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عربي ودويل

فريق االإغاثة االإماراتي يوزع م�شاعدات 
على الالجئني ال�شوريني يف االأردن

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

قتلى وجرحى يف ا�شتباكات 
بني االأمن التون�شي واإرهابيني

•• دبي-وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �لتقى 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
م�شاء  بزعبيل  �شموه  ق�شر  يف  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
�م�س بح�شور �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب حاكم دبي وؤ.. ورحب �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم باأبناء وبنات �لوطن 

   

تراأ�س اجتماع جمل�س اإدارة هيئة الهالل الأحمر اجلديد
حمدان بن زايد ي�ؤكد حر�ص الإمارات 

بقيادة خليفة على دعم املبادرات الإن�سانية 
•• ابوظبي-وام:

�كد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
�لو�لد  �هلل  باذن  له  �ملغفور  �ن  �لأحمر  �لهالل  رئي�س هيئة  �لغربية 
رم���ز خالد  ه��و  ث���ر�ه  ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل  �ل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
للعطاء و�لعمل �لإن�شاين يف �لمار�ت و�لعامل مبا قدمه من �أعمال 
خرية �شاهمت يف تخفيف معاناة �لكثري من �شعوب �لعامل �ل�شقيقة 
�لتي مل متيز بني  �لبي�شاء  �أياديه  �لتي لتز�ل ت�شتذكر  و�ل�شديقة 
بل و�شلت لالن�شان  �أقليمي  �أو  �أو مذهبي  �أ�شا�س عرقي  �لب�شر على 
حيثما ك���ان. وق���ال ���ش��م��وه �إن���ه لز�ل����ت ل��ي��وم��ن��ا ه���ذ� ���ش��روح �خلري 
و�لعطاء �لتي غر�شها �ل�شيخ ز�يد تقف يف خمتلف دول �لعامل �شاهدة 

على عظمة مو�قفه �لن�شانية. 

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد للأعمال الن�سانية 
ت�ا�سل تقدمي مع�ناتها للمحتاجني يف �سب�ة اليمنية

•• عتق اجلمهورية اليمنية-وام :

و��شلت موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �ل نهيان لالعمال �لن�شانية لليوم 
�لر�بع على �لتو�يل يف مدينة عتق عا�شمة حمافظة �شبوة �ليمنية 
تنفيذ �ملرحلة �ل�شابعة للم�شاعد�ت �لغذ�ئية �لتي خ�ش�شها �شاحب 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

مكرمة منه للفقر�ء و�ملحتاجني يف هذه �ملحافظة. 
)�لتفا�شيل �س4(

اأ�صدر مر�صوما بتاأ�صي�س جمل�س دبي للت�صميم والأزياء والتقى ممثلي فرق التميز احلكومي   

حممد بن را�سد: جميعنا يف الإمارات اجتاهنا 
وروؤيتنا وهدفنا واحد ه� م�سلحة ال�طن 
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�حد عنا�شر �جلي�س �حلر يتجه نحو موقع �ل�شتباكات يف دم�شق )رويرتز(

25 اغ�صط�س حماكمة مر�صد الإخوان ونائبيه يف ق�صية قتل متظاهرين 

ال�سي�سي يلتقى تيارات اإ�سلمية وي�سرتط نبذ العنف حلل الأزمة �سلميا 

•• عوا�صم-وكاالت:

�لنظام  ق��و�ت  ب��اأن  نا�شطون  �أف���اد 
�ل���������ش����وري ق�������ش���ف���ت ب���ال���ط���ري�ن 
�ل�شو�ريخ  ور�ج���م���ات  و�مل��دف��ع��ي��ة 
دم�شق  �لعا�شمة  يف  ع��دة  مناطق 
وري��ف��ه��ا �م�����س �لأح������د. ف��ق��د بث 
 15 م��ن  لأك���ر  ���ش��ور�ً  نا�شطون 
�أط���ف���ال يف ق�شف  ب��ي��ن��ه��م  ق��ت��ي��اًل 
�شكنية يف  م��ن��ازل  �ل��ن��ظ��ام  ق����و�ت 
حتيتة �لرتكمان بريف دم�شق يف 
�أحياء  �لق�شف على  تو��شل  حني 
ب���رزة و�ل��ق��اب��ون وج��وب��ر و�حلجر 
�لأ�شود بدم�شق، ود�ريا و�ملع�شمية 
و�ل�����ش��ي��دة زي��ن��ب وع��رب��ني و�شقبا 

ودوما و�ملليحة بريف دم�شق.
�إن  قالت م�شادر  ذل��ك  يف غ�شون 
قو�ت  م��ع  ��شتبك  �حل���ر  �جل��ي�����س 
�لنظام يف بلدة �حلاّرة قرب درعا، 
�حلر  �جل���ي�������س  ق�����ش��ف  ح����ني  يف 
ومباين  �لع�شكري  �لأم���ن  كتيبة 

لل�شبيحة يف �لبلدة.
ن��ف��ذت طائر�ت  �آخ����ر  م��ن ج��ان��ب 
�لبلدة  على  جوية  غ��ار�ت  �لنظام 
وللبلدة  تقدم �جلي�س �حلر.  ملنع 
�أه���م���ي���ة ع�����ش��ك��ري��ة ل��ك��ون��ه��ا تطل 
يف  ك��ب��رية  ع�شكرية  م��و�ق��ع  ع��ل��ى 
درع���ا و�جل�����ولن. ج���اء ذل���ك بعد 
�ن �أعلنت قو�ت �ملعار�شة �ل�شورية 

م�شتودعات  ع��ل��ى  ����ش��ت��ول��ت  �أن���ه���ا 
�لقلمون  يف  ل��ل�����ش��و�ري��خ  ج��دي��دة 
دم�����ش��ق. يف ح��ني تتو��شل  ب��ري��ف 
�مل���و�ج���ه���ات و�ل����ش���ت���ب���اك���ات على 

جبهات عدة بالبالد.
�إن  لها  ب��ي��ان  يف  �ملعار�شة  وق��ال��ت 
�ملعارك �لتي خا�شها لو�ء �لإ�شالم 
كتائب  ب���ع�������س  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
عن  �أ���ش��ف��رت  و�ل��ق��ل��م��ون  �لق�شري 
�ل�شيطرة على خم�شة م�شتودعات 
�أن������و�ع خمتلفة  م���ن  ل��ل�����ش��و�ري��خ 

�إ�شافة �إىل ر�جمة لل�شو�ريخ.
ع��ل��ى هذه  �ل�����ش��ي��ط��رة  �أن  و�أك�����دت 
�مل�شتودعات �شتكون مقدمة لعودة 
�إىل بلدة �لق�شري  �ملعار�شة  قو�ت 

ب���ع���د �ل�����ش��ي��ط��رة ع���ل���ى ع�����دد من 
�لقرى �لقريبة منها.

وق����ال �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حلقوق 
من  م��ق��ات��ل��ون  �شيطر  �لإن�����ش��ان: 
�لن�شرة  وج��ب��ه��ة  �لإ����ش���الم  ل����و�ء 
�ملغاوير  وق��و�ت  �لتوحيد  وكتيبة 
وكتائب �شهد�ء �لقلمون وغريها 
قرب  للذخرية  م�شتودعات  على 
�لقلمون  منطقة  يف  قلدون  بلدة 

بريف دم�شق. 
�شبكة  �أعلنت  ذل��ك يف ح��ني  ي��اأت��ي 
�لقتلى  �شام عن �شقوط عدد من 
مدفعي  ق�������ش���ف  يف  و�جل�����رح�����ى 
�أ�شاب  �لنظام  ق��و�ت  �شنته  عنيف 

مدينة يربود بريف دم�شق.

•• القاهرة-وكاالت:

�لتقى �لفريق �ول عبد �لفتاح �ل�شي�شي �م�س بع�س ممثلي 
�ل�شيا�شية  �لزم����ة  لبحث  �ل���ش��الم��ي��ة  �ل��دي��ن��ي��ة  �ل��ت��ي��ار�ت 
�مل�شتمرة يف �لبالد منذ �ز�حة �لرئي�س حممد مر�شي �لذي 
�ىل  ع��ودت��ه  على  �جلمعة  بيان  يف  �مل�شلمون  �لخ���و�ن  ��شر 
�ل�شلطة. وقال �ملتحدث با�شم �جلي�س �لعقيد �حمد علي �ن 
�ل�شالمية  �لدينية  �لتيار�ت  ممثلي  بع�س  �لتقى  �ل�شي�شي 
و�كد �ن �لفر�س متاحة حلل �لزمة �شلميا �شريطة �لتز�م 
كافة �لطر�ف بنبذ �لعنف وعدم تعطيل مر�فق �لدولة �و 

تخريب �ملن�شاآت �لعامة.
لقاء  ر�شميا  �لع�شكريون  فيها  يعلن  �لتي  �لوىل  �ملرة  وهي 
��شالميني. و�ن مل يكن �ي ممثل عن  �ل�شي�شي وق��ادة  بني 
�لخو�ن �مل�شلمني حا�شر� �شارك يف �ملباحثات دعاة �شلفيون 

نافذون.
عدم  طالبا  بر�س  لفر�ن�س  �مللف  من  قريب  م�شدر  و�شرح 
ك�شف ��شمه �ن مل يكن �ل�شالميون �لذين �لتقاهم �ل�شي�شي 
من �لخو�ن �مل�شلمني فهم ممن �يدو� �لتجمع �ملوؤيد ملر�شي 
�لخو�ن  ي�شغي  �ن  يف  لناأمل  و����ش��اف  �ل��ع��دوي��ة.  ر�ب��ع��ة  يف 

�مل�شلمون ملا �شيقولونه ليجاد حل لالزمة.
ووجهت �حلكومة �ملوؤقتة عدة حتذير�ت لاللف من �ن�شار 

حملية �ن حر��شا له �شاركو� يف �ل�شتباكات ور�شاد �لبيومي 
بال�شافة �ىل ثالثة متهمني  للجماعة  �لعام  �ملر�شد  نائب 

قالت �ل�شرطة �نهم ممن �شاركو� يف �ل�شتباكات.
و�ت��ه��م��ت �ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة �مل��ر���ش��د �ل��ع��ام جل��م��اع��ة �لخ���و�ن 
�ملتظاهرين  ق��ت��ل  ع��ل��ى  بالتحري�س  و�ل��ب��ي��وم��ي  و�ل�����ش��اط��ر 
وحتقق مع قياديني �خرين يف �جلماعة بنف�س �لتهمة بينهم 
حممد �شعد �لكتاتني رئي�س حزب �حلرية و�لعد�لة �لذر�ع 

�ل�شيا�شية للجماعة.
كما طلبت �لنيابة �لعامة �شرعة تنفيذ قر�ر ب�شبط و�ح�شار 
�أع�����ش��اء ق��ي��ادي��ني �خ��ري��ن يف �جل��م��اع��ة ع��ل��ى ذم���ة �لق�شية 
�أمام  �عت�شام للوف من موؤيدي مر�شي  بع�شهم يف  يظهر 
�أن  وي��ب��دو  �لقاهرة  �شرق  �شمال  يف  �لعدوية  ر�ب��ع��ة  م�شجد 
ح�شود �ملعت�شمني حتول دون و�شول �ل�شرطة �ليهم لتنفيذ 
قر�ر �ل�شبط و�لح�شار. و�شيحاكم بديع غيابيا بعد ف�شل 

�ل�شرطة يف �شبطه و�ح�شاره �ي�شا.
�لعامة يف حي م�شر  �لنيابة  �ن  �خر  وق��ال م�شدر ق�شائي 
�م�س  �أ���ش��درت  �لرئا�شة  ق�شر  فيه  ي��وج��د  �ل���ذي  �جل��دي��دة 
قر�ر� بحب�س حممد رفاعة �لطهطاوى رئي�س ديو�ن رئي�س 
 15 �شيخة  �أحمد  �أ�شعد حممد  ونائبه  �ل�شابق  �جلمهورية 
يوما على ذمة �لتحقيق يف ق�شية �حتجاز ن�شطني م�شابني 

يف �لق�شر خالل مظاهرة مناوئة ملر�شي يف دي�شمرب.

�مل�شتمر يف  �عت�شامهم  ودعتهم �ىل فك  �مل�شلمني  �لخ��و�ن 
�لقاهرة منذ �كر من �شهر وهددت بف�شه بالقوة.

على �شعيد �خر قالت م�شادر ق�شائية �ن حمكمة ��شتئناف 
�لقاهرة �أ�شدرت قر�ر� �م�س بتحديد جل�شة 25 �أغ�شط�س 
�لخو�ن  جلماعة  �ل��ع��ام  �ملر�شد  حماكمة  لبدء  �حل��ايل  �ب 
�مل�����ش��ل��م��ني حم��م��د ب��دي��ع و�خ���ري���ن �أم�����ام حم��ك��م��ة جنايات 

�لقاهرة بتهم تت�شل بقتل متظاهرين.
��شتباكات  يف  متظاهرين  ثمانية  مبقتل  �لق�شية  وتتعلق 
�ندلعت حول �ملركز �لعام جلماعة �لخو�ن يف ه�شبة �ملقطم 
�ىل  و��شتمرت  يونيو حزير�ن   30 م�شاء  �لعا�شمة  بجنوب 

�ل�شاعات �لوىل من �شباح �لول من يوليو متوز.
�لعام  �ملركز  على  �ملتظاهرين  ب�شيطرة  �ل�شتباكات  و�نتهت 
يطلقون  �شوهدو�  م�شلحني  ه��روب  بعد  �لخ���و�ن  جلماعة 
ت�شلمته  �ل��ذي  �ملبنى  يف  نو�فذ  من  �ملتظاهرين  على  �لنار 

�ل�شرطة و�لنيابة �لعامة لحقا.
ماليني  فيها  ���ش��ارك  مظاهر�ت  م��ع  �ل�شتباكات  وتو�كبت 
�لذي  مر�شي  حممد  �لرئي�س  بتنحي  للمطالبة  �مل�شريني 
ينتمي للجماعة و�لذي عزلته قيادة �جلي�س يف �لثالث من 

يوليو متوز.
ومن بني من �شيحاكمون يف �لق�شية خريت �ل�شاطر �لنائب 
�ل��ذي قالت �شحف  �لعام جلماعة �لخ��و�ن  �لول للمر�شد 

حميط النظام يق�سف مناطق عدة يف دم�سق وريفها  يف  اأم��ن��ي  ا���س��ت��ن��ف��ار 
ب�سنعاء الغربية  ال�سفارات 

•• �صنعاء-ا.ف.ب:

�ليمنية  �لم�����ن  ق�����و�ت  �ت���خ���ذت 
�م�����س �لح���د ت��د�ب��ري م�����ش��ددة يف 
حميط �شفار�ت �لوليات �ملتحدة 
�لتي  و�ملانيا  وفرن�شا  وبريطانيا 
قوع  خماطر  ب�شبب  �غالقها  مت 
�لقاعدة،  تنظيم  ينفذها  هجمات 
وذلك ب�شحبما �فاد مر��شل وكالة 
�لقو�ت  و�نت�شرت  بر�س.  فر�ن�س 
باملدرعات  م���دع���وم���ة  �خل���ا����ش���ة 
��شافة  �لرب�����ع  �ل�����ش��ف��ار�ت  �م����ام 
�لخرى  �لغربية  �ل�����ش��ف��ار�ت  �ىل 
�لتي مل تعلن ما �ذ� كانت �شتفتح 
نهاية  عطلة  بعد  �لح���د  �ب��و�ب��ه��ا 

�ل�شبوع.
وق��������ال �ح������د ع���ن���ا����ش���ر �ل����ق����و�ت 
�خل��ا���ش��ة ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س 
لكننا  تاأهب  حالة  يف  ��شال  نحن 

عززنا و�شع �ل�شتعد�د.
وذكر �شكان لوكالة فر�ن�س بر�س 
�لم���ن جت���ري عمليات  ق���و�ت  �ن 
ل�شيما  �ل�����ش��ي��ار�ت،  على  تفتي�س 
تلك �لتي ت�شلك �لطرقات �ملوؤدية 
�ىل �ل�شفار�ت �لغربية، وذلك بعد 
مطلع  منذ  �ل�شلطات  ن�شرت  �ن 
ن��ق��اط تفتي�س  �مل��ا���ش��ي  �ل���ش��ب��وع 
تابعة للجي�س ولقو�ت �لمن على 

�لطرقات �لرئي�شية يف �شنعاء.
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مقتل �صتة عراقيني بهجمات متفرقة 

�سبط معمل لتفخيخ ال�سيارات قرب بغداد 
•• بغداد-ا.ف.ب:

قتل �شتة ��شخا�س �حدهم قا�س و��شيب 14 بينهم ثالث ن�شاء بجروح 
يف هجمات متفرقة ��شتهدفت �لحد مناطق خمتلفة يف �لعر�ق، ح�شبما 

�فادت م�شادر �منية وطبية وكالة فر�ن�س بر�س.
ففي بغد�د، قال �شابط برتبة عقيد يف وز�رة �لد�خلية �ن �شخ�شا قتل 
و��شيب خم�شة �خرون بجروح بانفجار عبوة نا�شفة يف حي �ور، يف �شمال 
باملنطقة  �ملحيطة  تلك  خ�شو�شا  ب��غ��د�د  ���ش��و�رع  وت�شهد  ب��غ��د�د.  �شرق 
�خل�شر�ء، حيث مقر �حلكومة وبعثات �جنبية، �جر�ء�ت �منية م�شددة 

وفقا ملر��شلي فر�ن�س بر�س.
وق���د �ع��ل��ن��ت ق��ي��ادة ع��م��ل��ي��ات ب��غ��د�د �م�����س ع��ن ���ش��ب��ط م��ع��م��ل لتفخيخ 
�ل�شيار�ت، وثماين �شيار�ت و13 در�جة معدة للتفخيخ، ومو�د كيميائية 

يف �حد �طر�ف �لعا�شمة.
ويف تكريت )160 كلم �شمال بغد�د( قال �شابط برتبة مقدم يف �ل�شرطة 
�ن �نفجار �شيارة مفخخة مركونة �مام منزل �لقا�شي �شاجر �لعز�وي 

رئي�س حمكمة �جلنح �دى �ىل مقتله و��شابة زوجته بجروح بليغة.
ووقع �لنفجار عند منزل �لقا�شي يف و�شط تكريت، وفقا للم�شدر ذ�ته. 
كلم  �ملو�شل )350  �شرطة  م��ن  �جل��ب��وري  �هلل  �ول عبد  �مل���الزم  وق��ال 
�ربعة من رفاقهم بجروح  �شمال بغد�د( �ن ثالثة جنود قتلو� و��شيب 
جر�ء �نفجار عبوة ��شتهدف دوريتهم يف منطقة عني جح�س )60 كلم 

جنوب �ملو�شل(.
ويف هجوم �خر، �غتال م�شلحون جمهولون رجال و��شابو� �بنه بجروح 
بعدما فتحو� �لنار عليه د�خل منزله يف ناحية �لريا�س، �لو�قعة غرب 

مدينة كركوك )240 كلم �شمال بغد�د(.

