ا�سرائيلي ا�ستهدف اكر من بناية يتواجد بها ال�سحفيون الفل�سطينيون 
يف قطاع غزة.وا�ستهدفت طائرات البات�سي ال�سرائيلي يف ال�ساعة ال�سابعة من �سباح ام�س برج اجلوهرة الذي ي�سم عددا 
من املكاتب العالمية ما ادى اىل وقوع ا�سرار مادية ج�سيمة يف الطابق الخر من البناية التي تقع يف �سارع الوحدة بغزة.

وقال �سهود عيان ان امل�سور ال�سحفي يف الوكالة الوطنية لالعالم حممد �سباب ا�سيب بجراح نقل على اثرها اىل م�سفى 
ال�سفاء لتلقي العالج.وادى الق�سف اىل وقوع ا�سرار مادية يف 10 �سقق داخل البناية على القل ا�سافة اىل ت�سرر عدد 

من املنازل املجاورة.

•• بكني-رويرتز:

قالت وزارة اخلارجية ال�سينية ام�س اإنها عينت مبعوثا خا�سا لأفغان�ستان مما يعك�س خماوف بكني من اأن ان�سحاب قوات 
حلف �سمال الأطل�سي �سيرتك معقال للت�سدد على عتباتها وقالت الوزارة يف بيان اإن �سون يو �سي وهو �سفر �سابق لدى 
اأفغان�ستان والهند قد عني للمن�سب اجلديد واإنه �سيجري ات�سال وثيقا مع اأفغان�ستان والأطراف املعنية الأخرى.واأ�سافت 
ال�سني واأفغان�ستان بينهما عالقات جوار ودية تقليدية. تويل ال�سني اهتماما كبرا بالتطورات يف اأفغان�ستان وتلتزم بتعميق 
ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني البلدين ومن ثم قررت تعيني املبعوث اخلا�س وقالت الوزارة اإن تعيني املبعوث �سي�ساعد اأي�سا 

على �سمان ال�سالم الدائم وال�ستقرار والتنمية يف اأفغان�ستان واملنطقة. ومل تقدم الوزارة مزيدا من التفا�سيل.
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ال�ستجمام؛ توفر مرافق ركوب اخليل و�سباق اخليل؛ تدريب اخليل؛ تنظيم امل�سابقات الريا�سية ومناف�سات الفرو�سية؛ 
خدمات  الت�سجيل؛  ا�ستوديوهات  مرافق  توفر  الأف���الم؛  ا�ستوديوهات  خدمات  ال�سوت؛  ت�سجيل  ا�ستوديوهات  خدمات 
ا�ستوديوهات الت�سجيل لالأفالم والتلفزيون والفيديو والإذاعة؛ تاأجر ا�ستوديوهات الت�سجيل؛ توفر املعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفر املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.
 41 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " القري����ة العاملي����ة" باللغة العربية.  و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

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

بتاريخ: 2014/06/02م   املودعة حتت رقم:  212442 
  تاريخ اإيداع الأولوية:   
  با�س��م:  بل�سكر ميديكال ال ال �سي 

 وعنوانه: 43 هاي �سرتيت،  نورث اإندوفر، ما�سات�سو�ست�س  01845، الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

املائية وتنظيف اجل��روح وحتديدا كي�س لحتواء اجلرح  باملعاجلة  امليتة  الأن�سجة  اإزال��ة  جهاز طبي لتوفر 
وجهاز يدار باليد لإزالة الأن�سجة امليتة باملعاجلة املائية.

الواق�عة بالفئة:  10
"HEALING WOUNDS…SAVING LIVES" باللغة  و�سف العالمة:  كتبت عب��ارة 

الإجنليزية. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

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

بتاريخ: 2014/05/07م   املودعة حتت رقم:  211294 
  تاريخ اإيداع الأولوية:   

  با�س��م:  املجموعة العالمية العربية )�س ذ م م( 
 وعنوانه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك اأبراج الإمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي،

 الإمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

ت�سغيل  ال�سيافة؛  بالفنادق و�سناعة  التدريب اخلا�سة  ت�سغيل مرافق  التدريب؛  التعليم؛ خدمات  خدمات 
اجلمنازيوم  �سالت  مرافق  توفر  والثقافية؛  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه؛  خدمات  احل�سانة؛  مدار�س 
ال�سباحة؛ تنظيم  التن�س؛ توفر مرافق برك  والنوادي ال�سحية؛ ت�سغيل مالعب اجلولف؛ توفر مرافق 
واإجراء املوؤمترات واللقاءات واملعار�س والدورات التدريبية وور�س العمل واملعار�س التجارية والجتماعات 
واملحا�سرات؛ ت�سغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�س؛ ن�سر الكتب؛ توفر مرافق ال�سينما؛ 
توفر املرافق الريا�سية؛ توفر مرافق ممرات البولينج؛ توفر مرافق ال�ستجمام؛ توفر مرافق ركوب 
اخليل و�سباق اخليل؛ تدريب اخليل؛ تنظيم امل�سابقات الريا�سية ومناف�سات الفرو�سية؛ خدمات ا�ستوديوهات 
ت�سجيل ال�سوت؛ خدمات ا�ستوديوهات الأفالم؛ توفر مرافق ا�ستوديوهات الت�سجيل؛ خدمات ا�ستوديوهات 
فيما  املعلومات  توفر  الت�سجيل؛  ا�ستوديوهات  تاأجر  والإذاع��ة؛  والفيديو  والتلفزيون  لالأفالم  الت�سجيل 

يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفر املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.
الواق�عة بالفئة:  41

و�سف العالمة:  كتبت عبارة "GLOBAL VILLAGE" باللغة الإجنليزية. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

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

بتاريخ: 2014/05/07م   املودعة حتت رقم:  211296 
  تاريخ اإيداع الأولوية:   

  با�س��م:  مرا�س القاب�سة ذ م م 
  وعنوانه: �س.ب.: 12331، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س؛ الأحذية عالية ال�ساق؛ املالب�س اجلاهزة؛ اأحذية عالية ال�ساق ذات اأربطة؛ الأحذية؛ 
كعوب لالأحذية اأو اجلوارب؛ اأخفاف؛ اأخفاف حمام؛ �سنادل؛ احذيه ريا�سية؛ اأحذية �ساطئ؛ اأحذية عالية ال�ساق للتزلج؛ 
اأحذية عالية ال�ساق لكرة القدم؛ اأحذية كرة القدم؛ اأحذية �سالت اجلمنازيوم؛ اأحذية لل�سباق؛ اأحذية عالية ال�ساق للت�سلق؛ 
اأحذية عالية ال�ساق للريا�سة؛ جوارب؛ املالب�س املحبوكة؛ اأثواب �سيقة؛ قبعات؛ مناديل خمرمة )مناديل للرقبة(؛ كابات؛ 
القم�سان:  املالب�س(؛  من  اأ�سناف  )باعتبارها  اأحزمة  قفافيز؛  قفازات؛  اأو�سحة؛  م�سطحة(؛  م�ستديرة  )قبعات  بريهات 
قم�سان ن�سف كم )تي-�سرت(؛ قم�سان البولو؛ القم�سان الريا�سية؛ بنطلونات؛ بنطلونات اجلينز؛ البنطلونات الق�سرة؛ 
البنطلونات الق�سرة الريا�سية؛ مالب�س ال�سباحة؛ �سراويل ا�ستحمام؛ مالب�س ا�ستحمام؛ مايوه بيكيني؛ مالب�س حتتية؛ 
املالب�س اخلارجية؛ معاطف؛ جاكيتات؛ جاكيتات مقلن�سة؛  اأ�سناف  التدريب؛  ا�ستحمام؛ مالب�س  داخلية؛ مباذل  مالب�س 
ال�ساطئ؛ بذلت؛ �سدارات  التزلج؛ مالب�س  الطق�س؛ مالب�س  للماء وعوامل  تزلق؛ جاكيتات ومعاطف مقاومة  جاكيتات 
�سدريات؛  بيجامات؛  عنق؛  ربطات  لل�ساق(؛  )اأغطية  طماقات  املحبوكة؛  املالب�س  الأم��ام؛  من  مفتوحة  �سوف  وجاكيتات 
اأربطة راأ�س واأربطة ر�سغ؛ مالب�س داخلية؛ بنطلونات؛ تنانر؛ لفاعات؛ قم�سان؛ بلوزات؛ ف�ساتني؛ عباءات؛ مباذل؛ مالب�س 
نوم؛ اأرواب؛ قم�سان خفيفة؛ مرايل لالأطفال؛ جوارب طويلة؛ اأغطية لالأذن؛ ربطات عنق؛ بذلت ر�سمية؛ �سدارات؛ تنانر 

ق�سرة؛ �سالت؛ بليزرات؛ اردية �سروالية؛ اأقنعة نوم؛ اأحزمة نقود )مالب�س(؛ مرايل؛ مناديل مالب�س. 
الواق�عة بالفئة: 25

و�سف العالمة: كتبت عبارة "LIVING PLANET" باللغة الإجنليزية. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155
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عربي ودويل
اأندوني�سيا تاأمر �سركات الطريان بتفادي اأوكرانيا وغزة مقتل ثمانية من قوات الأمن يف باك�ستان 

•• جاكرتا-رويرتز:

قال رئي�س اندوني�سيا اجلمعة اإنه اأمر جميع �سركات الطران الوطنية بتفادي الطران يف اأجواء 
اأوكرانيا وقطاع غزة ومناطق ال�سراع الأخرى يف اأعقاب ا�سقاط طائرة ركاب ماليزية وعلى متنها 

298 �سخ�سا.
اإىل �سركات  اأ�سدرت تعليمات  التلفزيون  الرئي�س �سو�سيلو بامباجن يودويونو يف كلمة نقلها  وقال 

الطران الندوني�سية لتتفادى مناطق ال�سراع ول�سيما اأوكرانيا.. وقطاع غزة. 
املاليزية  اجلوية  اخلطوط  �سركة  طائرة  اإ�سقاط  يف  دويل  حتقيق  ب��اإج��راء  العامل  زعماء  وطالب 
جارودا  ط��ران  �سركة  وقالت  متنها  على  كانوا  من  جميع  مقتل  اإىل  اأدى  ما  اأوكرانيا  �سرق  ف��وق 
اأج��واء اأوكرانيا يف م�سار رحلتها التي ت�سر دون توقف من  اإنها ل متر عرب  الإندوني�سية يف بيان 

جاكرتا اإىل ام�سرتدام.

•• بي�صاور-اأ ف ب:

قتل ثمانية من عنا�سر حر�س احلدود الباك�ستاين ام�س خالل مواجهات 
مع متمردين ا�سالميني يف �سمال غرب البالد قرب احلدود الفغانية، كما 

ذكر م�سوؤولون.
فقد فتح املتمردون النار يف ال�ساعة 1،00 )20،00 ت غ( على افراد هذه 
اي�سا  الواقع  باختونخوا  خيرب  اقليم  يف  جمرود  قطاع  يف  اخلا�سة  القوة 
على تخوم املناطق القبلية، وهي معقل لطالبان ي�سهد يف الوقت الراهن 

عملية وا�سعة للجي�س.
ويف ت�سريح لوكالة فران�س بر�س، قال م�سدر امني باك�ستاين ان عنا�سر 
من حر�س احلدود كانوا يتعقبون املتمردين لكن هوؤلء بادروا اىل اطالق 

ال��ن��ار. وخ��الل ت��ب��ادل اط��الق ال��ن��ار قتل ثمانية م��ن عنا�سر ق��وات المن 
وخم�سة متمردين .

واكد هذه احل�سيلة م�سوؤولون حمليون اآخرون، م�سرين اىل �سن عملية 
على الفور للعثور على ع�سرة متمردين غادروا املنطقة بعد املواجهات.

�سمال غرب  بي�ساور كربى مدن  انفجار قنبلة يف  ا�سفر  اخ��رى،  من جهة 
باك�ستان، عن مقتل �سرطي وجرح ثالثة اآخرين يف وقت مبكر من �سباح 

اجلمعة، كما قال هوؤلء امل�سوؤولون.
�سرب  عملية  حزيران-يونيو  منت�سف  يف  الباك�ستانية  القوات  �سنت  وقد 
طالبان  ح��رك��ة  ���س��د  حم��م��د،  للنبي  ال�����س��ه��ر  بال�سيف  تيمنا   ، ال��ع�����س��ب 
الباك�ستانية وحلفائها يف منطقة �سمال وزير�ستان القبلية مركز احلركة 

اجلهادية يف املنطقة.

اتهامات رو�سية اأوكرانية متبادلة.. وبوتني يدعو لتحقيق حمايد 

ا�ستنكار دويل ل�سقوط الطائرة املاليزية يف اأوكرانيا
•• عوا�صم-وكاالت:

املاليزية  ال���ط���ائ���رة  ���س��ق��وط  اأث�����ار 
فوق  �سخ�سا   298 متنها  وع��ل��ى 
مناطق النزاع �سرق اأوكرانيا جملة 
و�سط  ال��دول��ي��ة،  ال��ف��ع��ل  ردود  م��ن 
فر�سيات ترجح ا�ستهداف الطائرة 
�سقوطها ومقتل  اإىل  اأدى  ب�ساروخ 

جميع ركابها.
ف���ق���د اأع����ل����ن ال���ب���ي���ت الأب���ي�������س اأن 
اأوباما  ب���اراك  الأم��رك��ي  الرئي�س 
بيرتو  الأوك��������������راين  وال����رئ����ي���������س 
حمادثة  يف  �����س����ددا  ب��ورو���س��ي��ن��ك��و 
كل  تبقى  اأن  ���س��رورة  على  هاتفية 
الأدلة املتعلقة بالطائرة يف اأوكرانيا 

حتى يطلع عليها املحققون.
كما اأعلن البيت الأبي�س اأن اأوباما 
الطائرة  ����س���ق���وط  ح����ادث����ة  ب���ح���ث 
م��ع وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ج���ون كري 
ف��ري��ق��ه لالأمن  ك��ب��ار يف  واأع�����س��اء 
ال��ق��وم��ي، واأم����ر مب��وا���س��ل��ة عر�س 
اجلهود  لدعم  لزم��ة  م�ساعدة  اأي 
ما  حقيقة  على  للوقوف  الدولية 
احلكومة  رئ��ا���س��ة  ح���دث.واع���ل���ن���ت 
ال������وزراء  ال��ربي��ط��ان��ي��ة ان رئ��ي�����س 
دي��ف��ي��د ك���ام���رون دع����ا ام�������س اىل 
�سقوط  بعد  وزاري  ازم���ة  اج��ت��م��اع 
الطران  �سركة  .وق��ال��ت  الطائرة 
م��ال��ي��ج��ا اي��رلي��ن��ز ان���ه ك���ان هناك 
بني  الق��ل  على  بريطانيني  ت�سعة 
الذين  ال298  ال���ط���ائ���رة  رك�����اب 
ا���س��ت��ق��ل��وا ط���ائ���رة ال��ب��وي��ن��غ 777 
امل���ت���وج���ه���ة م�����ن ام�����������س�����رتدام اىل 
ك���والمل���ب���ور.وك���ان ك���ام���رون كتب 
ع��ل��ى ح�����س��اب��ه ع��ل��ى م���وق���ع تويرت 
م�سدوم  انني  الق�سرة  للر�سائل 
الطائرة  حت��ط��م  ب�����س��ب��ب  وح���زي���ن 

املاليزية .
الرو�سي  ال��رئ��ي�����س  ح��ّم��ل  ب������دوره، 

ب������دوره������ا، ����س���ج���ل���ت ال���ب���ور����س���ات 
ملحوظ،  ب�سكل  تراجعا  الآ�سيوية 
اأ�سهم اخلطوط اجلوية  وتراجعت 
بور�سة  يف  ب�20%  امل���ال���ي���زي���ة 

كوالملبور. 
وع����ق����د جم���ل�������س الأم��������ن ال������دويل 
اجلمعة  ظهر  بعد  طارئا  اجتماعا 
ب�����س��اأن ال��و���س��ع يف اأوك��ران��ي��ا، در�س 
خ��الل��ه م�����س��روع ب��ي��ان ي��دع��و اإىل 
و�سامل  واٍف  دويل  حتقيق  اإج���راء 
وم�ستقل يف اأ�سباب �سقوط الطائرة 
املاليزية فوق الأرا�سي الأوكرانية.

و�سدد م�سروع البيان الذي تقدمت 
تتيح  اأن  بريطانيا على �سرورة  به 
املحققني  و����س���ول  الأط�������راف  ك���ل 
ب�����س��ك��ل ف����وري اإىل م��ك��ان احل���ادث 
�سقوط  اأ�����س����ب����اب  ع���ل���ى  ل���ل���وق���وف 
الطائرة ويدعو م�سروع البيان اإىل 
للمبادئ  وف��ق��ا  احل���ادث  يف  حتقيق 
ال����س���رت����س���ادي���ة ل���ل���ط���ران امل���دين 

الدويل، وحتديد امل�سوؤولني عنه.
وق���ال���ت ب��ع��ث��ة روان�����دا ل���دى الأمم 
املتحدة الرئي�سة احلالية للمجل�س 
جيفري  يطلع  اأن  املتوقع  م��ن  اإن��ه 
العام  الأم������ني  م�����س��اع��د  ف��ي��ل��ت��م��ان 
ال�سيا�سية  لل�سوؤون  املتحدة  لالأمم 

املجل�س على الو�سع يف اأوكرانيا .
الوليات  دع��ت  اإث��ر احل���ادث  وعلى 
املتحدة الأمركية اإىل وقف فوري 
لل�سماح  اأوكرانيا  يف  النار  لإط��الق 
اأ���س��ب��اب��ه وقال  ب���اإج���راء حت��ق��ي��ق يف 
الأبي�س  ال��ب��ي��ت  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث 
ندعو  ب���ي���ان  يف  اإي���رن�������س���ت  ج���و����س 
دعم  اإىل  املعنية  الأط����راف  جميع 
لل�سماح  النار  وقف فوري لإط��الق 
بو�سول املحققني الدوليني ب�سكل 
موقع  اإىل  ع����وائ����ق  ودون  اآم�������ن 
ا�ستعادة ما  احل��ادث بهدف ت�سهيل 

تبقى من اجلثث .

•• نريوبي-اأ ف ب:

توؤجج حملة الهجمات الدامية التي ت�ستهدف منذ اكر 
من �سهر �ساحل كينيا ال�سياحي، الن�سقاقات يف منطقة 
واخلالفات  العرقية  وال��ت��وت��رات  التطرف  فيها  ي�سكل 

على الرا�سي التي ت�سكل ق�سية قابلة لالنفجار.
اط���ف���ال فقدت  ام خل��م�����س��ة  غ��ات��ي��ج��ي وه���ي  اآن  وق���ال���ت 
ا�ستهدفت  غ���ارة  يف  ح��زي��ران-ي��ون��ي��و  منت�سف  زوج��ه��ا 
املحيط  �ساحل  على  املجاورة  والقرى  مبيكيتوين  بلدة 
ال��ه��ن��دي ال��ق��ري��ب م���ن ارخ��ب��ي��ل لم���و )ج���ن���وب �سرق( 
النا�س هنا يعي�سون  ال�سياحي، لوكالة فران�س بر�س ان 

يف خوف دائم والخرين هاجروا .
87 �سخ�سا يف  ومنذ ذل��ك احل��ني، قتل ما ل يقل عن 
تلك الهجمات وتبنت حركة ال�سباب ال�سالمية امل�سلحة 
ت�سنها  ان��ه��ا  ق��ال��ت  ال��ت��ي  العمليات  معظم  ال�سومالية 
انتقاما من تدخل اجلي�س الكيني يف ال�سومال يف اطار 

القوة الفريقية.
وت�سود فو�سى عارمة بني ال�سكان يف حني تتهم احلكومة 
لي�س ال�سالميني، بل �سبكات �سيا�سية اجرامية حملية 
تريد ان جتعل البالد غر قابل للحكم كما قال نائب 
الرئي�س وليام روتو، موجها ا�سابع التهام اىل املعار�سة 

التي تنفي ذلك.

لكن الناجني يوؤكدون ان تلك الهجمات ارتكبتها عنا�سر 
م�سلحة اعلنت انتماءها اىل حركة ال�سباب وانها اقدمت 

اي�سا على اعدام م�سيحيني.
ل  ال�سباب  تورط حركة  ان  الجنبية  ال�سفارات  وتقول 
�سك فيه واف��اد م�سدر ع�سكري غربي بالن�سبة لنا من 
الوا�سح ان ال�سباب متورطون ب�سكل او اخر على �سعيد 

الرجال والتخطيط واللوج�ستية .
لكنه �سدد على انهم يعملون مع ان�سار حمليني وذلك 
نفذها  ك��ان��ت جم��رد عملية  ل��و  اك��ر مم��ا  للقلق  مثر 
عنا�سر مئة يف املئة من ال�سباب، وذلك يدل على انهم 
و�سعوا نطاق نفوذهم وان اخلطر حتول اىل �سيء جديد 
وتتعر�س كينيا التي تعترب اكرب قوة اقت�سادية يف �سرق 
حلركة  تن�سب  هجمات  اىل  �سنوات  ع��دة  منذ  افريقيا، 
ال�سالميون  وتبنى  القاعدة  لتنظيم  املوالية  ال�سباب 
الهجوم على مركز و�ست غيت التجاري يف نروبي )67 

قتيال يف 2013(.
منطقة  املهاجمون  ي�سرب  ال�ساحل  با�ستهدافهم  لكن 
هي ا�سال �سعيفة ت�سكل هدفا مثاليا لتاأجيج النق�سام، 
طويل  زمن  منذ  ال�سكان  دبلوما�سي.ويندد  خل�س  كما 
اجلمهوري  املجل�س  غ��رار  على  القت�سادي  بتهمي�سهم 
لكن  ر�سميا  حمظورة  انف�سالية  حركة  وه��ي  ملومبا�سا 

وجهت اليها التهم اثر املجازر.

نعلم بعد من امل�سوؤول عن الهجوم 
العدوان  ���س��م��اه  م���ا  اأدان  ول��ك��ن��ه   ،
ال��ع�����س��ك��ري ال����ذي ت��ق��وم ب��ه رو�سيا 
واحتاللها غر ال�سرعي لأوكرانيا 
الفرن�سية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  .ون��ق��ل��ت 
ال�ستخبارات  اأج���ه���زة  خ����رباء  اأن 
الأمركية قالوا اإن طائرة البوينغ 
اجلوية  للخطوط  التابعة   777
برحلة  ت��ق��وم  ك��ان��ت  ال��ت��ي  املاليزية 
كوالملبور  اإىل  اأم���������س����رتدام  م����ن 
اأ�سقطت ب�ساروخ اأر�س جو، لكنهم 
املعطيات  ي���در����س���ون  ي����زال����ون  ل 

لتحديد من اأطلقه.
الأوروبية  امل���ال  اأ���س��واق  وت��راج��ع��ت 
بعد  اخلمي�س  م�ساء  والأم��رك��ي��ة 
يخ�سى  اإذ  الطائرة،  حتطم  اإع��الن 
ت�سعيد  ع�����واق�����ب  امل�������س���ت���ث���م���رون 
املنطقة  ه���ذه  يف  للتوتر  م��ل��ح��وظ 

على القت�ساد الدويل.