�لرئي�س �مل�شري �ملوؤقت خالل ��شتقباله عبد �هلل بن ز�يد  )و�م(حممد بن ر��شد خالل لقائه  ممثلي فرق �لتميز �حلكومي   )و�م(

عديل من�صور والربادعي وال�صي�صي ي�صتقبلون وزير اخلارجية

عبد اهلل بن زايد ي�ؤكد وق�ف الإمارات
اإىل جانب ال�سعب امل�سري لتحقيق طم�حاته

�ل��ذي��ن ب��ذل��و� ج��ه��ود� مم��ي��زة وخم��ل�����ش��ة يف عملهم 
ما  و�ملحلي  �لحت���ادي  �مل�شتويني  على  و�ح��د  كفريق 
�أ�شهم ب�شكل �أ�شا�شي بو�شول دولتنا �إىل �ملركز �لأول 
�أننا جميعا يف  �شموه  .. موؤكد�  �ل�شعد  على خمتلف 
دولة �لإمار�ت �جتاهنا و�حد وروؤيتنا و�حدة وهدفنا 
و�حد فالكل يعمل من �أجل م�شلحة �لوطن و�إعالء 

�شاأنه.              
                                                      )�لتفا�شيل �س3(

•• القاهرة -وام:

رئي�س  من�شور  ع��ديل  �مل�شت�شار  فخامة  ��شتقبل 
�م�س  �لقاهرة  �ملوؤقت يف  �لعربية  جمهورية م�شر 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان وزير 

�خلارجية. 
كما ��شتقبل �لدكتور حممد �لرب�دعي نائب رئي�س 
يف  �ل��دول��ي��ة  للعالقات  �لعربية  م�شر  جمهورية 

�آل  ب��ن ز�ي���د  �ل��ق��اه��رة �م�����س �شمو �ل�شيخ ع��ب��د�هلل 
نهيان وزير �خلارجية.

�ل�شي�شي  �ل��ف��ت��اح  ع��ب��د  �أول  �ل��ف��ري��ق  ��شتقبل  ك��م��ا 
�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �لقائد �لعام 
و�لإن���ت���اج �حلربي  �ل��دف��اع  وزي���ر  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�مل�شري مبقر وز�رة �لدفاع �م�س �شمو �ل�شيخ عبد 

�هلل بن ز�يد �ل نهيان وزير �خلارجية.
)�لتفا�شيل �س2(

 90 عن  ت�سفر  الفي�سانات 
واأفغان�ستان  باك�ستان  يف  قتيل 

•• كرات�صي-ا.ف.ب:

����ش��ف��رت ف��ي�����ش��ان��ات ت��ر�ف��ق��ت مع 
قتيال   90 ع��ن  �ملو�شمية  �ل��ري��اح 
على �لقل يف نهاية هذ� �ل�شبوع 
يف باك�شتان و�فغان�شتان �ملجاورة، 
�ل�شلطات  �لح�������د  ذك�������رت  ك���م���ا 
�عربت عن تخوفها  �لتي  �ملحلية 
من هطول �مطار غزيرة جديدة 
ف��ق��د غمرت  �مل��ق��ب��ل��ة.  �لي������ام  يف 
في�شانات مفاجئة �شو�رع وغطت 
)جنوب(  ك��ر�ت�����ش��ي  يف  ����ش���ي���ار�ت 
�مل�����ش��ه��ورة مب��رف��اأه��ا و�ل��ت��ي يبلغ 
ن�شمة،  مليون   18 �شكانها  ع��دد 
�لبالد  �شمال  يف  م�شاكن  ودم��رت 
ق����رب �حل������دود �لف���غ���ان���ي���ة، كما 
�ل��ب��اك�����ش��ت��اين لد�رة  �مل���رك���ز  ذك���ر 

�لكو�رث.
ويف نهاية �ل�شبوع، لقي ع�شرون 
�ملناطق  يف  م�����ش��رع��ه��م  ���ش��خ�����ش��ا 
من  ب�����ش��يء  تتمتع  �ل��ت��ي  �لقبلية 
�حل���ك���م �ل����ذ�ت����ي و�ق���ل���ي���م خيرب 
�ل�شمال  يف  �مل���ج���اور  ب��اخ��ت��ون��خ��و� 

�لغربي، 
�لناجمة  �ل��ف��ي�����ش��ان��ات  و����ش��ف��رت 
�ل��غ��زي��رة يف �ليام  ع��ن �لم��ط��ار 
�لخرية عن 44 قتيال يف �قاليم 
رئي�س  ذكر  كما  �فغان�شتان،  �شرق 
�لجهزة  يف  �ل���ط���و�رىء  عمليات 

ا�سرائيل تفرج عن 26 اأ�سريا 
اأيام  ع�سرة  خلل  فل�سطينيا 

•• غزة -وام:

قالت �لإذ�ع��ة �لعربية �لر�شمية 
�لدفعة  �أ���ش��رى  ع��ن  �لإف����ر�ج  �إن 
�لتفاو�س  �ت��ف��اق  �شمن  �لأوىل 
�لفل�شطينية  �ل�������ش���ل���ط���ة  م�����ع 
 26 ����ش���ر�ح  �إط�����الق  �شيت�شمن 
�أ�شري� خالل 10 �أيام من �لآن. 
لها  م�شادر  عن  �لإذ�ع���ة  ونقلت 
�أن �لإف��ر�ج عن �لأ�شرى يتطلب 
م�������ش���ادق���ة �ل���ل���ج���ن���ة �ل�����وز�ري�����ة 
جهة  م��ن   . �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  يف  �ملعنية 
�لإحتالل  �شلطات  �أخ��رى قررت 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي �م�����س ف��ت��ح معرب 
ك����رم �أب�����و ����ش���امل �ل���ت���ج���اري مع 
قطاع غزة لإدخال 260 �شاحنة 
و�مل�شاعد�ت  بالب�شائع  حمملة 
�لإن�������ش���ان���ي���ة. يف ه�����ذه �لث���ن���اء 
�لعربي  ه��اآرت�����س  ك�����ش��ف م��وق��ع 
�أن �حلكومة  ع��ن  �م�����س  �ل��ن��ق��اب 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ���ش��ت�����ش��ادق خالل 
زيادة  على  �لأ�شبوعية  جل�شتها 
حت�شل  �ل��ت��ي  �مل�شتوطنات  ع��دد 
على م�شاعد�ت وهبات حكومية.
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الرئي�س امل�صري ي�صتقبل وزير اخلارجية

عبد اهلل بن زايد ي�ؤكد وق�ف المارات اإىل جانب ال�سعب امل�سري لتحقيق طم�حاته
•• القاهرة -وام:

�لعربية  م�شر  جمهورية  رئي�س  من�شور  ع��ديل  �مل�شت�شار  فخامة  ��شتقبل 
وزير  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �م�����س  �ل��ق��اه��رة  �مل��وؤق��ت يف 
حتيات  �مل�شري  �لرئي�س  لفخامة  �خلارجية  وزي��ر  �شمو  ونقل  �خلارجية. 

ز�يد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  و�أك��د  و�لتقدم.  بال�شتقر�ر  �ل�شقيقة  مل�شر 
حر�س دولة �لإمار�ت على �لوقوف �إىل جانب �إر�دة �ل�شعب �مل�شري لتحقيق 
طموحاته و�آماله يف �لو�شول لالأمن و�ل�شتقر�ر و�لتقدم. من جانبه وجه 
و�شعبا  قيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  �إىل  �ل�شكر  �مل�شري  �لرئي�س 
ملو�قفها �لد�عمة مل�شر.. م�شيد� بجهودها يف دعم �شرعية مطالب �ل�شعب 

�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �شاحب 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل .. و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة وتاأكيد 
ومتنياتهم  �ل�شقيقني  �لبلدين  بني  �لخوية  �لعالقات  عمق  على  �شموهم 

�مل�شري وتقدميها �مل�شاعدة على �ل�شعد كافة. وتناول �للقاء �لذي ح�شره 
معاىل �لدكتور �أنور حممد قرقا�س وزير �لدولة لل�شئون �خلارجية ومعايل 
نبيل فهمي وزير �خلارجية �مل�شري و�لدكتور م�شطفي حجازي �مل�شت�شار 
�لظاهري  نخرية  بن  حممد  ومعاىل  �جلمهورية  لرئي�س  �لأ�شرت�تيجي 

�شفري �لدولة بالقاهرة �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين. 

حاكم ام القي�ين يزور جمل�سا رم�سانيا بفلج املعل
•• ام القيوين-وام:

ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لعلى حاكم �م �لقيوين ير�فقة �شمو 
�ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �م �لقيوين �لليلة قبل �ملا�شية جمل�س �بناء �ملرحوم 
�ل�شيخ �حمد  �لقيوين. ور�فق �شموهما  �م  بامارة  �ملعال  �لغفلي مبنطقة فلج  بال�شاوي  �شامل  خلفان 
بن �شعود بن ر��شد �ملعال نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذى لمارة �م �لقيوين و�ل�شيخ ماجد بن �شعود 
بن ر��شد �ملعال وعدد من �ل�شيوخ و�مل�شوؤولني. وتبادل �شاحب �ل�شمو حاكم �م �لقيوين مع �ملو�طنني 
رو�د �ملجل�س �لتهاين و�لتربيكات مبنا�شبة �شهر رم�شان �ملبارك �شهر �خلري و�لرحمة و�ملغفرة. وتاأتي 
هذه �لزيارة فى �طار حر�س �شموه �لد�ئم على �للتقاء باملو�طنني و�لتو��شل معهم وتقا�شم �لر�ء 

و�ملو��شيع يف جمال�س �لهايل �لرم�شانية. 

من�س�ر بن زايد يح�سر ماأدبة 
اإفطار ل�سعيد عبد اجلليل الفهيم 

•• ابوظبي -وام: 

ح�شر �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �شوؤون �لرئا�شة م�شاء �م�س ماأدبة �لإفطار �لتي �أقامها تكرميا ل�شموه 
�ل�شيخ  �شمو  وتبادل  �بوظبي.  يف  مبنزله  وذلك  �لفهيم  عبد�جلليل  �شعيد 
�شهر  و�لتهاين مبنا�شبة  �لودية  �لأح��ادي��ث  �حل�شور  مع  ز�ي��د  بن  من�شور 
رم�شان �ملبارك .. م�شتذكرين ف�شائل �ل�شهر �لف�شيل.. د�عني �ملوىل عز 
وجل �أن يعيد هذه �ملنا�شبة �لكرمية على دولة �لإمار�ت قيادة و�شعبا مبزيد 
من �خلري و�لتقدم و�لرخاء. ح�شر ماأدبة �لفطار معايل عبيد بن حميد 

�لطاير وزير �لدولة لل�شوؤون �ملالية وعدد من �مل�شوؤولني. 

نائب الرئي�ص امل�سري ي�ستقبل عبداهلل بن زايد

الفريق ال�سي�سي ي�ستقبل عبداهلل بن زايد

•• القاهرة -وام:

��شتقبل �لدكتور حممد �لرب�دعي نائب رئي�س جمهورية 
م�شر �لعربية للعالقات �لدولية يف �لقاهرة �م�س �شمو 
�خلارجية.  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ 
و�طلع �لدكتور �لرب�دعي �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
و�ل�شيا�شات  م�شر  يف  �لو�شاع  تطور�ت  على  نهيان  �آل 

�ملوؤقتة. من جانبه  تتخذها �حلكومة  �لتي  و�خلطو�ت 
موقف  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �أك���د 
�شاأنه  ما من  كل  �مل�شري يف  لل�شعب  �ل��د�ع��م  �لإم���ار�ت 
حتقيق تطلعاته يف �ل�شتقر�ر و�لتقدم. و��شار �شموه �ىل 
للحكومة  �لدعم  �لإم���ار�ت حتر�س على تقدمي كل  �أن 
�مل�شرية يف مو�جهة �لتحديات �لر�هنة لكل ما فيه خري 

م�شر و�شعبها �ل�شقيق.

•• القاهرة-وام:

�لفتاح  عبد  �أول  �لفريق  ��شتقبل 
لرئي�س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  �ل�شي�شي 
�لعام  �ل���ق���ائ���د  �ل���������وزر�ء  جم��ل�����س 
�لدفاع  وزي�����ر  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���و�ت 
و�لإن���ت���اج �حل��رب��ي �مل�����ش��ري مبقر 
�ل�شيخ  �شمو  �م�����س  �ل��دف��اع  وز�رة 
وزير  نهيان  �ل  ز�ي��د  ب��ن  �هلل  عبد 
�لجتماع  وت����ن����اول  �خل����ارج����ي����ة. 
�لبلدين  ب��ني  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات 
وك��ي��ف��ي��ة �ل��ع��م��ل ع��ل��ى م���زي���د من 
ت��ع��م��ي��ق��ه��ا وت��ع��زي��زه��ا مب���ا يحقق 
م�شالح �لبلدين وتطلعات �ل�شعبني 
�ل�شقيقني. و�أطلع �لفريق �ل�شي�شي 
�شمو �ل�شيخ عبد �هلل بن ز�يد على 
جمهورية  يف  �لو����ش���اع  ت���ط���ور�ت 
م�����ش��ر �ل��ع��رب��ي��ة وق�����دم ���ش��رح��ا ملا 

ي��ح��دث م���ن ت����ط����ور�ت.. و�أك�����د �أن 
�لفر�س متاحة حلل �لأزمة �شلميا 
�لأط����ر�ف  جميع  �إل���ت���ز�م  �شريطة 
مر�فق  تعطيل  وع��دم  �لعنف  بنبذ 
�لعامة  �ملن�شاأت  تخريب  �أو  �لدولة 
�ملو�طنني  على م�شالح  �لتاأثري  �أو 
ودون �لرجوع �إىل �لور�ء و�لإلتز�م 
�أرت�شاها  �لتى  �مل�شتقبل  بخارطة 
�لفريق  وق����ال  �مل�����ش��ري.  �ل�����ش��ع��ب 
�أن  �ل�����ش��ي�����ش��ي  �ل���ف���ت���اح  ع���ب���د  �أول 
رئي�س �جلمهورية ورئي�س جمل�س 
�لوزر�ء هم �ل�شالعون مبهام �إد�رة 
�شوؤون �لدولة و�أن �لقو�ت �مل�شلحة 
من  �ملبذولة  �جلهود  جميع  تقدر 
قبل جميع �لأطر�ف و�لتي تهدف 
بالطرق  �لإع��ت�����ش��ام��ات  ف�����س  �إىل 
�ل�����ش��ل��م��ي��ة. م���ن ج��ان��ب��ه �أك����د �شمو 
�ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن ز�ي����د وقوف 

�ل��د�ئ��م ح��ك��وم��ة و�شعبا  �لم�����ار�ت 
هذه  يف  وخا�شة  م�شر  جانب  �إىل 
ثقة  وكلها  بها  مت��ر  �ل��ت��ي  �ملرحلة 

بقدرة �ل�شعب �مل�شري على جتاوز 
�لدقيقة حتى يحقق  �ملرحلة  هذه 
ما ي�شبو �ليه من ��شتقر�ر وتقدم. 

�أنور  �لدكتور  معايل  �للقاء  ح�شر 
�لدولة  وزي���ر  ق��رق��ا���س  ب��ن حممد 

لل�شوؤون �خلارجية. 
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تراأ�س اجتماع جمل�س اإدارة هيئة الهالل الأحمر اجلديد

حمدان بن زايد ي�ؤكد حر�ص الإمارات بقيادة خليفة على دعم املبادرات الإن�سانية

حمدان بن زايد ي�ستقبل مديري فروع ومكاتب الهلل الأحمر بالدولة

•• ابوظبي-وام:

�ك���د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن ز�يد 
�ملنطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل 
�لغربية رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر 
�ن �ملغفور له باذن �هلل �لو�لد �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �ل نهيان طيب �هلل 
و�لعمل  للعطاء  رم��ز خالد  ث��ر�ه هو 
�لإن�����ش��اين يف �لم����ار�ت و�ل��ع��امل مبا 
�أع��م��ال خ��رية �شاهمت يف  قدمه م��ن 
�شعوب  م��ن  �ل��ك��ث��ري  م��ع��ان��اة  تخفيف 
�لتي  و�ل�����ش��دي��ق��ة  �ل�شقيقة  �ل��ع��امل 
لتز�ل ت�شتذكر �أياديه �لبي�شاء �لتي 
مل متيز بني �لب�شر على �أ�شا�س عرقي 
و�شلت  ب���ل  �أق��ل��ي��م��ي  �أو  م��ذه��ب��ي  �أو 
�شموه  وق���ال  ك���ان.  حيثما  لالن�شان 
�إنه لز�لت ليومنا هذ� �شروح �خلري 
ز�يد  �ل�شيخ  غر�شها  �ل��ت��ي  و�ل��ع��ط��اء 
�شاهدة  �لعامل  دول  تقف يف خمتلف 
�لن�شانية.  م���و�ق���ف���ه  ع��ظ��م��ة  ع��ل��ى 
بق�شر  ت��روؤ���ش��ه  �شموه خ��الل  و�أ���ش��اد 
هيئة  �إد�رة  جمل�س  �جتماع  �لنخيل 
بالدور  �جل���دي���د  �لأح����م����ر  �ل���ه���الل 
�لكبري ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 

�خلارجية  وزي���ر  نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن 
وتعاون  �خلارجية  وز�رة  جهود  على 
�شفار�ت �لدولة يف �خلارج و�ل�شفر�ء 
�لهالل  م�شاريع  تنفيذ  متابعة  على 
�شموه  ق��دم  كما  �لإن�شانية.  �لح��م��ر 
دورها  على  �مل�شلحة  لقو�تنا  �ل�شكر 
وتنفيذ  دع�����م  يف  و�حل����ي����وي  �ل����ه����ام 
�لغاثية  �لح��م��ر  �ل��ه��الل  �أن�����ش��ط��ة 
�ل�شيخ  . وكان �شمو  حمليا وخارجيا 
�ل نهيان قد رحب  ز�ي��د  حمد�ن بن 
و�أع�شاء  برئي�س  �لجتماع  بد�ية  يف 
�لحمر  �ل��ه��الل  هيئة  �إد�رة  جمل�س 
�جلديد وقدم �ل�شكر لأع�شاء جمل�س 
�ل�شابقني على ما بذلوه من  �لإد�رة 
�لهيئة  جهد وعطاء يف تطوير عمل 
و�خلريي  �لن�شاين  بالعمل  و�لدفع 
�شموه  و�أك���د  �ف�����ش��ل.  م�شتويات  �ىل 
�أهمية �لعمل �لن�شاين د�خل �لدولة 
لكل  �ملعي�شية  �ل��ظ��روف  حت�شني  يف 
�لدولة  ه��ذه  �ر����س  على  يعي�س  م��ن 
ومقيمني.   م��و�ط��ن��ني  م��ن  �ل��ع��زي��زة 
ز�يد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  و�أك���د 
�آل نهيان على �أهمية ترقية �لرب�مج 
وتطوير �لأفكار �خلالقة �لتي تعمل 

�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �ل  ز�ي����د  ب���ن 
�ملوؤ�ش�س  حفظه �هلل لل�شري على نهج 
و�����ش���ت���م���ر�ر �مل�������ش���رية �لن�����ش��ان��ي��ة يف 
�لدولة ودع��وة �شموه لإط��الق حملة  
�لهالل  وت��ك��ل��ي��ف  ق��ل��وب��ن��ا  م�����ش��ر يف 
����ش���م���وه حر�س  و�ك������د  ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا. 
�لإمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�لدولة على دعم �ملبادر�ت �لإن�شانية 
�ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  ت���ع���زز  �ل���ت���ي 
قطاعات  بني  �لإن�شانية  و�ل�شر�كات 
كما  �لإن�شانية.  ومنظماته  �ملجتمع 
�ل�شمو  �شاحب  ب��دع��وة  �شموه  �أ���ش��اد 
مكتوم  �ل  ر����ش��د  ي��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل لإطالق 
وتكليف  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون  ك�����ش��وة  حملة 
ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا.. م��ث��م��ن��ا �شموه  �ل���ه���الل 
�أول �شمو �ل�شيخ  كذلك دعم �لفريق 
نهيان ويل عهد  �ل  ز�ي��د  بن  حممد 
�بوظبي نائب �لقائد �لعلي للقو�ت 
�ل���ه���الل �لحمر  مل�����ش��اري��ع  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�لن�شاين  �ل��ع��م��ل  ج���و�ن���ب  ول��ك��اف��ة 
د�خ������ل �ل�����دول�����ة وخ����ارج����ه����ا. وق����دم 
عبد�هلل  �ل�شيخ  ل�شمو  �ل�شكر  �شموه 

على ح�شد دعم �خلريين و�ملح�شنني 
�أن�شطة  و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات ل�شالح 
�لهيئة �ملحلية ون�شج �شر�كات هادفة 
�لهيئة  وبناءة معها لتعزيز توجهات 
ع��ل��ى �ل�����ش��اح��ة �مل��ح��ل��ي��ة. ودع���ا �شموه 
�لد�عمني و�ملانحني مب�شاندة جهود 
�لإن�شاين  بالعمل  ل��الرت��ق��اء  �لهيئة 
و�لإغاثي . و�أ�شاف �شموه  لبد من 
�لدولة  �خل����رية يف  �جل��ه��ود  ت��ك��ات��ف 
�أج����ل م�شتقبل  م���ن  ���ش��وي��ا  و�ل��ع��م��ل 
�أف�شل للعمل �لإن�شاين وحياة كرمية 
لل�شر�ئح و�لفئات �لتي ترعاها �لهيئة 
د�خل �لدولة وخارجها . و�شدد �شموه 
ع��ل��ى ����ش���رورة حت��ق��ي��ق ن��ق��ل��ة نوعية 
�لرب�مج  م�شتوى  يف  ك��ب��رية  وط��ف��رة 
�لتنموية  و�مل�������ش���اري���ع  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
من  �لعديد  يف  �لهيئة  تنفذها  �لتي 
�لدول و�ملناطق و�لنتقال بالأن�شطة 
م�شاعد�ت  جم����رد  م���ن  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�آن��ي��ة �إىل ب��ر�م��ج د�ئ��م��ة ت��ع��زز قدرة 
مو�جهة  ع��ل��ى  �مل�شتهدفة  �ل�����ش��ر�ئ��ح 
ظروفها �ل�شعبة . و�أكد �شمو �ل�شيخ 
�أن  على  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن 
ه��ي��ئ��ة �ل���ه���الل �لأح����م����ر ل���ن تدخر 

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د 
�ملنطقة  �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
�لغربية رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر 
جديدة  مرحلة  ت�شتقبل  �لهيئة  �أن 
�لإن�شاين  و�ل���ع���ط���اء  �ل����ب����ذل  م����ن 
وت�شت�شرف عهد� مليئا بالتحديات 
�إعالء  ت�شتوجب  �ل��ت��ي  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�لآليات  وتفعيل  �لإن�شانية  �لقيم 
و�ل�شرت�تيجيات  �خلطط  وو���ش��ع 
مل���و�ج���ه���ت���ه���ا. وق������ال ����ش���م���وه خالل 
مديري  �لنخيل  بق�شر  ��شتقباله 
فروع ومكاتب هيئة �لهالل �لحمر 

جو من �لإخاء و�ملودة. و�شدد �شموه 
�أو�شع  �نت�شار  حتقيق  �همية  على 
خلدمات �لهيئة ومكت�شبات �إ�شافية 
لل�شر�ئح �لتي ترعاها د�خل �لدولة 
م�شتوى  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  و�إح�����د�ث 
�خل������دم������ات �مل����وج����ه����ة لأ����ش���ح���اب 
�حلاجات و�لأ�شر �ملتعففة.  و�أو�شح 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
�لتي  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل���رب�م���ج  �أن  ن��ه��ي��ان 
لإجنازها  وت�شعى  �لهيئة  تن�شدها 
مع  �أق��وى  �شر�كات  ن�شج  ت�شتوجب 
�مل�شاريع  لتبني  و�ملوؤ�ش�شات  �لأف��ر�د 
�لر�ئدة �لتي توفر خدمات ��شا�شيه 
لل�شر�ئح �مل�شتهدفة د�خل �لدولة يف 

�لدكتور  �شعادة  بح�شور  ب��ال��دول��ة 
رئي�س  �مل����زروع����ي  م�����ش��ل��م  ح���م���د�ن 
من  وع�����دد  �ل��ه��ي��ئ��ة  �د�رة  جم��ل�����س 
�لهالل  �إن  �لإد�رة  جمل�س  �أع�شاء 
�لحمر قامت بالعديد من �ملبادر�ت 
و�لعمل  �جل���م���اع���ة  روح  ل��ت��ع��زي��ز 
بع�شا  بع�شه  ي�����ش��د  و�ح����د  ك��ف��ري��ق 
و�إتاحة  �ل���ق���در�ت  ب��ن��اء  ج��ان��ب  �إىل 
للجميع  و�لتاأهيل  �لتدريب  فر�س 
يف  �جلميع  و�إ���ش��ر�ك  ��شتثناء  دون 
و�إجناز  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  �مل�شوؤولية 
�ل����ت����ط����ور�ت �ل��ه��ي��ك��ل��ي��ة و�لأمت����ت����ة 
و�مل�شارحة  �ل�شفافية  روح  وتبني 
�إبد�ء �لر�أي و�مل�شورة يف  من خالل 

و�أ�شار  �حليوية.  �ملجالت  من  عدد 
بكل  ت��ع��م��ل  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  �إىل  ���ش��م��وه 
�مل�شتجد�ت  ملو�كبة  وم�شوؤولية  جد 
�ملحلية  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
ت�شاند  �ل��ت��ي  �ل���رب�م���ج  وت��خ��ط��ي��ط 
ع��ل��ى مو�جهة  �ل�����ش��ع��ي��ف��ة  �ل��ف��ئ��ات 
ونا�شد   .. �لق��ت�����ش��ادي��ة  ظ��روف��ه��ا 
م����دي����ري �ل����ف����روع و�مل���ك���ات���ب بذل 
�ملزيد من �جلهود لرتقية �لرب�مج 
وت��ك��ث��ي��ف حت����رك����ات �ل��ه��ي��ئ��ة على 
�ل�شاحة �ملحلية ملقابلة �لحتياجات 
د�خل  �لإن�����ش��اين  للعمل  �مل��ت��ز�ي��دة 
بو�شع  ����ش���م���وه  ووج�������ه  �ل������دول������ة. 
�لتي  و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  �خل��ط��ط 

مبتطلبات  وتفي  �لهيئة  دور  تعزز 
�مل�����ش��ت��ف��ي��دة م��ن خدمات  �ل�����ش��ر�ئ��ح 
�لهيئة يف جميع مناطق �لدولة يف 
و�مل�شاندة  �لدعم  جم��الت  خمتلف 
على  م��ق��ب��ل��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إن  وق�����ال   ..
مرحلة جديدة من �لبذل و�لعطاء 

للت�شدي  �جل��ه��ود  ت�شافر  تتطلب 
تو�جه  �لتي  �لإن�شانية  للتحديات 
�ل��ع��ام��ل��ة يف ه���ذ� �ملجال  �مل��ن��ظ��م��ات 
�حليوي. من جانبهم وجه مديرو 
فروع ومكاتب �لهيئة �ل�شكر ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 

لن�شطة  ودع����م����ه  م��ت��اب��ع��ت��ه  ع���ل���ى 
وب����ر�م����ج ه��ي��ئ��ة �ل����ه����الل �لأح���م���ر 
�لهيئات  م�������ش���اف  يف  ج��ع��ل��ه��ا  م����ا 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل���دول���ي���ة �ل��ت��ي تقدم 
يف  و�خلريية  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت 

�أوقات �ملحن و�لأزمات.

تطلعاتها  حت��ق��ي��ق  ���ش��ب��ي��ل  يف  و���ش��ع��ا 
و�لتو�شع  �لن��ت�����ش��ار  ع��رب  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�مل�شتهدفني  تخدم  �لتي  �لرب�مج  يف 
وت��ل��ب��ي �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م وت��ع��م��ل على 
حت�������ش���ني �أو�����ش����اع����ه����م و�أع���������رب عن 
ت��ق��دي��ره ل���ل���دور �ل����ذي ي�����ش��ط��ل��ع به 
تعزيز  يف  و�مل���ح�������ش���ن���ون  �خل��������ريون 
م�شرية �لهيئة و�إع��ط��اء �لول��وي��ة يف 
و�ملتربعني  �ملح�شنني  �م��و�ل  توجيه 
و�مل��ان��ح��ني ل��ل�����ش��اأن �مل��ح��ل��ي وم���ن ثم 
�ل�شاأن �خلارجي . وقال �شموه �إن ما 
�لهيئة من ريادة ومتيز  �إليه  و�شلت 
يف جمالت �لعطاء �لإن�شاين �لرحبة 
ل��ن��ا ج��م��ي��ع��ا لتحقيق  ���ش��ت��ظ��ل د�ف���ع���ا 
على  �لإن�شانية  �ملكت�شبات  من  �ملزيد 
�ل�����ش��اح��ت��ني �مل��ح��ل��ي��ة و�خل���ارج���ي���ة . 

يف  ع�شوتني  ب��دخ��ول  �شموه  ورح���ب 
�لحمر  �ل��ه��الل  هيئة  �إد�رة  جمل�س 
�مل������ر�أة يف دول����ة �لإم������ار�ت  �أن  وق����ال 
ت�����ش��ارك �ل��رج��ل ج��ن��ب��ا �إىل ج��ن��ب يف 
ك���ل م���و�ق���ع �ل��ع��م��ل وح��ق��ق��ت مزيد� 
�ملتميزة يف  و�لإجن���از�ت  �ملكا�شب  من 
�إطار بر�مج �لتمكني �ل�شيا�شي �لذي 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �أطلقه �شاحب 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
و�أ���ش��ب��ح��ت ت��ت��ب��و�أ �أع��ل��ى �مل��ن��ا���ش��ب يف 
يف  �أ�شا�شيا  و�شريكا  �مل��ج��الت  جميع 
و�لتطوير  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية  ق���ي���ادة 
و�ل��ت��ح��دي��ث. ك��م��ا ن���وه ���ش��م��وه بدور 
�لذين  �ل���ه���الل �لح���م���ر  م��ت��ط��وع��ي 
�لو�شول  يف  �لعليا  �ل��ي��د  لهم  ك��ان��ت 
ي�شتحقونها  مل��ن  �لهيئة  مب�شاعد�ت 

مدركني بح�شهم �لإن�شاين �أن �لتطوع 
�أ�شا�شية تبنى عليها  م�شوؤولية ولبنة 
�لجتماع  ح�شر  �ملجتمعية.  �لتنمية 
م�شلم  ح����م����د�ن  �ل����دك����ت����ور  ����ش���ع���ادة 
�ملزروعي رئي�س جمل�س �د�رة �لهيئة 
و�لع���������ش����اء ����ش���ع���ادة م�����رمي حممد 
ع���ب���د�هلل �ل��رم��ي��ث��ي و���ش��ع��ادة حممد 
عبد  خدمي  و�شعادة  �ل�شويدي  �شيف 
حممد  �شعيد  و���ش��ع��ادة  �ل��درع��ي  �هلل 
و�شعادة  �ملن�شوري  ر�شا�س  بن  على 
�لعميد على م�شلح �لأحبابي و�شعادة 
و�شعادة  �لقبي�شي  �شليويح  حم��م��د 
ع��ل��ى غ���امن �ل��رم��ي��ث��ي و���ش��ع��ادة رمي 
�لدكتور  و���ش��ع��ادة  �ل�����ش��م��ري  ي��و���ش��ف 
�لعام  حممد عتيق �لفالحي �لمني 

لهيئة �لهالل �لحمر.

الف الفقراء ي�ستفيدون من وجبات الطعام التي تعدها تكية خا�سكي �سلطان يف القد�ص بتم�يل من الهلل الحمر
•• القد�س املحتلة-وام:

تعد تكية خا�شكي �شلطان يف �لقد�س �ل�شريف �حدى �ملعامل �لتاريخية 
جمموعة  �شمن  وه��ي  �لح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  بها  تهتم  �لتي  �ملقد�شية 
برناجمها  �شمن  �لهيئة  ت�شعها  �لتي  �لهامة  �لفل�شطينية  �ملر�كز  من 
�لن�شاين يف �لر��شي �لفل�شطينية. ومتول هيئة �لهالل �لحمر م�شروع 
و�مل�شاكني  للفقر�ء  �لطعام  وج��ب��ات  تعد  حيث  �لتاريخية  �لتكية  ه��ذه 
�لقد�س وغريهم ممن يق�شدون  �هايل  �ل�شبيل من  و�ليتامي وعابري 
�مل�شجد �لق�شى �ملبارك على مد�ر �لعام ليتناول كل منهم ن�شيبه من 
�لطعام �لذي تعده �لتكية منذ نحو 500 عام. وخالل �ل�شنو�ت �لخرية 
تكفلت هيئة �لهالل �لحمر بنفقات �عد�د �لطعام لفقر�ء �لقد�س خا�شة 

من �مل�شلني يف �مل�شجد �لق�شى و�هايل �لبلدة �لقدمية �لذين يعانون 
�لوق��اف �ل�شالمية  �ل�شيخ عز�م �خلطيب مدير  �شيق �حل��ال. ويقول 
�لوقاف  لد�ئرة  مبا�شرة  �لتابعة  �شلطان  خا�شكي  تكية  �ن  �لقد�س  يف 
�لو�فدين  على  وتوزيعها  يوميا  رم�شانية  �فطار  وجبات  بتقدمي  تقوم 
�ليها من �لعائالت ونقل بع�س هذه �لوجبات �ىل بيوتهم خا�شة �لبيوت 
500 وجبة طعام يوميا  300 �ىل  �لتكية تعد من  �لفقرية. وذكر �ن 
وملدة خم�شة �يام يف �ل�شبوع وعلى مد�ر �لعام لتوزيعها على �ملحتاجني 
من �بناء �لبلدة �لقدمية يف �لقد�س �لذين يعانون �شعوبات �حلياة وعلى 
�لوجبات خالل  ت��زد�د  لل�شالة يف حني  �لق�شى  �مل�شجد  �ىل  �لقادمني 
�شهر رم�شان �ملبارك حيث تت�شاعف وت�شل �ىل نحو �ألف وجبة يوميا. 
و�عرب عن �شكره وتقديره للمح�شنني �لذين ي�شاهمون م�شاهمة فعالة 

يف تقدمي �لعون للتكية وخ�س بالذكر هيئة �لهالل �لحمر حيث تتكفل 
وتقديره  �شكره  ع��ن  �خلطيب  ع��رب  كما  �ل��ع��ام.  ط���و�ل  �لتكية  بنفقات 
للربنامج �لمار�تي �ل�شنوي وقال  �ننا تعودنا يف �لقد�س و�شائر �لر��شي 
�لفل�شطينية يف كل عام على مبادر�ت �لمار�ت يف تقدمي �لعون لال�شر 
�لفل�شطينية �ملحتاجة خا�شة خالل �شهر رم�شان �ملبارك. . ولفت �ىل 
�ن تكلفة �لطعام يوميا يف تكية خا�شكي �شلطان تقدر ب�نحو ثالثة �لف 
يزد�د  �لتكية  �أن عمل  علما  دره��م  �ل��ف   15 يعادل  �أي مبا  �ردين  دينار 
�لتي  �لعائالت  م��ن  ع��دد  �ك��رب  لي�شتوعب  رم�شان  �شهر  يف  ويت�شاعف 
على  و�لإق��ب��ال  �لع���د�د  �زدي���اد  �ىل  �إ�شافة  بيوتها  يف  �لوجبات  تتناول 
لتناول  �لغربية  �ل�شفة  �بناء  من  �مل�شلني  بوجود  �جلمعة  ي��وم  �لتكية 

وجبة �لفطار يف رحاب �مل�شجد �لق�شى.