ام�����س اجلمعة  ب��وت��ني  ف���الدمي���ر 
اإ�سقاط  ع��ن  امل�����س��وؤول��ي��ة  اأوك��ران��ي��ا 
املنطقة  اإن حكومة  الطائرة، وقال 
تتحمل  الطائرة  فيها  وقعت  التي 
امل�سوؤولية عن هذا الكارثة املروعة، 
ليقع  ك��ان  م��ا  احل���ادث  اأن  م�سيفا 
حملتها  ت�ستاأنف  مل  كييف  اأن  ل��و 

الع�سكرية على النف�ساليني. 
يف امل��ق��اب��ل، ط��ال��ب رئ��ي�����س ال����وزراء 
يات�سينيوك  ار���س��ي��ن��ي  الأوك������راين 
مب��ح��اك��م��ة امل�����س��وؤول��ني ع��ن حتطم 
ط���ائ���رة ال���رك���اب امل��ال��ي��زي��ة ، اأم����ام 
امل��ح��ك��م��ة اجل���ن���ائ���ي���ة ال���دول���ي���ة يف 
بالوقوف  ال��رو���س  متهماً  له���اي، 

وراء هذه اجلرمية الدولية .
ال���وزراء  رئي�س  ط��ال��ب  جهته،  م��ن 
املاليزي جنيب عبد الرزاق ب�سرعة 
امل�سوؤولني  لعقاب  العدالة  تطبيق 

اإذا ثبت اأن الطائرة اأُ�سقطت.

اأ�سرتاليا  وزراء  رئ���ي�������س  ورج������ح 
النف�ساليون  يكون  اأن  اأبوت  توين 
الذين تدعمهم مو�سكو م�سوؤولني 
جانبها،  الطائرة.من  اإ�سقاط  عن 
�سدمتها  ع�����ن  ال���������س����ني  ع�������ربت 
ب��احل��ادث وق��دم��ت ال��ت��ع��ازي لأ�سر 
با�سم  م��ت��ح��دث  ال�����س��ح��اي��ا، وق����ال 
اليوم  ب���ي���ان  يف  اخل���ارج���ي���ة  وزارة 
قريبا  ب��ال��ت��و���س��ل  ت��اأم��ل  ب���الده  اإن 
ل�����س��ب��ب ���س��ق��وط ال���ط���ائ���رة.واأم���ر 
رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ه��ول��ن��دي مارك 
روته بتنكي�س الأع��الم على املباين 
البالد  اأن��ح��اء  جميع  يف  احلكومية 
هولنديا   154 وف���اة  ع��ل��ى  ح����دادا 
املنكوبة،  الطائرة  منت  على  كانوا 
يف ح��ادث��ة رمب���ا ت��ك��ون الأ����س���واأ من 

نوعها يف تاريخ البالد.
ويف كندا قال رئي�س الوزراء �ستيفن 
ه��ارب��ر يف ب��ي��ان ب�����س��اأن احل��ادث��ة ل 

الهجمات الدامية توؤجج النق�سامات على ال�ساحل الكيني 
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املال والأعمال

•• �صان فران�صي�صكو- رويرتز:

على  موقعها  يف  لل�سراء  جديدا  زرا  في�سبوك  تخترب 
النرتنت �سي�سمح للم�ستهلكني ب�سراء املنتجات املعلن 
عنها يف �سبكتها للتوا�سل الجتماعي. ومتثل اخلدمة 
اجلديدة التي و�سفتها في�سبوك بانها اختبار لل�سراء 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رة  امل�����س��اري��ع  م��ن  قليل  ع���دد  م��ن 
لل�سركة  م�سعى  اأح���دث  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  احلجم 
النرتنت  عرب  الجتماعي  للتوا�سل  ل�سبكة  امل�سغلة 
للعب دور اأكرب يف ن�ساط التجارة اللكرتونية. وقالت 
في�سبوك اإن زر ال�سراء �سيكون متاحا يف ن�سخة موقعها 
اللكرتوين على الهاتف املحمول واأجهزة الكمبيوتر 
الب�سائع  ب�سراء  للم�ستهلكني  و�سي�سمح  ال�سخ�سي 
يف  ال�سركة  وا�سافت  امل�ساركة.  امل�ساريع  من  مبا�سرة 

تدوينة اليوم اخلمي�س ل �سيء من معلومات بطاقة 
ال���س��خ��ا���س مع  يتبادلها  ال��ت��ي  اواخل�����س��م  الئ��ت��م��ان 
تبادلها  �سيجري  ���س��راء  �سفقة  امت��ام  عند  في�سبوك 
مع معلنني اخرين وميكن لال�سخا�س ان يختاروا ما 
اأو ل يرغبون يف تخزين معلومات  اذا كانوا يرغبون 

الدفع مل�سرتيات يف امل�ستقبل. 

•• دبي-الفجر:

القا�سمي،  خالد  بنت  لبنى  ال�سيخة  معايل  قامت 
ال��دويل، الإم��ارات العربية  التنمية والتعاون  وزيرة 
املتحدة، يوم اخلمي�س ال�ساعة العا�سرة م�ساء، بافتتاح 
الزعبيل  ق��اع��ة  الليلي يف  رم�����س��ان  ���س��وق  م��ه��رج��ان 
املت�سوقني  ح�سور  يف  العاملي  التجاري  دب��ي  مبركز 
التجاري  دب��ي  مركز  من  التنفيذيني  امل���دراء  وكبار 
العاملي، و�سركة �سومان�سا لإدارة املعار�س - منظمي 

احلدث وال�سيوف الكرام من و�سائل الإعالم.
الوحيد  رم�سان  الليلي  �سوق  مهرجان  فتح  وهكذا 
اأبوابه للجمهور لل�سنة الثالثة على التوايل  يف دبي 
وال��ذي ي�ستمر اإىل   27 يوليو ليكمل 11 ليال من 

اأواخر �سهر  رم�سان املبارك.  
ال�����س��اع��ة الثامنة  امل��ه��رج��ان م��ف��ت��وح��ا م���ن  وي���ك���ون 
 م�ساء اإىل ال�ساعة الثانية �سباحا يوميا مع  �سهولة 
الدخول فيه يف اأي وقت حيث تتوفر  املواقف جمانا 
الزائر  ويتمكن  قاعة  الزعبيل  من  بالقرب  ل��زواره 
من جتربة فريدة للت�سوق  املفعم بال�سعور واحلنان 
متا�سيا مع تقليدات  وعادات التجارة يف البالد، حيث 
ل يقدم لك هذا  البازار فر�سة منا�سبة جدا فقط بل 
يعطيك راحة  نف�سية كاملة من خالل توفر جميع 

اجتياجاتك  العيدية يف مكان واحد.  
هذا وجترب معنى جديدا للت�سوق حيث يوفر هذا 
 ال�سوق ال�سائع فر�سا للمقيمني والزوار لل�سراء  من 
املختلفة،  وبالتايل  الب�سائع  من  وا�سعة  جمموعة 
واختيار  م��ع  العوائل  للتوجه  مثاليا  مكانا  يعترب 
ي��ع��ر���س فئات  350  حمل  ال�����س��ف��ق��ات م��ن  اأف�����س��ل 
متنوعة من املنتجات املحلية والدولية  والتي ت�سمل 

والأزي����اء  والأك�س�سورات  املالب�س  اإىل  تنح�سر  ول 
واملواد التجميلية ومنتجات  رعاية ال�سحة واجلمال 
اجللدية  وامل���ن���ت���ج���ات  وامل����ج����وه����رات  وال����ع����ط����ورات 
والإلكرتونيات  والألعاب ورعاية الأطفال واملنتجات 
التعليمية  وهدايا العيد والنوادر والفنون وال�سيارات 
والحتفالت  بالإ�سافة  املوا�سم  يف  الأغ��ذي��ة   واأنواع 
اإىل مواد كثرة مثرة لالنتباه مع  عرو�س مغرية 

من التجار بالتجزئة.  
وبالتعاون مع اأف�سل مواقع الت�سوق على  الإنرتنت 
يف دبي كريزي ديلز دوت كوم، قد اأعد ال�سوق يف  العام 
هذا عدة ن�ساطات مثرة مع �سفقات  جنونية يومية، 
اإىل مدن  عاملية عن طريق  مبا فيها رح��الت دولية 
باأك�س�سورات  ال�سطب  والفوز  وبطاقات  ال�سحوبات 

كما  ال�سراء،  وق�سائم  واللوحات  احلا�سوبية  املوبيل 
العجلة  دوران  ال��زوار  امل�ساركة يف م�سابقة  ي�ستطيع 
للفوز  بالهاتف الذكي. والطريف من ذلك اأنه يوجد 
 هناك مزايدة تبداأ من دره��م واح��د للح�سول على 

 املوبايالت واللوحات احلا�سوبية. 

ال�������س���ح���وب���ات ع���ل���ى ال���������س����ي����ارات  وح���م���ل���ة امل����واق����ع 
الجتماعية 

عر�سا   رم�سانيا  ال�سوق  يقدم  اأنه  بالذكر  واجلدير 
2 من  اإت��اح��ة فر�سة  للفوز  بعدد  خا�سا من خ��الل 
�سيارة مت�سوبي�سي عن  طريق  ال�سحب مبجرد زيارة 
يف  للم�ساركني  ثالثة  اإىل  �سيارة  ال�سوق،  بالإ�سافة 
حيث  ي�ستطيع  في�سبوك،  عن  طريق  خا�سة   حملة 

اإي5  �سري  مع  �سيارة  �سورتهم  اأن  ياأخذوا  ال��زوار 
وحتميلها  على  الليلي  �سوق  رم�سان  يف   املعرو�سة 
يفوز  امل�سارك  حيث  في�سبوك،  على  �سفحة  ال�سوق 

 الذي يح�سل على ليكات اأكر من   الآخرين.  
وع�����الوة ع��ل��ى  ذل����ك، ق���د ت��ف��وز ب��ال��ك��ام��را مبجرد 
ديلز  كريزي  �سفحة  على  �سورتك  وحتميلها  اأخ��ذ 
حلويات  هناك  تكون  كما  واإ�ستغرام.  على  في�سبوك 
اأخ����رى م��ن ق��ب��ل متجر   جمانية و���س��ف��ق��ات ج��ذاب��ة 
زاوية  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  جنبا  الإن���رتن���ت،  ع��ل��ى   املوقع 
ع�ساق  ي�ستطيع  خاللها  من  والتي  والهدف   احلظ 
احلقائب  ع��ل��ى  للح�سول  ح�سهم  اخ��ت��ب��ار   املو�سة 
 اليدوية والعطورات واملجوهرات مب�ساركتهم  يف لغز 

املو�سة. 

ل�سركة  التنفيذي  امل��دي��ر  جاي�سوال،  �سونيل  وق��ال 
�سومان�سا للمعار�س: على الرغم من وفرة خيارات 
اإل  الت�سوق ومراكز الت�سوق عاملية امل�ستوى يف دبي، 
فريد  مكانته كحدث  ر�سخ  الليلي  رم�سان  �سوق  اأن 
يتمتع ب�سعبية هائلة، على الرغم من مرور �سنتني 
للزوار  يتيح  لكونه  تنظيمه،  يف  ال��ب��دء  على  فقط 
باأجواء  يت�سم  ف��ه��و  ت��ق��ل��ي��دي��ة،  غ��ر  ت�����س��وق  جت��رب��ة 
اأنحاء  البازارات، مع قيام جتار جتزئة من خمتلف 
العامل بعر�س ت�سكيالت وا�سعة من املنتجات وال�سلع 
اأوقات  لق�ساء  متميزة  فر�ساً  للعائالت  يوفر  كما 

متميزة . 
ومن املتوقع اأن ت�ستقبل دورة العام احلايل من �سوق 
 100،000 75،000 اإىل  رم�سان الليلي ما بني 

ي���وم���اً، وي�����س��م ال�سوق  اأح���د ع�سر  زائ���ر ع��ل��ى م���دار 
خم�س مناطق خمتلفة، ت�سمل جناح الأزي��اء؛ جناح 
واجلمال؛  ال�سحة  م�ستح�سرات  جناح  العبايات؛ 
للطعام،  املخ�س�سة  وامل��ن��ط��ق��ة  امل��ج��وه��رات؛  ج��ن��اح 
ف�����س��اًل ع���ن جم��ل�����س ع��رب��ي ك��ب��ر وم��دي��ن��ة األعاب 
اأن  الوجهات  ت�سميم هذه  روعي يف  وقد  لالأطفال، 
جتمع بني اأجواء الت�سوق املريحة والرتفيه العائلي 

املتميز.
للكبار  تتيح  الأط��ف��ال  للعب  خا�سة  منطقة  وهناك 
التفرغ للت�سوق بينما يق�سي اأطفالهم اأوقاتا ً حافلة 
بالإثارة واملتعة �سمن اأجواء اآمنة.وقد روعي يف جتهيز 
مدينة األعاب الأطفال وجتهيزها بالكامل ل�ستيعاب 
طاقات الأطفال وتوفر الكثر من الأن�سطة املمتعة 
بينما ينعم الكبار بالت�سوق براحة بال كاملة. وت�سمل 
الوجوه،  تلوين  لالأطفال  املتاحة  الرائعة  الأن�سطة 
ترفيهية،  األعاب  املطاطية،  القالع  بالرمل،  الر�سم 
الطبيعي،  باحلجم  املتحركة  ال��ر���س��وم  �سخ�سيات 
والفنون،الألعاب  الألعاب  البالونات،منطقة  نافخي 
ال��ت��ق��اط �سور  ل��الأط��ف��ال  الإل��ك��رتون��ي��ة. كما ميكن 
والرجل  ���س��وب��رم��ان  �سخ�سيات  م��ع  ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
الوطواط وال�سخ�سيات الكرتونية الأخرى يف ك�سك 
الأطفال يف  اأفالم  الكرتونية، م�ساهدة  ال�سخ�سيات 

قاعة العر�س اخلا�سة وغرها الكثر. 
وي��ت��م رع��اي��ة ه��ذا احل���دث م��ن قبل �سركة احلبتور 
ل��ل�����س��ي��ارات وب��ن��ك الإم�������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي )رع���اة 
الفرن�سية  للعطور  اأرم����اف  الرئي�سني(،  ال��ب��الت��ني 
الذهبي(،  )الراعي  ال�سرتلينية  الفاخرة-العطور 
الإ�سالمي،  ال��ذه��ب��ي،  ال��ت��ف��اح  دي��ل��ز،  ك��ري��زي  اأروى، 

كيمو�س ريتايل اآند موك�س اإت )الرعاة الف�سية(.

يعر�ض ت�سكيالت وا�سعة من ال�سلع واملنتجات والهدايا �سمن 5 مناطق منف�سلة

لبنى القا�سمي تفتتح مهرجان �سوق رم�سان الليلي يف مركز دبي التجاري العاملي
 11 �سفقة جنونية خالل فرتة 11 لياًل من  مهرجان الت�سوق  

مزايدة تبداأ من 1 درهم للهواتف املتحركة  واللوحات احلا�سوبية مع فر�ض للفوز بالهواتف  الذكية والرحالت الدولية 

•• الريا�ص-وكاالت:

ارتفعت الأرباح ال�سافية للم�سارف ال�سعودية املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق 
املالية اإ�سافة اإىل »البنك الأهلي التجاري« عن الن�سف الأول من العام 
احلايل اإىل 21.7 مليار ريال )5.8 مليار دولر(، يف مقابل 20 مليار 
ريال،  مليار   1.7 قدرها  بزيادة  املا�سي،  العام  نف�سها من  للفرتة  ري��ال 
امل�سارف عن  ال�سافية لقطاع  الأرب��اح  بلغت  املئة، فيما  8.5 يف  ن�سبتها 
ريال  10 باليني  ري���ال، يف مقابل  11.1 مليار  ال��ث��اين احل��ايل  ال��رب��ع 
للربع الثاين 2013، بن�سبة زيادة 11 يف املئة، ويف مقابل 10.6 مليار 

ريال للربع ال�سابق، بن�سبة ارتفاع 5 يف املئة.
وتباين اأداء امل�سارف ال�سعودية، بح�سب حجم راأ�س املال كل م�سرف، اإذ 

11 املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية  اأم��وال امل�سارف ال�  تبلغ روؤو���س 
124 مليار ريال، بلغت قيمتها ال�سوقية بح�سب اإغالق اأم�س 425 مليار 
ريال، ت�سكل 21 يف املئة من قيمة �سوق الأ�سهم ال�سعودية. وجاء »البنك 
اأرباح  اأك��رب  بعد حتقيقه  امل�سارف  قطاع  ���س��دارة  ال��ت��ج��اري« يف  الأه��ل��ي 
�سافية عن الن�سف الول من العام احلايل بلغت 4.96 مليار ريال، يف 
مقابل 4.32 مليار ريال للن�سف الول 2013، بن�سبة زيادة 14.73 
يف املئة، فيما حقق البنك الأهلي اأرباحاً عن الربع الثاين احلايل بلغت 
2.426 مليار ريال، يف مقابل 1.992 مليار ريال للفرتة نف�سها من 
العام املا�سي، ومقابل 2.53 مليار ريال للربع ال�سابق بح�سب �سحيفة 
احلياة. وبلغت الأرباح ال�سافية ل� »م�سرف الراجحي« الن�سف الول من 
4.174 مليار ريال  3.655 مليار ريال، يف مقابل  اإىل   2014 العام 

للن�سف الول 2013، برتاجع 12.43 يف املئة، فيما بلغت اأرباح الربع 
ريال  مليار   2.123 مقابل  ويف  ري��ال،  مليار   1.949 احل��ايل  الثاين 
للربع الثاين 2013، برتاجع 8.2 يف املئة، ويف مقابل 1.706 مليار 

ريال للربع ال�سابق بن�سبة ارتفاع 14.24 يف املئة.
وارتفعت الأرباح ال�سافية ل� »جمموعة �سامبا املالية« عن الن�سف الول 
اإىل 2.498 مليار ريال، يف مقابل 2.334 مليار ريال للفرتة نف�سها 
الثاين  ال��رب��ع  اأرب���اح  بلغت  امل��ئ��ة، فيما  7.03 يف  ب��ارت��ف��اع   ،2013 م��ن 
الول من  للربع  ري��ال  مليار   1.175 مقابل  ري��ال، يف  مليار   1.257
للربع  ري��ال  مليار   1.24 مقابل  ويف  املئة،  يف   7 بارتفاع  املا�سي،  العام 
الربيطاين«  ال�سعودي  »البنك  وحقق  امل��ئ��ة.  يف   1.4 بارتفاع  ال�سابق، 
ريال،  مليار   2.238 بلغت  الول  الن�سف  عن  �سافية  اأرب��اح��اً  )���س��اب( 

بن�سبة  املا�سي،  العام  نف�سها من  للفرتة  ريال  1.953 مليار  يف مقابل 
 1.157 اأرب��اح الربع الثاين اإىل  14.61 يف املئة، فيما ارتفعت  ارتفاع 
مليار ريال، يف مقابل 1.005 مليار ريال للربع الثاين 2013 بارتفاع 
بن�سبة  ال�سابق،  للربع  ري��ال  مليار   1.081 مقابل  ويف  املئة،  يف   15.2
العمليات.  دخ��ل  اجمايل  ارتفاع  اإىل  »�ساب«  اأع��اده��ا  املئة،  7.1 يف  زي��ادة 
 2.216 الول  الن�سف  الريا�س« عن  »بنك  ل�  ال�سافية  الأرب��اح  وبلغت 
العام  م��ن  نف�سها  للفرتة  ري��ال  مليار   1.919 مقابل  يف  ري���ال،  مليار 
املا�سي، بن�سبة ارتفاع 15.48 يف املئة، فيما ارتفعت اأرباح الربع الثاين 
اإىل 1.136 مليار ريال، يف مقابل 968 مليون ريال، بارتفاع 17.4 يف 
املئة، ويف مقابل 1.08 مليار ريال للربع ال�سابق، بزيادة 5.28 يف املئة، 

اأرجعها البنك اإىل الزيادة يف اإجمايل دخل العمليات.

ملي���ار ري���ال اأرب����اح بن����وك ال�سعودي����ة لن�س����ف الع�����������ام  21.7

•• عوا�صم-وكاالت:

اأوكرانيا  املاليزية يف  اأثار حادث حتطم الطائرة التجارية 
وال��ت��ي يحتمل اأن ت��ك��ون اأ���س��ق��ط��ت، م��وج��ة م��ن ال��ت��وت��ر يف 
�سركات  اأ�سهم  اأ�سعار  تدهور  اإىل  واأدى  الغربية  الأ���س��واق 
الطران يف البور�سة ذلك اأن امل�ستثمرين يخ�سون انعكا�س 

ذلك على القت�ساد العاملي. 
ويف وول �سرتيت حيث تاثرت املوؤ�سرات �سلباً فور الإعالن 
عن حادث التحطم، خ�سر موؤ�سر داو جونز حواىل ال�ساعة 
 %  0،81 % ون��ا���س��داك   0،42 ن�سبته  م��ا  ت��غ   18،00
500 م���ا ن�سبته  ب����ورز  ان���د  ���س��ت��ان��دارد  امل��و���س��ع  وامل���وؤ����س���ر 
هي  الأوروب��ي��ة  البور�سات  ت��اث��رت  جهتها  م��ن   .0،60%
الناجم  الغمو�س  الأخرى وتعر�ست ل�سربة قا�سية جراء 
انخفا�س،  التداول على  واأنهت جل�سات  احل��ادث،  من هذا 
 ،1،21% يومها على خ�سارة  باري�س  بور�سة  اأنهت  حيث 
ويف فرانكفورت تراجع موؤ�سر داك�س 1،07 باملئة وخ�سرت 
اإل اأن البور�سات الآ�سيوية كانت  بور�سة لندن 0،68%. 

اأقفلت حلظة وقوع احلادث.

ال��ع��م��الت حم��اف��ظ��ة على  ���س��وق ���س��رف  م��ن جهتها بقيت 
ا���س��ت��ق��رار ن�سبي ح��ي��ث ت��ق��ل��ب ���س��ع��ر ���س��رف ال���ي���ورو حول 
دولر   1،2517 اإىل  ت��ده��ور  اأن  ب��ع��د  دولر   1،3523
جديد  م�ستوى  ادن��ى  وه��و  غ،  ت   14،55 ال�ساعة  ح��واىل 
له يف غ�سون �سهر مقابل 1،3524 دولر حواىل ال�ساعة 

21،00 ت غ الأربعاء.
ال��ن��ف��ط املرجعي  ب��رم��ي��ل  ارت��ف��ع �سعر  ال��ن��ف��ط،  ويف جم���ال 
اأغ�سط�س  ت�سليم  نيويورك  يف  ناميك�س  �سوق  يف  اخلفيف 
)برنت(  ال�سمال  لبحر  املرجعي  والنفط  دولري���ن  )اآب( 
 107،91 % اىل   0،73 بن�سبة  ارت��ف��ع  ل��ن��دن  ���س��وق  يف 
دولرات. وحت�سن �سعر اأون�سة الذهب اأي�ساً واأنهى جل�سة 
التداول عند 1302،5 دولر وهو �سعر التثبيت امل�سائي يف 

�سوق لندن مقابل 1301 دولر الأربعاء.
يلجاأ  التي  الأمريكية  ال�سندات  �سوق  ت��اأث��رت  جهتها،  من 
اليها املتعاملون يف اأيام ال�سدة بحيث تدهور مردود �سندات 
 2،538 مقابل   2،467% اإىل  اأع���وام  لع�سرة  اخلزينة 
م�����س��اء الأرب����ع����اء، و���س��ن��دات اخل��زي��ن��ة ل��ث��الث��ني ع��ام��اً اإىل 

%3،287 مقابل 3،348 % الربعاء. 