حممد بن را�سد ي�سدر مر�س�ما بتاأ�سي�ص جمل�ص دبي للت�سميم والأزياء
•• دبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء رعاه �هلل ب�شفته حاكما لإمارة دبي 
�ملر�شوم رقم 23 ل�شنة 2013 ب�شاأن ت�شكيل جمل�س دبي للت�شميم 
و�لأزياء و�إحلاقه ب�شلطة منطقة دبي �حلرة للتكنولوجيا و�لإعالم 
�لإم��ار�ت يف جمال  �لعامة لدولة  يف خطوة تعك�س �ل�شرت�تيجية 
ت��ن��وي��ع رو�ف����د �لق��ت�����ش��اد �مل��ح��ل��ي وت��دع��م ت��وج��ه��ات دب���ي يف �جتاه 
�لبيئة �لالزمة لنمو وتقدم  �لإبد�عية وتهيئة  باملجالت  �لهتمام 
للمر�شوم  وفقا  �ملجل�س  ويهدف  �ملعرفة.  على  �لقائمة  �ل�شناعات 
�إىل �لرتقاء مبكانة دبي كوجهة عاملية للت�شميم و�لأزي��اء وتاأكيد 
باملجال  �ملتعلقة  و�ل�شناعات  لالأن�شطة  رئي�س  كمركز  مكانتها 
تلك  يف  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  و��شتقطاب  ذ�ته 
�إ���ش��ه��ام هذ�  �لأن�����ش��ط��ة لت��خ��اذ دب��ي م��ق��ر� لها ع���الوة على �شمان 
وكذلك  �لإم���ارة  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف  حتقيق  يف  �لقطاع 
و�لتجارية  �ل�شياحية  �حلركة  تن�شيط  يف  موؤثرة  ب�شورة  �مل�شاركة 

�لكو�در  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �أي�����ش��ا  �ملجل�س  �شيعمل  ح��ني  يف  �مل��دي��ن��ة  يف 
�ل�شرت�تيجية  م��ع  يتما�شى  مب��ا  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  �مل��وه��وب��ة  �ملحلية 
�لتنموية لدبي ونهجها يف زيادة م�شاركة �لعن�شر �لوطني يف �شتى 
�لقطاعات. و�شتت�شمن �خت�شا�شات �ملجل�س �جلديد ر�شم �ل�شيا�شة 
�ل��ع��ام��ة و�ع��ت��م��اد �خل��ط��ط �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل��رت���ش��ي��خ م��ك��ان��ة دبي 
كموقع متميز ل�شناعة �لت�شميم و�لأزي��اء و�لعمل على ��شتقطاب 
لها  حمفزة  بيئة  و�إي��ج��اد  �ملتخ�ش�شة  و�لعاملية  �ملحلية  �ملوؤ�ش�شات 
ر�شيد  �إىل  ي�شاف  ج��دي��د  �شياحي  ج��ذب  ر�ف���د  لإي��ج��اد  و�ل�شعي 
�ملتنوعة ومبا يخدم يف �جتاه زيادة  دبي �لز�خر مبقومات �جلذب 
�لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  يف  �لإب��د�ع��ي  للقطاع  �ل�شاملة  �مل�شاهمة 
لالإمارة.  كما �شيتوىل �ملجل�س �إعد�د �لدر��شات و�لأبحاث �ملتعلقة 
�لإم��ارة يف حني  تاأثريه على  �لإبد�عي وقيا�س مدى  بهذ� �لقطاع 
�لب�شرية  �مل���و�رد  وتاأهيل  و��شتقطاب  تنمية  على  �ملجل�س  �شيعمل 
�لكادر  �ل�شلة وبخا�شة  ذ�ت  �ل�شناعات  �حتياجات  لتلبية  �ملطلوبة 
�لوطني �إ�شافة �إىل دعم وحتفيز كافة �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات �لعاملة 
يف هذ� �ملجال ل�شيما �ملرتبطة بالرت�ث �لوطني �لإمار�تي مع منح 

عناية و�هتمام لل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة لتاأكيد فر�س منوها 
�إعد�د  على  �ملجل�س  و�شيعمل  للعاملية.  وو�شول  حمليا  و�زده��اره��ا 
�لت�شميم  �شناعة  مب�شاركة  �ملرتبطة  �لفعاليات  ورع��اي��ة  وتنفيذ 
و�لزياء يف جذب �حلركة �ل�شياحية و�لتجارية يف �لإمارة. ون�شت 
�ملر�شوم على تعاون كافة �جلهات �حلكومية يف  �لتا�شعة من  �مل��ادة 
وتزويده  له  �لالزمة  �لدعم  �أوج��ه  كافة  وتقدمي  �ملجل�س  مع  دبي 
و�لدر��شات  و�لإح�شاء�ت  و�ملعلومات  و�لبيانات  �لوثائق  مبختلف 
ين�شر هذ�  �أن  على  به  �ملنوطة  �ملهام  �إليها لإجن��از  يحتاج  قد  �لتي 
وياأتي  ن�شره.  تاريخ  من  به  ويعمل  �لر�شمية  �جلريدة  يف  �ملر�شوم 
�لإعالن عن ت�شكيل جمل�س دبي للت�شميم و�لأزياء كاإ�شافة نوعية 
تدعم �جلهود �لر�مية �إىل تنويع م�شادر منظومة �لقت�شاد �ملحلي 
�شلطة  مع  بالتعاون  دب��ي  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  جهود  ويتوج 
�إ�شهام هذ�  زي��ادة  و�لإع��الم نحو  للتكنولوجيا  دبي �حل��رة  منطقة 
�لقطاع �لذي يحظى باهتمام عاملي متنامي �إىل جانب �لقطاعات 
�لرئي�شة �لأخرى يف �لهيكل �لقت�شادي �لعام لالإمارة. ومن �ملقرر 
�أن ي�شم �ملجل�س ممثلني عن �جلهات �ملعنية بهذ� �لقطاع �حليوي 

يف دبي وه��ي.. د�ئ��رة �ل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري يف دبي و�شركة 
�إعمار و حي دبي للت�شميم كما �شي�شم �ملجل�س نخبة من �خلرب�ء 
و�ملتخ�ش�شني من �أ�شحاب �خلرب�ت و�ل��روؤى يف ذ�ت �ملجال وذلك 
كافة  يف  ملما  و�لأزي����اء  للت�شميم  دب��ي  جمل�س  يكون  �أن  ل�شمان 
و�زدهار  بنمو  �ملتعلقة  و�ل��ت��ط��ور�ت  �ملو�شوعات  مبجمل  �لأوق���ات 
�أع�شاء  �خ��ت��ي��ار  �شيتم  ح��ي��ث  �ل�شلة  ذ�ت  و�لأن�����ش��ط��ة  �ل�����ش��ن��اع��ات 
�لقطاع.  هذ�  يف  و�لعملية  �لقيادية  خرب�تهم  �إىل  ��شتناد�  �ملجل�س 
و�شتتوىل �شلطة منطقة دبي �حلرة للتكنولوجيا و�لإعالم �لتابعة 
حلكومة دبي مهمة تاأ�شي�س �ملجل�س كونها تلعب دور� رياديا يف دعم 
دبي.  م�شتقبل  مالمح  ر�شم  يف  ت�شاهم  �لتي  �لإبد�عية  �لتطور�ت 
يذكر �أن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �أعلن يف 
�شهر يونيو 2013 عن �إن�شاء حي دبي للت�شميم كمجمع �إبد�عي 
جديد يهدف �إىل تعزيز منو قطاعات �لت�شميم و�لأزياء و�لفنون يف 
�لإمارة حيث �أوكلت �إد�رة عملياته �إىل تيكوم لال�شتثمار�ت �لع�شو 
وت�شغيل  �إق��ام��ة  يف  �شجل حافل  به من  تتمتع  ملا  �لقاب�شة  دب��ي  يف 

وتطوير جممعات �لأعمال �ملتخ�ش�شة يف دبي.

التقى ممثلي فرق التميز احلكومي على م�صتوى الدولة 

حممد بن را�سد: جميعنا يف الإمارات اجتاهنا واحد وروؤيتنا واحدة وهدفنا واحد ه� م�سلحة ال�طن واإعلء �ساأنه
•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  �ل���ت���ق���ى 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع����اه �هلل يف 
�م�س  م�شاء  بزعبيل  �شموه  ق�شر 
بن  م��ك��ت��وم  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�لتميز  ف����رق  دب����ي مم��ث��ل��ي  ح���اك���م 
�لدولة.  م�شتوى  على  �حل��ك��وم��ي 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ورح�����ب 
باأبناء  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
وبنات �لوطن �لذين بذلو� جهود� 
مميزة وخمل�شة يف عملهم كفريق 
و�ح����د ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وي��ني �لحت����ادي 
�أ�شا�شي  ب�شكل  �أ���ش��ه��م  م��ا  و�مل��ح��ل��ي 
�مل��رك��ز �لأول  �إىل  ب��و���ش��ول دول��ت��ن��ا 
موؤكد�   .. �ل�����ش��ع��د  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
�شموه �أننا جميعا يف دولة �لإمار�ت 
�جت��اه��ن��ا و�ح�����د وروؤي���ت���ن���ا و�ح����دة 
وه��دف��ن��ا و�ح����د ف��ال��ك��ل ي��ع��م��ل من 
�أجل م�شلحة �لوطن و�إعالء �شاأنه 

نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
قائال:�أنتم  دب����ي  ح��اك��م  �ل�������وزر�ء 
بالن�شبة  مهمون  �ل�شباب  مع�شر 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ولأخ��ي  يل 
ق�شرمت  ما  �أنتم  و�شر�حة  خليفة 
يف و�جباتكم وما قمتم به من عمل 
نتابع  ون��ح��ن  ج��ي��د�  نعرفه  وط��ن��ي 
د�ئما هذ� �لعمل وهذ� �جلهد و�إذ� 
�شتنجحون  حتما  عملكم  �أحببتم 
وت��ن��ج��زون �ل��ك��ث��ري ف��الإن�����ش��ان �إذ� 
�أح����ب ع��م��ل��ه ي��ب��دع ف��ي��ه وي��ت��م��ي��ز . 
لالأف�شل  يطمح  �أن���ه  �شموه  و�أك���د 
فرق  ول  و�شعبه  لوطنه  و�لأك����ر 
�إحت���ادي���ة وحكومات  ح��ك��وم��ة  ب��ني 
بع�شا  بع�شه  يكمل  فالكل  حملية 
ق�شور يف  �أو  نق�س  �أي  و�إذ� ح�شل 
�إم��ارة من دول��ة �لإم��ار�ت �حلبيبة 
نحن معا نكمل هذ� �لنق�س يف �أي 
�شموه عليكم  و�أ�شاف  ك��ان.  جمال 
بالطاقة  �شابقا  قلت  كما  �لتحلي 
�لتفاوؤل  م��ف��ت��اح  ف��ه��ي  �لإي��ج��اب��ي��ة 
و�لإب��د�ع و�لإجناز و�أنا تعلمت من 
و�ل�شيخ  ز�ي��د  �ل�شيخ  لهما  �ملغفور 

و�حلفاظ على �لرقم و�حد كخيار 
وحتقيقه.  لج��ل��ه  ن��ع��م��ل  وه����دف 
�لأم�شية  خ������الل  ����ش���م���وه  وق�������ال 
و�أكر  جمعته  �ل��ت��ي  �لرم�شانية 
من 100 �شاب وفتاة ميثلون 43 
ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة �حت���ادي���ة وخم�شة 
�أبوظبي  من  كل  يف  للتميز  بر�مج 
ودبي وعجمان ور�أ�س �خليمة �أنتم 
بذلتم  �ل��ذي��ن  �ملجهولون  �جل��ن��ود 
و�أو�شلتم  ع��ل��ي��ه  ت�����ش��ك��رون  ج��ه��د� 
�ملر�كز  �إىل  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا  دول��ت��ن��ا 
بهذ�  ���ش��ع��ي��د  و�أن������ا  ع��امل��ي��ا  �لأوىل 
�جلمع �لطيب وفخور بكم و�ل�شكر 
لكم مني ومن �أخي �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل.  و�أ�شاف 
على  تو�ظبو�  �أن  �أري��دك��م   : �شموه 
هذ� �لطريق وبهذ� �حلما�س و�لروح 
لأن  عملكم  تتقنو�  و�أن  �جلماعية 
ور�شولنا  �لتميز  هو  �لعمل  �إت��ق��ان 
عليه  �هلل  ���ش��ل��ى  حم��م��د  �ل���ك���رمي 
�أح��دك��م عمال  �إذ� عمل  ق��ال  و�شلم 
�ل�شمو  �شاحب  و�أردف  فليتقنه. 

ر��شد طيب �هلل ثر�هما رغم �أنهما 
عا�شا يف ع�شر غري ع�شرنا �حلايل 
وو�ج��ه��ا �شعوبات وحت��دي��ات جمة 
يف بناء دولة ع�شرية قوية. و�أعاد 
�لتميز  �أن  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د  ���ش��م��وه 
حياة  و�أ���ش��ل��وب  �أ�شا�شيا  نهجا  ب��ات 
�لو�شول  �أج��ل  ي��وم من  نعي�شه كل 
�إىل حتقيق روؤية �لإمار�ت 2021 
خا�شة  �حلكومي  �لتميز  ه��ذ�  لن 
جلميع  �إ�شرت�تيجيا  ر�ف���د�  ميثل 
�لدولة وير�شخ  �لعمل يف  قطاعات 
�لعديد  يف  وتفوقها  دولتنا  مكانة 
من �ملجالت. ونوه �شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
للتميز  �لإم����ار�ت  جمل�س  باأهمية 
جهود  تعزيز  يف  ودوره  �حلكومي 
�ل��ت��م��ي��ز يف �جلهات  وب���ر�م���ج ف���رق 
�حلكومية وتن�شيق �جلهود و�لعمل 
وتعميم  ل��رت���ش��ي��خ  و�ح����د  ك��ف��ري��ق 
يف  وط��ن��ي��ة  كثقافة  �لتميز  ث��ق��اف��ة 
جمتمع �لإمار�ت ككل. ودعا �شموه 
�لتميز يف  ب��ر�م��ج  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ني 
�ملرحلة  �أهمية  �إدر�ك  �إىل  �ل��دول��ة 

�حل��ال��ي��ة و�ل��ق��ادم��ة و�لأخ����ذ بعني 
�لإع��ت��ب��ار ع��ام��ل �ل��وق��ت لرتجمة 
�أبناء وبنات �لإم��ار�ت يف  طموحات 
حتقيق �ملزيد من �لإجن��از�ت على 
�شمو  �للقاء  ح�شر  �لتميز.  طريق 
ر��شد  �ل�شيخ ماجد بن حممد بن 

�لثقافة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  �آل 
�ل�شيخ  و����ش���م���و  ب���دب���ي  و�ل���ف���ن���ون 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  من�شور 
مكتوم ومعايل حممد بن عبد�هلل 
�ل���ق���رق���اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 
�مل�شوؤولني.  م���ن  وع�����دد  �ل�������وزر�ء 

ه����ذ� وق����د ت���ن���اول �جل��م��ي��ع طعام 
�لفطار �ىل مائدة �شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
�أدى  �أن  بعد  �لعامرة  �لرم�شانية 
�ملغرب  ���ش��م��وه و�حل�����ش��ور ���ش��الة 

جماعة.
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م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد للأعمال الن�سانية ت�ا�سل تقدمي مع�ناتها للمحتاجني يف �سب�ة اليمنية
وهمومها  �ليومية  �ملعي�شية  �حو�لهم  من  �لكثري  عنهم  وخفف  وجوههم  يف 
م�شري� �ىل �ن �مل�شاعد�ت �لغذ�ئية تتم يف هذ� �ل�شهر �ملبارك �لذي حتتاج فيه 
لظروفهم  نظر�  لل�شيام  �ل�شرورية  �لغذ�ئية  �لعنا�شر  هذه  �ىل  �ل�شر  كل 
علي  �ل  �ل�شيد  ول��ف��ت  �ليمني.  �ملجتمع  بها  مي��ر  �ل��ت��ي  و�ل��ظ��روف  �خلا�شة 
لي�شمل  �متد  بل  و�لفقر�ء  �ملحتاجني  فئتي  يقت�شر على  �لتوزيع مل  �ن  �ىل 
�ي�شا نزلء م�شت�شفى غ�شيل �لكلى يف عتق حيث قام فريق �لتوزيع قبل �م�س 
�جلمعة بتقدمي جزء من هذه �ملو�د �لغذ�ئية لد�رة �مل�شت�شفى لتوزيعها على 
ملحافظة  بالن�شبة  �لغاثية  �ملعونة  هذه  �همية  �كد  كما  ��شرهوؤلء�ملر�شى. 
�شبوة و�نها �شوف ت�شتمر وت�شمل حمافظات مينية �خرى يف �مل�شتقبل م�شدد� 
و�لفقر�ء  �ملعوزين  بل تغطي جميع  �خرى  دون  فئة  �نها لتقت�شرعلى  على 
من �بناء �ملحافظة وتاأتي من منطلق �ن�شاين بحت و�ن ق�شد �شاحب �ل�شمو 

رئي�س �لدولة حفظه �هلل منها هو وجه �هلل �لكرمي وك�شب ر�شاه. 

�شباح �ليوم �لتايل حيث يتو�فد �لع�شر�ت من مديريات �شبوة �ل� 17 . و�كد 
�ن عملية �لتوزيع تتم ب�شهولة وي�شر وبطريقة �شل�شة وبهمة ون�شاط من قبل 
�فر�د فريق �لعمل بعد �ن تاأكدو� من �شحة �لور�ق �لثبوتية وتطابقها مع 
ك�شوفات وكوبونات �ملنتفعني من �ملعونة. وكان �لع�شر�ت من �لرجال و�لن�شاء 
من �بناء مدينة عتق وحبان وغريها من �ملدن و�لقرى �لخرى قد تو�فدو� 
هذه  ت��وزع  حيث  �لرئي�س  �ملقر  �ىل  و�لع�شاء  �مل��غ��رب  و�شالتي  �لف��ط��ار  بعد 
و��شطفو� يف طو�بري طويلة  �لعام خالل رم�شان  �ملخزن  �لغذ�ئية  �ملعونات 
�آل  �ل�شيد  و�و�شح  �ل�شرف.  �ج��ر�ء�ت  �كتمال  بعد  منها  ح�ش�شهم  ل�شتالم 
�ن��و�ع هي �لرز و�لدقيق  �ربعة  ��شتملت على  �لغذ�ئية  �ملعونات  علي �ن هذه 
و�ل�شكر و�لزيت وهي �ملو�د �لرئي�شة �لتي يحتاج لها كل بيت ميني خا�شة يف 
�ل�شهر �لف�شيل .. م�شيفا �ن كل ��شرة من �ل�شر �مل�شتحقة مبا فيها �ليتامى 
و�ملعاقون حت�شل على كي�س �رز خم�شني كيلو جر�م ومثله من �لدقيق و�ل�شكر 

بال�شافة �ىل 16لرت� من زيت �لطبخ. و��شاف �نه مت و�شع �آلية عمل مرنة 
م�شئويل  م��ع  �لتن�شيق  بعد  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  مكرمة  لتوزيع 
و�ملديريات  �مل��ن��اط��ق  وم��ن��دوب��ي  فيها  �لقبائل  و���ش��ي��وخ  وعقالئها  �ملحافظة 
و�ملحتاجني  �لفقر�ء  مل�شتحقيها من  �لغذ�ئية  �ملعونات  تو�شيل هذه  ل�شمان 
يف �لع�شر �لو�خر من �شهر رم�شان �لكرمي. و�فاد بان �للية ت�شمنت �عد�د 
�ملعونات  لهذه  و�مل�شتحقات  �مل�شتحقني  با�شماء  كاملة  �ح�شائية  ك�شوفات 
�لغذ�ئية و�ن عملية �لتوزيع تتم بعد تاأكد فريق �لعمل �لذي ير�أ�شه �شخ�شيا 
ثم  وم��ن  �لح�شائية  �لك�شوفات  مع  باملعونات  �ملعنيني  هويات  مطابقة  من 
�لتي ي�شتلمونها مبا�شرة من  �مل�شاعدة �لغذ�ئية  تعطى لهم كوبونات �شرف 
�جلهة �لخرى للمخزن �لعام لهذه �ملعونات �و يتم تو�شيلها �ىل �شيار�تهم 
�لو�قفة �مام �ملخزن بو�شاطة عمال مت تكليفهم بهذه �ملهمة �لن�شانية. و�كد 
�لب�شمة  �ثر� �يجابيا يف نفو�س هوؤلء وزرع  �مل�شاعد�ت �حدث  �ن توزيع هذه 

•• عتق اجلمهورية اليمنية-وام :

�لر�بع  لليوم  �لن�شانية  نهيان لالعمال  �ل  ز�يد  و��شلت موؤ�ش�شة خليفة بن 
�ملرحلة  تنفيذ  �ليمنية  �شبوة  �لتو�يل يف مدينة عتق عا�شمة حمافظة  على 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  خ�ش�شها  �لتي  �لغذ�ئية  للم�شاعد�ت  �ل�شابعة 
بن ز�يد �ل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل مكرمة منه للفقر�ء و�ملحتاجني 
�ملوؤ�ش�شة  ممثل  علي  �ل  �حمد  �لعزيز  عبد  �ل�شيد  وق��ال  �ملحافظة.  ه��ذه  يف 
بتوزيع  �لتي تقوم فيها�ملوؤ�ش�شة  �ملرة �لوىل  �ن هذه هي  ل���)و�م(  يف ت�شريح 
نحو ع�شرين �لف �شلة من هذه �ملعونات �لغذ�ئية يف �شبوة كجزء من �ملعونة 
�ملخ�ش�شة لبناء �ل�شعب �ليمني �ل�شقيق و�لتي تقدر كلفتها �لجمالية بن�شف 
مليار درهم. و��شار �ىل �ن فريق �لعمل �ملخت�س بتقدمي هذه �مل�شاعد�ت يبد�أ 
عمله بعد �شالة �لع�شاء يف �لثامنة و�لن�شف م�شاء وي�شتمر حتى �لثالثة من 