حتطم الطائرة املاليزية يهز اأ�سواق املال العاملية

في�سبوك تقتحم عامل التجارة الإلكرتونية 

العراق ي�سرتي قمحا 
�سلدا من رو�سيا وكندا

•• هامبورج-رويرتز:

قال جتار اأوروبيون ام�س اإن العراق ا�سرتى 100 األف طن من القمح 
ال�سلد من من�ساأ رو�سي وكندي يف مناق�سة ل�سراء 50 األف طن على 

الأقل اأغلقت هذا الأ�سبوع.
ب�سعر  الرو�سي  القمح  األ��ف طن من   50 نحو  �سراء  اأن��ه مت  واأ�سافوا 
القمح  م��ن  ط��ن  األ���ف  و50  ال�سحن  �سامال  للطن  دولر   308.58
وقال  اأي�سا  ال�سحن  �سامال  للطن  دولر   324.59 ب�سعر  الكندي 
وكندا  املتحدة  ال��ولي��ات  من  �سلدا  قمحا  طلبت  املناق�سة  اإن  التجار 
العرو�س  وظلت  الثنني  ي��وم  واأغلقت  ورو�سيا  واأوك��ران��ي��ا  وا�سرتاليا 

�سارية حتى اليوم.
وطلبت املناق�سة ال�سحن يف 1-30 �سبتمرب ايلول والت�سليم يف الفرتة 

الذهب ينخف�س بفعل عمليات جني الأرباح 
•• �صنغافورة-رويرتز:

تراجعت اأ�سعار الذهب ام�س بفعل عمليات بيع جلني الأرباح بعدما قفز 1.5 
اأن يح�سل املعدن النفي�س على دعم من  املا�سية لكن من املرجح  الليلة  باملئة 
موجة عزوف عن املخاطرة بعد اإ�سقاط طائرة ركاب ماليزية يف �سرق اأوكرانيا 
وهو ما اأدى اإىل مقتل نحو 300 �سخ�س. وينظر اإىل الذهب كا�ستثمار بديل 
وقت ال�سطراب ال�سيا�سي وقفز املعدن يوم اخلمي�س بعد حادث حتطم الطائرة 
الذي قال م�سوؤول اأوكراين اإنه نتيجة �ساروخ اأطلقه م�سلحون موؤيدون لرو�سيا. 
ويزيد احلادث املخاطر ب�سدة يف �سراع بني كييف واملتمردين املوؤيدين لرو�سيا 
بتوقيت جرينت�س   0655 ال�ساعة  والغرب وبحلول  التوتر بني رو�سيا  وفاقم 
لالأوقية  دولر   1312.80 اإىل  باملئة   0.3 للذهب  ال��ف��وري  ال�سعر  هبط 
)الأون�سة(. وتراجعت الأ�سهم الآ�سيوية كما �سغط انخفا�س عائدات �سندات 
اإ�سقاط  اأن��ب��اء  دفعت  بعدما  اجلمعة  ال��ي��وم  ال���دولر  على  الأمريكية  اخل��زان��ة 

الطائرة املاليزية امل�ستثمرين للتحول اإىل الأ�سول املقاومة للهبوط.
موجة  بعد  الأ�سبوع  خ��الل  باملئة  اثنني  بنحو  منخف�سا  ي��زال  ل  الذهب  لكن 
مالية  ا�سطرابات  ب�ساأن  املخاوف  انح�سار  مع  ا�سابيع  �ستة  م��دى  على  �سعود 
الفائدة  اأ�سعار  زي��ادة  من  بالقلق  امل�ستثمرون  ي�سعر  حني  يف  برتغايل  بنك  يف 
الأمريكية يف موعد اأ�سرع من املتوقع ونزلت الف�سة 0.3 باملئة اإىل 21 دولرا 
وخ�سر  دولر   1490.24 لي�سجل  باملئة   0.15 البالتني  وتراجع  لالأوقية 

البالديوم 0.5 باملئة اإىل 876.22 دولر لالأوقية.

برنت يتجاوز 108 دولرات 
•• �صنغافورة -رويرتز:

 108 الأوروب��ي فوق  القيا�سي  ملزيج برنت اخلام  الآجلة  العود  اأ�سعار  ارتفعت 
دولرات للربميل ام�س لتوا�سل مكا�سبها الكبرة التي حققتها يف الليلة قبل 
املا�سية يف ظل ت�ساعد املخاوف ال�سيا�سية بفعل الأنباء عن ا�سقاط طائرة ركاب 

ماليزية فوق �سرق اأوكرانيا.
وقفزت اأ�سعار برنت واخلام الأمريكي اخلفيف حوايل اثنني باملئة يوم اخلمي�س 
لتتعافى من خ�سائر على مدى اأ�سابيع بعد اأنباء اإ�سقاط الطائرة والتي جاءت 
بعد يوم من فر�س الوليات املتحدة عقوبات على �سركات رو�سية للمرة الأوىل 

ب�سبب ما قالت اإنه ف�سل رو�سيا يف كبح العنف يف اأوكرانيا.

مايكرو�سوفت ت�سّرح 18 األف موظف 
•• وا�صنطن-وكاالت:

�سرعت �سركة مايكرو�سوفت باأكرب عملية ت�سريح جماعي يف تاريخها عرب اإلغاء 18 األف وظيفة خالل فرتة عام، 
14 يف املئة من اإجمايل عدد موظفيها وقال املدير التنفيذي ملايكرو�سوفت �ساتيا ناديال يف ر�سالة  اأي ما ن�سبته 
اإىل املوظفني اإن هذه التدابر ال�سعبة لكن ال�سرورية متثل جزءا من خطة لإدارة ا�سرتاتيجية جديدة لعمالق 

املعلوماتية الأمركي.
وبح�سب بيان ل�سركة مايكرو�سوفت فان اإعادة الهيكلة مرتبطة بعملية الندماج مع �سركة نوكيا للهواتف املحمولة 

التي ا�سرتتها مايكرو�سوفت اأخراً حيت �سيتم اإلغاء 12500 وظيفة من هذا القطاع.
و�سيكون الأثر املايل لت�سريح املوظفني عرب كلفة تقدر قبل ح�سم ال�سرائب بقيمة ترتاوح بني 1.1 مليار و1.6 
العملية  مايكرو�سوفت هذه  واعتربت  لل�سركة  املالية  ال�سنة  املقبلة من  الأربعة  الف�سول  على  �ستوزع  دولر  مليار 
ترمي اإىل تب�سيط عملياتها واإيجاد ان�سجام بني اأجهزة وخدمات نوكيا التي ا�سرتتها ال�سركة موؤخرا وال�سرتاتيجية 

العامة لل�سركة .
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   211162     بتاريخ : 05 / 05 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�س��م:   راين ريفري�سمينت�س �س م ح 
وعنوانه: ال بي 19- مكتب رقم 1306 جبل على، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�سروبات غر كحولية؛  مياه معدنية  و غازية  )م�سروبات(؛  م�سروبات الفواكه و ع�سر الفواكه؛  ع�سائر 

و م�ستح�سرات اأخرى ل�سنع  امل�سروبات.
الواق�عة بالفئة:  32 

الأزرق و حتتها  و  الأبي�س  باللونني  ب�سكل كبر  العربية"راين"كتبت   الكلمات  العالمة: عبارة عن  و�سف 
جند الكلمة: "بالبي" كتبت احلرف الأول منها ب�سكل كبر فى حني كتبت باقي الأحرف ب�سكل �سغر باللون 

الأبي�س و�سط م�ستطيل باللون الربتقايل. وردت العالمة ككل على خلفية زرقاء اللون...
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   203484     بتاريخ : 29 / 12 / 2013
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�س��م:   �سركة اأ�سغر علي ذ.م.م 
وعنوانه: مبنى 1285، طريق 1516، جممع 115، احلد، البحرين.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
جميع اأنواع الأحذية و الإك�س�سوارات.

الواق�عة بالفئة:  25 
و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية "CORAL"  كتبت ب�سكل كبر و  باللون الربتقايل.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   206204      بتاريخ : 16 / 02 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   ليجيو-اإلكرتيك اأ�س اإيه 
وعنوانه: فيا بونتي لفيجيو 9، 6853 ليجورينتو، �سوي�سرا.

.وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة لالإنارة و الت�سخني و توليد البخار و الطهي و التربيد و التجفيف و التهوية وتوريد املاء و اأجهزة 

ت�ستخدم لأغرا�س �سحية.
الواق�عة بالفئة:  11 

باللون  كبر  ب�سكل  كتبت  “فالرا”   "VALERA" الالتينية  الكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة   : ال��ع��الم��ة  و���س��ف 
الأ�سود..

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179954      بتاريخ : 30 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   ت�ساينا كينغهو اإيرنجي غروب كو.، ليمتد 
�ساويانغ  غوانغهوادونغلي،  من���رب.8   ب���الزا،  اأوفر�سيز  ت�ساينا  من���رب.2،  بيلدينغ   ،39-35 وع��ن��وان��ه:  فلوور 

دي�سرتكت، بكني، ال�سني...
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ذبح احليوانات؛ حرق النفايات والقمامة؛ اإنتاج الطاقة؛ معاجلة الوقود
الواق�عة بالفئة:  40 

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية  “KINGHO” كتبت بحروف لتينية فقط و ب�سكل كبر 
و باللون الأ�سود و خلفها توجد ر�سمة على �سكل كرة اأر�سية ر�سمة باللون الأ�سود و الأبي�س وحتتوى على 

خطوط متقاطعة فيما بينها و ت�سكل هذه اخلطوط ر�سمات هند�سية اأ�سبه باملربعات �سغرة احلجم. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179950      بتاريخ : 30 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   ت�ساينا كينغهو اإيرنجي غروب كو.، ليمتد 
�ساويانغ  غوانغهوادونغلي،  من���رب.8   ب���الزا،  اأوفر�سيز  ت�ساينا  من���رب.2،  بيلدينغ   ،39-35 وع��ن��وان��ه:  فلوور 

دي�سرتكت، بكني، ال�سني...
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

البيئية؛  احلماية  جمال  يف  الأبحاث  الطاقة؛  ا�ستخدام  جمال  فى  ال�ست�سارت  الهند�سة؛  التقني؛  البحث 
برجمة احلا�سوب؛ البحث اجليولوجي؛ اختبار املواد؛ اختبار املواد؛ مراقبة و اختبار اجلودة؛ خدمات امل�سح؛ 

ر�سم خمططات الن�ساءات التنفيذية.
الواق�عة بالفئة:  42 

“KINGHO” كتبت بحروف لتينية فقط و ب�سكل كبر  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة لتينية 
و باللون الأ�سود
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   211300      بتاريخ : 07 / 05 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   �سي�سوان  �سانغهونغ اليكرتيك كو.،ليمتد 
وعنوانه: منرب .35 ، اي�ست ميانك�سينغ روود ، هاي –تيك بارك ، ميانيانغ،   �سي�سوان 621000 ، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اآلت وعدد اآلية، حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية(، قارنات اآلية وعنا�سر نقل احلركة 

)عدا ما كان منها للمركبات الربية(، معدات زراعية )عدا ما يدار باليد(، اأجهزة تفقي�س البي�س.  .. 
الواق�عة بالفئة:  07 

و  ب�سكل كبر و مميز  كتبت  ""””�سيك       CHIQ  " الالتنية   الكلمات   : عبارة عن  العالمة  و�سف 
باللون ال�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   205359      بتاريخ : 30 / 01 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   �سان�سيت بيك انرتنا�سيونال ليمتد 
وعنوانه: 20 ابر �سركيالر روود، #02-07 بي ، �سنغافورة 058416

 ... وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اجزاء  الآلت مغلفة  باملا�س ؛  ادوات  اآلت مغلفة  باملا�س ؛ املا�س لاللت  لوقف انبعاث املواد الن�سطارية 
املنبعثة من العجالت ؛ ادوات قطع من املا�س لاللت ؛ ادوات لئم الثقب من  املا�س لاللت ؛ املا�س املائل لقطع 
غيار اللت ؛  املا�س املائل لجزاء اللة ؛ فوائد  املا�س لدوات قطع اللت ؛ ادوات من  املا�س لقطع اللت ؛ 
ادوات من  املا�س لثقب اللت ؛ ادوات من  املا�س ل�سحد  اللت ؛  ادوات من  املا�س لطحن  اللت؛  ادوات من  
املا�س لتلميع اللت ؛ الت حتويل  املا�س ؛ الت حتويل  املا�س خلرط العد�سات  داخل العني؛ الت حتويل  
اجني )اأجزاء اآلت( ؛ الت لال�ستخدام  م�سنوعة من ادوات  املا�س خلرط العد�سات الال�سقة  ؛  املا�س الزجَّ

من ما�س؛ معا�سر لال�ستخدام لنتاج �سناعة املا�س ( الت .
.الواق�عة بالفئة:  07 

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية "GEMESIS" “جيمي�سي�س”  كتبت بحروف لتينية ب�سكل 
كبر و باللون الأ�سود، وحتتها مبا�سرة جند نف�س  الكلمة الالتينية "Gemesis"  “جيمي�سي�س”  كتب 

احلرف الأول منها  ب�سكل كبر فى حني كتبت باقى احلروف ب�سكل �سغر باللون الأ�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   211160      بتاريخ : 05 / 05 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   مطعم اإيت �سمارت.   
وعنوانه: 140 - املبني : 53 - �سارع: 7 - ملك: ال�سيخ: احمد �سعود الحمد، الكويت

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفر الأطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت

الواق�عة بالفئة:  43 
اأ�سبه بثمرة برتقال وتفاح باللونني الربتقايل و الأخ�سر  وحتتها جند  و�سف العالمة : عبارة عن ر�سمة 
الكلمات الالتينية "Eat Smart  "اإيت �سمارت" كتب احلرف الأول من كل كلمة ب�سكل كبر فى حني 
كتبت باقي احلروف ب�سكل �سغر.  وردت الكلمة الالتينية الأوىل "Eat" "اإيت" باللون الأخ�سر فى حني 
الكلمات الالتينية  "Smart" "�سمارت" باللون الربتقايل. وحتتها جند  الثانية  الكلمة الالتينية  وردت 
"Healthy & Diet Food" "هيلثي اأند دايت فوود" كتبت احلرف الأول من كل كلمة  ب�سكل كبرفى 
للكلمات  اللفظي  املنطوق  جند  ميينها  على  و  الربتقايل   �سغرباللون  ب�سكل  الكلمات  باقى  كتبت  حني 
الالتينية"Eat Smart" باللغة العربية  " اإيت �سمارت" حيث كتبت الكلمة الأوىل باللون الربتقايل و 
الكلمة الثانية باللون الأخ�سرو حتتها جند الكلمات العربية "لالأكل ال�سحي و الدايت" والتي كتبت باللون 

الربتقايل. وتوجد العالمة ككل على خلفية باللون الأ�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   194542     بتاريخ : 07 / 07 / 2013
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   كارلو بازوليني تي اأم غلوبال �سرفي�س ليمتد 
وعنوانه: 70 �سر جون روغر�سونز كيواي، دبلني 2، جمهورية اأيرلندا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عد�سات  ل�سقة؛  عد�سات  الأنفية؛  النظارات  ال��ن��ظ��ارات؛  اأُُط���ر  ال��ن��ظ��ارات،  اأُُط���ر  ن��ظ��ارات،  �سم�سية،  ن��ظ��ارات 
النظارات؛ جراب للنظارة؛ ِعلَّب النظارات، حافظات النظارات الأنفية؛ حاويات للعد�سات الال�سقة؛  �سال�سل 

النظارات؛ نظارات واقية لالألعاب الريا�سية.
الواق�عة بالفئة:  09 

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية "CARLO PAZOLINI" "كارلو بازوليني" كتبت 
باللون  "Z" "زي" ب�سكل مميز  الالتيني  الأ�سود مع كتابة احل��رف  باللون  و  ب�سكل كبر  بحروف لتينية 

الأ�سود.
 ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179952      بتاريخ : 30 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   ت�ساينا كينغهو اإيرنجي غروب كو.، ليمتد 
�ساويانغ  غوانغهوادونغلي،  من���رب.8   ب���الزا،  اأوفر�سيز  ت�ساينا  من���رب.2،  بيلدينغ   ،39-35 وع��ن��وان��ه:  فلوور 

دي�سرتكت، بكني، ال�سني...
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

زيت قار الفحم؛ نفثا الفحم؛ وق��ود؛  م��ازوت؛ برتول خام اأو مكرر؛ زيت الغاز )ال�سولر(؛ غ��ازات م�سلدة 
)وقود(؛ غاز املولدات؛ فحم اإنرا�سيت؛ قوالب فحم؛ فحم؛ وقود معدين؛ جلنيت )فحم بني(؛ تراب الفحم 
)وقود(؛ غاز الوقود؛ غاز النفط؛ كرو�سني؛ زيت قابل لالحرتاق؛ كحول )وقود(؛ وقود به قاعدة كحولية؛ 

زيت ديزل؛ غاز م�سلد )وقود(؛ جازولني )بنزين ال�سيارات(؛ الطاقة الكهربائية؛ فحم الكوك ال�سلب.
الواق�عة بالفئة:  04 

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية  “KINGHO” كتبت بحروف لتينية فقط و ب�سكل كبر 
و باللون الأ�سود و خلفها توجد ر�سمة على �سكل كرة اأر�سية ر�سمة باللون الأ�سود و الأبي�س وحتتوى على 

خطوط متقاطعة فيما بينها و ت�سكل هذه اخلطوط ر�سمات هند�سية اأ�سبه باملربعات �سغرة احلجم. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   211237      بتاريخ :  06 /  05  / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�س��م:   فوربو فاينان�سيال �سرفي�سز ايه جي 
وعنوانه:  ليندن�سرتا�سيه 8، 6340 بار ، �سوي�سرا..

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الزراعة  و  الفوتوغرايف  والت�سوير  العلمية  والتجارب  والبحوث  ال�سناعة  يف  ت�ستخدم  التي  الكيماويات 
اأو  والب�ستنة وزراعة الغابات، الراتنج ال�سطناعي غر املعالج، البال�ستيك غر املعالج، الأ�سمدة )طبيعية 
�سناعية(، مركبات اإخماد النران، م�ستح�سرات �سقي وحلام املعادن، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية، 

مواد دباغة، مواد الل�سق امل�ستخدمة يف ال�سناعة.
الواق�عة بالفئة:  01 

و�سف العالمة: . عبارة عن الكلمة الالتينية "EUROCOL"  “اإيروكول”كتبت بحروف لتينية ب�سكل 
كبر و مميز باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   203485      بتاريخ : 29 / 12 / 2013
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   ماهناز �سرخان اإمياين 
وعنوانه: 67اإيه. �سرتيت ت�سارلز �سكوير – لندن – دبليو 106 اإين - بريطانيا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اإ�سافات من الإع�ساب الطبية لل�سحه و مواد ال�سيدلة والطب البيطري واملواد ال�سحية ، اغذية الطفال 
اخذ  يف  ت�ستخدم  التي  وامل��واد  ال�سنان  بح�سو  اخلا�سة  امل��واد   ، الت�سميد  وم��واد  الطبية  الل�سق   ، واملر�سى 
واحل�سرات  واحل��ي��وان��ات  احل�سائ�س  اإب���ادة  يف  امل�ستخدمة  امل�ستح�سرات   ، املطهرة  امل��واد   ، الن�سان  ب�سمات 

والفطريات ال�سارة.
الواق�عة بالفئة:  05 

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية "maharishi ayurveda "  التي كتبت ب�سكل مميز 
باللون الخ�سر وعلى ي�سارهما ر�سمة قارورة مزخرفة باللون ال�سفر.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   206205      بتاريخ : 16 / 02 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   لي�ساب لبوراتوري كو�سميتي�سي اإ�س.بي.ايه 
وعنوانه: فيا فن�سينزو مونتي، 47، 20123 ميالنو )اإم اآي(- اإيطاليا

.وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�سعر  وج��ل  ال�سعر  ورغ��وة  ال�سعر  وك��رمي��ات  لل�سعر  ولو�سيون  ال�سمبوهات  وخا�سة  ال�سعر  م�ستح�سرات 
لالغرا�س  و�سابون  عطرية  وزي��وت  وعطور  ال�سعر  جتعيد  وم�ستح�سرات  لل�سعر  نات  وُملوِّ ال�سعر  واأ�سباغ 

ال�سخ�سية؛ كرميات للج�سم .
الواق�عة بالفئة:  03 

" CREAMCOLOR" كتبت  الالتينية  “LK” والكلمة  احل��رف��ني  ع��ن  ع��ب��ارة   : العالمة  و�سف 
الكلمة  توجد  واأ�سفلهما  الأ���س��ود  باللون  ووا���س��ح  كبر   “LK”  ب�سكل  احلرفني  كتب  حيث  مميز  ب�سكل 

ال�سود.. باللون  كتيب  “CREAMCOLOR” التي 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   194537     بتاريخ : 07 / 07 / 2013
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   كارلو بازوليني تي اأم غلوبال �سرفي�س ليمتد 
وعنوانه: 70 �سر جون روغر�سونز كيواي، دبلني 2، جمهورية اأيرلندا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
معادن نفي�سة و وكل خليط منها وال�سلع من املعادن الثمينة اأو املغلفة بذلك، الغر مدرجة بفئات اأخرى؛ 

جموهرات، اأحجار كرمية؛ اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة.
 الواق�عة بالفئة:  14 

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية "CARLO PAZOLINI" "كارلو بازوليني" كتبت 
باللون  "Z" "زي" ب�سكل مميز  الالتيني  الأ�سود مع كتابة احل��رف  باللون  و  ب�سكل كبر  بحروف لتينية 

الأ�سود.
 ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179951      بتاريخ : 30 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   ت�ساينا كينغهو اإيرنجي غروب كو.، ليمتد 
�ساويانغ  غوانغهوادونغلي،  من���رب.8   ب���الزا،  اأوفر�سيز  ت�ساينا  من���رب.2،  بيلدينغ   ،39-35 وع��ن��وان��ه:  فلوور 

دي�سرتكت، بكني، ال�سني...
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الإقامة  اأماكن  حجز  وال�سراب؛  الطعام  تقدمي  داخلية(؛  ومنازل  )فنادق  لالإقامة  اأماكن  تاأجر  مكاتب 
خدمات  احلانات؛  خدمات  املطاعم؛  الُنُزل؛  حجز  الجتماعات؛  قاعات  تاأجر  ؛  ال�سياحية  ال��دور  املوؤقتة؛ 

املخيمات ال�سيفية )اأماكن اإقامة(؛ الفنادق ال�سغرة )املوتيالت(.
الواق�عة بالفئة:  43 