فريق الإغاثة الإماراتي ي�زع م�ساعدات على اللجئني ال�س�ريني يف الأردن

خليفة للأعمال الإن�سانية ت�زع م�ساعدات على النازحني ال�س�ريني واللجئني الفل�سطينيني يف لبنان

القطامي يتحدث يف الإحاطة الإعلمية الثانية عن ا�ستعدادات وزارة الرتبية للعام الدرا�سي اجلديد

خليفة للأعمال الإن�سانية تبداأ املرحلة الثانية من م�سروع ك�س�ة العيد يف قرية الأيتام بقطاع غزة

•• عمان-وام:

�لإم����ار�ت����ي  �لإغ����اث����ة  ف��ري��ق  وزع 
م����ن م���ت���ط���وع���ي ه���ي���ئ���ة �ل���ه���الل 
�إغاثية  م��و�د  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لأحمر 
�ل�شوريني  �ل��الج��ئ��ني  �أ���ش��ر  ع��ل��ى 
يف حم���اف���ظ���ة �مل����ف����رق �لأردن����ي����ة 
�شهر  �لفريق خالل  �شمن حملة 
رم�شان �ملبارك . تتز�من �حلملة 
م����ع ذك�������رى رح����ي����ل �مل���غ���ف���ور له 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�حل��م��ل��ة �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا �شاحب 

��شتمر�ر  ظ��ل  يف  �ل��ع��ي�����س  �أع���ب���اء 
�ل��و���ش��ع �مل��اأ���ش��اوي �ل���ذي ميرون 
و�إمد�دهم بجميع م�شتلزمات  به 
�لعائالت  ع�����دد  وب���ل���غ  �حل����ي����اة. 
�مل�����ش��ت��ف��ي��دة م���ن �حل��م��ل��ة �أل���ف���ا و 
على  ق������ادرة  غ���ري  ع��ائ��ل��ة   432

توفري لقمة �لعي�س ..
�لغذ�ئية  �ل��ط��رود  ع��دد  بلغ  فيما 
 26 �أل���ف���ني و  �ل��ت��ي مت ���ش��رف��ه��ا 
ط�������رد� غ���ذ�ئ���ي���ا ق���دم���ت���ه���ا دول����ة 
�لإم�������ار�ت ب�����ش��ورة ع��اج��ل��ة حتى 
ق�شاء  �ل��ع��ائ��الت  ل��ه��ذه  يت�شنى 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دب��ي  رعاه 
�هلل  بك�شوة مليون طفل حمروم 

حول �لعامل .
ينفذها  �ل���ت���ي  �حل��م��ل��ة  ت���ه���دف   
مع  و�ل��ت��ع��اون  بالتن�شيق  �لفريق 
�لأردين  �لأحمر  �لهالل  جمعية 
�لإن�شانية  �خل��ريي��ة  و�جلمعيات 
�إىل  �مل����ج����ال  ن��ف�����س  �ل���ع���ام���ل���ة يف 
�ل�شوريني  �ل��الج��ئ��ني  م�����ش��اع��دة 
حتمل  ي�����ش��ت��ط��ي��ع��ون  ل  �ل����ذي����ن 

مع  بالتن�شيق  وذل���ك  �لعيد  �أي���ام 
و�ملوؤ�ش�شات  �لأحمر  �لهالل  هيئة 
�خل���ريي���ة �لأخ������رى يف �ل���دول���ة. 
�لإمار�تي  �لإغ��اث��ة  فريق  وي���وزع 
من  م�شتحقيها  على  �مل�شاعد�ت 
�لالجئني �ل�شوريني �شمن خطة 
م���ع���دة م�����ش��ب��ق��ا د�خ�����ل �مل��خ��ي��م يف 
وخارجه  �لأردنية  �ملفرق  منطقة 
ب��ك��ل ���ش��ه��ول��ة وي�����ش��ر وي���ذك���ر �أن 
�ل��ق��اط��ن��ني د�خ����ل �ملخيم  ج��م��ي��ع 
وجبات  ث����الث  ع��ل��ى  ي��ح�����ش��ل��ون 
رم�شان  �شهر  ب��خ��الف  رئي�شية 

�لأطفال  يح�شل  ح��ي��ث  �ل��ك��رمي 
على وجبة �إفطار �شباحية بينما 
�لتي  �لغذ�ئية  �مل��و�د  ت��وزع جميع 
ت���اأت���ي م���ن دول����ة �لإم�������ار�ت على 
وت�شتمر  �ملخيم  خ��ارج  �لالجئني 
�لقادمة  �لأي������ام  خ����الل  �حل��م��ل��ة 
�أك��رب عدد من �لالجئني  لت�شمل 
وذلك  �لأردن  د�خ����ل  �ل�����ش��وري��ني 
�لتي  �لإغ��اث��ة  خطة  م��ع  متا�شيا 
�لأحمر  �ل��ه��الل  هيئة  و�شعتها 
�لإمار�تية وينفذها فريق �لإغاثة 

�لإمار�تي . 

•• بريوت-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة  حفظه �هلل  باإغاثة 
�لنازحني �ل�شوريني �ىل لبنان .. 
نفذ وفد موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
يف  �لإن�شانية  لالأعمال  نهيان  �آل 
ت�شمل  �إغ��اث��ة  عملية  �أك��رب  لبنان 
�ل�شوريني  �ل����ن����ازح����ني  ج���م���ي���ع 
�مل�����ش��ج��ل��ني وغ�����ري �مل�����ش��ج��ل��ني يف 
جميع �ملناطق �للبنانية ت�شتهدف 
حو�يل 135 �ألف �أ�شرة وقام وفد 
�شملت  ميد�نية  بزيار�ت  �ملوؤ�ش�شة 
بريوت و�ل�شمال و�جلنوب و�لبقاع 
�مل�شتفيدة  �لعائالت  عدد  وبلغ   ..
م��ن �مل�����ش��اع��د�ت ح���و�يل 80 �ألف 

مبادرة  وه����ي  �مل����ب����ارك  رم�������ش���ان 
ت�شاف �إىل �شل�شلة �ملبادر�ت �لتي 
تنفذها �ملوؤ�ش�شة منذ بدء �لأحد�ث 
�ملوؤ�ش�شة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �ل�شورية 
�أ�شافت منطقة ر��شيا �إىل خارطة 
م�شاعد�تها و�لتي كانت م�شتبعدة 
من د�ئرة �لهتمام �لر�شمي حيث 
ك��ب��ري م���ن �لالجئني  ق�����ش��م  ك����ان 
�ملوؤ�ش�شات  قبل  م��ن  من�شيا  فيها 
�إىل  �حلاجة  باأم�س  وهم  �لدولية 
غذ�ئية  م��ن  متنوعة  م�����ش��اع��د�ت 
و�شكنية منوها باأن �ملوؤ�ش�شة وزعت 
يف  �لإم���ار�ت  �شفارة  مع  بالتعاون 
ل��ب��ن��ان م�����ش��اع��د�ت غ��ذ�ئ��ي��ة على 
�لالجئني  م��ن  عائلة  �أل��ف��ي  نحو 
�ملنطقة.  ق�����رى  يف  �ل�������ش���وري���ني 
�ل����ذر�ع  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة  �أن  و�أو�����ش����ح 

�ل�شوريني  �ل��ن��ازح��ني  م��ن  ع��ائ��ل��ة 
وقال  �لفل�شطينيني  و�لالجئيني 
م�شدر م�شوؤول يف موؤ�ش�شة خليفة 
�إىل  ن��ازح��ة  ���ش��وري��ة  ك��ل عائلة  �إن 
ت�شلمت ثالث  �للبنانية  �لأر��شي 
غذ�ئية  م��و�د  م�شرتيات   ق�شائم 
فقط  تبلغ قيمة �لق�شيمة �لو�حدة 
�أماكن  م��ن  ت�����ش��رف  دولر�   50
ح��ددت��ه��ا �مل��وؤ���ش�����ش��ة م�����ش��ري� �إىل 
�لفل�شطينيني  ��شتفادة �لالجئني 
يف �ملخيمات من ق�شيمتني بقيمة 
100 دولر للعائلة �لو�حدة. من 
ج��ان��ب��ه ق���ال م�����ش��وؤول ح��ك��وم��ي يف 
لبنان �إن موؤ�ش�شة خليفة لالأعمال 
�خلري  عمل  يف  �شباقة  �لإن�شانية 
ويف �لوقوف �إىل جانب �لالجئني 
�ل�����ش��وري��ني ل���ش��ي��م��ا خ���الل �شهر 

�لد�ئمة  �مل�����ش��اع��دة  يف  �ل��ط��وي��ل 
لهذه �ل�شريحة ل �شيما �ملعوقني 
�أن يكون  وجرحى �حلرب متمنيا 
وبر�مج  م��ت��ك��ررة  ل���ق���اء�ت  ه��ن��اك 
خا�شة بالنازحني يف هذه �ملنطقة 
م�شيد� بجهود �لبلديات و�لأجهزة 
�لتطوعي  �لعمل  وفريق  �لأمنية 
�ملبادرة  �إجن��اح  يف  �شاهمو�  �لذين 
�أ�شاد  ج��ه��ت��ه��م  م���ن  �لإم����ار�ت����ي����ة. 
بجهود  بامل�شاعد�ت  �مل�شتفيدون 
خليفة  وموؤ�ش�شة  �لإم���ار�ت  دول��ة 
ووقوفهم  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ل��الأع��م��ال 
�إىل ج��ان��ب �ل�����ش��ع��ب �ل�����ش��وري يف 
حم��ن��ت��ه وت���ق���دمي �مل�����ش��اع��د�ت له 
�شيكون لها �شدى  ..وهي مبادرة 
�يجابيا يف وج��د�ن �جلميع حيث 
�أك��ر من حمطة خا�شة  تاأتي يف 

رم�شان  و�شهر  �ل�شتاء  ف�شل  يف 
�لتي  �مل��ع��ان��اة  ح��ج��م  ولتح�ش�شها 
تطال �لالجئني وثمنو� عطاء�ت 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب��رئ��ا���ش��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 
رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل���������وزر�ء وزي����ر 
�ملوؤ�ش�شة  رئي�س  �لرئا�شة  ���ش��وؤون 
�مل�شاعد�ت  �آلف  ق���دم���ت  ح��ي��ث 
�لغذ�ئية لالجئني �لفل�شطينيني 
�إىل لبنان  ���ش��وري��ا  �ل��ن��ازح��ني م��ن 
�شكرهم  ب�����ال�����غ  ع������ن  م����ع����رب����ني 
�مل�شاعدة  �أن  خ��ا���ش��ة  للموؤ�ش�شة 
تاأتي خالل �شهر رم�شان �ملبارك 
وق��ب��ي��ل ع��ي��د �ل��ف��ط��ر. م���ن جهة 
�أخ����رى وزع����ت جل��ن��ة ح���ي  ف�شل 
�لفل�شطينيني  لالجئني  و�ك��ي��م  
�حل����ل����وة  قاطع  ع����ني  يف خم���ي���م 

•• دبي -وام:

ر�شم معايل حميد بن حممد عبيد 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزي���ر  �ل��ق��ط��ام��ي 
�لثانية  �لإع���الم���ي���ة  �لإح����اط����ة  يف 
ل���ل���وز�رة �ل��ت��ي ع��ق��دت �م�����س يف دبي 
م���الم���ح �مل���رح���ل���ة �ل���ق���ادم���ة ل�����وز�رة 
عدد�  معاليه  و��شتعر�س  �ل��رتب��ي��ة. 
تتعلق  �لتي  �لرتبوية  �لق�شايا  من 
�لدر��شي  للعام  �ل��وز�رة  با�شتعد�د�ت 
�ملقبل 2013-2014 ومنها �ملو�رد 
وتدريب  �ملدر�شية  و�لكتب  �لب�شرية 
�مل���ع���ل���م���ني و����ش���ي���ان���ة و�����ش���ت���ح���د�ث 
�ملبادر�ت  �أه���م  ع��ن  ف�شال  �مل���د�ر����س 
و�لتعليمية  �لرتبوية  و�مل�شتجد�ت 
وع���ل���ى ر�أ����ش���ه���ا ب��رن��ام��ج حم��م��د بن 
ر��شد للتعلم �لذكي. وقال معاليه يف 
م�شتهل �للقاء �أن هذه �لإحاطة وهي 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  ل�����وز�رة  �ل��ث��ان��ي��ة 
�حلكومية  للمبادرة  ��شتمر�ر�  تاأتي 
�لتي وجه  �ملنطقة  �مل�شبوقة يف  غري 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
�آل م��ك��ت��وم نائب  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
تاأ�شيل  بهدف  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
م�شوؤويل  ب��ني  �ل�شفافية  م��ن  �مل��زي��د 
�حل����ك����وم����ة �لحت�������ادي�������ة وو�����ش����ائ����ل 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة وت��ع��زي��ز ج�شور  �لإع������الم 
�لإ�شرت�تيجية  و�ل�����ش��ر�ك��ة  �ل��ث��ق��ة 
و�ل���ت���ع���اون �ل��ب��ن��اء خل���دم���ة �أه�����د�ف 
�لإعالم  ومتكني  �لدولة  وطموحات 
وم�شوؤولية  بفاعلية  دوره  �أد�ء  م��ن 
تقوم  �لتي  �لتطوير  باأعمال  ويدفع 
�لأه���د�ف  حتقيق  نحو  �ل����وز�رة  بها 
عر�شا  م���ع���ال���ي���ه  وق������دم  �مل�����رج�����وة. 
للعام  �ل���وز�رة  ل�شتعد�د�ت  مف�شال 
 2014  -  2013 �ملقبل  �لدر��شي 
جهودها  تكثف  �ل���وز�رة  �أن  مو�شحا 
ومناطقها  �إد�ر�ت�������ه�������ا  وت�����ش��ت��ن��ف��ر 
حتقيق  نحو  وم��د�ر���ش��ه��ا  �لتعليمية 
�����ش���ت���ق���ر�ر �مل��ج��ت��م��ع �مل����در�����ش����ي ول 

كتيب  وه��ي..  �ملطورة  للوثائق  وفقا 
 1 لل�شفوف  �ملوؤ�ش�شني  �لآب��اء  �شرية 
12 و�لرتبية �لفنية لل�شف �ل�شابع 
ودليل تطبيق ح�شة �لقر�ءة �ملوجهة 
 1 لل�شفوف  �لعربية  �للغة  م��ادة  يف 
ملعلمي  �لبحثية  �ملهار�ت  ودليل   12
 3  1 �ل�شفوف  يف  �لأ�شا�شية  �مل���و�د 
توريد  وبخ�شو�س  �ملكتبة.  ولأم��ني 
�أن��ه �شيتم توريد  �أك��د معاليه  �لكتب 
�لأج��ز�ء �لأوىل جلميع �لكتب �شو�ء 
خمازن  �إىل  �مل�����ش��رت�ة  �أو  بالطباعة 
�أغ�شط�س  �شهر  نهاية  قبل  �ملناطق 
�ملطبوعة  �لكتب  ع��دد  �إن  �إذ  �حل��ايل 
 4 ب���و�ق���ع  ك��ت��اب��ا   634 �إىل  ي�����ش��ل 
كتاب  و495  �ل��ف  و201  م��الي��ني 
�أل�����ف  و841  �لأوىل  ل������الأج������ز�ء 
لالأجز�ء �لثانية.. م�شيفا �أنه تز�منا 
م���ع ذل����ك �ع���ت���م���دت �ل��������وز�رة خطة 
�لتدري�س  ع��ل��ى  �مل��ع��ل��م��ني  ل��ت��دري��ب 
مبنحى معايري �لوثيقة �ملطورة لكل 
�لإجنليزية  �للغة  مادة  منهجي  من 
�لعربية  �للغة  وم��ادة  �لثاين  لل�شف 

لل�شف �لأول.
�ل���وز�رة تعمل على  �ن  و�أك��د معاليه 
يتعلق  م��ا  يف  رئي�شة  حم���اور  �أرب��ع��ة 
ب�شيانة و��شتحد�ث �ملد�ر�س.. �لأول 
مع  �لت��ف��اق  مت  �إذ  �ل�شيانة  برنامج 
�شيانة  �إج���ر�ء  على  �لأ���ش��غ��ال  وز�رة 
م��در���ش��ة يف خمتلف   26 ل���  ���ش��ام��ل��ة 
�أعمال  و�لثاين  �لتعليمية..  �ملناطق 
توريد  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��اق��د  ومت  �لتكييف 
يونيت  ��شبيلت  تكييف  وح���دة  �ل��ف 
وج����ار �لت���ف���اق ع��ل��ى ت���وري���د �ألفني 
�حتياجات جميع  ل�شد  �أخرى  وحدة 
�ملد�ر�س.. و�لثالث �أعمال �أخرى جار 
تنفيذها وتتعلق ب�شيانة و��شتحد�ث 
�ملد�ر�س  و�ل�شالمة يف  �لأمن  �أجهزة 
�ملعلمني  �أثاث  من  �حتياجاتها  و�شد 
و�ل��ط��ل��ب��ة و�مل��خ��ت��رب�ت.. �أم���ا �ملحور 
و�ملتعلق  �ل���ب���ن���د  ه������ذ�  يف  �ل�����ر�ب�����ع 
بالأعمال �لتي ل ز�لت قيد �لدر��شة 