“KINGHO” كتبت بحروف لتينية فقط و ب�سكل كبر  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة لتينية 
و باللون الأ�سود
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   211301      بتاريخ : 07 / 05 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   �سي�سوان  �سانغهونغ اليكرتيك كو.،ليمتد 
وعنوانه: منرب .35 ، اي�ست ميانك�سينغ روود ، هاي –تيك بارك ، ميانيانغ،   �سي�سوان 621000 ، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
واأدوات  اأجهزة  والتعليم،  والإنقاذ  )الإ�سراف(  املراقبة  والإ�سارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات 
اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  يف  التحكم  اأو  تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  حتويل  اأو  فتح  اأو  لو�سل 
اآلية لالأجهزة التي  اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، ماكينات بيع  اأو ن�سخ ال�سوت 
اأجهزة  البيانات،  ملعاجلة  واأجهزة احلوا�سيب  اآلت حا�سبة، معدات  النقد،  ت�سجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل 

اإطفاء احلرائق.
الواق�عة بالفئة:  09 

و  ب�سكل كبر و مميز  كتبت  ""””�سيك       CHIQ  " الالتنية   الكلمات   : عبارة عن  العالمة  و�سف 
باللون ال�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   205360      بتاريخ : 30 / 01 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   �سان�سيت بيك انرتنا�سيونال ليمتد 
وعنوانه: 20 ابر �سركيالر روود، #02-07 بي ، �سنغافورة 058416

 ... وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ما�س وقف املواد الن�سطارية املنبعثة من العجالت  لالدوات اليدوية  ؛ما�س قطع الدوت  لالدوات اليدوية  
؛  ما�س لقم الثقب لالدوات اليدوية  ؛ فوائد املا�س  لدوات اللقم  التي تعمل يدويا؛ ادوات ما�س لالدوات 

اليدوية   ؛ ما�س الزجاجني )اأجزاء من الأدوات اليدوية(.
.الواق�عة بالفئة:  08 

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية "GEMESIS" “جيمي�سي�س”  كتبت بحروف لتينية ب�سكل 
كبر و باللون الأ�سود، وحتتها مبا�سرة جند نف�س  الكلمة الالتينية "Gemesis"  “جيمي�سي�س”  كتب 

احلرف الأول منها  ب�سكل كبر فى حني كتبت باقى احلروف ب�سكل �سغر باللون الأ�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   211161     بتاريخ : 05 / 05 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�س��م:   راين ريفري�سمينت�س �س م ح 
وعنوانه: ال بي 19- مكتب رقم 1306 جبل على، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�سروبات غر كحولية؛  مياه معدنية  و غازية  )م�سروبات(؛  م�سروبات الفواكه و ع�سر الفواكه؛  ع�سائر 

و م�ستح�سرات اأخرى ل�سنع  امل�سروبات.
الواق�عة بالفئة:  32 

و  الأبي�س  باللونني  كبر  ب�سكل  "راين"كتبت    RANI”"الالتينية الكلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
الأزرق و حتتها جند الكلمة الالتينية: "Puply" “بالبي” كتب احلرف الأول منها ب�سكل كبر فى حني 
العالمة ككل  وردت  الربتقايل.  باللون  و�سط م�ستطيل  الأبي�س  باللون  ب�سكل �سغر  الأح��رف  باقي  كتبت 

على خلفية زرقاء اللون..
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   194543     بتاريخ : 07 / 07 / 2013
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   كارلو بازوليني تي اأم غلوبال �سرفي�س ليمتد 
وعنوانه: 70 �سر جون روغر�سونز كيواي، دبلني 2، جمهورية اأيرلندا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ستح�سرات اإزالة لون وم�ستح�سرات اأخرى ت�ستخدم فى الغ�سيل؛ التنظيف، تلميع، م�ستح�سرات اجَللْي و 

ال�سنفرة؛ �سابون، عطر، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، لو�سيونات ل�سعر؛ منظفات اأ�سنان.
 الواق�عة بالفئة:  03 

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية "CARLO PAZOLINI" "كارلو بازوليني" كتبت 
باللون  "Z" "زي" ب�سكل مميز  الالتيني  الأ�سود مع كتابة احل��رف  باللون  و  ب�سكل كبر  بحروف لتينية 

الأ�سود.
 ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179953      بتاريخ : 30 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   ت�ساينا كينغهو اإيرنجي غروب كو.، ليمتد 
�ساويانغ  غوانغهوادونغلي،  من���رب.8   ب���الزا،  اأوفر�سيز  ت�ساينا  من���رب.2،  بيلدينغ   ،39-35 وع��ن��وان��ه:  فلوور 

دي�سرتكت، بكني، ال�سني...
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خامات حديدية ؛ ليمونيت؛ خامات معادن       

الواق�عة بالفئة:  06 
و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية  “KINGHO” كتبت بحروف لتينية فقط و ب�سكل كبر 
و باللون الأ�سود و خلفها توجد ر�سمة على �سكل كرة اأر�سية ر�سمة باللون الأ�سود و الأبي�س وحتتوى على 

خطوط متقاطعة فيما بينها و ت�سكل هذه اخلطوط ر�سمات هند�سية اأ�سبه باملربعات �سغرة احلجم. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155
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�سخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  و���س��ل 
لل�سطرجن  ال���س��ي��وي  الحت���اد  رئي�س  نهيان  ال 
اىل ت��اي��ب��ي��ه ع��ا���س��م��ة اق��ل��ي��م ج��زي��رة ت���اي���وان يف 
اط����ار زي����ارة ا���س��ت��ه��دف��ت ال��ع��دي��د م��ن اله����داف 
ك��ان اب��رزه��ا ال��وق��وف ع��ن كثب ح��ول متطلبات 
الحتاد التايواين لل�سطرجن يف املرحلة القادمة 
ودرا�سة مالحظات ومقرتحات الحتاد للنهو�س 
للدورة  التعريف بحملته  اىل  بالإ�سافة  بالعمل 
البيت  )ا�سيا..  �سعار  حتت  اجلديدة  النتخابية 
ا���س��ت��ق��ب��ال��ه ال�سيد  م��ت��وح��د ( ج���اء ذل���ك خ���الل 
�سازوت�سوين ت�ساي النائب الول لرئي�س اللجنة 
الومل��ب��ي��ة ال����ذي ي�����س��غ��ل ك��ذل��ك م��ن�����س��ب رئي�س 
الحت�����اد ال���ت���اي���واين ل��ل�����س��ط��رجن وذل����ك يف مقر 
اللجنة الوملبية التايوانية بح�سور ه�سام الطاهر 
المني العام لالحتاد ال�سيوي لل�سطرجن . وقد 
امل�سرتكة  الق�سايا  من  العديد  اجلانبان  تناول 
ب���ني الحت�����اد ال���ق���اري والحت������اد امل��ح��ل��ي و�سبل 
املن�سودة  الغايات  لتحقيق  وتطويرها  تعزيزها 
وحتدث ال�سيخ �سلطان عن برناجمه النتخابي 
)البيت  اخلالدة  املقولة  من  امل�ستوحاة  اجلديد 
بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اول  للفريق  م��ت��وح��د( 
القائد  نائب  ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  ال  زاي��د 
العلى للقوات امل�سلحة التي اخت�سرت �سر جناح 
ال��ت��ج��رب��ة الحت���ادي���ة ل��دول��ة الم�����ارات العربية 
املتقدمة  ال��دول  م�ساف  اىل  واو�سلتها  املتحدة 
لل�سطرجن  ال�سيوي  الحت��اد  رئي�س  واراد  عامليا 
يف  الفكرة  با�ستن�ساخ  احلملة  �سعار  خ��الل  م��ن 

من  ا�سيويا  التجربة  وتعميم  القادمة  املرحلة 
بيئة  م�ستوى  على  ولكن  متكاملة  خطة  خ��الل 
�سرورة  الربنامج  يت�سمن  ال�سطرجن  جمتمع 

وتفاعل  امل�ستمر  وال��ت��وا���س��ل  امل�����س��رتك  ال��ع��م��ل 
البيت  اط��ار  البع�س يف  بع�سها  م��ع  ال��ق��ارة  دول 
والتقدم  الرت��ق��اء  يكفل  ال��ذي  املتوحد  ال��واح��د 

العالقات  وي��ع��زز  امل�ستمر  والتطوير  والتنمية 
بني الدول ال�سديقة يف القارة لي�س على �سعيد 
اللعبة فح�سب وامنا على �سعيد التبادل الثقايف 
فيما  ال�سلة  ذات  امل��ج��الت  وخمتلف  وال�سبابي 

بينها. 
ا�ستعدادات  ع��ل��ى  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ  اط��ل��ع  وق����د 
الحتاد التايواين لل�سطرجن ل�ست�سافة بطولة 
للفئات  الطفال  وريا�س  املدار�س  لطالب  ا�سيا 
 17-15-13-11-9-7-5 حت��ت  ال��ع��م��ري��ة 
�سنة التي ت�ست�سيفها تايوان يف الفرتة من 23 
رئي�س  اعطى  وقد  اأغ�سط�س   31 اىل  اأغ�سط�س 
لل�سطرجن توجيهاته لالأمانة  ال�سيوي  الحتاد 
العامة بتقدمي الدعم املايل والفني واللوجي�ستي 
ع��ايل من  البطولة مب�ستوى  ي�سمن جن��اح  مبا 

اجلودة.
م���ن ج��ان��ب��ه اك���د ه�����س��ام ال��ط��اه��ر الم����ني العام 
وق��وف��ا على  ان���ه  لل�سطرجن  ال���س��ي��وي  ل��الحت��اد 
ط��ل��ب ال��ع��دي��د م��ن الحت�����ادات ال���س��ي��وي��ة تقرر 
متديد فرتة الت�سجيل بالبطولة اىل الول من 
�سهر اأغ�سط�س كما وعد الحتاد التايواين بعالج 
وجود  ع��دم  ج��راء  الناجمة  ال��ت��اأ���س��رات  م�سكلة 
الدول  اغلبية  يف  متثيلية  م��ك��ات��ب  او  ���س��ف��ارات 
التايواين ي�ست�سيف  ال�سيوية يذكر ان الحتاد 
ب��دع��م الحت���اد ال���س��ي��وي لأول م��رة يف تاريخه 
اللقاء  نهاية  ويف  ال��ق��اري  امل�ستوى  على  بطولة 
مت تبادل الدروع والهدايا بني اجلانبني وقد مت 

التقاط ال�سور التذكارية.

الإمارات  تراث  لنادي  التابع  ال�سباب  ح�سن  �سهد 
فعاليات  اخ��ت��ت��ام  الأول  اأم�����س  م�����س��اء  اأب��وظ��ب��ي  يف 
ال�سمالية  مللتقى  ال��ت��اب��ع  ال��رم�����س��اين  ال��ربن��ام��ج 
ال�����س��ي��ف��ي ال����ذي ي��ن��ظ��م حت���ت ���س��ع��ار ���س��ك��راً لرمز 
هويتنا الوطنية خليفة بتوجيهات ورعاية كرمية 
اآل نهيان ممثل  زاي��د  ال�سيخ �سلطان بن  من �سمو 
تراث  ن��ادي  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
مب�سابقات  الفائزين  ت��ك��رمي  مت  حيث  الإم�����ارات، 
اإدارة  التي نظمتها  الريا�سية  املهرجان وبطولته 

بالتعاون  اأبوظبي  مركز  عليها  واأ�سرف  الأن�سطة 
م���ع ���س��ع��ب��ة ال�����س��ب��اح��ة، ب��ح�����س��ور اأح���م���د عبداهلل 
واأحمد  ال�سبابية  الأن�سطة  ق�سم  رئي�س  احلو�سني 
وم�سريف  اأب��وظ��ب��ي،  مركز  مدير  الرميثي  مر�سد 
الأن�����س��ط��ة وح��ك��ام ال��ب��ط��ولت وج��م��ه��ور ك��ب��ر من 
طلبة م��راك��ز ال��ن��ادي امل�����س��ارك��ة واأول���ي���اء الأم����ور. 
الريا�سية  البطولت  اآخر  املاء  كرة  بطولة  وكانت 
اإذ  الأخ����ر،  اأ���س��ب��وع��ه  ال��ربن��ام��ج يف  �سهدها  ال��ت��ي 
التي  للبطولة  بطال  خليفة  كلنا  فريق  تتويج  مت 

احتل فيها فريق مركز الوثبة املركز الثاين، واأتى 
كانت  فيما  الثالث،  امل��رك��ز  يف  خليفة  �سكرا  فريق 
ب��ط��ولت كل  ���س��ه��دت  ل��ل��ربن��ام��ج  ال�سابقة  ال��ف��رتة 
من كرة القدم والغط�س احلر وال�سباحة، �ساركت 
الوثبة  وم��رك��ز  اأبوظبي  م��ن مركز  ك��ل  ف��رق  فيها 
و�سعبة ال�سباحة، اإ�سافة اإىل فريق مدر�سة ال�سراع 
الربنامج. وقد  �سارك يف عدد من بطولت  ال��ذي 
امل�سابقات  خمتلف  يف  الفوز  ال�سباحة  فريق  حقق 
الربنامج  �سهدها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���س��ي��ة  وال��ب��ط��ولت 

اإذ  امل��ب��ارك،  رم�����س��ان  �سهر  مطلع  انطالقته  منذ 
تنظيمها  مت  التي  ال��رتاث��ي  الغو�س  ببطولة  ف��از 
مب�����س��ارك��ة ف���رق ك���ل م���ن م��رك��ز اأب��وظ��ب��ي ومركز 
الوثبة و�سعبة ال�سباحة، حيث اأحرز لعبا الفريق 
طالب  اأح��م��د  وفي�سل  ال��ع��ام��ري  اب��راه��ي��م  خليفة 
املركزين الأول والثاين على التوايل، فيما ح�سل 
كل  الأول يف  املركز  على  العامري  ابراهيم  خليفة 
احلرة  ال�سباحة  وم�سابقة  الغط�س  م�سابقة  م��ن 
50 م�����رتا، ك��م��ا ف����از ف���ري���ق الحت������اد م���ن �سعبة 

فريق  على  بتغلبه  ال��ق��دم،  ك��رة  ببطولة  ال�سباحة 
3- �سفر.  بنتيجة  اأب��وظ��ب��ي  م��ن مركز  الإم����ارات 
وكان نادي تراث الإمارات قد نظم هذه البطولت 
ال�سباب  ح�سن  يف  الهادفة  الأن�سطة  من  وغرها 
الذي  ال��رم�����س��اين  ال��ربن��ام��ج  اأب��وظ��ب��ي، �سمن  يف 
ميثل املرحلة الأوىل مللتقى ال�سمالية ال�سيفي مبا 
الرم�سانية، فيما  والأوق��ات  الأج��واء  يتنا�سب مع 
�ست�ستكمل فعاليات امللتقى بعد انق�ساء عطلة عيد 
اأغ�سط�س القادم.  الفطر ال�سعيد مع بدايات �سهر 

على  الرم�ساين  الربنامج  فعاليات  ا�ستملت  وقد 
واملتعة  والثقافة  ال���رتاث  ب��ني  م��ا  جمعت  اأن�سطة 
رحبة  ف�ساءات  اإىل  بامل�ساركني  للخروج  والرتفيه 
لتاأكيد �سخ�سياتهم وطموحاتهم من امللتقى، ومبا 
ي�سل اإىل الفائدة املرجوة التي حتقق ان�سجاما مع 
اأوقات  وملء  بال�سباب،  الهتمام  يف  النادي  غايات 
فراغهم مبا يفيد ذواتهم وجمتمعهم، ويعزز فيهم 
ولءهم وانتماءهم لهويتهم ولوطنهم ولقيادتهم 

الر�سيدة.

ت��ق��ام ال��ي��وم م��ب��ارات��ي حت��دي��د امل��رك��زي��ن ال��ث��ال��ث وال��راب��ع يف فئة 
فئة  اأم��ا يف  الوطن  روح  م��ور وفريق  اآن��د  ترافل  يلتقي  النا�سئني 
الكبار �سيلتقي اخلا�سر اأم�س من مباراة جلفار �سد الأوقاف مع 

اخلا�سر من مباراة اأركان وال�ساهني .
�سقر  ل��دورة   )4 )دوري  النهائي  الن�سف  دوري  ت�سفيات  �سمن 
الرم�سانية ا�ستطاع فريق جلفار لالأدوية الفوز على مناف�سه روح 
الوطن ب4 اأه��داف مقابل هدفني ، احرز اأه��داف جلفار كل من 
عمر �سالح )هاتريك( وجاء الهدف الرابع بوا�سطة زايد علي ، 
فيما �سجل هديف روح الوطن حممد ال�سيد ، ويف املباراة الثانية 
اأند مور وفريق املرزوقي واجلرواين  التي جمعت فريقي ترافل 
للمحاماة ، والتي ا�ستطاع فيها فريق املرزوقي الفوز ب5 اأهداف 
اأه��داف املرزوقي كل من ل�سينا ت��راوري )�سوبر  4 �سجل  مقابل 

ه��ات��ري��ك( وا���س��اف ال��ه��دف اخل��ام�����س ب��در ج��اد اهلل، فيما احرز 
اأهداف ترافل اأند مور الأربعة كل من معت�سم يا�سني )هاتريك( 
املباراة  ال��ه��دف اخل��ام�����س ع��ن ط��ري��ق علي خ��ال��د، لتنتهي  وج���اء 
اىل  ل��الأدوي��ة  جلفار  فريق  يتاأهل  وبذلك  بالنتيجة،  تغير  دون 
املباراة النهائية التي �سيخو�سها �سد فريق املرزوقي واجلرواين 
م�ساء غد الأح��د يف حفل اخلتام حكم املباريات ال��دويل عبد اهلل 

العاجل. 
�سقر  ب���دورة  لل�سنوكر   8 دور  ت�سفيات  و�سلت  اآخ��ر  جانب  م��ن 
الرم�سانية اىل نهاياتها ، فيما بداأ دور 4 م�ساء اأم�س اجلمعة ، 
حيث تاأهل يف تناف�سات اخلمي�س حممد ح�سني بفوزه على ماجد 
الزعابي 3-0 ، فيما فاز حممد اجلوكر على زايد �سليم 2-3 ، 

وبذلك �سيلتقي اجلوكر وحممد ح�سني بدور الأربعة .

اليوم حتديد املركز الثالث للرجال والنا�سئني وغدًا ي�سدل ال�ستار على دورة �سقر الرم�سانية

التقى نائب رئي�ض اللجنة االأوملبية يف تايوان واطلع على خطة تنظيم بطولة اآ�سيا لطالب املدار�ض وريا�ض االأطفال

�سلط����ان ب����ن �سخب�����وط ي������د�س������ن برنام����ج 
)اآ�سي�������ا.. البي�������ت متوح���د( يف �سرق الق��ارة

يف حفل تكرمي بح�سن ال�سباب 

نادي تراث الإمارات يتوج الفرق الفائزة ببطولت الربنامج الرم�ساين مللتقى ال�سمالية

بطولتها  اخل��ي��م��ة  ب��راأ���س  احل���رة  املنطقة  اختتمت 
ال��رم�����س��ان��ي��ة ال��راب��ع��ة ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة م�����س��اء اأم�س 
الأعمال  نهائية مثرة يف جممع  مباراة  بعد  الأول 
بني فريق الإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون الأجانب 
ب���راأ����س اخل��ي��م��ة، وف���ري���ق م��ي��ن��ا ك����ول و����س���ط ح�سد 
جماهري، والذي اأحرز فيها فريق مينا كول لقب 
ب���راأ����س اخل��ي��م��ة يف البطولة  امل��ن��ط��ق��ة احل���رة  ب��ط��ل 

الرم�سانية الرابعة لكرة الطائرة. 
احلرة  للمنطقة  التنفيذي  امل��دي��ر  ف��ورت  بيرت  ق��ام 
املراكز  على  احل��ائ��زة  الفرق  بتتويج  اخليمة  ب��راأ���س 

البطولة. وح�سر  واأف�سل لعب يف  الأوىل  الثالثة 
احل������دث ع�����دد م����ن مم��ث��ل��ي وم���������س����وؤويل ال����دوائ����ر 
اخليمة  ب��راأ���س  احل��رة  املنطقة  وممثلي  احلكومية 

وعمالئها واأفراد من املجتمع املحلي.
وقال ال�سيد فورت: اإن بطولة املنطقة احلرة براأ�س 
حدث  الطائرة  لكرة  الرابعة  الرم�سانية  اخليمة 
ان�سجاماً  وتاأتي  وامل�ساهدة،  للح�سور  وممتع  مثر 
مع �سيا�سة املنطقة احلرة براأ�س اخليمة الهادفة اإىل 
املجتمع  روح  يعزز  مبا  املجتمعية  م�ساركتها  تعزيز 
فئات  خمتلف  مع  التوا�سل  ج�سور  مد  يف  وي�ساهم 

و�سرائح املجتمع يف املجالت الريا�سية والجتماعية 
والبيئية. وتعد هذه البادرة واحدة من اأهم الربامج 
على  اخليمة  ب��راأ���س  احل���رة  املنطقة  ال��ت��ي حت��ر���س 
املجتمعية  امل�سوؤولية  من  مهماً  كونها جزءاً  تاأديتها 
والتي لها تاأثراً اإيجابياً كبراً على املجتمع املحلي 
ب��راأ���س اخليمة  ال��ت��زام املنطقة احل��رة  اإن  ل��الإم��ارة. 
دعمها  خ���الل  م��ن  وا���س��ح  املجتمعية  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة 
وم�ساركتها يف العديد من املبادرات مثل �سباق تري 
راأ�س  ماراثون  ن�سف  و�سباق  اخليمة  براأ�س  فوك�س 
اخلرية  �سقر  موؤ�س�سة  لفعاليات  ودعمها  اخليمة 

وهيئة الأعمال اخلرية ومبادراتها حلماية البيئة 
من  البيئية  املمار�سات  اأف�سل  بجائزة  تّوجت  والتي 

هيئة حماية البيئة والتنمية براأ�س اخليمة. 
ت��ن��اف�����س 14 ف��ري��ق ل��ن��ي��ل ب��ط��ول��ة امل��ن��ط��ق��ة احلرة 
ب���راأ����س اخل��ي��م��ة ال��رم�����س��ان��ي��ة ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة هذا 
براأ�س  احل��رة  املنطقة  ميثل  فريقاً  وت�سمنت  العام، 
اخليمة و3 فرق متثل عمالء املنطقة احلرة براأ�س 
اخل��ي��م��ة وه���ي ���س��رك��ة ب��رو���س��ي�����س و���س��رك��ة مورغان 
ِفرق  و10  ك��ول  مينا  و���س��رك��ة  ماتريالز  اأدف��ان�����س 
وال�سركات  احلكومية  والهيئات  املجتمع  اأف��راد  من 

العامة  الإدارة  من  كل  �سملت  والتي  اخليمة  براأ�س 
لالإقامة و�سوؤون الأجانب- راأ�س اخليمة، والأ�سغال 
ال�سياحية براأ�س  التنمية  واخلدمات العامة، وهيئة 
بنيان تري  وف��ن��دق  روت��ان��ا  ال��ك��وف  وف��ن��دق  اخليمة 
اأ�ستوريا  ووال���دورف  البحر  باب  وريك�سو�س  ال��وادي 
وهيلتون  اخليمة  راأ����س  و���س��رام��ي��ك  اخليمة  راأ����س 

راأ�س اخليمة ومنتجع و�سبا هيلتون راأ�س اخليمة. 
هذا  تنظيمها  مت  التي  املثرة  املباريات  اإىل  اإ�سافة 
ال��رب��ح وال��ف��وز يف  م��ن  ال��ع��ام، ك��ان للجمهور ن�سيباً 
اإىل  �سفر  تذكرة  ت�سمنت  قيمة  جوائز  على  �سحب 

اأرقى  واإق��ام��ة يف  ل��ل��ط��ران  العربية  م��ن  اأي وج��ه��ة 
وغرها  اخليمة  براأ�س  واملنتجعات  الفنادق  واأفخم 
اأف�سل لعب  من اجلوائز املثرة ف�ساًل عن جائزة 
يف البطولة. كما مت تكرمي اجلهات الراعية للحدث 
والعربية  ج����روب،  ���س��رتي��ت  م��ن  ك��ل  �سملت  وال��ت��ي 
ومنتجع  ال��ب��ح��ر  ب���اب  ريك�سو�س  وف��ن��دق  ل��ل��ط��ران 
ت���ري جزيرة  دب���ل  وف��ن��دق ومنتجع  ال��ك��وف روت��ان��ا 
احلمرا  هيلتون  وغ��ول��ف  �ساطئ  ومنتجع  امل��رج��ان 
وف��ن��دق وال�����دورف اآ���س��ت��وري��ا راأ�����س اخل��ي��م��ة و�سركة 

اإنديفيز ومركز الإمارات لل�سرافة.