ت���دخ���ر و����ش���ع���ا يف ه�����ذ� �ل�������ش���اأن ويف 
�ملد�ر�س  �ح��ت��ي��اج��ات  ت��وف��ري  ���ش��ب��ي��ل 
و�نتقل  منها..  �لأ�شا�شية  ول�شيما 
عن  �حل��دي��ث  �إىل  ذل��ك  بعد  معاليه 
بتتويج  م���ذك���ر�  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل�������و�رد 
�ملو�رد  لتنمية  دب��ي  بجائزة  �ل���وز�رة 
كبرية  ج��ه��ود  ث��م��رة  وه���ي  �لب�شرية 
�شيا�شة  �شعيد  على  �ل���وز�رة  بذلتها 
�آل��ي��ات �لتعيني  �ل��ت��وط��ني وحت��دي��ث 
�لتنمية  ب��ر�م��ج  م��ن  ح��زم��ة  وتنفيذ 
��شتعد�د�ت  وع��ن  �ملتقدمة.  �ملهنية 
�أو�شح  �ملقبل  للعام  �لب�شرية  �مل��و�رد 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أن  معاليه 
�آلف طلب   10 �أك��ر من  ��شتقبلت 
من  ط��ل��ب   2000 ب��ي��ن��ه��ا  وظ��ي��ف��ة 
مو�طنني ومو�طنات.. ووفقا للنظم 
�ملو�طن  �لعن�شر  �ن  باعتبار  �ملتبعة 
�شرعت  �ل��ت��ع��ي��ني  يف  �لأول�����وي�����ة  ل���ه 
�لوز�رة يف �إجر�ء�ت �لتوظيف ب�شكل 
�لأف�شل  �ختيار  لها  ليت�شنى  مبكر 
�ملناطق  م��ع  وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  �ن��ت��ه��ت  �إذ 
�لختبار�ت  �إج����ر�ء  م��ن  �لتعليمية 
�ملر�شحني  للمعملني  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�ملد�ر�س  �ح��ت��ي��اج��ات  ل�شد  للتعيني 
 282 عددهم  و�لبالغ  �ملعلمني  من 
م��ع��ل��م��ا وم��ع��ل��م��ة ث����م �أجن�������زت بعد 
ذل����ك �مل���ق���اب���الت �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة تاله 
مو�شع  ل��ق��اء  ع��ق��د  �لأوىل  ول��ل��م��رة 
بهدف  �لذكور  �ملو�طنني  للمعلمني 
يف  �لعمل  وح��و�ف��ز  مبز�يا  تعريفهم 
�لرتفيع  وم�����ش��ار�ت  �لتعليم  ���ش��ل��ك 
�لنتهاء  وح��ول  �ملختلفة.  و�ل��رتق��ي 
وتوريدها  �مل���در����ش���ي���ة  �ل��ك��ت��ب  م���ن 
�ملناهج  �إد�رة  �أن  �ل��وزي��ر  معايل  �أك��د 
��شتكملت خطة تطوير �ملناهج وفقا 
للجدولة �لزمنية �ملخطط لها بدء� 
 2013 من �لعام �لدر��شي 2012 
�ملو�د  م��ن كتب  ع��دد  وذل��ك بتطوير 
�لطلبة  متناول  يف  لتكون  �لدر��شية 
وترجمت  �لدر��شي  �لعام  بد�ية  مع 
�ملناهج  م��ع��اي��ري  �جل����دي����دة  �ل��ك��ت��ب 

��شتحد�ث  يف  فيتلخ�س  و�لتنفيذ 
خمتلف  يف  م��در���ش��ة   19 و�إح������الل 
معايل  وط���رح  �لتعليمية.  �مل��ن��اط��ق 
�أي�شا  �لإحاطة  �لرتبية خالل  وزير 
و�مل�شتجد�ت  �ملبادر�ت  من  جمموعة 
�ملقبل  �لعام  مطلع  �شي�شهدها  �لتي 
�أنظمة  ت��ط��وي��ر  م��و����ش��ل��ة  م���ن���ه���ا.. 
�لإلكرتونية  �لت�شغيلية  �مل���و�زن���ات 
ملو�رد  �لأف�شل  �ل�شتثمار  لتحقيق 
�إد�رة   13 ودخ����ول  �مل��ال��ي��ة  �مل���د�ر����س 
مركزية ومنطقة تعليمية يف برنامج 
�لأي������زو �ل��ع��امل��ي ب��ع��د مت��ك��ن خم�س 
�إد�ر�ت ومركز خدمة �ملتعاملني من 
�حل�شول على �لأيزو يف �لعام �ملن�شرم 
حلماية  �ل��ط��و�رئ  م��رك��ز  تد�شني  و 
�ل��وز�رة و�عتماد  �ملعلومات يف  و�أم��ن 
ل��ت��ط��وي��ر نظام  �مل��ت��ك��ام��ل  �مل�������ش���روع 
�إىل  م�شماه  تغيري  مع  �لكبار  تعليم 
��شتحد�ث  بجانب  �مل�شتمر  �لتعليم 
بع�س �آليات �لعمل �ملت�شلة مبكافاآت 
�لكبار  ت��ع��ل��ي��م  م���ر�ك���ز  �ل��ع��ام��ل��ني يف 
�ل�شنوية.  �ل��ع��ق��ود  ن��ظ��ام  وت��ط��ب��ي��ق 
ويف �ل�����ش��ي��اق ذ�ت����ه ق���ال م��ع��ال��ي��ه �أنه 
�ل��در����ش��ة �خلا�شة  مت �لن��ت��ه��اء م��ن 
�لنموذجية  �مل���د�ر����س  يف  ب��ال��ت��و���ش��ع 
�حللقة �لثانية يف �ل�شارقة و�لنتهاء 
كذلك من دليل �ملد�ر�س �لنموذجية 
�ل��ذي يت�شمن جمموعة  �ل��دول��ة  يف 
�خلا�شة  و�لإر������ش�����اد�ت  �ل��ن��ظ��م  م���ن 
ف�شال  �لنموذجيات  �أه��د�ف  بتعزيز 
�لثاين لريا�س  �ملوؤمتر  عن �نطالق 
�لأطفال ل�شتكمال م�شرية �لتطوير 
�ل��ن��وع��ي ل��ه��ذه �مل��رح��ل��ة �مل��ه��م��ة من 
لأبناء  �مل��ب��ك��ر  و�ل���ت���اأه���ي���ل  �لإع��������د�د 
�لدولة من خالل بلورة روؤى جديدة 
تقدما.  �أك������ر  ع���م���ل  وم���ن���ه���ج���ي���ات 
�لإح��اط��ة على  ورك���ز معاليه خ��الل 
ر�����ش���د للتعلم  ب���ن  ب��رن��ام��ج حم��م��د 
�لدر��شي  �لعام  �نطلق  �ل��ذي  �لذكي 
�مل��ا���ش��ي مب��ب��ارك��ة خ��ا���ش��ة وبح�شور 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 

�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  ر��شد 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
�أن هذ� �لربنامج  رعاه �هلل.. موؤكد� 
�ملنطقة  يف  ن���وع���ه  م���ن  �لأول  ي��ع��د 
�لإمار�ت  روؤي��ة  حتقيق  �إىل  ويهدف 
2021 يف توفري نظام تعليمي من 
خمرجاته  وحت�شني  �لأول  �ل��ط��ر�ز 
�ملعرفة  مب��ج��ت��م��ع  �ل��ط��ال��ب  ورب�����ط 
و�أدو�ت  �ل��ع�����ش��ر  ل��غ��ة  ومت��ك��ي��ن��ه م��ن 
يف  و�لإ�شهام  �حلديثة  �لتكنولوجيا 
تعزيز توجهات �لدولة وروؤيتها نحو 
ف�شال  �ل��ع��امل��ي��ة  �لتناف�شية  حتقيق 
مب�شتوى  �لرت���ق���اء  �إىل  �شعيه  ع��ن 
وجودة  ومر�فقها  وبيئتها  �ملدر�شة 
دور  وت��ف��ع��ي��ل  �لتعليمية  خ��دم��ات��ه��ا 
يف  �شر�كتهم  وتعزيز  �لأم���ور  �أول��ي��اء 
�ملعلمني  �لتعليمية ومتكني  �لعملية 
و�لإد�ريني من فنون �لتعليم �ملطور 
و�أو�شح  �حلديثة.  �لقيادة  و�أ�شاليب 
�لتمهيدية  �مل���رح���ل���ة  �أن  م��ع��ال��ي��ه 
�لأوىل من برنامج حممد بن ر��شد 
بد�ية  م��ع  �ن��ط��ل��ق��ت  �ل��ذك��ي  للتعلم 
�لعام �لدر��شي �ملا�شي م�شتملة على 
مرحلة  م��ن  ح��ك��وم��ي��ة  14مدر�شة 
�لتعليم �لأ�شا�شي �حللقة �لثانية كما 
ومعلمات  معلمي  جميع  ت�شليم  مت 
حا�شوب  �أج����ه����زة  �ل�����ش��اب��ع  �ل�����ش��ف 
�أجهزة  وت��وف��ري  ول��وح��ي��ة  حم��م��ول��ة 
لوحية للطلبة خمتلفة �لأنو�ع .�إىل 
جانب تزويد �ملد�ر�س �مل�شتهدفة من 
�لعاملية  �لتقنيات  ب��اأح��دث  �مل�����ش��روع 
فائقة  �إلكرتونية  ب�شبكات  و�إمد�دها 
�لد�خلي  �لت�شال  لإت��اح��ة  �ل�شرعة 
توفري  ع�����ن  ف�������ش���ال  و�خل�������ارج�������ي 
�شبور�ت ذكية  يف �لف�شول �لدر��شية 
�لدر�س من  �شرح  للمعلم  تتيح  �لتي 
�لإلكرتوين  �ملحتوى  عر�س  خ��الل 
و�أهد�ف  ليتو�فق  تطويره  مت  �لذي 
ميكن  �ل��ذي  �ل��ذك��ي  �لتعلم  برنامج 
�شتور  �أب��ل  �لطالب من حتميله من 

�أو موقع �لوز�رة. 

�ملقدمة  �مل�������ش���اع���د�ت  ���ش��ف��وري��ه  
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  م��ن 
وهي  �لإن�شانية  لالأعمال  نهيان 

م�شرتيات  ق�����ش��ائ��م  ع����ن  ع����ب����ارة 
قيمة  وتبلغ  فقط  غ��ذ�ئ��ي��ة  م���و�د 
�ل��ق�����ش��ي��م��ة �ل����و�ح����دة م��ن��ه��ا 50 

من  ع���ائ���ل���ة  ك����ل  وح�������ش���ة  دولر� 
84 ق�شيمتان  �ل���  ع��ائ��الت �حل��ي 

بقيمة مائة دولر.

•• غزة-وام:

بد�أت موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان لالأعمال �لإن�شانية �ملرحلة 
ك�شوة  توزيع  �لثانية من م�شروع 
�لأيتام  قرية  �أط��ف��ال  على  �لعيد 
يف قطاع غزة ومينح هذ� �مل�شروع 
�ختيار  ح��ري��ة  �لطفل  �لإن�����ش��اين 
�أمه  برفقة  يقوم  حيث  مالب�شه 

�أطفال قرية  �ل�شعادة على  �أدخ��ل 
�إىل  م�شريين  غ����زة..  يف  �لأي���ت���ام 
�أن����ه ع��م��ل �إن�������ش���اين ع��ظ��ي��م قلما 
وز�رت  �آخ��������رون  �أط����ف����ال  ي���ن���ال���ه 
�مل�شروع  ع��ل��ى  �مل�����ش��رف��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�لقرية  د�خ����ل  �لأط���ف���ال  م���ن���ازل 
�لبديالت  �لأم��ه��ات  من  و�طلعت 
على �أ�شلوب حياة �لأطفال و�شط 
�لدكتور  وتقدم  �لأط��ف��ال  تفاعل 

�لت�شوق  بعملية  و�أ�شرته  �لبديلة 
و�شاية  دون  ينا�شبه  ما  و�ختيار 
من �أي طرف �لأمر �لذي مينحه 
مماثلة  بالبهجة  طبيعيا  �شعور� 
�لأطفال  م��ن  �أق���ر�ن���ه  يح�شه  مل��ا 
�مل�شرفون  و�أك�����د  �لأب����وي����ن  ذوي 
على �مل�شروع من �للجنة �لوطنية 
و�لتكافل  للتنمية  �لإ���ش��الم��ي��ة 
�لذي  �مل�شروع  �أهمية  �لجتماعي 

�لأيتام  �شامي عجور مدير قرية 
بال�شكر و�لتقدير ملوؤ�ش�شة خليفة 
ل���الأع���م���ال �لإن�������ش���ان���ي���ة ع��ل��ى ما 
م��ادي ومعنوي  دع��م  م��ن  قدمته 
ل����الأط����ف����ال �لأي������ت������ام ������ش�����و�ء يف 
�أو يف  �لإف��ط��ار �جلماعي  وج��ب��ات 
مثمنا  لهم  قدمت  �لتي  �لك�شوة 
�لتي  و�لكيفية  �لر�قية  �لطريقة 
مت بها �إدخال �لبهجة على نفو�س 

�ختيار  حرية  مبنحهم  �لأط��ف��ال 
م��الب�����ش��ه��م ب��اأن��ف�����ش��ه��م و�أع������رب 
�متنانهم  �لأط��ف��ال عن  ع��دد من 
خليفة  موؤ�ش�شة  ل��ه��م  ق��دم��ت��ه  مل��ا 
وجه  بينما  �لإن�شانية  ل��الأع��م��ال 
�ل�شكر  �لأيتام  �لعاملون يف قرية 
�لإمار�ت  ولدولة  خليفة  ملوؤ�ش�شة 
على هذ� �ملوقف �لإن�شاين �ملتميز 

جتاه �أطفال �لقرية.

�سفارة الدولة لدى اأ�سرتاليا ت�سرف على ت�زيع طرود غذائية 
بدعم من م�ؤ�س�سة زايد للأعمال اخلريية والإن�سانية

•• �صيدين-وام:

�ل�����دول�����ة لدى  ����ش���ف���ارة  �أ�����ش����رف����ت 
�أ�����ش����رت�ل����ي����ا ع���ل���ى ت����وزي����ع ط����رود 
ز�يد  موؤ�ش�شة  م��ن  ب��دع��م  غ��ذ�ئ��ي��ة 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
مدينة  يف  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �خل���ريي���ة 
في�شل  وق��ام  �ل�شرت�لية.  �شيدين 

�لثالث  �ل�شكرتري  �مل��زروع��ي  �شيف 
توزيع  على  ب��الإ���ش��ر�ف  بال�شفارة 
حافظ  بح�شور  �لغذ�ئية  �لطرود 
�لإ�شالمي  �لإحت����اد  رئي�س  قا�شم 
ل��ل��م��ج��ال�����س �لإ����ش���الم���ي���ة. و�أ����ش���اد 
حافظ قا�شم بالدور �لفاعل �لذي 
�شلطان  بن  ز�يد  موؤ�ش�شة  به  تقوم 
�خلريية  ل����الأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  �آل 

�لعمل  جم������ال  يف  و�لإن���������ش����ان����ي����ة 
�مل�شتوى  على  و�لإن�شاين  �خل��ريي 
�لدويل و�لذي جت�شد فيه �ملوؤ�ش�شة 
�حلميدة  و�ل��ق��ي��م  �لنبيلة  �مل��ع��اين 
مل����ع����اين �ل����ت����ك����اف����ل �لإج����ت����م����اع����ي 
�مل�شلمني  بني  و�لعطاء  و�ل��رت�ح��م 
يف �شهر رم�شان ..د�عيا �هلل �لعلي 
على  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ي��ع��ي��د  �أن  �ل��ق��دي��ر 
ق���ي���ادة و���ش��ع��ب �لإم�������ار�ت باخلري 
و�ليمن و�لربكات. يذكر �أن �شفارة 
�لدولة لدى �أ�شرت�ليا ت�شرف على 
�أ�شرت�ليا  يف  �شائم  �إفطار  م�شروع 
و�لذي  �لتو�يل  على  �ل�شابع  للعام 
�أرب���ع موؤ�ش�شات خ��ريي��ة يف  مت��ول��ه 
بن  م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة  ه��ي  �ل���دول���ة 
ز�يد �آل نهيان لالأعمال �لن�شانية 
وموؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�لإن�شانية  �خل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
�ل��ه��الل �لأح��م��ر وجمعية  وه��ي��ئ��ة 

�ل�شارقة �خلريية. 

فقدان جواز �سفرت
�لدين  �شم�س  �ملدعو/  فقد  
بنغالدي�س    - �ف������الت������ون  
�جلن�شية    - جو�ز �شفره رقم 
يجده  م���ن   )694863(
�قرب  �ىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
�ل�شفارة  �و  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 

بنغالدي�س م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
علم  �مل��دع��و/ ماهبول  فقد  
بنجالدي�س  ع��ب��د�ل�����ش��ك��ور- 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة  
�شادر   )1678145( رقم 
يجده  من  بنجالدي�س.  من 
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
   050/6182000 رق���م 



اأخبـار الإمـارات

05

االثنني   -  5   أغسطس    2013 م    -    العـدد    10862
Monday    5    August     2013  -  Issue No   10862

•• دبي-وام:

لتطوير  �لإم�������ار�ت  ب��رن��ام��ج  وق���ع 
وجمموعة  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل������ك������و�در 
م�شرتكة  ت��ع��اون  �تفاقية  �لفطيم 
�لقطاع  يف  �مل���و�ط���ن���ني  ل��ت��وظ��ي��ف 
�خل����ا�����س وذل�������ك ����ش���م���ن م����ب����ادرة 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
م�شاركة  لتعزيز  �أب�شر  �هلل   حفظه 
�لعمل  ���ش��وق  يف  �لوطنية  �ل��ك��و�در 
�ل�شيخ  �شمو  مبتابعة  حتظى  �لتي 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
����ش���وؤون  وز�رة  وت����وف����ر  �ل���رئ���ا����ش���ة 
توظيف  ��شتناد� لربنامج  �لرئا�شة 
�خلا�س  �ل���ق���ط���اع  يف  �خل���ري���ج���ني 
�لدعم  �أب�����ش��ر  م��ب��ادرة   ع��ن  �ملنبثق 
لتوظيف  �لفطيم  ملجموعة  �مل��ايل 
و�شتخ�ش�س  م����و�ط����ن����ا   150
�ل��رئ��ا���ش��ة م��ن خالل  ���ش��وؤون  وز�رة 
�لربنامج 30 يف �ملائة من �لر�تب 
�إ�شافة  �ملتدرب  للموظف  �ل�شهري 
�آلف   10 م��ب��ل��غ  ت��خ�����ش��ي�����س  �إىل 
�لتدريب  ت��ك��ال��ي��ف  ل���دع���م  دره�����م 
�لربنامج  مدة  خالل  موظف  لكل 
�أ�شهر.  ث���م���ان���ي���ة  �أق�������ش���ى  وب���ح���د 
ووف��ق��ا ل��الت��ف��اق��ي��ة ف���اإن جمموعة 
�لفرتة  خ����الل  ���ش��ت��ح��دد  �ل��ف��ط��ي��م 

�مل�شتهدف  �ل���وظ���ائ���ف  �ل���ق���ادم���ة 
عليها  �مل��ت��درب��ني  �مل��وظ��ف��ني  تعيني 
يف �لربنامج ودرجاتها وم�شمياتها 
و�ل���و����ش���ف �ل��ت��ف�����ش��ي��ل��ي ل��ه��ا على 
ذ�ت  �ل���وظ���ائ���ف  ع��ل��ى  ت��ق��ت�����ش��ر  �أن 
و�لفنية  �لإ����ش���ر�ف���ي���ة  �ل��ط��ب��ي��ع��ة 
يقل  ل  �أن  وع��ل��ى  و�ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
�لر�تب عن 10 �آلف درهم �شهريا 
�لهاملي  ثاين  نا�شر  �شعادة  و�أ�شاد 
�لتن�شيق  ل��ق��ط��اع  م�����ش��اع��د  وك���ي���ل 
�لرئا�شة  �حلكومي يف وز�رة �شوؤون 
من�شور  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ب���ح���ر����س 
توفري  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
�ملو�طنني  لتحفيز  كافة  �ملقومات 

�لقطاع  يف  �ل��ع��م��ل  يف  ل��الن��خ��ر�ط 
ب��رن��ام��ج توظيف  �خل���ا����س ���ش��م��ن 
�خل��ري��ج��ني �جل���دد و�ل����ذي يهدف 
منا�شبة  ع��م��ل  ف��ر���س  ت��وف��ري  �إىل 
�مل�شاركة  �جل��ه��ات  يف  ل��ل��خ��ري��ج��ني 
ب��رن��ام��ج توفري  �أب�����ش��ر  يف م���ب���ادرة 
ف��ر���س ع��م��ل و�مل�����ش��اه��م��ة يف �حلد 
�خلريجني  توظيف  حت��دي��ات  م��ن 
�جلدد عن طريق �شقل مهار�تهم 
ورف��ع كفاءتهم من خالل دجمهم 
ت�شاعدهم  حقيقية  عمل  بيئة  يف 
على �لنتقال من �حلياة �جلامعية 
�شال�شة.  �أك����ر  ع��م��ل��ي��ة  ح��ي��اة  �إىل 
ت�شعى  �لفطيم  جمموعة  �أن  و�أك��د 

�ملن�شودة  �لأه�������د�ف  ت��رج��م��ة  �إىل 
�أن  �إىل  م�شري�  �أب�شر  م��ب��ادرة   م��ن 
�ل��ربن��ام��ج توظيف �خل��ري��ج��ني يف 
تعيني  ي�شتهدف  �خل��ا���س  �لقطاع 
�ل��ق��ط��اع �خلا�س  �أل���ف م��و�ط��ن يف 
جانبه  م���ن  �لأوىل  دورت�����ه  خ���الل 
�أك��د زه��ري حميد �حل��اج مدير عام 
�ل�شوؤون �لإد�ري��ة و�مل��و�رد �لب�شرية 
�لتعاون  و�لتوطني يف دول جمل�س 
د�أب����ت على  �ل��ف��ط��ي��م  �أن جم��م��وع��ة 
�إميانا  �لوطنية  �لكو�در  ��شتقطاب 
منها مبقدرتهم على �لنخر�ط يف 
�لقطاع �خلا�س وتطوير مهار�تهم 
�لتطور  م���ع���دلت  �أع���ل���ى  لتحقيق 

�أب�شر  �أن مبادرة  و�أ�شاف  �لوظيفي 
لها دور كبري يف مد ج�شور �لتعاون 
�خلا�س  �ل���ق���ط���اع  م����ع  �مل�������ش���رتك 
ودع�����م م����ب����ادر�ت �ل���ت���وط���ني حيث 
�لعمل  ب��اأه��م��ي��ة  �ل��وع��ي  م��ن  ز�دت 
يتما�شى  �خل��ا���س مب��ا  �ل��ق��ط��اع  يف 
�لدولة  �ل��ت��وط��ني يف  ���ش��ي��ا���ش��ة  م���ع 
�لإ�شرت�جتية  �لأه�����د�ف  وحت��ق��ي��ق 
ل��ل��وط��ن و�مل���و�ط���ن وبناء  �مل���رج���وة 
�شيبد�أ  �ل���ت���ع���اون  �ت���ف���اق���ي���ة  ع���ل���ى 
�لأيام  خ��الل  �ملو�طنني  ��شتقطاب 
قال  جهته  م��ن  �ل��ق��ادم��ة.  �لقليلة 
�لتنفيذي  �مل����دي����ر  �مل�����ال  ع��ي�����ش��ى 
لربنامج �لإمار�ت لتطوير �لكو�در 
�لأ�شا�شي  �ل���ه���دف  �إن  �ل��وط��ن��ي��ة 
م��ن �ت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��ع��اون ه��و حتقيق 
�ملتمثلة  �لإ�شرت�تيجية  �لأه����د�ف 
�ملختلفة  �ل��ع��م��ل  ف��ر���س  ت��وف��ري  يف 
كافة  �لقطاعات  يف  �لوطن  لأب��ن��اء 
خ��ا���ش��ة �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س و�ل����ذي 
�شنويا  �ل��ك��ث��ريي��ن  ي�شتقطب  ب���ات 
�ملرحلة  ت�����ش��ه��د  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم����ن 
�لتفاهم  م��ذك��ر�ت  توقيع  �لقادمة 
مع عدد �أكرب من �جلهات �مل�شاركة 
برنامج  �أن  يذكر  �أب�شر  م��ب��ادرة  يف 
�لقطاع  يف  �خل���ري���ج���ني  ت��وظ��ي��ف 
�خلا�شة  �ل�شركات  يدعم  �خلا�س 
يف  �أب�شر  برنامج  �شمن  و�مل�شاركة 

توفري فر�س �لعمل.

•• دبي-وام:

كهرباء  هيئة  �م�����س  للتوزيع  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  م��ن  وف��د  ز�ر 
�ل��ك��ه��رب��اء دي  ت��وزي��ع  بعمليات  �لتحكم  دب��ي مب��رك��ز  وم��ي��اه 
�لوفد  و�لتقى  �لق�شي�س.  منطقة  يف  لها  �لتابع  �شي  �شي 
�ل�شبكات  �إد�رة  م��دي��ر  �خل��م��ريي  �هلل  ع��ب��د  ت��ر�أ���ش��ه  �ل����ذي 
�ملرزوقي  �لعزيز  �ل�شركة مع عبد  و�شم عدد� من م�شوؤويل 
�خت�شا�شي  طا�شو�يل  ومدحت  �لتوزيع  عمليات  �أول  مدير 
�لتوزيع مبركز �لتحكم و�أحمد �أهلي مدير �لتوزيع و�شيخة 
مدير  �شعيد  و�أ���ش��م��اء  و�ل�شالمة  �لتدريب  م��دي��رة  �شلطان 
وم�شاعد  عقل  ويا�شر  �لتوزيع  عمليات  وتن�شيق  تخطيط 
كهرباء  هيئة  وتتبنى  �ملحاكاة.  �أجهزة  على  �لتدريب  مدير 

م�شتد�مة  موؤ�ش�شة  لتكون  روؤيتها  من  �إنطالقا  دب��ي  ومياه 
�إىل تبادل  �إ�شرت�تيجية متكاملة تهدف  على م�شتوى عاملي 
ذ�ت  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  م��ع  �ملمار�شات  و�أف�شل  �خل���رب�ت 
مع  �لهيئة  تعمل  حيث  �مل�����ش��رتك  �لعمل  وت��ع��زي��ز  �ل��ع��الق��ة 
ب��ه��دف حتقيق  �مل��وؤ���ش�����ش��ات �لوطنية و�ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ع��دي��د م��ن 
�لأهد�ف �مل�شرتكة للهيئة ول�شركائها. و�أطلع �لوفد �لز�ئر 
�لتابعة لهيئة  �لكهرباء  ب�شبكات توزيع  �لتحكم  �أنظمة  على 
كهرباء ومياه دبي �شكاد� �لتي تقوم برفع �لكفاءة �لت�شغيلية 
و�لتحكم  �ل�شاعة  م��د�ر  على  �ل�شبكات  مر�قبة  خ��الل  م��ن 
بكافة �أجز�ءها من خالل �شمامات �آلية �أو من خالل �لأمر 
�ىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��ر�ق��ب��ة  بغرفة  �مل�شغلني  قبل  م��ن  �ملبا�شر 
�أحدث �لربجميات و�لتقنيات �ملتطورة �لتي تت�شمنها هذه 

يف  �لز�ئر  �لوفد  �إ�شتقبال  �لزيارة  برنامج  و�شمل  �لأنظمة. 
قاعة �لإد�رة و�ل�شر�ف �ملطلة على غرفة �لتحكم و�ل�شتماع 
وقام  �إ�شتخد�مه  وط��رق  �لتحكم  نظام  مز�يا  عن  �شرح  �ىل 
توزيع  عمليات  على  �لتدريب  قاعة  بزيارة  ذلك  بعد  �لوفد 
�ل��ك��ه��رب��اء ب��اإ���ش��ت��خ��د�م �أج��ه��زة �مل��ح��اك��اة و�ل��ت��ي مت��ث��ل �شبكة 
�لتوزيع كما هي يف �لو�قع وذلك للح�شول على �أف�شل فر�س 
��شتمع �حل�شور  �لتحكم حيث  للعاملني يف غرف  �لتدريب 
ل�شرح خمت�شر عن فعالية هذ� �لنظام يف تطوير �أد�ء غرفة 
�لتحكم. و�أعرب �لوفد �لز�ئر عن �إعجابه باجناز�ت �لهيئة 
يف جمال �لتحكم بعمليات توزيع �لكهرباء و�لتي تتما�شى مع 
روؤيتها وحتقق خطتها �لإ�شرت�تيجية لرفع كفاءة و�عتمادية 

خدماتها.

•• اأبوظبي -وام:

خاللها  جمعت  تطوعية  حملة  �لطاقة  وز�رة  نظمت 
مبالغ نقدية من موظفيها مت توجيهها �ىل موظفي 
�لحمر  �لهالل  وهيئة  ب��ال��وز�رة  �ل�شا�شية  �خلدمات 
�ل�شر  لبع�س  نقدية  وع��ي��دي��ة  �لعيد  ك�شوة  لت�شمل 
�لفقرية و�ملتعففة. وقامت �لوز�رة بتوجيه مبلغ مايل 
�لد�خلية  ل��وز�رة  �لتابع  �لرم�شاين  �لفرج  ل�شندوق 

عن  �ملع�شرين  بع�س  م��ع��ان��اة  تخفيف  يف  للم�شاركة 
مل��ب��ادرة �شاحب  ��شتجابة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي  �ل�شد�د 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل��دول��ة رئي�س جمل�س �ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي رع���اه �هلل 
ل��ي��ك��ون �ل��ت��ا���ش��ع ع�شر م��ن رم�����ش��ان ي���وم ز�ي���د للعمل 
�لن�شاين و�لذي يتز�من مع �لذكرى �لتا�شعة لرحيل 
نهيان  �ل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  �ل��و�ل��د 

طيب �هلل ثر�ه. 

وفد من �سركة اأب�ظبي للت�زيع يزور هيئة كهرباء ومياه دبي  وزارة الطاقة تنفذ حملة تط�عية 
يف ي�م زايد للعمل الإن�ساين

•• بلغراد-وام: 

وزر�ء  رئ��ي�����س  د�ت�شي�س  �يفيت�شا  �ل�شيد  �ك���د 
لدولة  ب������الده  ت���ق���دي���ر  ���ش��رب��ي��ا  ج���م���ه���وري���ة 
�لمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�ل��دول��ة حفظه �هلل  رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي��د  بن 
�لمار�ت  �نباء  لوكالة  وق��ال يف حديث خا�س 
م�شاف  بلغت  �شموه  بقيادة  �لم���ار�ت  �ن  و�م 
�هم  �لعامل و��شبحت من  �ملتطورة يف  �ل��دول 
و�لعامل  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �لق���ت�������ش���اد�ت 
خ��الل ف��رتة وجيزة و�ك��د �ن حكومته تتطلع 
ق��دم��ا ل��ت��و���ش��ي��ع �آف����اق �ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك مع 
دول�����ة �لم��������ار�ت م�����ش��ري� ب���ه���ذ� �ل�������ش���دد �ىل 
�أول �شمو  �همية �لزيارة �لتي قام بها �لفريق 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �ل�شيخ حم��م��د 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لقائد �لعلى  نائب  �بوظبي 
تلك  �أن  وق��ال  م��وؤخ��ر�.  �يل جمهورية �شربيا 
�لزيارة ج�شدت �حلر�س �مل�شرتك لدى قيادتي 
�لبلدين على مو��شلة وتو�شيع �أوجه �لتعاون 
�لثنائي وتطوير �لعالقات مبا يخدم م�شلحة 

�لبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني. 

نحر�س  �ل�شربية  �حلكومة  يف  نحن  و��شاف 
�لعالقات  ه���ذه  ودع���م  لتطوير  �حل��ر���س  ك��ل 
�لمار�ت  دول��ة  م�شالح  يخدم  �ل��ذي  بال�شكل 
و��شار  �شربيا  وج��م��ه��وري��ة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
بني  حم��ادث��ات  وج���ود  �ىل  د�ت�شي�س  �يفيت�شا 
�آليات  بحث  �ل�شديقني ترتكز حول  �لبلدين 
�لقطاعات  يف  �لثنائي  �ل��ت��ع��اون  �أوج���ه  تعزيز 
�لتي تت�شل بال�شناعات �لدفاعية و�لع�شكرية 
�ملجالت  يف  �لتعاون  نطاق  زي���ادة  �ىل  ��شافة 
وتنمية  و�ل�شتثمارية  و�لتجارية  �لقت�شادية 
�لع����م����ال �مل�������ش���رتك���ة يف �ل���ق���ط���اع �ل����زر�ع����ي 
ق��ي��ام ���ش��ن��دوق �بوظبي  و�مل�����ش��ريف. وق���ال �ن 
مليون   400 بقيمة  قر�س  بتقدمي  للتنمية 
دولر ل�شربيا ب�شروط مي�شرة �شاهم يف دعم 
�ل��ق��ط��اع �ل���زر�ع���ي وت��وف��ري �مل��زي��د م��ن فر�س 
�همية  �ل�����ش��رب��ي لف��ت��ا �ىل  ل��ل�����ش��ع��ب  �ل��ع��م��ل 
����ش��ت��ث��م��ار�ت ���ش��رك��ة �ل��ظ��اه��رة �لم���ار�ت���ي���ة يف 
و�لتي  �شربيا  يف  و�لعقاري  �ل��زر�ع��ي  �لقطاع 

تقدر بحو�يل 400 مليون دولر. 
و�كد �همية �لتفاقيات �لتي وقعها موؤخر� يف 
�بوظبي �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �ل نهيان 

فوجيت�س  �لك�شندر  ومعايل  �خلارجية  وزي��ر 
نائب رئي�س �لوزر�ء وزير �لدفاع يف جمهورية 
�شربيا و�برزها �تفاقية �لتعاون بني �لبلدين 
و�تفاقية ت�شجيع و حماية �ل�شتثمار و�لبيان 
�ل�شر�كة  ع���الق���ات  �إق���ام���ة  ب�����ش��اأن  �مل�����ش��رتك 
و��شاف  �حل��ك��وم��ت��ني.  ب���ني  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ك��ل من  ���ش��ف��ار�ت يف  �فتتاح  ق���رر�  �لبلدين  �ن 
3013 لعطاء  �شبتمرب  �بوظبي وبلغر�د يف 
للبيان  وتنفيذ�  �مل�شرتك  للتعاون  قوية  دفعة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �ل��ذي وقعته 
�إق����ام����ة عالقات  وج��م��ه��وري��ة ���ش��رب��ي��ا ح����ول 
دبلوما�شية ر�شمية بني �لبلدين على م�شتوى 
مار�س2007   21 م���ن  �ع���ت���ب���ار�  �ل�����ش��ف��ر�ء 
بنيويورك. و�أ�شار �إىل رغبة حكومتي �لبلدين 
عالقات  وتقوية  �مل�شرتك  �لتفاهم  تعزيز  يف 
�ن  وق��ال  �شعبيهما..  بني  و�لتعاون  �ل�شد�قة 
�ف��ت��ت��اح �ل�����ش��ف��ارت��ني وت��ب��ادل �ل�����ش��ف��ر�ء ي�شكل 
�أ�شا�شية باجتاه تطوير هذه �لعالقات  خطوة 
ول �شيما يف �ملجالت �ل�شيا�شية و�لقت�شادية 
بعد  خ�شو�شا  وغريها  و�لثقافية  و�لتجارية 
�لعقود  وخ����الل  �لإم������ار�ت  دول����ة  �أن حت��ول��ت 

�لأخرية �إىل مركز بل وملتقى عاملي للتجارة 
�ل�شر�كة  �تفاقية  �همية  و�ك���د    . و�ل�شياحة 
و�شركة  للطري�ن  �لحت��اد  �ل�شرت�تيجية بني 
.. وت��وق��ع �ن ت�شفر  �ل�����ش��رب��ي��ة  �ي��روي��ز  ج���ات 
ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة ع��ن �ن��ط��الق��ة ق��وي��ة ل�شركة 
�لغر��س  تخدم  �ل�شربية  �جلوية  �خلطوط 
و�مل�شالح �لتجارية و�ل�شياحية لدى �جلانبني 
وتوفر �ملزيد من فر�س �لعمل لبناء �لمار�ت 
و�شربيا. وقال �ن عالقاتنا ممتازة وتتجه نحو 
�لفر�س  �ملزيد من  لتحقيق  ونتطلع  �لف�شل 
وجتارية  �قت�شادية  ��ش�س  لر���ش��اء  للجانبني 
�ملزيد  بروؤية  �مله  و�ع��رب عن  قوية  وثقافية 
للدر��شة  ياأتون  �لم��ار�ت  من طلبة وطالبات 
�ملجالت  ���ش��ت��ى  يف  �ل�����ش��رب��ي��ة  �جل���ام���ع���ات  يف 
علمي  ت��ع��اون  لتاأ�شي�س  و�لك��ادمي��ي��ة  �لعلمية 
�شوؤ�ل  وتعليمي قوي مع �لم��ار�ت. ورد� على 
�شربيا  لن�شمام  �ملتاح  �لزمني  �ل�شقف  حول 
�ىل �لحتاد �لوروبي قال �ن �ملحادثات لتز�ل 
نح�شل  وقد  طويال  وقتا  وت�شتغرق  م�شتمرة 
على ع�شوية �لحتاد �لوروبي يف غ�شون �ربع 

�و خم�س �شنو�ت . 