مينا كول بطل املنطقة احلرة براأ�س اخليمة يف البطولة الرم�سانية الرابعة لكرة الطائرة

بلقب  القبي�سي  خليفة  حممد  احمد  ال�ساعد  الالعب  ت��وج 
الالعبني  لفئة   NDC ال��وط��ن��ي��ة  احل��ف��ر  ���س��رك��ة  ب��ط��ول��ة 
بعد  نقطة   180 م��ن  اأق���ل  مب��ع��دل  امل�سنفني  ال�����س��اع��دي��ن 
النهائي  الرتتيب  ���س��دارة  يف  نقطة   230 معدل  ح�سد  ان 
الدولية  خليفة  ب�سالة  الأول  اأم�����س  م�ساء  اختتمت  وال��ت��ي 
للبولينج مبدينة زايد الريا�سية يف اأبوظبي �سمن فعاليات 
بطولة احلفر الوطنية الرئي�سية املفتوحة التي تختتم يوم 
الأربعاء املقبل بعد اأن ر�سدت ال�سركة مبلغ 145 األف درهم 
ال�ساعدين  بطولة  �سهدت  وق��د   ، للبطولة  نقدية  كجوائز 
50 لعبا من مواهب اللعبة التي حتظى باهتمام  م�ساركة 
كبر من الحت��اد، وقد جاء يف املركز الثاين الالعب طارق 
ا�سكاما  دان�ست  الفلبيني  وثالثا  نقطة   226 مبعدل  املا�س 
الفلبيني  النهائية  القائمة  و�سمت   . نقطة   225 مبعدل 
فرد رودرقيوز يف املركز الرابع ،وجاء خام�سا �سامل املحرمي 
ثم  دوغ��ال���س  ،والفبيني  ال�سقيل  علي  ال�ساد�س  املركز  ويف 
من  الكثر  ت�سدر  ال��ذي  املهري  وحممد  القبي�سي  عبداهلل 
الفلبيني  العا�سر  املركز  ، ويف  ال�سنية  البطولة  تلك  مراحل 
ج���ي ل���وري���ل . ويف خ��ت��ام ال��ب��ط��ول��ة ق���ام حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة بن 

اأبوظبي  جم��ل�����س  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  القبي�سي  �سليويح 
رئي�س  باملجل�س  الريا�سية  الأل��ع��اب  جلنة  رئي�س  الريا�سي 
الرئي�س  اأول  نائب  القبي�سي  اأحمد  واأن�س  البولينج،  احت��اد 
الريا�سية  اللجنة  رئي�س  الوطنية  احلفر  ب�سركة  التنفيذي 
ب�سركة احلفر الوطنية واحمد خمي�س العلي مدير املنتخب 
بتتويج  ال�سالة  م��دي��ر  زع���رب  وب��ه��ج��ات  للبولينغ  ال��وط��ن��ي 
الوطنية  احلفر  �سركة  بطولة  و�سهدت   . الع�سرة  الفائزين 
 12 بينهم  من  لعبا   57 �سمت  التي  املفتوحة  الرئي�سية 
من  البطولة  �سمتهم  ولعبه  لعبا   153 اأ�سل  من  لعبة 
المارات ، �سلطنة عمان ، العراق ، لبنان ، ال�سومال ، �سوريا ، 
الهند ،الفلبني ، اأملانيا ، بريطانيا ، والوليات املتحدة �سهدت 
البطولة  ب�سدارة  اإبراهيم  �سيد  ال��دويل  الالعب  احتفاظ 
مبعدل 252 نقطة بعدما بلغت البطولة منذ اأم�س مرحلة 
التاأهل للدور النهائي الذي تختتم مرحلته بعد غد الثنني 
،والتي تتوا�سل ت�سفياتها مب�ساركة 22 لعبا من بلغوا تلك 
املرحلة لبلوغ ال�سلم الذهبي الذي يبلغه اأربعة لعبني ح�سب 
بعد  تختتم  التي  للبطولة  م�سكا  النهائية  البطولة  ترتيب 

منت�سف ليل يوم الأربعاء املقبل للرجال وال�سيدات . 

القبي�سي يتوج بلقب بطولة احلفر الوطنية الرم�سانية للبولينغ

الهيئة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  الريا�سي  الثقايف  احلمرية  ن���ادي  اأع��ل��ن 
الريا�سي  ال�سارقة  وجمل�س  والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة 
بحكومة ال�سارقة عن فتح باب الت�سجيل لل�سباب والطلبة والن�سء 
للم�ساركة يف فعاليات ملتقى احلمرية ال�سيفي الع�سرين ابتداء 
من اأم�س وحتى نهاية ال�سبوع املقبل اأو الكتفاء بالعداد املتاحة  
ال�سباحية  الر�سمي  ال��دوام  �ساعات  على مدى  النادي  وي�ستقبل 
ان  على  اأمورهم  اأولياء  برفقة  الت�سجيل  يف  الراغبني  وامل�سائية 
من  الفرتة  يف  ب��الدي  �سيف  مع  �سين�سجم  ال��ذي  الن�ساط  يبداأ 
من  والع�سرين  الثامن  وحتى  املقبل  اأغ�سط�س  �سهر  من  الثاين 
نف�س ال�سهر. وقال را�سد غامن ال�سام�سي ع�سو جمل�س اإدارة نادي 

احلمرية الريا�سي الثقايف م�سرف عام ملتقى احلمرية ال�سيفي 
اأن النادي ي�سعده اإطالق الن�ساط ال�سيفي للعام الع�سرين على 
ال��زم��ن يف تنظم  اأن جن��ح وعلى م��دى عقدين م��ن  ال��ت��وايل بعد 
رئي�س  ال�سام�سي  عبيد  ثاين  اأن  اإىل  واأ�سار   . وفعالياته  اأحداثه 
جمل�س اإدارة نادي احلمرية الريا�سي وجه ال�سكر والتقدير اىل 
الهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة مقدرا دعمهم املتوا�سل 
الكبر  ب��ال��دور  م�سيدا  ب��ال��دول��ة  ال�سباب  لقطاع  وال���الحم���دود 
ملجل�س ال�سارقة الريا�سي يف ت�سخره للعديد من المكانات التي 
من �ساأنها الرقي بنوعيةالربامج والفعاليات املقدمة هذا العام 
للم�ساركني.  واأ�سار را�سد غامن ال�سام�سي اأن فعاليات هذا العام 

خ�س�ست لفئة النا�سئة وال�سباب من عمر 10 �سنوات وحتى 16 
عام بحيث مت حتديد اأماكن حمددة لعدد امل�ساركني وذلك بهدف 
لها  ر�سدت  التي  الربامج  تلك  من  الق�سوى  ال�ستفادة  حتقيق 
المكانات وامليزانات املنا�سبة وفق توجيه رئي�س واأع�ساء جمل�س 
اإدارة النادي .  واأكد ال�سام�سي اأن امل�ساركني �سينخرطوا يف برامج 
متنوعة�ستلبي  وت��راث��ي��ة  وب��ح��ري��ة  و�سحية  وث��ق��اف��ي��ة  ري��ا���س��ي��ة 
كافة ميول ورغبات امل�ساركني لفتا اإىل اأن امل�ساركة متاحة لكل 
مع  لها  القريبة  املناطق  اأو  احلمرية  يف  �سواء  النا�سئةوال�سباب 

توفر احلافالت التي �ستقل امل�ساركني اإىل منازلهم .
واأو�سح اإىل اأن �سروط امل�ساركة هي نف�سها �سروط امل�ساركة التي 

اأقرها جمل�س ال�سارقة الريا�سي والهيئة العامة لرعاية ال�سباب 
العمار  م��ن  واملقيمني  للمواطنني  امل�����س��ارك��ة  بفتح  وال��ري��ا���س��ة 
16 وللطلبة من خمتلف الإم��ارات �سواء  10 �سنوات حتى  من 
ال�سارقة اأو عجمان اأو اأم القيوين .  واأ�ساف ال�سام�سي اأن خمتلف 
فعاليات  م��ن  املنظمة  اللجنة  اأق��رت��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة  ال��ربام��ج 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  خطه  مل��ا  ترجمة  ت��اأت��ي  وب��رام��ج 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم 
كافة  وت��وف��ر  والنا�سئة  بال�سباب  للعناية  اهلل  حفظه  ال�سارقة 
املحا�سن الرتبوية لحتوائهم وتنمية قدراتهم ودفعهم للتم�سك 

باأهداب الريا�سة.

حمدودية االأماكن بهدف نوعية الن�ساط 

ب���دء الت�سجي����ل للملتق����ى ال�سيف���ي بن����ادي احلمري����ة الريا�س������ي 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   212995      بتاريخ :  15 /  06  / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�س��م:كلوذين كالت�سر  
وعنوانه:  بي كاي تي هاو�س، �سي/14، ترايد وورلد، كامال ميلز كمباوند، �سيناباتي بابات مارغ، لوْور باريل، 

مومباي 400013.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

 املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.
الواق�عة بالفئة:  25 

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية  “Arth” كتبت بحروف لتنيية ب�سكل مميز و باللون الحمر.
كتب احلرف الالتيني الول "A" ب�سكل كبر يف حني كتبت باقي احرف الكلمة ب�سكل �سغر. ر�سم �سكل 
هند�سي �سغر احلجم باللون ال�سفر يف اعلى احلرف الالتيني الخر "h". و  ر�سم فوق احلرف الالتيني 

الخر كذلك وجه امراة لون اطاره اخلارجي باللون ال�سفر.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   213426      بتاريخ : 23 / 06 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   البدع لل�سيوف والهدايا ذ.م.م 
وعنوانه:  �س.ب 3055، قطر..

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأخرى،  ال��واردة يف فئات  امل��واد غر  امل�سنوعة من هذه  املدبوغة واملنتجات  املدبوغة وتقليد اجللود  اجللود 
ال�سياط  والع�سي،  وال�سما�سي  املظالت  ال�سفرية،  ال�سناديق واحلقائب  املدبوغة،  اأو  جلود احليوانات اخلام 

واأطقم احليوانات وال�سروج.
.الواق�عة بالفئة: 18

و�سف العالمة : عبارة عن احلروف الالتينية "ASG" "اإيه اأ�س جي" كتبت ب�سكل متداخل و مميز باللون 
الذهبي و�سط دائرة ر�سمة باللون الذهبي..

. ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179292      بتاريخ : 13 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   غريلد اأي بي ليميتد 
وعنوانه: �سي/- ديلويت برايفيت بي تي واي ال تي دي، ليفيل 9، 550 بوركي �سرتيت ميلبورن، فيكتوريا، 3000.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املواد الغذائية وامل�سروبات يف هذه الفئة التي اأعدت لال�ستهالك الب�سري؛ الهامربغر، برغر حلم؛ برغر خ�سر؛ دواجن؛ 
الدواجن؛  اللحوم؛ منتوجات  اللحوم؛ �سجق؛ منتوجات  �سمك و حلوم �سيد؛ مبا فى ذلك فطائر الربغر؛ م�ستخل�سات 
منتوجات اخل�سر؛ ناغتز الدجاج )وهي من املاأكولت الأمريكية ال�سهرة اخرتعت يف اخلم�سينات على يد روبرت بيكر 
وهو بروفي�سور يف علم الطعام. حيث تتميز بطعم لذيذ(؛ دجاج مقلي؛ حلوم م�سوية؛ املنتجات الغذائية للوجبات ال�سريعة؛ 
الأطعمة القائمة على  اللحوم املعاجلة؛ الكروكيت )قطع من حلم اأو �سمك مفروم تك�سى بالبي�س وتقلى بال�سمن(؛ �سطائر 

الفيلينغ )تتكون عادة من اثنني اأو اأكر من �سرائح من اخلبز مع واحد اأو اأكر ح�سوات بينهما(
الفواكه و اخل�سر املحفوظة و املجمدة و املجففة و املطهوة مبا فى ذلك رقاقات البطاط�س؛  �سلطة اخل�سر؛ رقاقات من 
الفاكهة؛ مرق التخليل املح�سر من الفواكه و اخل�سر؛ منتوجات البطاط�س و الب�سل م�سمنة يف هذه  الفاكهة؛  �سلطة 

الفئة؛ الفطائر النباتية؛ البي�س واحلليب ومنتجات الألبان مبا يف ذلك احلليب املخفوق و املنقوع؛ املعلبة و املخللة..
الواق�عة بالفئة:  29 

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية "Grill’d" كتبت ب�سكل مميز و مائل من الأ�سفل لالأعلى باللون الأحمر، 
احلرف الأول منها G”"  كتب ب�سكل كبر و مميز فى حني كتبت باقى احلروف ب�سكل �سغر .

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   212151      بتاريخ : 27 / 05 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2014/01/02

با�س��م:   ديناماك�س ،انك.     
وعنوانه: 1300 �سميث روود، �سويت #  104، او�ستني ،تيك�سا�س 78721،  الوليات املتحدة المريكية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
توفر ور�سات و ح�س�س خا�سة بالتدريب ، متارين ،تربية بدنية ، ا�ستعمال متارين تدرب على الكرات. 

الواق�عة بالفئة:  41 
و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية "DYNAMAX "   منطوقها اللفظي"" ديناماك�س ""   

. ال�سود  باللون  و  مميز   و  كبر   ب�سكل   ’كتبت 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   211302      بتاريخ : 07 / 05 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   �سي�سوان  �سانغهونغ اليكرتيك كو.،ليمتد 
وعنوانه: منرب .35 ، اي�ست ميانك�سينغ روود ، هاي –تيك بارك ، ميانيانغ،   �سي�سوان 621000 ، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
والأغرا�س  املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 

ال�سحية.
الواق�عة بالفئة:  11 

و  ب�سكل كبر و مميز  كتبت  ""””�سيك       CHIQ  " الالتنية   الكلمات   : عبارة عن  العالمة  و�سف 
باللون ال�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   213428      بتاريخ : 23 / 06 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   البدع لل�سيوف والهدايا ذ.م.م 
وعنوانه:  �س.ب 3055، قطر..

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأخرى،  ال��واردة يف فئات  امل��واد غر  امل�سنوعة من هذه  املدبوغة واملنتجات  املدبوغة وتقليد اجللود  اجللود 
ال�سياط  والع�سي،  وال�سما�سي  املظالت  ال�سفرية،  ال�سناديق واحلقائب  املدبوغة،  اأو  جلود احليوانات اخلام 

واأطقم احليوانات وال�سروج..
.الواق�عة بالفئة: 18

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة "البدع" كتبت باللون الذهبي و�سط �سكل هند�سي دائرى مميز و حتته جند 
الكلمات الالتينة "ALBIDAA" “البدع” كتبت ب�سكل كبر اأ�سفلها يجد خط يف�سل بني هذه الكلمة و 

الكلمات الالتينية "SWORDS & GIFTS"  “�سوردز اأند جيفت�س” كتبت باللون الذهبي...
. ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179294      بتاريخ : 13 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   غريلد اأي بي  ....
وعنوانه: �سي/- ديلويت برايفيت بي تي واي ال تي دي، ليفيل 9، 550 بوركي �سرتيت ميلبورن، فيكتوريا، 3000.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالأطعمة وامل�سروبات مبا يف ذلك ال�سل�سات و املقبالت و املنكهات؛ و ل�سالح الآخرين 
يجمع خمزن امل�سروبات اإمكانية امل�ساهدة املريحة للعمالء وكذلك من �سراء تلك ال�سلع يف املواد الغذائية وجتارة التجزئة؛ 
ال�سوق  اأبحاث  واملطاعم،  وامل�سروبات  الأغذية  ببيع  يتعلق  فيما  والرتويج  الإع��الن  وخدمات  التوزيع  خدمات  و  باجلملة 
املبا�سر؛  والت�سويق  الت�سويق  بحوث  و  الت�سويق  الع��الن��ات؛  من  عينات  وتوزيع  واإن��ت��اج  الإعالنية  امل��واد  واإع���داد  للدعاية 
العمالء  دع��م  وخ��دم��ات  العمالء  و  املربجمني  واإدارات  وتنظيم  الرتويجية  واخل��دم��ات  الدعاية  و  الأ���س��واق  فى  ال��رتوي��ج 
وجتهيز البيانات وبيانات اإدارة القاعدة وخدمات المتيازومعلومات المتياز وال�ست�سارات واخلدمات ال�ست�سارية امل�ساعدة 
وتقدمي خدمات مل�ساعدة الآخرين يف اإدارة التقنية  واإن�ساء وت�سميم وبناء وجتهيز وت�سغيل املطاعم وحمالت املواد الغذائية  
وتوفر املعلومات. مبا يف ذلك الو�سائل الإلكرتونية وعرب �سبكة الكمبيوتر العاملية، عن كل من اخلدمات ال�سالف الذكر، 
وكل ما �سبقه من الأغذية وامل�سروبات واملنتجات املتعلقة بها، واملطاعم واملقاهي والأماكن الأخرى لتوفر املواد الغذائية 
اإدارة الفعاليات والعالقات  وامل�سروبات؛ خدمات الإعالن والرتويج بالن�سبة للحمالت وللم�سابقات ولالأن�سطة وخلدمات 

العامة...
الواق�عة بالفئة:  35 

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية "Grill’d" كتبت ب�سكل مميز و مائل من الأ�سفل لالأعلى باللون الأحمر، 
احلرف الأول منها G”"  كتب ب�سكل كبر و مميز فى حني كتبت باقى احلروف ب�سكل �سغر .

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   212611      بتاريخ : 05 / 06 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   بي تي اأندا�سرتي كاريت ديلي..   
وعنوانه: جي األ.ان كوم. األ. يو�س �سودار�سو كم 8،3 ميدان - اندوني�سيا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الإطارات والعجالت اخلا�سة باملركبات و بخا�سة: الدراجات، دراجات مبحرك �سغر، دراجات نارية، دراجات 
نارية خفيفة، عربات ال�سباق للمرح ذات اأربع عجالت، عربات ال�سباق، عربات الغولف،عربات �سحن بعجلتني 
تدفع باليد ، جزازات الع�سب، جزازات احلدائق ، جميع املركبات الربية) اي تي يف ا�س (، مركبات لأغرا�س 
خا�سة، �سيارات لنقل امل�سافرين، �ساحنات خفيفة ، �ساحنات جد خفيفة �ساحنات وحافالت، الأدوات ال�سناعية 
والزراعية و بخا�سة اجلرارات الفالحية، عربات املرفاع ال�سوكي ، مقطورات  ؛ اإطارات و اأنابيب للمركبات 
و بخا�سة الكرا�سي املتحركة للمقعدين، عربات يد؛ الإط��ارات ال�سعاعية للعربات و بخا�سة دراجات نارية 
، ج��رارات فالحية ، جميع املركبات الربية) اي تي يف ا�س (، مقطورات،  �سيارات لنقل امل�سافرين، دراجات 
مبحرك �سغر؛ الإطارات ال�سعاعية التجارية للعربات ذات حمرك:  �ستي�سن واغن )�سيارة �سالون عائلية( 
ال�سوكي،   املرفاع  النقل اخلفيف،  �ساحنات مغلقة )مركبات(،  عربات  �سيارات  ، عربات )�سغرة احلجم(،  

ال�ساحنات اخلفيفة، ال�ساحنات اخلفيفة جدا، ال�ساحنات و احلافالت.
الواق�عة بالفئة:  12 

و�سف العالمة : عبارة  عن الكلمة “DELIUM” " ديليوم " كتبت بحروف لتينية فقط و  ب�سكل كبر 
و مائل و  باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   212149      بتاريخ : 27 / 05 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2014/01/02

با�س��م:   ديناماك�س ،انك.     
وعنوانه: 1300 �سميث روود، �سويت #  104، او�ستني ،تيك�سا�س 78721،  الوليات املتحدة المريكية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
معلومات و ار�سادات  قابلة للتنزيل و اي�سا درو�س و ا�سرطة فيديو تخ�س التدربني ، متارين ، تربية بدنية و 
التمارين املرتبطة بالكرة ؛ اقرا�س رقمية جت�سم تعليمات و ار�سادات و اي�سا درو�س و ا�سرطة فيديو تخ�س 

التدربني ، متارين ، تربية بدنية و التمارين املرتبطة بالكرة.
  الواق�عة بالفئة:  09 

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية "DYNAMAX "   منطوقها اللفظي"" ديناماك�س ""   
. ال�سود  باللون  و  مميز   و  كبر   ب�سكل   ’كتبت 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ ج��اه للملكية الفكرية
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم :   63275                                   
 با�س��م:   �سركة جواجندوجن بي ار بي بيو-تيك كو.، ال تي دي 

وعنوانه:   �ساكو اندا�سرتيال زون زياولن ، زهوجن�سان ، ال�سني.
وامل�سجلة حتت رقم : )   53549      (   بتاريخ:  04 /  06  / 2005

الفئة : )30(
املنتجات :

كما وردة يف �سهادة الت�سجيل.
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :

28/ 08 / 2014 وحتى تاريخ: 28/ 08 / 2024
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع وال�سروط املن�سو�س 

عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف �ساأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   213427      بتاريخ : 23 / 06 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   البدع لل�سيوف والهدايا ذ.م.م 
وعنوانه:  �س.ب 3055، قطر..

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عدد و اأدوات يدوية )تدار باليد(، اأدوات قطع )ال�سوك وال�سكاكني واملالعق(، اأ�سلحة بي�ساء، اأدوات حالقة.

.الواق�عة بالفئة: 08
و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة "البدع" كتبت باللون الذهبي و�سط �سكل هند�سي دائرى مميز و حتته جند 
الكلمات الالتينة "ALBIDAA" “البدع” كتبت ب�سكل كبر اأ�سفلها يجد خط يف�سل بني هذه الكلمة و 

الكلمات الالتينية "SWORDS & GIFTS"  “�سوردز اأند جيفت�س” كتبت باللون الذهبي...
. ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179293      بتاريخ : 13 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   غريلد اأي بي ليميتد 
وعنوانه: �سي/- ديلويت برايفيت بي تي واي ال تي دي،

 ليفيل 9، 550 بوركي �سرتيت ميلبورن، فيكتوريا، 3000.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

حلم  �سرائح  ال��ه��ام��ربغ��ر؛  الب�سري؛  لال�ستهالك  اأع���دت  ال��ت��ي  الفئة  ه��ذه  يف  وامل�����س��روب��ات  الغذائية  امل���واد 
ال�سندويت�س و ال�سندويت�س؛ م�ستح�سرات م�سنوعة من اخلبز؛ ال�سندوي�سات التي حتتوي على اللحوم مبا 
يف ذلك �سريحة حلم الهامربغر و)�ساندوت�س الفيلينغ(؛ خبز كعك حُملى؛ هامربغر الكعك املحلى؛ اخلبز؛ 
الب�سكويت؛ معجنات؛ الكعك؛ احللويات؛ احللويات املعدة )القائمة  على ال�سوكولته(؛ منكه الطبقة العلوية 
للحلويات؛ احللويات املعدة)حلويات(؛ احللويات املعدة )معجنات(؛ مبا يف ذلك امللح يف هذه الفئة و فلفل و 

بالت اخلردل و ال�سل�سة و التوابل و اخلل و �سل�سة )البهارات(؛املُقَّ
الواق�عة بالفئة:  30 

"Grill’d" كتبت ب�سكل مميز و مائل من الأ�سفل لالأعلى  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية 
ب�سكل  باقى احل��روف  ب�سكل كبر و مميز فى حني كتبت  G”" كتب  الأول منها  الأح��م��ر، احل��رف  باللون 

�سغر .
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   212610      بتاريخ : 05 / 06 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   بي تي اأندا�سرتي كاريت ديلي..   
وعنوانه: جي األ.ان كوم. األ. يو�س �سودار�سو كم 8،3 ميدان - اندوني�سيا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الإطارات والعجالت اخلا�سة باملركبات و بخا�سة: الدراجات، دراجات مبحرك �سغر، دراجات نارية، دراجات 
نارية خفيفة، عربات ال�سباق للمرح ذات اأربع عجالت، عربات ال�سباق، عربات الغولف،عربات �سحن بعجلتني 
تدفع باليد ، جزازات الع�سب، جزازات احلدائق ، جميع املركبات الربية) اي تي يف ا�س (، مركبات لأغرا�س 
خا�سة، �سيارات لنقل امل�سافرين، �ساحنات خفيفة ، �ساحنات جد خفيفة �ساحنات وحافالت، الأدوات ال�سناعية 
والزراعية و بخا�سة اجلرارات الفالحية، عربات املرفاع ال�سوكي ، مقطورات  ؛ اإطارات و اأنابيب للمركبات 
و بخا�سة الكرا�سي املتحركة للمقعدين، عربات يد؛ الإط��ارات ال�سعاعية للعربات و بخا�سة دراجات نارية 
، ج��رارات فالحية ، جميع املركبات الربية) اي تي يف ا�س (، مقطورات،  �سيارات لنقل امل�سافرين، دراجات 
مبحرك �سغر؛ الإطارات ال�سعاعية التجارية للعربات ذات حمرك:  �ستي�سن واغن )�سيارة �سالون عائلية( 
ال�سوكي،   املرفاع  النقل اخلفيف،  �ساحنات مغلقة )مركبات(،  عربات  �سيارات  ، عربات )�سغرة احلجم(،  

ال�ساحنات اخلفيفة، ال�ساحنات اخلفيفة جدا، ال�ساحنات و احلافالت.
الواق�عة بالفئة:  12 

و�سف العالمة : عبارة  عن الكلمة “Deli Tire” " ديلي  تاير" كتبت بحروف لتينية فقط و  ب�سكل 
كبر و مائل و  باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   212088      بتاريخ : 26 / 05 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   كوزو فود اندا�سرتيز ا�س دي ان بي ات�س دي..     
وعنوانه: ايه 133 جالن 2 بي ، كاوا�سان برو�ساهان �سونغاي للنغ ،08000 �سونغاي بيتاين كيداه دارول 

امان ، ماليزيا ..
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

؛   م�سروبات غر  ال�سويا  ا�سا�سا من منتوجات  م�سروبات غازية غر كحولية ؛ م�سروبات غازية متكونة 
الغر  الغازية اأو الباردة   امل�سروبات  ؛  احلقيقية   احلقيقي اأو الأَْلَوة  ال�َسرِب  نبات   م�سروبات  ؛   كحولية 
؛  م��رك��زات  ت�ستخدم  كحولية  ؛ م��رك��زات  ت�ستخدم يف حت�سر م�سروبات ع�سر الغالل الغر  كحولية 
يف حت�سر م�سروبات غر كحولية ؛  مياه )م�سروبات( ؛ م�سروبات ا�سا�سها الفواكه ؛  م�سروبات فواكه ؛ 
لي�ست لال�ستعمال  املتنوعة(  الفيتامينات  ؛ م�سروبات ع�سر فواكه يحتوي على  الفواكه  م�سروبات بطعم 
الطبي )  ؛ م�سروبات ع�سر الفواكه غر كحويل ؛  م�سروبات متكونة ا�سا�سا من ال�سويا ؛ ع�سر الفواكه 

املعباأ يف زجاجات  ؛  ع�سر الفواكه املعباأ يف زجاجات ؛  مياه املعباأة يف زجاجات( لي�ست لغرا�س طبية ). 
الواق�عة بالفئة:  32 

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات  الالتنية  "  COZZO   ""””كوز  ""   كتبت ب�سكل كبر و مميز و 
باللون ال�سود تعلوها ر�سمة على �ساكلة ورقة �سجرة لونت بالرمادي.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

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

بتاريخ: 2014/06/02م   املودعة حتت رقم:  212444 
  تاريخ اإيداع الأولوية:   
  با�س��م:  بل�سكر ميديكال ال ال �سي 

 وعنوانه: 43 هاي �سرتيت،  نورث اإندوفر، ما�سات�سو�ست�س  01845، الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

جهاز طبي لتنظيف اجلروح.
الواق�عة بالفئة:  10 

و�سف العالمة:  كتب�ت عب��ارة  "CLOSED PULSE IRRIGATION" باللغة الجنليزية.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179291      بتاريخ : 13 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   غريلد اأي بي ليميتد 
وعنوانه: �سي/- ديلويت برايفيت بي تي واي ال تي دي، 
ليفيل 9، 550 بوركي �سرتيت ميلبورن، فيكتوريا، 3000.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اإع����داد ال��ط��ع��ام وامل�����س��روب��ات، ال��وج��ب��ات اجل��اه��زة ل��ل��غ��ذاء وخ��دم��ات لتوفر ال��غ��ذاء وامل�����س��روب��ات، وخدمات 
الغذاء  تقدمي  تعمل يف جمال  التى  اأو  اأخ��رى  ومرافق  املطاعم  املن�ساآت من  بت�سغيل  املتعلقة  الفئة  يف هذه 
وامل�سروبات املعدة لال�ستهالك، واإعداد وبيع الأغذية اجلاهزة  وخدمات ال�سيافة وال�سراب، وخدمات الكويف 
وخدمات  واملطاعم  املطاعم  وخدمات  املقهى،  و  الإنرتنت  وخدمات  الكافتريات،  وخدمات  �سوب)املقاهى( 
ذلك  يف  مبا  املعلومات  وتوفر  املتنقلة  التموين  وخدمات  اخلدمات  �سريط  ؛  باحلانات  اخلفيفة  الوجبات 

الو�سائل الإلكرتونية وعرب �سبكة عاملية، عن كل من اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  43 

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية "Grill’d healthy burgers" كتبت بحروف لتينية  
ب�سكل مائل من الأ�سفل لالأعلى فقط باللون الأبي�س، احلرف الأول منها G”"  كتب ب�سكل كبر و مميز فى 
 healthy "تو جد الكلمات الالتينية "Grill’d" حني كتبت باقى احلروف ب�سكل �سغر، و حتت الكلمة
burgers" و التى كتبت ب�سكل �سغر و العالمة ككل تو جد و �سط دائرة ر�سمت باللون الأحمر الفاقع.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   179295      بتاريخ : 13 / 09 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   غريلد اأي بي ليميتد 
وعنوانه: �سي/- ديلويت برايفيت بي تي واي ال تي دي،

 ليفيل 9، 550 بوركي �سرتيت ميلبورن، فيكتوريا، 3000.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اإع����داد ال��ط��ع��ام وامل�����س��روب��ات، ال��وج��ب��ات اجل��اه��زة ل��ل��غ��ذاء وخ��دم��ات لتوفر ال��غ��ذاء وامل�����س��روب��ات، وخدمات 
الغذاء  تقدمي  تعمل يف جمال  التى  اأو  اأخ��رى  ومرافق  املطاعم  املن�ساآت من  بت�سغيل  املتعلقة  الفئة  يف هذه 
وامل�سروبات املعدة لال�ستهالك، واإعداد وبيع الأغذية اجلاهزة  وخدمات ال�سيافة وال�سراب، وخدمات الكويف 
وخدمات  واملطاعم  املطاعم  وخدمات  املقهى،  و  الإنرتنت  وخدمات  الكافتريات،  وخدمات  �سوب)املقاهى( 
ذلك  يف  مبا  املعلومات  وتوفر  املتنقلة  التموين  وخدمات  اخلدمات  �سريط  ؛  باحلانات  اخلفيفة  الوجبات 

الو�سائل الإلكرتونية وعرب �سبكة عاملية، عن كل من اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  43 

"Grill’d" كتبت ب�سكل مميز و مائل من الأ�سفل لالأعلى  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية 
G”"  كتب ب�سكل كبر و مميز فى حني كتبت باقى احل��روف ب�سكل  باللون الأحمر، احل��رف الأول منها 

�سغر .
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   213425      بتاريخ : 23 / 06 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:   البدع لل�سيوف والهدايا ذ.م.م 
وعنوانه:  �س.ب 3055، قطر..

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عدد و اأدوات يدوية )تدار باليد(، اأدوات قطع )ال�سوك وال�سكاكني واملالعق(، اأ�سلحة بي�ساء، اأدوات حالقة.

 .الواق�عة بالفئة: 08
و�سف العالمة : عبارة عن احلروف الالتينية "ASG" "اإيه اأ�س جي" كتبت ب�سكل متداخل و مميز باللون 

الذهبي و�سط دائرة ر�سمة باللون الذهبي..
. ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   212150      بتاريخ : 27 / 05 / 2014
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2014/01/02

با�س��م:   ديناماك�س ،انك.     
وعنوانه: 1300 �سميث روود، �سويت #  104، او�ستني ،تيك�سا�س 78721،  الوليات املتحدة المريكية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
كرات و متارين على الكرات.

الواق�عة بالفئة:  28 
و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية "DYNAMAX "   منطوقها اللفظي"" ديناماك�س ""   

. ال�سود  باللون  و  مميز   و  كبر   ب�سكل   ’كتبت 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

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

بتاريخ: 2014/06/02م   املودعة حتت رقم:  212443 
  تاريخ اإيداع الأولوية:   
  با�س��م:  بل�سكر ميديكال ال ال �سي 

 وعنوانه: 43 هاي �سرتيت،  نورث اإندوفر، ما�سات�سو�ست�س  01845، الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

املائية وتنظيف اجل��روح وحتديدا كي�س لحتواء اجلرح  باملعاجلة  امليتة  الأن�سجة  اإزال��ة  جهاز طبي لتوفر 
وجهاز يدار باليد لإزالة الأن�سجة امليتة باملعاجلة املائية.

الواق�عة بالفئة:  10
و�سف العالمة:  كتبت كلم����ة " PULSECARE" ب����اأحرف لتين��ية.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد  �سعادة  افتتح 
احتاد امل�سارعة واجلودو والكيك بوك�سنغ الأمني 
اأبوظبي الريا�سي م�ساء اأم�س الأول  العام لنادي 
فعاليات بطولة اأبوظبي لطاولة الزهر اخلام�سة 
ب�سالة  ورع��اي��ت��ه  بح�سوره  انطلقت  ال��ت��ي  ع�سر 
مبنطقة  واجل����ودو  للم�سارعة  الإم�����ارات  احت���اد 
�سهد مرا�سم  وقد  )الأري��ن��ا(  اأبوظبي  امل�سرف يف 
الفتتاح نا�سر التميمي مدير البطولة اأمني عام 
الحتاد وعمر بن حلة ال�سحي ع�سو جمل�س اإدارة 
الحتاد رئي�س جلنة ال�ستثمار بالحتاد وعدد من 
والتي �سمت   ، الريا�سية  وال�سخ�سيات  القيادات 
 32 اإم��ارات الدولة علي  64 لعبا من خمتلف 
طاولة والتي وزعت يف اأرجاء وا�سعة من ال�سالة 
ال�سو�ساء  عن  بعيداً  مميز  تنا�سق  يف  الرئي�سية 
ب��ج��ان��ب ت��وف��ر ال��ك��ث��ر م��ن اخل��دم��ات لل�سيوف 
وامل�����س��ارك��ني يف ال��ب��ط��ول��ة.. وق��د ه��ن��اأ حممد بن 
ال�سهر  مبنا�سبة  اجلميع  البطولة  راع��ي  ثعلوب 

ا�ستمرارها  علي  النادي  حر�س  موؤكدا  الف�سيل 
التخ�س�سية  بالريا�سات  اهتمامه  منطلق  م��ن 
التي ت�سم العديد من الريا�سيني على م�ستوى 
ممار�سة  دون  ومقيمني  م��واط��ن��ني  م��ن  ال��دول��ة 
اهتماماً  ال���زه���ر  ط���اول���ة  وج����دت  اأن  ب��ع��د   ، ل��ه��ا 
ك��ب��راً يف ك��ث��ر م��ن ب��ل��دان ال��ع��امل مم��ا اأك�سبها 
البطولة  اأن  واأ���س��اف  عري�سة.  وق��اع��دة  �سعبية 
الكثر  حققت  ع�سر  اخلام�س  عامها  بلغت  التي 
من الأه��داف التي اأقيمت من اأجلها بعد اأن درج 
وت�سخر  اإقامتها  على  الريا�سي  اأبوظبي  ن��ادي 
الم��ك��ان��ي��ات ل��ه��ا ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن ق��ي��ادت��ه خالل 
تلك الفرتة من ال�سهر رم�سان الف�سيل تقديراً 
للم�ساركة امل�ستمرة من الريا�سيني املتخ�س�سني 
التواجد يف  على  والذين حر�سوا  املجال  هذا  يف 
ال��ب��ط��ولت ال�����س��ن��وي��ة ح��ر���س��اً م��ن اجل��م��ي��ع على 
القادمة  الفرتة  ت�سهد  اأن  اأم��ل  على  ا�ستمرارها، 
لرغبات  تلبية  دوري��ة  ب�سورة  الن�ساط  ا�ستمرار 

ن�ساط  ا�ستمرار  اأبدوا رغبة  الذين  اللعبة  ع�ساق 
البطولة التي تختتم الليلة.

عقب افتتاح البطولة بالطاولة رقم واحد التقي 
البطولة  يف  امل�ساركني  الالعبني  كافه  ال��درع��ي 
اجلولة  �سهدت  وق��د  اجل��ن�����س��ي��ات..  خمتلف  م��ن 
بعد  مبارياتها  توا�سلت  التي  للبطولة  الأوىل 
تاأهل  ،وق��د  املفاجاآت  من  الكثر  الليل  منت�سف 
علي  بفوزه  الأوىل  املجموعة  من  اليماين  ثائر 
ح�ساب  علي  املرحلة  تلك  بلغ  ال��ذي  عبدالهادي 
الالعب عبداهلل حممد النعيمي ليواجه الالعب 
ثائر الالعب املخ�سرم رعد من املجموعة الأوىل 
عالء  تاأهل   )B(الثانية املجموعة  ومن   ..)A(
للتاأهل  داوود  املخ�سرم  الالعب  ملواجهة  الدين 
الثالثة  امل��ج��م��وع��ة  ، و���س��ه��دت  ال��ذه��ب��ي  ل��ل��م��رب��ع 
عبداهلل  مل��الق��اة  بيطار  ان��ط��وين  املخ�سرم  ت��اأه��ل 
 ،)D( سعيد يف الدور النهائي املجموعة الثالثة�
ب��ل��غ املرحلة  ال��راب��ع��ة )C( ف��ق��د  اأم���ا امل��ج��م��وع��ة 

م�ساء  اقيمت  التي  الت�سفيات  من  الثانية 
اأم�������س ك���ل م���ن ع����ادل ب���ف���وزه ع��ل��ي ن�سال 
املجموعات  اأق����وى  يف  اجل���اب���ري  وح��م��ي��د 
ليواجه جوزيف حداد اقرتابا من الدور 
،و�سيتاأهل  ال��ل��ي��ل��ة  ي��ق��ام  ال���ذي  ال��ن��ه��ائ��ي 
الفائز من تلك املرحلة لنهائي البطولة 
األف   100 مبلغ  ال��ن��ادي  لها  ر�سد  التي 
،ب��ج��ان��ب الهدايا  دره����م ك��ج��وائ��ز م��ال��ي��ة 
هام�س  على  وي��ق��ام  وال��ت��ذك��اري��ة،  العينية 
الرئي�سية  للبطولة  النهائية  امل��ب��اري��ات 

للذين  النهائية لبطولة الرت�سية  ،املباراة 
من  الرئي�سي  ل��ل��دور  التاأهل  يف  يوفقوا  مل 

البطولة.

تكرمي رعاة االحتاد
لبطولة  اخلتامي  احلفل  ي�سهد  اآخ��ر  جانب  من 
التي  ع�سر  اخلام�سة  ال��زه��ر  ل��ط��اول��ة  ظبي  اأب���و 

ثعلوب  ب��ن  حممد  �سعادة  برعاية  الليلة  تختتم 
الدرعي رئي�س احتاد امل�سارعة واجلودو والكيك 
بوك�سنغ اقامة حفل تكرمي رعاة احتاد امل�سارعة 

ا�سهموا يف دعم م�سرة الحتاد  الذين  واجل��ودو 
البرتولية  ال���س��ت��ث��م��ارات  �سركة  مقدمتهم  ويف 

الدولية اآيبيك .

حتت رعاية حتت رعاية �سمو ال�سيخة فاطمة 
بنت مبارك اأم الإمارات رئي�سة الحتاد الن�سائي 
العام الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية 
والطفولة،  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة 
الن�سائية  ل��ل��ري��ا���س��ة  الإم������ارات  جل��ن��ة  ت��ن��ظ��م 
العربية  الإم��������ارات  ج��ام��ع��ة  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون 
وال�سطرجن  للثقافة  ال��ع��ني  ون����ادي  امل��ت��ح��دة 
للريا�سة  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  واأك���ادمي���ي���ة 
ت��ق��ام يف  ال��ع��ام  ال��ن�����س��ائ��ي  والحت�����اد  الن�سائية 
الريا�سية  بال�سالة  اليوم  م�ساء  من  العا�سرة 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  )طالبات( بجامعة 
مبدينة العني البطولة الرم�سانية الريا�سية 
لعام 2014 لكرة ال�سلة وال�سطرجن الن�سائية 
مبدينة  الإم����ارات  جامعة  طالبات  مب�ساركة 
ال��ع��ني، وال��ت��ي ت��ه��دف ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن ليايل 
روابط  توطيد  يف  ي�سهم  مب��ا  امل��ب��ارك  ال�سهر 
ال��زم��ال��ة ب��ني ال��ط��ال��ب��ات واخل��ري��ج��ات ،حيث 
من  اأك���ر  م�ساركة  ال�سطرجن  بطولة  ت�سهد 
تقام  ،فيما  امل�ستويات  40 لعبة من خمتلف 
بني  جتمع  التي  الودية  ال�ستعرا�سية  املباراة 
طالبات جامعة المارات واخلريجات يف بادرة 

جديدة عنوانها توا�سل الجيال.
ال�سويدي  ن�����ورة  ���س��ع��ادة  واع���رب���ت 

العام  ال��ن�����س��ائ��ي  م���دي���رة الحت�����اد 
للريا�سة  الم���ارات  جلنة  رئي�س 
ال��ن�����س��ائ��ي��ة ع���ن ���س��ع��ادت��ه��ا بهذه 
امل����ب����ادرة ال���رائ���ع���ة ال��ت��ي جت�سد 
يف  واملفاهيم  القيم  م��ن  الكثر 
ل�سمو  ال��ك��رمي��ة  ال���رع���اي���ة  ظ���ل 
ب��ن��ت مبارك  ف��اط��م��ة  ال�����س��ي��خ��ة 
�سخرت  ال����ت����ي  الإم�������������ارات  اأم 
لفتاة  الب�����داع  متطلبات  ك��اف��ه 
الليلة  بطولة  ،لتاأتي  الم���ارات 
الليايل  ت��ل��ك  خ����الل  ال����واح����دة 

الريا�سة  لأهمية  تاأكيدا  املباركة 
طوال  ال�سحة  علي  املحافظة  يف 

الجهزة  ي�ساعد  مم��ا  ال�سنة  اي���ام 
احليوية واللياقة ال�سحية والبدنية 

كما  املختلفة،  الم��را���س  من  للوقاية 
ان ممار�سة الريا�سة ت�ساهم يف اك�ساب اجل�سم 
بالإ�سافة  واملرونة  والقوة  والر�ساقة  اجلمال 
والك�سل  اخل����م����ول  ع���ل���ى  ت��ق�����س��ي  ان���ه���ا  اىل 

وال�سيخوخة املبكرة اىل جانب انها تزيد من 
من  التخل�س  على  وت�ساعد  بالنف�س  الثقة 
امل�ساحب للحياة  ال�سغوط احلياتية والتوتر 
ال��ع�����س��ري��ة.. وا����س���ادت رئ��ي�����س جل��ن��ة الم����ارات 

للريا�سة الن�سائية بجهود كافه اجلهات التي 
اعدت للبطولة الرم�سانية تطلعا لتطويرها 
التي  ال�سامية  لأهدافها  ترجمه  وا�ستمرارها 

اقيمت من اأجلها .

بعد خم�سة ايام على قيادته منتخب بالده اىل احراز كاأ�س العامل للمرة الرابعة يف تاريخه، اعلن 
قائد املان�سافت فيليب لم ب�سورة مفاجئة اعتزاله اللعب على ال�سعيد الدويل وهو ل يزال يف 

الثالثني من عمره.
حماولة  او  الخ��رة  بالرق�سة  القيام  ال�سن  يف  املتقدمني  بع�س  فيه  يحاول  ال��ذي  الوقت  ففي 
الف�سل، قرر لم العتزال وهو يف القمة  ا�سافة لقب جديد اىل م�سرته قبل ان يكون م�سره 
اي بعد احراز فريقه كاأ�س العامل بفوزه على الرجنتني 1-�سفر بعد التمديد الحد املا�سي على 

ملعب ماراكانا ال�سهر يف ريو دي جانرو.
ل �سك بان ال�سعور العام يف ال�سارع الملاين كان الده�سة لهذا القرار، ففي اللحظة الذي 
ولو  ي�سك  احد  يكن  رو�سيف، مل  ديلما  الربازيل  رئي�سة  الكاأ�س من  فيها لم  ت�سلم 
للحظة بان لم �سيعتزل ب�سكل مفاجىء بعد ان خا�س 113 مباراة دولية و�سجل 

5 اهداف.
العاملي واك��د لم )113  اللقب  املنا�سب يل لالعتزال بعد  الوقت  انه  وق��ال لم 
مباراة دولية و5 اه��داف(، بانه اتخذ القرار بعد الت�ساور مع الحتاد الملاين 

لكرة القدم.
قراري  اتخذت  وق��ال  الفائت  املو�سم  م��دار  على  القرار  اتخذ  ان��ه  اىل  وا�سار 
ان  ، م�سرا اىل  بالن�سبة ايل  الخ��رة  �ستكون  الربازيل  العامل يف  كاأ�س  بان 
اتخذ القرار على مدار املو�سم الفائت وقال اتخذت قراري بان كاأ�س العامل يف 
الربازيل �ستكون الخرة بالن�سبة ايل من دون عجلة لكن بعد تفكر ملي على 

مدار املو�سم .
و�سيكمل لم بالتايل م�سرته يف �سفوف بايرن ميونيخ املرتبط معه بعقد حتى عام 
من  التايل  اليوم  يف  بقراره  ل��وف  يواكيم  املنتخب  م��درب  ابلغ  لم  ان  ويبدو   ..2018
التتويج اما رئي�س الحتاد الملاين فتم ابالغه �سباح اجلمعة وقال لقد �سكرته على ع�سر 
�سنوات من اخلدمة يف �سفوف منتخب املانيا. انا اقدر جدا هذه الفرتة التي ام�ساها 

مع املان�سافت .
اما  ق���راره  ع��ن  ثنيه  حم��اول��ة  علي  ال�سعب  م��ن  �سيكون  ب��ان��ه  مبا�سرة  فهمت  وا���س��اف 
ان اعرب  اريد  ال�سحايف اجلمعة  الملانية اجنيال مركل فقالت يف موؤمترها  امل�ست�سارة 

لفيليب لم عن احرتامي الكبر ملا قدمه للمنتخب الوطني .
وبات لم الحد املا�سي رابع قائد املاين يرفع كاأ�س العامل بعد فريت�س فالرت )1954(، 
امل�سوؤولني  ب��ان  اح��د  ي�سك  ول   .)1990( ماتيو�س  )1974(،ولوثار  بكنباور  فرانت�س 
على الكرة يف املانيا �سيطالبون لم بالعودة عن اعتزاله وحتديدا خلو�س كاأ�س اوروبا عام 
2016 وهي البطولة الوحيدة التي تخلو خزائنه منها. وقبل ال�سادة التي �ستنهمر على 
لم بعد هذا القرار، كان مدربه احلايل يف بايرن ميونيخ ال�سباين بيب غوارديول قد و�سفه 
وي�ستطيع غوراديول على  التدريبية  الذي عملت معه خالل م�سرتي  ذكاء  الكر  بالالعب 

القل ال�ستفادة من خدمات لم حتى عام 2018 يف �سفوف الفريق البافاري.

املان�سافت تفقد ركنًا اأ�سا�سيًا باعتزال لم 

حممد بن ثعلوب يفتتح بطولة اأبوظبي لطاولة الزهر اخلام�سة ع�سرة 

دورة ند ال�سبا الريا�سية تعي�س ليلة الوفاء لزايد العطاءافتتاح بطولة جلنة الريا�سة الن�سائية لطالبات اجلامعة لل�سطرجن وال�سلة اليوم 

توج فريق ق�سم التدريب باإدارة املهام اخلا�سة ب�سرطة 
لكرة  ال��ث��ام��ن��ة  الرم�سانية  ال��ب��ط��ول��ة  بلقب  اأب��وظ��ب��ي 
القدم والأوىل لكرة الطائرة على م�ستوى الإدارة بعد 
بال�سربات  ال�سغب  مكافحة  ق�سم  فريقي  على  تغلبه 
الر�سمي  الوقت  يف  الفريقني  تعادل  بعد  الرتجيحية 
�سهيل  را���س��د  العقيد  واأ���س��اد  ال��ر���س��م��ي��ة.   امل��ه��ام  وق�سم 
املنظمة  باللجنة  اخلا�سة  امل��ه��ام  اإدارة  مدير  علي  اآل 
ح�سني  النقيب  برئا�سة  الثامنة  الرم�سانية  ل��ل��دورة 

علي عبداهلل وع�سوية كل من يو�سف معتوق وحممد 
واأبوبكر  را�سد وجابر عبداهلل وخالد علي وعلي �سامل 
الوردي وحممد من�سف وه�سام الطيفي. ولفت اإىل اأن 
البطولة حققت جناحا كبرا على امل�ستويني الريا�سي 
ال�����دورة ت��ه��دف اإىل  اأن ه���ذه  والج��ت��م��اع��ي .. م���وؤك���دا 
بالإ�سافة  وممنهجة  علمية  ب�سورة  الريا�سة  ممار�سة 
خالل  املوظفني  بني  الجتماعي  ال��رتاب��ط  تعزيز  اإىل 

ال�سهر الف�سيل. 

دل  في�سنتي  ا���س��ب��ان��ي��ا  م��ن��ت��خ��ب  م����درب  اع��ل��ن 
بو�سكي بانه باق على راأ�س اجلهاز الفني ملنتخب 
ا�سبانيا وا�سعا حدا لل�سائعات التي حتدثت عن 
التخلي عن من�سبه بعد اخل��روج من  امكانية 

الدور الول يف مونديال الربازيل 2014.
رئي�س  خ��الل حمادثاتي مع  بو�سكي  دل  وق��ال 
الحت�����اد ال���س��ب��اين ان��خ��ل م���اري���ا ف��ي��ار او مع 
الم���ني ال��ع��ام ل��الحت��اد خ��ورخ��ي ب��ري��ز، كانت 
اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت يف ال�����س��ن��وات ال�����س��ت هي 
الخرتني  املباراتني  ولي�س  ال�سا�س  النقطة 

يف الربازيل .
وامل�سوؤولون  ق���وة،  م��وق��ع  يف  الحت����اد  وا���س��اف 
�سنوا�سل  ب��ه،  ال��ذي قمت  العمل  ي��ق��درون  فيه 
التعاون كما كانت احلال يف ال�سنوات الخرة .

الفوز  اىل  ا�سبانيا  منتخب  بو�سكي  دل  وق���اد 
بكاأ�س العامل 2010 للمرة الوىل يف تاريخه 
مونديال  يف  امل��ج��م��وع��ات  دور  م��ن  خ���رج  لكنه 
وامام   5-1 هولندا  ام��ام  بخ�سارتيه   2014
0-2. كما قاد دل بو�سكي ل روخا اىل  ت�سيلي 

احراز كاأ�س اوروبا عام 2012.

تدريب املهام اخلا�سة ب�سرطة اأبوظبي يفوز 
بالبطولة الرم�سانية لكرة القدم والطائرة

دل بو�سكي باٍق على راأ�س منتخب اإ�سبانيا 

اأم�سية مميزة مبنا�سبة  الريا�سية  ال�سبا  عا�ست دورة ند 
يوم زايد للعمل الن�ساين الذي يوافق الذكرى العا�سرة 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  وزعيمها  الدولة  موؤ�س�س  لرحيل 
بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه. وتزين ارجاء املجمع 
ب�سعار احلملة الوطنية ليوم زايد للعمل الإن�ساين الذي 
ال��ع��ط��اء  كما مت ا�ستهالل  ل��زاي��د  ال��وف��اء  ���س��ع��ار   يحمل 
الفاحتة  ���س��ورة  وامل�ساركني  اجلمهور  ب��ق��راءة  املناف�سات 

على روحه الطاهرة تغمده اهلل بوا�سع رحمته. 
وا�ستمرت اللجنة املنظمة بعر�س �سور تاريخية للمغفور 
له ال�سيخ زايد داخل ال�سالت وعلى اجلدران اخلارجية 
لقاعات جممع ند ال�سبا الريا�سي فكانت مل�سة وفاء من 
بتوجيهات  تنظيمها  يتم  التي  ل��ل��دورة  املنظمة  اللجنة 
ورعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
وت�ستمر  ال��ري��ا���س��ي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل 
مناف�ساتها حتى يوم 22 رم�سان اجلاري مب�ساركة اأكر 
من 3 األف ريا�سي وريا�سية يتناف�سون يف 7 ريا�سات يبلغ 
جمموع جوائزها اأكر من 7 ماليني درهم.  من جانب 
امل�ساعد  العام  الأم��ني  الدو�سري  املح�سن  عبد  اأ�ساد  اخر 
للهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سية بالنجاح الذي 
ي��واك��ب املكانة  ال���دورة على ك��اف��ة الأ���س��ع��دة مب��ا  حققته 
�سمو  من  والدعم  الرعاية  ظل  يف  بلغتها  التي  الرفيعة 
اآل مكتوم ويل عهد  را�سد  ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�سي الذي جاءت توجيهاته 
الريا�سي  ل��ل��ق��ط��اع  وت���ق���دم  امل��ط��ل��وب��ة  ال��ن��ق��ل��ة  ل��ت��ح��ق��ق 
الف�سيل.  رم�سان  �سهر  خ��الل  مميز  ح��دث  واملجتمعي 
واأكد خالل ح�سوره مباريات الدور ربع النهائي مل�سابقة 
من  نخبة  ت�سم  املنظمة  اللجنة  اأن  ال�سالت  ق��دم  ك��رة 
اأبناء الدولة من اأ�سحاب الكفاءات واخلربات التنظيمية 
وهو المر الذي انعك�س ب�سكل وا�سح على احلدث الذي 
با�ستقطاب  ف��ن��ي��ا وج��م��اه��ري��ا واع��الم��ي��ا وجن���ح  ت��ف��وق 
اأكر من 3 اآلف ريا�سي وريا�سي وذلك يعود اإىل تنوع 
اجلماعية  الألعاب  �سواء  ال��دورة  ت�سمها  التي  امل�سابقات 
�سباقات  اإقامة  مع  الفردية  اأو  والطائرة  ال�سالت  بكرة 
وال�سكوا�س.  تن�س  والبادل  الهوائية  والدراجات  اجلري 
الوطن  اأبناء  لكافة  مق�سدا  باتت  ال��دورة  اأن  اإىل  واأ�سار 
اأو  ال��ري��ا���س��ي��ة  بامل�سابقات  وال��ت��ن��اف�����س  للم�ساركة  ���س��واء 
وال�ستمتاع  ال�سبا  بند  الريا�سية  ال�سالة  اإىل  للح�سور 
الف�سيل  ال�سهر  وا�ستثمار  اخلدمات  وم�ستوى  بالأجواء 
الجتماعية  العالقات  ويعزز  بالفائدة  عليهم  يعود  مبا 

بينهم من خالل اللقاء الخوي. 
وتقدم وليد عبد الرحمن مدير فريق الن�سر لكرة قدم 
ال�سيخ  ال�سكر والتقدير اىل �سمو  اآيات  باأ�سمى  ال�سالت 
دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان 

رئي�س جمل�س دبي الريا�سي لرعايته الكرمية للبطولة 
التي باتت يف وقت وجيز اأ�سهر بطولة رم�سانية يف ال�سرق 
الأو�سط وتفوقت على بطولت ودورات رم�سانية عريقة 
يف الوطن العربي وقال عبد الرحمن ان الدورة مبختلف 
وداخل  خ���ارج  م��ن  للجماهر  وج��ه��ة  اأ���س��ب��ح��ت  ال��ع��اب��ه��ا 
الدولة لي�س فقط جلوائزها املتميزة بل للم�ستوى الفني 
الرفيع والتنظيم الذي فاق تنظيم الحتادات الريا�سية 
مناف�سات  ان  وق��ال  البطولة.  تقام يف  التي  اللعاب  لكل 
ال�سادة  نالت  اخل�سو�س  وج��ه  على  ال�سالت  ق��دم  ك��رة 
وال��ت��ق��دي��ر م��ن ك��ل ال�سيوف م��ن خ���ارج ال��دول��ة بف�سل 
القوية  واملناف�سة  ال��ع��امل  يف  الالعبني  اميز  ا�ستقطاب 
بني الفرق امل�ساركة منذ الدور الأول وهو المر الذي زاد 
من احلما�س والث��ارة يف الدوار الق�سائية. وا�ساف ان 
النجاح الذي حتقق يعود الف�سل فيه لراعي احلدث �سمو 
واللجنة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ 
املنظمة التي اعتمت برتتيب لكل �سغرة وكبرة �سواء 
للفرق امل�ساركة اأو اجلمهور الذي وجد راحته التامة يف 
التواجد ب�سالة نادي ند ال�سبا. واأكد وليد عبد الرحمن 
ينعك�س  �سوف  ال�سالت  كرة  ملناف�سة  الفني  امل�ستوى  ان 
اثنني  لع��ب��ني  م�ساركة  خ��الل  م��ن  اللعبة  على  اي��ج��اب��ا 
م�سجلني يف احتاد الكرة مع كل فريق وهي فكرة رائعة 
اعطت دافع لكل الفرق للمناف�سة بقوة وانعك�س ذلك على 
التحدي واملناف�سة ال�سريفة بني جميع الالعبني كما ان 
ه��وؤلء الالعبني مع جنوم عامليني مثل فالكاو  م�ساركة 
يعود عليهم بالفائدة ومينحهم فر�سة اكت�ساب اخلربة. 

و�سهدت ليلة اأم�س اكتمال عقد الفرق املتاأهلة اإىل الدور 
ن�سف النهائي مل�سابقة كرة قدم ال�سالت بعد 4 مباريات 
احتاجت  النهائي  رب��ع  ب��ال��دور  والندية  ب��الإث��ارة  حافلة 
الفائز  هوية  لتحديد  الإ�سافية  لالأ�سواط  منها  اثنتني 
بعد   2-3 بنتيجة  ال��ط��وف��ان  ع��ل��ى  امل��رك��ز  ت��ف��وق  ح��ي��ث 
التمديد  بعد   1-2 ك��ات  اإك�����س  على  واجل��وك��ر  التمديد 
وفهود جمرا على الع�سار 2-1 وفهود زعبيل. واأحرز 
لقب  اجلناحي  الرحمن  وعبد  بهروزيان  عمر  الثنائي 
ليلة  تفوقا  بعدما  وذل��ك  تن�س  للبادل  املواطنني  بطولة 
اجلناحي  وف��ار���س  اجلناحي  حممد  الثنائي  على  اأم�����س 
وانتزع  رد.  دون  جمموعتني  بنتيجة  النهائية  ب��امل��ب��اراة 
فريق اأنكل �سعيد برونزية م�سابقة الفرق بقيادة ال�سيخ 
���س��ع��ي��د ب���ن م��ك��ت��وم ب���ن ج��م��ع��ة اآل م��ك��ت��وم رئ��ي�����س احتاد 
المارات للبادل تن�س وذلك بعدما حقق الفوز على فريق 
املن�سوري 2-1 حيث كان فريق املن�سوري تفوق باللقاء 
الأول مبجموعتني دون رد قبل اأن يعود فريق اأنكل �سعيد 
كما  النتيجة  بنف�س  الثاين  باللقاء  الفوز  ويحقق  بقوة 

حقق الفوز باملباراة الثالثة بنف�س النتيجة اأي�سا .

روزبرج يت�سدر التجربة 
الأوىل ل�سباق اأملانيا 

مر�سيد�س  ف���ري���ق  ث���ن���ائ���ي  ت�������س���در 
والربيطاين  روزب���رج  نيكو  الأمل���اين 
التجربة  اجلمعة  هاميلتون  لوي�س 
اأملانيا  ج��ائ��زة  ل�سباق  الأوىل  احل���رة 
و�سجل  ه���وك���ن���ه���امي.  يف  ال����ك����ربى 
العام  ال���رتت���ي���ب  م��ت�����س��در  روزب�������رج 
ل��ف��ئ��ة ال�����س��ائ��ق��ني ال��ت��ج��رب��ة احل���رة 
اأ����س���رع ل��ف��ة يف  الأوىل ب��ع��دم��ا ح��ق��ق 
ثانية  و131ر19  واح����دة  دق��ي��ق��ة 
على م�سمار هوكنهامي البالغ طوله 
بفارق  متفوقا  كيلومرتا،  574ر4 

65ر0 ثانية على هاميلتون.
الرتتيب  ه���ام���ي���ل���ت���ون  وي���ت�������س���در 
اأربع  ب��ف��ارق  ال�����س��ائ��ق��ني  لفئة  ال��ع��ام 
بعدما  هاميلتون،  اأم��ام  فقط  نقاط 
ا�سطر لالن�سحاب من �سباق جائزة 
ا�سبوعني،  قبل  ال��ك��ربى  بريطانيا 

والذي انتهى بفوز هاميلتون.

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

بتاريخ: 2014/04/06م   املودعة حتت رقم:  209260 
  تاريخ اإيداع الأولوية:   

  با�س��م:  �سركة البحرين لت�سليح ال�سفن والهند�سة 
 وعنوانه: �س.ب 568، املنامة، مملكة البحرين
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

�سيانة واإ�سالح ال�سفن وبناء ال�سفن واإ�سالح واإعادة جتهيز القوارب واملراكب ال�سراعية وذات املحرك.
37 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من جمموعة  من عالمتني، العالمة الأوىل يف املجموعة تتكون من �سعار ل�سن )تر�س(  و�سف العالمة:  
 BAHRAIN SHIP REPAIRING & ENGINEERING" عجلة باللون الأزرق ُكتب داخله عبارة
زرقاء  ل�سفينة  �سعار  )ال��رت���س(  ال�سن  �سعار  منت�سف  ويف  الإجنليزية،  باللغة  بي�ساء  ب��اأح��رف   "COMPANY
يف  الثانية  العالمة  مم��ي��ز.   ب�سكل  لتينية  ب��اأح��رف  املكتوب   "BASREC" الخت�سار  تت�سمن  وال��ت��ي  امل��ي��اه  يف  ُتبحر 
 BAHRAIN SHIP REPAIRING &" داخله عبارة  ُكتب  ل�سن )تر�س( عجلة  �سعار  تتكون من  املجموعة 
ل�سفينة  �سعار  )الرت�س(  ال�سن  �سعار  منت�سف  ويف  الإجنليزية،  ENGINEERING COMPANY" باللغة 

ُتبحر يف املياه والتي تت�سمن الخت�سار "BASREC" املكتوب باأحرف لتينية ب�سكل مميز. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155

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

بتاريخ: 2014/06/02م   املودعة حتت رقم:  212445 
  تاريخ اإيداع الأولوية:   
  با�س��م:  بل�سكر ميديكال ال ال �سي 

 وعنوانه: 43 هاي �سرتيت،  نورث اإندوفر، ما�سات�سو�ست�س  01845، الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

املائية وتنظيف اجل��روح وحتديدا كي�س لحتواء اجلرح  باملعاجلة  امليتة  الأن�سجة  اإزال��ة  جهاز طبي لتوفر 
وجهاز يدار باليد لإزالة الأن�سجة امليتة باملعاجلة املائية.

الواق�عة بالفئة:  10 
و�سف العالمة:  تتكون العالمة من �سكل بي�ساوي بلون مائي مع وجود �سريط بي�ساوي ابي�س اللون، داخل 
منها ثالثة �سرائط مموجة اأفقيا، �سريطني منها باللون الزرق الداكن و�سريط باللون البي�س؛ وهي فوق 
الكلمات " Pulsecare medical" املكتوبة ب����اأحرف لتين��ية، حيث كلمة "Pulse" مكتوبة باللون 
البي�س،  "medical" باللون  وكلمة  متو�سط،  الزرق  باللون  "Care" مكتوبة  وكلمة  الداكن  الزرق 
الزرق  باللون   ''  ''Healing wounds…saving livesعبارة كتبت  البي�ساوي  ال�سكل  وحتت 

املتو�سط وباللغة الجنليزية.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  19  يوليو 2014 العدد 11155



    

اجللو�س طوياًل م�سر كالتدخني
اإذا كنت تق�سي حوايل 10-12 �ساعة يومياً يف و�سعية اجللو�س، ما بني 
الجتماعية  الأن�سطة  بع�س  اأو خالل  وال�سرتخاء  ال�سيارة  وقيادة  العمل 

يعترب ذلك �سيئاً لل�سحة مثل التدخني.
ال�سكري،  مثل  الأم���را����س  م��ن  متنوعة  جمموعة  اجل��ل��و���س  ك��رة  ت�سبب 
اجل�سم  اأداء  واإب��ط��اء  الكولي�سرتول،  م�ستويات  وارت��ف��اع  القلب،  واأم��را���س 
ب�سكل عام. من الآثار الأخرى جللو�س ل�ساعات طويلة حدوث ا�سطرابات 
يف  وم�ساكل  واأرق،  ال��دم،  فقر  يرافقه  ال��ذي  املزمن  التعب  متالزمة  مثل 
اجلهاز اله�سمي، و�سعور باخلمول، وتراكم الدهون املفرط حول الوركني.
يوؤدي اخلمول وقلة الن�ساط اإىل �سعور بالتوتر والإجهاد، وعادة ما ي�ساحب 
تناول  مثل  ال�سيئة،  الغذائية  العادات  من  جمموعة  امل�ستقر  احلياة  منط 
غر  م�سروبات  وتناول  الطعام،  وجبات  انتظام  وع��دم  ال�سريعة،  الوجبات 

�سحية مثل امل�سروبات الغازية، والإفراط يف م�سروبات الكافيني.
يف  احلمو�سة  زي��ادة  ال�سيئة  الغذائية  وال��ع��ادات  امل�سروبات  تلك  نتائج  من 

اجل�سم، والإم�ساك، والقرحة، ومتالزمة القولون الع�سبي.
الرقبة  يف  اآلم����اً  اأو  ال��ف��ق��ري،  ال��ع��م��ود  يف  م�ساكل  اأي�����س��اً  اجل��ل��و���س  ي�سبب 
والكتفني واأ�سفل الظهر، كما يوؤدي اجللو�س اخلاطئ اإىل اإجهاد الع�سالت، 
الكولي�سرتول  زي��ادة  الدهون  تراكم  .. من م�ساعفات  الظهر  وم�ساكل يف 

ال�سار يف اجل�سم، والذي يوؤدي بدوره اإىل اأمرا�س ال�سكري والقلب.

الريا�سات املائية اأن�سب للحامل 
تتبع ممار�سة الريا�سة تعطي فوائد عديدة للمراأة خالل احلمل، ل�سيما 

الريا�سات املائية كال�سباحة واجلري يف املاء وكذلك التمارين املائية.
واأو�سحت اخت�سا�سي الطب الريا�سي لدى �سبكة ال�سحة �سبيلك للحياة 
كري�ستينا غراف، اأن الريا�سات املائية تعمل على اإمداد اجل�سم بالأوك�سجني 
وت�سهم يف الوقت ذاته يف حماية املفا�سل. ف�ساًل عن ذلك، يعمل �سغط املاء 
الذي تتعر�س له املراأة اأثناء ممار�سة الريا�سات املائية، على التخل�س من 
احتبا�س املاء يف �ساقي املراأة، والذي يعد من الأعرا�س ال�سائعة خالل فرتة 
احلمل.  وكي تتمتع املراأة بالفوائد الناجتة عن ممار�سة الريا�سات املائية 
اأن  الأف�سل  من  اأن��ه  الريا�سي  الطب  اخت�سا�سي  اأك��دت  اأ�سكالها،  بجميع 
ترتاوح درجة حرارة املاء بني 20 و33 درجة مئوية. وبالن�سبة ملن ل تف�سل 
ممار�سة الريا�سة يف املاء، فيمكنها ممار�سة ريا�سة امل�سي اأو امل�سي ال�سمايل 
والبيالت�س،  واليوغا  البدنية  اللياقة  متارين  وكذلك  الع�سي  با�ستخدام 
البدنية.   لياقتها  على  احلفاظ  وت�سهم يف  احلامل  مع  تتنا�سب  اأنها  حيث 
خالل  من  اأي�ساً  البدنية  لياقتها  معدل  حت�سني  احلامل  للمراأة  وميكن 
اأو  اإدخ��ال الأن�سطة احلركية يف م�سار يومها، بحيث تقوم مبمار�سة امل�سي 
ركوب الدراجة ب�سكل متكرر على مدار اليوم للذهاب اإىل الأماكن القريبة 

على �سبيل املثال.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

العثور على وينرت جثة هامدة
ق��ال��ت ال�����س��رط��ة ال�����س��وي�����س��ري��ة اإن 
م��غ��ن��ي م��و���س��ي��ق��ى ال��ب��ل��وز وع����ازف 
جوين  ال�سهر  الأمريكي  اجليتار 
ب��غ��رف��ة يف  ع��ر عليه ميتا  وي��ن��رت 

فندق خارج زوريخ.
املتحدثة  ب���اري���زي  ك�����ارل  وق���ال���ت 
با�سم وينرت ت�سعر زوجته وا�سرته 
وزم������الوؤه ب���احل���زن ل��ف��ق��دان احد 

خرة عازيف اجليتار يف العامل. 
واح�����ب وي���ن���رت امل����ول����ود يف ولي���ة 
ت��ك�����س��ا���س واخ�������وه اي����دج����ر ت����راث 
ذات  الم��ري��ك��ي��ة  ال��ب��ل��وز  مو�سيقى 
ال���س��ول الأف��ري��ق��ي��ة وب���داأ العزف 
يف �سباه. وكان وينرت )70 عاما( 
جولة  �سمن  ل�سوي�سرا  زي����ارة  يف 
اأوروب����ي����ة وق���ال���ت م��ت��ح��دث��ة با�سم 
ال�سرطة اإن وينرت عر عليه ميتا 
ليال داخل فندق خارج زوريخ وان 
ممثال لالدعاء امر بت�سريح جثته 
معروف  غ���ر  ال����وف����اة  ���س��ب��ب  لن 
وت�����س��ر ال���دلئ���ل الأول���ي���ة اإىل ان 
وقالت  ���س��ح��ي��ة  ل����س���ب���اب  ال����وف����اة 
بيان  وي���ن���رت يف  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث��ة 
�ستن�سر  اخرى  تفا�سيل  اإن  ر�سمي 

يف الوقت املنا�سب. 

عرو�س ت�سعينية ت�سغل اللبنانيني
العجوزين  زواج  بق�سة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال�����س��ح��اف��ة  اه��ت��م��ت 

اللبنانيني لبيبة ومهدي يف بلدة اجلية يف لبنان. 
وقالت �سحف لبنانية اإن امل�سنني ق�ست عليهما احلياة فلم 
العي�س  لقمة  وتاأمني  الوحدة  للهروب من  �سبيال  يجدا 
اإل ع��رب الق����رتان يف خ��ري��ف ال��ع��م��ر.  ال��ع��رو���س املعمرة 
)90 عاما( توجهت اإىل اإحدى املنظمات غر احلكومية 
البيت  �ساحب  ه��دده��ا  اأن  بعد  م�ساعدة  على  للح�سول 
فاقرتحت  الإي��ج��ار.  تدفع  لأنها مل  ال�سكن  بالطرد من 
زوج  ع��ن  لها  تبحث  اأن  امل���زاح  �سبيل  على  املنظمة  عليها 
عجوز ليتكامال.  �ساءت الأقدار اأن يكون يف البلدة عجوز 
اآخ���ر ه��و م��ه��دي )74 ع��ام��ا( يعمل ع��ام��ل ن��ظ��اف��ة غر 
البلدة مب�ساعدة  اأه��ايل  متزوج يف بلدية اجلية وقد قام 

العرو�سني العجوزين على اإمتام زواجهما. 

ل�س متخ�س�س ب�سرقة احلاويات
األقت ال�سرطة يف مدينة اأو�سرتافا الت�سيكية القب�س على 
ل�س متخ�س�س يف �سرقة حاويات القمامة البال�ستيكية 
واملعدنية املوجودة اأمام املنازل، وذلك بعد اأن قام ب�سرقة 

75 حاوية ابتداءاً من �سهر اأبريل هذا العام.
وذكرت الناطقة ال�سحفية با�سم �سرطة املدينة غابرييال 
هولت�ساكوفا باأن الل�س قد ت�سبب بخ�سائر تقدر ب� 50 األف 
كورون ت�سيكي لبلدية املدينة اأي ما يعادل 2500 دولر.  
اأثناء  اأن الل�س اعرتف بفعلته  واأ�سارت هولت�ساكوفا اإىل 
التحقيق، وبرر ذلك مبروره يف �سائقة مالية ويذكر اأن 
احلاويات بداأت تفقد ب�سكل تدريجي منذ الربيع املا�سي، 
الل�س  واأن  املدينة،  البعيدة عن مركز  املناطق  خا�سة يف 

كان يعر�سها للبيع للراغبني بها عرب الإنرتنت.

لعب كمال اأج�سام.. حالقًا ن�سائيًا
يلتقيان،  ل  خطني  يكونان  ما  غالباً  والأنوثة  اخل�سونة 
لكنهما التقيا بالفعل يف لعب كمال اأج�سام الربيطاين، 
اأن  دون  من  لكن  عاماً   30 منذ  ن�سائياً  حالقاً  يعمل  اإذ 
يوؤثر ذلك على اآدائه ومتريناته اليومية لتقوية ع�سالته 
اأكرويد )45 عاماً( من  18 عاماً. يحر�س �سيمون  منذ 
مدينة مان�س�سرت الربيطانية على ممار�سة ريا�سة كمال 
الأج�سام �ساعتني يومياً ملدة 5 اأيام يف الأ�سبوع، وي�ستهلك 
وج��ب��ات ت��ع��ادل 6000 ���س��ع��رة ح���راري���ة ي��وم��ي��اً يف اإط���ار 

برناجمه الغذائي املرفق بتمريناته.
عمله  م��ع  تتعار�س  ل  اخل�سنة  ال��ري��ا���س��ة  ه��ذه  اأن  غ��ر 
واإب���راز  بينهما  التوفيق  اإىل  ي�سعى  اإذ  ن�سائي،  ك��ح��الق 
التعامل  ي�ستطيع  فهو  املتناق�سني،  املجالني  يف  موهبته 
مبهارة مع اجلن�س اللطيف وجعل زبوناته يخرجن �سعداء 

من �سالونه بح�سب �سحيفة دايلي ميل الربيطانية.
الت�سجيع  بكل  يحظى  فهو  العائلي،  ال�سعيد  على  اأم��ا 
والح����رتام م��ن قبل زوج��ت��ه واأولده الأرب��ع��ة وت��ق��دم له 
زوجته جيني )42 عاماً( الدعم لكنها ل تخفي تذمرها 

من عدد الوجبات التي حت�سرها له يومياً.
الفور بلقب ملك جمال الكون هو حلم �سيمون يف امل�سابقة 
يف  املقبل  الأول(  )ت�سرين  اأك��ت��وب��ر   25 يف  �ستقام  ال��ت��ي 
�سوثبورت، وهو ي�ستعد للخو�س بهذه امل�سابقة باملواظبة 

على متريناته ولياقته البدنية.

الربامج التلفزيونية اململة تزيد الوزن 
لكل من يحاول اأن يتبع حمية قا�سية عليه اأن يبتعد عن م�ساهدة الربامج التلفزيونية مملة كونها تزيد اإمكانية 

% بح�سب درا�سة �سويدية جديدة. زيادة الوزن 50 
م�ساهدة  بني  الربط  على  فقط  �سابقة  الدرا�سات  فيه  رك��زت  ال��ذي  الوقت  يف  اجلديدة  الدرا�سة  ه��ذه  نتائج  تاأتي 
التلفزيون والقبال على تناول الوجبات اخلفيفة وزيادة خماطر الإ�سابة بال�سمنة، من دون البحث يف كيفية تاأثر 

حمتوى الربامج على الكم الذي يتم تناوله من طعام.
العنب  برامج خمتلفة مثل  اأثناء م�ساهدتهن  لهن وجبات خفيفة  بوزن معتدل قدمت  �سابة   18 الدرا�سة  �سملت 
كمية  لتناول  اأقل عر�سة  كانوا  اأفالماً ممتعة  �ساهدن  اللواتي  الفتيات  اأن  تبنّي  النتائج  وبعد حتليل  وال�سوكول، 

كبرة من الأطعمة ذات ال�سعرات احلرارية العالية.
وخل�س الباحثون من جامعة اأوب�سال ال�سويدية اإىل تاأكيد من هذه الدرا�سة اأن املحتوى التلفزيوين اململ يزيد من 
% اأكر من ال�سيدات الالتي تناولن اأمام  ميل الن�ساء لتناول الوجبات اخلفيفة لالأطعمة غر ال�سحية بن�سبة 52 

برامج ممتعة.
الإ�سابة  التلفزيون مثل اخل�سار لتجنب  اأثناء م�ساهدة  تناول وجبات خفيفة �سحية  اأن يتم  الدرا�سة  واقرتحت 

بال�سمنة، ح�سبما اأفادت �سحيفة دايلي ميل الربيطانية. 
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مزحة ب�سقوط الطائرة تتحول اإىل حقيقة
اأ�سقطت  التي  املاليزية  الطائرة  التقط م�سافر هولندي على منت 
اأوكرانيا، �سورة من الطائرة قبيل مغادرته املكان ون�سرها على  يف 
�سفحته على في�سبوك .  وقالت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية اإن 
كور بان، الذي �سافر على منت الطائرة من مطار �سيفول الهولندي، 
التقط �سورة للطائرة وهي ما تزال جاثمة على املطار ون�سرها على 
�سفحتة مرفقا اإياها بتدوينة تقول: يف حال اختفت، هذا هو �سكلها 
 8 اإ�سارة اإىل الطائرة املاليزية الأخ��رى التي اختفت يف  ، وذل��ك يف 
ال�سينية  العا�سمة  اإىل  كوالملبور  من  رحلة  اأث��ن��اء  املا�سي  مار�س 
بكني.  ومل يكن كور بان يعلم اأن نكتته �ستتحول اإىل واقع بعد اأن 
اأ�سقطت الطائرة فوق الأجواء الأوكرانية وتويف 298 �سخ�سا كانوا 
ال�ساب له رحلة  اأ�سدقاء  على متنها ومنهم هو نف�سه.  وقد متنى 
اأن  بعد  بالهلع  ي�سابوا  اأن  قبل  تدوينته  على  تعليقات  يف  �سعيدة 
عرفوا اأن الطائرة �سقطت بالفعل.  وتويف يف الطائرة 173 هولنديا 

ما دفع رئي�س الوزراء الهولندي اإىل اإعالن حالة حداد. 

اإمام م�سجد يطرد امل�سلني
الأطفال  الأردن��ي��ة من �سغب  اإرب��د  اإم��ام م�سجد يف منطقة  غ�سب 
حني كان يوؤم امل�سلني يف الع�ساء والرتاويح، فما كان منه اإل قطع 
ال�سالة وطرد امل�سلني من امل�سجد. ويف التفا�سيل، اأخرجت الألعاب 
ط��وره، عندما  اإم��ام م�سجد عن  فتي�س  ن��وع  ال�سغرة من  النارية 
الع�ساء  �سالتي  وق��ت  امل�سجد  �ساحة  يف  الطفال  ي�ستخدمها  ك��ان 
والرتاويح، مما اأغ�سبه، فطرد امل�سلني قائاًل لهم: روحو دورولكوا 
على م�سجد ثاين، بطلنا ن�سلي هون . وقطع خادم امل�سجد ال�سالة، 
وقام باإطفاء اأنوار امل�سجد طالبا من امل�سلني املغادرة، بعد اأن اأفقده 

ال�سغار �سوابه، وفق ما اأفادت به �سحف اأردنية .

زيت ال�سمك يحمي من الزهامير 
اخل�سوبة  ت��ع��ّزز  �سحرية  ج��رع��ة  باعتباره  ال�سمك  زي��ت  يو�سف 
و�سحة القلب وفقدان الوزن، وتنقي الب�سرة، وتقلل اآثار الكتئاب 
وال��ق��رح��ة وال�����س��ك��ري. ل��ك��ن ه��ن��اك ف��ائ��دة اأخ����رى ل��زي��ت ال�سمك 
يرتبط  ال��ذي  املعريف  التدهور  قد مينع  اأن��ه  هي  موؤخراً  اكُت�سفت 
ن�سرت يف  ج��دي��دة  درا���س��ة  بح�سب  واخل����رف.  ال��زه��امي��ر  مبر�سى 
جملة الزهامير �سارك فيها 819 �سخ�ساً، تبني اأن تناول كب�سولت 
زي���ت ال�����س��م��ك ب�����س��ك��ل ي��وم��ي ي��رت��ب��ط م���ع ان��خ��ف��ا���س م��ل��ح��وظ يف 
التدهور املعريف و�سمور الدماغ، وهما مقيا�سان لتقييم الزهامير 
واخلرف. وقال لوري دايلو الباحث املتخ�س�س يف مر�س الزهامير 
وا�سطرابات الذاكرة يف م�ست�سفى رود اأيالند: وجدنا اأن ا�ستخدام 
زيت ال�سمك كان مرتبطاً مع قيا�سات اأف�سل يف اختبارات الذاكرة 
والتفكر، واأنه مع تناوله بانتظام يقل النكما�س يف مناطق خاليا 
بال�سيخوخة، وهي منطقة  تتاأثر  والتي  باملعرفة  الدماغ اخلا�سة 
احُل�َسني وق�سرة الدماغ امل�سوؤولة عن ت�سكيل وحفظ الذكريات . 
الدرا�سة بتحليل معلومات من الختبارات  الباحثون يف هذه  قام 
الدماغ  للمر�سى، وكذلك من خالل ت�سوير  والع�سبية  النف�سية 
ب��ال��رن��ني امل��غ��ن��اط��ي�����س��ي. اأُج���ري���ت ه���ذه الخ���ت���ب���ارات ع��ل��ى فرتات 
منتظمة طوال 4 �سنوات لدرا�سة �سيخوخة الدماغ وتطور مر�س 
الزهامير لدى جمموعة من املر�سى. بينت النتائج فائدة تناول 
زيت ال�سمك يف جعل ال�سعف الإدراكي معتدًل، حيث جاءت نتائج 
املجموعة التي تناولت مكمالت زيت ال�سمك الأف�سل يف الوظائف 
الإدراكية. لكن لتزال هناك حاجة اإىل مزيد من البحوث ملعرفة 
للوقاية من اخلرف،  ال�سمك مبكراً  البدء يف تناول زيت  اإمكانية 

املمثلة اإميا �ستون خالل ح�سورها العر�ض االأول لفيلم �سحر يف �سوء القمر يف م�سرح باري�ض مبدينة نيويورك. )اأ ف ب(ملعرفة تاأثره بعيد املدى على �سحة الدماغ.

برملاين يقتل �سائق 
اأجرة خلالف حول 

اأف�سلية املرور !
هندورا�س  م��ع��ار���س يف  ي�����س��اري  ب��رمل��اين  ن��ائ��ب  اعتقل 
ب��ع��دم��ا ق��ت��ل ���س��ائ��ق اأج�����رة اإث�����ر خ����الف ب��ي��ن��ه��م��ا على 
اأف�سلية املرور يف العا�سمة تيغو�سيغالبا.  واأ�سار قائد 
لوي�س  النائب  اأن  اإىل  خواريز  كوينتني  امل��رور  �سرطة 
عندما  ال�سر  اجت���اه  عك�س  يف  ي�سر  ك��ان  غ��ال��دام��ي��ز 
وجد نف�سه اأمام �سيارة �سائق الأجرة مارفن �سان�سيز. 
فعمد الأخر اإىل التوقف معيقا تقدم �سيارة النائب. 
بعدها، ترجل الرجالن من �سيارتيهما لينهال النائب 
فاإن  ال�سرطة،  الأج��رة.  وبح�سب  �سائق  بال�سرب على 
م�سد�سا  �سحب  �سحايف،  اأي�سا  وهو  غالداميز  النائب 
بجروح  اأ�سيب  ال��ذي  الأج��رة  �سائق  على  النار  واأطلق 
بالغة ما لبث اأن فارق على اإثرها احلياة بعيد اإدخاله 
اإىل امل�ست�سفى.  وذكرت و�سائل اإعالم حملية اأن النائب 
�سائق  لأن  النف�س  دفاعا عن  ج��اء  به  ق��ام  ما  اأن  يوؤكد 
الأج��رة ح��اول قتله بخنجر .  وروى �سائق اأج��رة اآخر 
لل�سحافيني اأن رفيقنا املقتول كان ي�سر بهدوء عندما 
و�سل غالداميز عك�س اجتاه ال�سر. عند هذا التقاطع 

هيفاء وهبي: 
يحاربون اأعمايل

اأك����دت ال��ف��ن��ان��ة ه��ي��ف��اء وه��ب��ي اأن 
جرت  ورق  على  ك��الم  م�سل�سلها 
حم��ارب��ت��ه م��ث��ل ف��ي��ل��م��ه��ا ح���الوة 
روح ال���ذي م��ن��ع م��ن ال��ع��ر���س يف 
�ستطلق  الإ�ساعات  وكانت  م�سر، 
حوله مثل الفيلم، اإل اأنها وفريق 

العمل منعوا ذلك.
الثاين  اجلزء  هيفاء يف  واأ�سافت 
النهار  ق��ن��اة  ع��ل��ى  مقابلتها  م��ن 
العني  اأن  ل��ي��ل��ة  ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن 
ع��ل��ي��ه��ا وجت�����ري حم��ارب��ت��ه��ا بكل 
فيلمها  اأن  اإىل  م�سرة  الو�سائل، 
هاجمه  وال��ك��ل  ظلم  روح  ح���الوة 

دون اأن ي�ساهده. 
وقالت اإن كل من هاجموا حالوة 
والهاج�س  مري�س  خيالهم  روح 
يحركهم،  م�����ن  ه�����و  اجل���ن�������س���ي 
خا�سة اأنهم اختلقوا م�ساهد غر 
موجودة يف الفيلم مثل اغت�ساب 

بطل الفيلم الطفل لها.

اآلة ل�سنع ال�سوكول بنكهة في�سبوك
لت�سنيع  العمالقة  ك��ادب��وري  �سركة  و�سعت 
ال�سوكول اآلة جديدة لبيع منتجاتها للزبائن 
في�س  على  بياناتهم  بح�سب  تختلف  بنكهات 
بوك ، وميكن لكل زبون احل�سول على نكهة 
الآل��ة بعد حتليل معلومات  خمتلفة ت�سيفها 
ال��ت��وا���س��ل الجتماعي  ع��ل��ى م��وق��ع  احل�����س��اب 

ال�سهر.
اأن  الإخ��ب��اري  وذك��ر موقع م��رتو الربيطاين 
الآلة التي اأطلق عليه ا�سم جوي جينريرت اأو 
مبدينة  التجريب  قيد  و�سعت  املتعة،  مولدة 

�سيدين الأ�سرتالية.
والكران�سن  رود  روك����ي  م��ث��ل  ن��ك��ه��ات  وت��ول��د 
النكهات  م���ن  وغ���ره���ا  ال���رتك���ي���ة،  وال��ن��ك��ه��ة 

الأخرى.
واحد،  ل��ي��وم  التجريبية  ال��ف��رتة  وا���س��ت��م��رت 
�سخ�س  لأي  باملجان  ال�سوكول  فيه  وقدمت 
خالل  من  ب��وك  في�س  يف  ح�سابه  على  يدخل 

وذلك  الآل����ة،  بها  زودت  ال��ت��ي  اللم�س  �سا�سة 
كجزء من احلملة الدعائية لل�سركة بالتعاون 
بالت�سميم  املخت�سة  اإجين�سي  ريد  �سركة  مع 

والتكنلوجيا.
اإجين�سي  ري���د  ���س��رك��ة  امل�����س��وؤول��ة يف  واأ����س���ارت 
اأن جوي جينرتر وتطبيق  اإىل  وايت  را�سيل 
مات�س اأب املرافق لها تعترب اأول تقنية تدمج 
بني نكهات الطعام وتف�سيالت امل�ستخدم على 

�سبكات التوا�سل الجتماعي.
واأ�سافت وايت باأن هذه التجربة الجتماعية 
اأجواء  من  املزيد  ن�سر  على  ت�ساعد  الفريدة 
ال�����س��وك��ول، كما  ع�����س��اق  ب��ني  وامل��ت��ع��ة  البهجة 
املوافقة  النكهة  ع��ن  فكرة  منهم  ك��اًل  تعطي 
ترفع  اأن  املتوقع  ومن  بوك  في�س  على  مليوله 
ا�ستخدمته  الذي  اأب  مات�س  كادبوري تطبيق 
الآلة اجلديدة على �سفحتها يف في�سبوك  يف 

قريباً لي�سبح متاحاً للجميع. 

�سيلينا غوميز ت�سع و�سما بالعربية 
اأن و�سعت و�سمها الأول باللغة  ن�سرت النجمة �سيلينا غوميز �سورة لها بعد 

العربية وقالت جريدة الأنباء الكويتية اإن الو�سم هو عبارة: اأحب نف�سك 
اأّوًل .  وقد ن�سرت املمثلة واملغنية الأمركية عرب �سفحتها اخلا�سة على 

الو�سم  ت�ستعر�س  وه��ي  �سورتها،  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأح��د 
اجلديد الذي و�سعته عليه منذ �سهر قريباً ب�سّرية تامة. 

اإنها كانت متطلعة ب�سدة لر�سم  الو�سم  اأجن��ز لها  ال��ذي  الفنان  وق��ال 
ذلك الو�سم وتابع: الو�سم طوله 4 بو�سات، ومل ي�ستغرق وقتاً طوياًل، 

اإذ ا�ستغرق حوايل 45 دقيقة فقط ولي�ست هذه املرة الأوىل التي تبدي 
فيها غوميز ولعها باللغة العربية. فقد �سبق اأن ارتدت قالدة مكتوب 

عليها ا�سمها بالعربية. 