رئي�ص وزراء �سربيا: الإمارات بقيادة خليفة بلغت م�ساِف الدول املتقدمة 

برنامج الك�ادر ال�طنية والفطيم ي�قعان اتفاقية لتعيني 150 م�اطنًا �سمن مبادرة اأب�سر

وزير العدل ي�سدر قرارًا بت�سكيل جلنة حتري هلل �سهر �س�ال

الكني�سة القبطية يف اأب�ظبي تقيم ماأدبة اإفطار رم�سانية

•• اأبوظبي-وام:

وزير  �لظاهري  جوعان  بن  ه��ادف  �لدكتور  معايل  �أ�شدر 
�لعدل قر�ر� بت�شكيل جلنة  حتري روؤية  هالل �شهر �شو�ل 
للعام �لهجري 1434 هجرية وت�شم �للجنة �لتي ير�أ�شها 
معايل وزير �لعدل.. �شعادة كل من �مل�شت�شار �شلطان �شعيد 
�أبوظبي وحممد بن حمد  �لق�شاء يف  د�ئ��رة  �لبادي وكيل 
�شامل  و�ل��دك��ت��ور حممد مطر  �ل��ع��دل  وز�رة  وكيل  �ل��ب��ادي 
�لإ�شالمية  ل��ل�����ش��وؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  ع���ام  م��دي��ر  �لكعبي 
و�لأوق�����اف و�ل��دك��ت��ور ف���اروق ح��م��ادة �مل�شت�شار �ل��دي��ن��ي يف 
عبد�لرحمن  و�مل�شت�شار  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  �شمو  دي���و�ن 
غامن رئي�س حمكمة �أبوظبي �لإبتد�ئية و�مل�شت�شار حممد 
يف  �لق�شاء  د�ئ���رة  يف  �ل�شرعي  �ملفتي  حممد  ب��ن  �ل��ي��د�يل 
�أبوظبي و�لقا�شي �لدكتور حممد مفتاح �خلاطري رئي�س 
��شتئناف يف حمكمة ��شتئناف ر�أ�س �خليمة وحممد �شهيل 

�ل�شوؤون  د�ئ��رة  يف  و�لإر���ش��اد  �لتوجيه  �إد�رة  مدير  �ملهريي 
�لإ�شالمية و�لعمل �خلريي يف دبي وف�شيلة �ل�شيخ حممد 
�شليمان �لأهدل �لو�عظ �لأول يف د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شالمية 
دبي و�ملهند�س خلفان �شلطان �لنعيمي رئي�س جمل�س �إد�رة 
عبد�هلل  �شيف  �شخر  و�ملهند�س  للفلك  �لإم����ار�ت  جمعية 
رئ��ي�����س ر�ب��ط��ة ه���و�ة �ل��ف��ل��ك ودع���ا �ل��ق��ر�ر جميع �ملحاكم 
�للجنة مبا  وم��و�ف��اة  �ل��روؤي��ة  لتحري  �لدولة  �ل�شرعية يف 
يثبت لديها وعلى جلنة حتري �ل�شهور �لقمرية يف د�ئرة 
�لق�شاء يف �أبوظبي يف �ملناطق �لو�شطى و�ل�شرقية و�لغربية 
يف �لإمارة متابعة مهمتها �ل�شهرية يف جمع �لأدلة �ملوؤدية 
�للجنة  �ل�شنة ومو�فاة  لهذه  �شو�ل  �شهر  بد�ية  �إثبات  �إىل 
مبا تو�شلت �إليه. وحدد �لقر�ر �جتماع �للجنة بعد �شالة 
 1434 29 رم�شان  �مل��و�ف��ق  �ملقبل  ي��وم �لأرب��ع��اء  �مل��غ��رب 
د�ئرة  يف  �أغ�شط�س2013  م��ن  �ل�شابع  �مل��و�ف��ق  هجرية 

�لق�شاء يف �أبوظبي. 

•• ابوظبي-وام:

لالأقباط  �أنطونيو�س  �لأن��ب��ا  �لقدي�س  كاتدر�ئية  �ق��ام��ت 
رم�شانية  �إفطار  ماأدبة  باأبوظبي  �مل�شريني  �لأرثوذك�س 
�ل��ل��ي��ل��ة ق��ب��ل �مل��ا���ش��ي��ة ب��ح�����ش��ور ع���دد م���ن مم��ث��ل��ي دي���و�ن 
تامر  و���ش��ع��ادة  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  �شمو  ودي���و�ن  �لرئا�شة 
�ل�شفارة  و�أع�شاء  �لدولة  ل��دى  �مل�شري  �ل�شفري  من�شور 
ورجال  و�شيد�ت  �لإ�شالمي  �لدين  ورج��ال  علماء  وبع�س 
بي�شوي  �لأنبا  �أ�شحق  �لقم�س  وتقدم  �مل�شريني  �لأعمال 
ر�ع���ي �ل��ك��ات��در�ئ��ي��ة با�شم �لأن��ب��ا ت��و����ش��رو���س �ل��ث��اين بابا 
�إبر�هام  و�لأنبا  �ملرق�شية  �لكر�زة  وبطريرك  �لأ�شكندرية 
بال�شكر  �لأدين  و�ل�����ش��رق  �لأور�شليمي  �لكر�شى  م��ط��ر�ن 
و�لعرفان �إىل مقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ولأخيه �شاحب �ل�شمو 
�لدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
ولأخو�نهما  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س 
�لإم���ار�ت  حكام  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  ��شحاب 
�آل نهيان ويل  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �أول �شمو  وللفريق 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة با�شمى 
�آيات �ل�شكر و�لعرفان للمو�قف �لتاريخية لدولة �لإمار�ت 
وم�شاندتها لل�شعب �مل�شري �ل�شقيق وهي ذ�ت �ملو�قف �لتى 

تبناها ور�عاها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
��شحق يف كلمته خالل  �لقم�س  رف��ع  ث��ر�ه كما  طيب �هلل 
و�ل�شعب  �أب��ر�ه��ام  و�لأن��ب��ا  تو��شرو�س  �لأن��ب��ا  با�شم  �مل��اأدب��ة 
�لقبطي �مل�شري �أ�شمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات مبنا�شبة 
قرب حلول عيد �لفطر �ملبارك �إىل دولة �لإمار�ت �لعربية 
�خلرية  ب��امل��ب��ادرة  م�شيد�  و�شعبا  وحكومة  ق��ي��ادة  �ملتحدة 
�لتي تتبناها هيئة �لهالل �لأحمر  م�شر يف قلوبنا  تنفيذ� 
لتوجيهات �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة حفظه �هلل لدعم 
من�شور  ت��ام��ر  �شعادة  �أع���رب  جانبه  م��ن  �مل�شري  �ل�شعب 
وتقديره  �شكره  بالغ  ع��ن  �ل��دول��ة  ل��دى  �مل�شري  �ل�شفري 
للدور �لكبري �لذي تقوم به دولة �لإمار�ت بقيادة �شاحب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
و�لإقت�شادي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �لإ���ش��ت��ق��ر�ر  ل��دع��م  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
و�لإجتماعي يف م�شر موؤكد� باأن هذه �ملو�قف �لتاريخية 
لي�شت بجديدة على دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لتي 
له  للمغفور  و�حلكيمة  �خل���رية  لل�شيا�شة  �م��ت��د�د�  ت��اأت��ي 
�آل نهيان طيب �هلل ث��ر�ه يف دعم  �ل�شيخ ز�ي��د بن �شلطان 
خيار�ت  و�إح�����رت�م  �ل�شقيقة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  و�إ���ش��ت��ق��ر�ر 
تربط  �لتي  �لوطيدة  �لأخوية  بالعالقات  منوها  �شعوبها 
�لنمو  ب���دو�م  �ل��ع��الق��ات  لهذه  ومتمنيا  و�لإم����ار�ت  م�شر 

�لإزدهار خلدمة رفاهية ورقي �ل�شعبني �ل�شقيقني.

العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/292 ك.ع.ح
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/خالد نو�ف 
كاندول  كاندول  �نيتا  �ل�شيد/  �لم��ار�ت  �جلن�شية:  �ل�شام�شي  ح��ارب  خمي�س  ح��ارب  يو�شف 
�شريكانت �جلن�شية: �لهند وطلب �لت�شديق على حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري 
)بروجر�س لين ملقاولت ال�صيانة العامة وخدمات التنظيف/ذ.م.م ( و�ملرخ�شة 
غرفة  ل��دى  و�مل�شجل   )52845( �مللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  من 
�لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل �ل�شيد / خالد يو�شف حممد �لدوي�س �جلن�شية: �لمار�ت 
�ىل �ل�شيد/ �شمناد حممد �جلن�شية: �لهند مبو�فقة: �شامناد عليارو �شمي �لدين �جلن�شية: 
�لهند  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن 

يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية                                     

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5    

اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/823 )مدين كلي ( بوا�سطة الن�سر

بيوت  عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
نا�شوي جن�شيتها/ رومانيا  �ملدعي/فلورينا  �قام  �لعقاري    �لعندليب للتطوير 
عنو�نه/ دبي- مردف- جممع �ل�شروق  �لدعوى برقم 2013/823 -مدين كلي 
- عجمان  ومو�شوعها : دعوى ت�شديق على حكم حمكم يف �لدعوى رقم  44 
ل�شنة 2012   فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 
�ملو�فق يوم 10 من  �ل�شاعة 11.00  وذل��ك يف  بو��شطة وكيل معتمد  �و  �شخ�شيا 
�شهر �شبتمرب ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� 

يف 2013/7/30
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 395 /2013  جتاري جزئي                          
�مل��دع��ى عليه /1-م���ري� �شول �رج���ون ك��وجن��و���س   جمهول حم��ل �لقامة  �ىل 
مب��ا �ن �مل��دع��ي / ���س .���س ل��وت��اه �لعقارية �����س.ذ.م.م   ق��د �ق��ام عليك �لدعوى 
 24000 مبلغ  ب�شد�د  عليه  �ملدعى  بالز�م  �لم��ر  با�شد�ر  �ملطالبة  ومو�شوعها 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء 
ch2D.19 لذ� فانت مكلف  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة  �ملو�فق 2013/8/20 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10862 بتاريخ   2013/8/5     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/994  جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية        
مدعى/ �شالون رنده لل�شيد�ت بوكالة �شحر جعفر كاظم �جلن�شية: �لمار�ت   مدعي 
عليه: �وتوم �شيزن للديكور وميثلها �بر�هيم وهبه حممد مرعي �جلن�شية: �لمار�ت   
�شيزن  �وتوم  �عالنه/   �ملطلوب  درهم    20.000 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  وهبه حممد مرعي  �بر�هيم  للديكور وميثلها 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
2013/9/18 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/29
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10862 بتاريخ   2013/8/5     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف �لدعوى  رقم )2013/1907 ( منازعات �يجارية �ملنظورة �مام جلنة ف�س �ملنازعات 
�ليجارية ) �للجنة �ل�شابعة( و�ملرفوعة من �ملدعي/ �شركة �بوظبي خلدمات �ل�شرف �ل�شحي، 
�لعز  ز�ده 3- حممد  �شيخ 2- حممد يعقوب خيال  �ملدعى عليهم /1- ريا�س حممد  لع��الن 
عزه 4- �شبحى �شلمى م�شعل 5- حممد �حمد حامد �لنو 6- عبد�هلل مرعي بن بدر 7- علي 
�نور حممود 8- عاطف �نور حممود 9- بادتو بيدي كايل 10- �شا جمبيا 11- حممود حممد 
�شعيد 12- عبد�لنا�شر حممد عبد�لرحيم 13- �شمري حمد جمال حممد 14- ��شماعيل حممد 
��شماعيل 15- �حمد جمعه حممد 16- �مني �حمد حممد 17- ��شالم خان نور 18- �شيد ويل 
يوم  جلل�شة  عمر  حممد  �شاملني   -21 عبد�هلل  عثمان   -20 �شاحب  �هلل  ن�شر   -19 خ��ادي  خ��ان 
�لثنني �ملو�فق 2013/9/16 يف �ل�شاعة  12.00 م�شاء يف مقر �للجنة �لكائن يف �بوظبي �شارع 

�لدفاع- منطقة مع�شكر �آل نهيان- بجانب �شندوق �لزو�ج فيال رقم 2.

جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5     
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                  �ىل �ملنفذ �شدها: د�ر �لعتماد للمقاولت )�س. ذ. م.م(   مبا 
�ن طالبي �لتنفيذ �قامو� �لتنفيذ�ت �لعمالية �ملو�شحة بالك�شف �دناه- 
تاريخ  به خالل )15( يوما من  �ملو�شحة  �ملبالغ  ب�شد�د  وذلك للز�مك 
�لتبليغ وعليه فان �ملحكمة �شتتخذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم يف حال 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور.

 
ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم �لتنفيذ �ملبلغ �ملنفذ به  رقم �لتنفيذ
808 درهم
642 درهم

12966 درهم
10519 درهم 

�جلهة طالبة �لتنفيذ 
�شغري ريا�س حممد �حمد

�شم�س �لعامل حممد نو�زف علي
    2013/1207

2013/1208

م
1
2

العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5    
 تبليغ حكم بالن�سر

يف الدعوى: عمايل )جزئي( رقم 2009/365
منطقة  ���ش��امل/  �شلطان  �شيف  حممد  وميثلها/  وودك�����س  �شركة    : عليه  �ملحكوم  �ىل 
�ل�شناعية �جلديدة- �شربة رقم 1- بناية �ل�شيخ حممد بن علي هاتف 7437723 نحيطكم 
علما بانه بتاريخ 2009/9/17 قد حكمت عليكم هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
�عاله. ل�شالح : ف�شل �لرحمن �شفيق �لرحمن بالتايل: حكمت �ملحكمة بالز�م �ملدعى 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )19146.66دره��م( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �شنويا 
نهائيا  �حلكم  �شريورة  تاريخ  فمن  �لف�شل  عن  �لتعوي�س  عد�   2009/4/28 تاريخ  من 
وحتى �ل�شد�د �لتام يف �حلالتني وت�شليمه جو�ز �شفره و�لغاء كفالة �ملدعى عليها للمدعي 
طلبات.   من  ذلك  عد�  ما  ورف�شت  باقيها   من  �ملدعى  و�عفت  �مل�شاريف  من  و�ملنا�شب 
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لعالنك بهذ� �لتبليغ.
       قلم كتاب املحكمة

المارات العربية املتحدة
  وزارة العدل 

العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5     
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2012/1086 تنفيذ جتاري
طالب �لتنفيذ: يونايتد بنك ليمتد وميثله �ل�شيد/ ��شد ح�شن بورين   عنو�نه: �مارة  دبي- �شارع �ل�شيخ 
ز�يد- فندق �لفريمونت- برج �شما تاور- �لطابق �لول- مكتب رقم 105   �ملنفذ �شده: �حمد حممود عز�م     
عنو�نه: �مارة دبي- �لرب�شاء- ريزيدن�س بال�س- �شقة 407   �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/8/21 �ل�شاعة 
على  �دن��اه  �و�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  بيع  �شيجر  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�شاء   6.00
www. لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع �جلهة �لتي �نيط بها )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت�
emiratesauction.ae ( وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �ل�شا�شي 
قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل 
�جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
�ملمتلكات.  �و�شاف  بيان  يلي  �لبيع. وفيما  �لتالية جلل�شة  �يام  و�مل�شاريف خالل ع�شرة  �لثمن  �ي��د�ع كامل 
�و�شاف �لعقار: قطعة �لر�س رقم : 45 منطقة : �حلبيه �لر�بعة �مل�شاحة : 80.33 قدم مربع ��شم �ملبني: برج 

حمزة �ملبنى : 1 رقم �لعقار: 609 �لثمن �ل�شا�شي : 600000 درهم مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 10862 بتاريخ 2013/8/5   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لغابة �جلميلة للمقاولت 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1139848  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لغابة �جلميلة للمقاولت �لعامة 
�ىل/�لغابة �جلميلة لل�شيانة �لعامة  

SUNDORBON GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10862 بتاريخ 2013/8/5   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ناي�س �شتون للحجر �ل�شناعي و�لرخام 

رخ�شة رقم:CN 1165725  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/ناي�س �شتون للحجر �ل�شناعي و�لرخام 
NICE STONE ARTIFICAL STONE & MARBLE TRADING

�ىل/ثري دي �شتون للحجر �ل�شناعي  
THREE D STONE ARTIFICAIL STONE

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �حلجر �لطبيعي - بالتجزئة )4752010(
�و  �لرخام  �و  �لباركية  �و  بالبالط  �لر�شيات و�جلدر�ن  تغطية  ن�شاط/حذف  تعديل 

�ل�شري�ميك �و �ملوز�ييك )4330019(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لبالط - بالتجزئة )4752011(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لرمل و�حل�شى و�حجار �لبناء - بالتجزئة )4752021(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10862 بتاريخ 2013/8/5   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كر�ج جنم �ل�شلع 

CN 1012956:لت�شليح �ل�شيار�ت  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد مقبل �شاعن مبارك �ملن�شوري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عي�شى بن ��شعيد بن مطر �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10862 بتاريخ 2013/8/5   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مركز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1081154:لعد�شات ذ.م.م - فرع 2 رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10862 بتاريخ 2013/8/5   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بقالة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1058478:حممد �لفار�شي رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10862 بتاريخ 2013/8/5   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/رمي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لب�شتان لل�شيانة �لعامة و�د�رة �لعقار�ت
 رخ�شة رقم:CN 1173280 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10862 بتاريخ 2013/8/5   

اإعــــــــــالن
و�ملقاولت  للنقل  �لعمري  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1023955 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد عامر عمر �شالح عمر )%30(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد عامر عمر �شالح عمر )%30(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/نا�شر عامر عمر �شالح عمر من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ نا�شر عامر عمر �شالح عمر من 100% �ىل %40

تعديل ر��س �ملال/ من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �لعمري للنقل و�ملقاولت �لعامة

ALAMRY TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING ESTABLISHMENT
�ىل/�لعمري للنقل و�ملقاولت �لعامة ذ.م.م 

ALAMRY TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10862 بتاريخ 2013/8/5   

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة/�شركة ذي تر��شتيز �وف ذي 
يونفر�شتي �وف بن�شلفانيا )�مريكية �جلن�شية( قد تقدمت 
و�ملقيدة  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب 
بالوز�رة.  �لجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف   )3353( رقم  حتت 
وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي رقم )8( ل�شنة 1984م يف 
رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  �لتجارية وتعديالتة  �ل�شركات  �شاأن 
)377( ل�شنة 2010م يف �شاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س 
�حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق يف �لعرت��س �ن 
يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر 
من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�شاد �إد�رة 

�لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر �لتعديالت �ملو�شحة �أدناه على طلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ :  14   /  07   /1998م         �ملودعة حتت رقم : 27607 
بتاريخ :  19   /  02   / 0020م                          �مل�شجلة حتت رقم :  23803 

با�ش��م: �لعاملية للحوم �ل�شالمية �س م ح   
وعنو�نه: دبي / جبل علي  �س. ب : 17089 هاتف:8815063/04    فاك�س: 8816287/04

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
  �للحوم و �ل�شماك وحلوم �لدو�جن و �ل�شيد �لغري حية و خال�شات �للحم �لفو�كة و�خل�شرو�ت �ملحفوظة  

و�ملجففة و�ملطهية �لطعمة �ملحفوطة .
�لو�ق�عة بالفئة   : 29

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )      ( – )     /      /  200 م (
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 

كتب �مل�شمى �لنخبة، باحلروف �لعربية باللون �لأبي�س، بخط عربي متميز، على خلفية م�شتطيلة حمر�ء، بها 
بروز من �أ�شفل ناحية �ليمني. وفوق حرف ب من �مل�شمى ر�شمت زهرة بتدرجات من �للون �لأ�شفر، و�لأخ�شر. 
وفوق �مل�شمى �لنخبة، وبنف�س �لطريقة، كتب �مل�شمى Prime باحلروف �لالتينية، باللون �لأبي�س، ب�شورة 
متميزة، خ�شو�شا حرف P يف بد�يته، وقد كتب �مل�شمى �أي�شا على خلفية م�شتطيلة حمر�ء، بها بروز من �أ�شفل 

ناحية �لي�شار. وفوق حرف M من �مل�شمى ر�شمت زهرة بتدرجات من �للون �لأ�شفر، و�لأخ�شر.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:موؤ�ش�شة �ل�شاطري للتجارة
SHATRY TRASING EST CE طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:موؤ�ش�شة �ل�شاطري للتجارة 

�ملودعة بالرقم:192738       بتاريخ:2013/6/4 م
با�ش��م: موؤ�ش�شة �ل�شاطري للتجارة

وعنو�نه:�بوظبي ، �مل�شفح �ل�شناعية ، �س.ب: 2753 ، هاتف: 025544005 ، فاك�س: 025544009  
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري وذلك 

لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( ��شتري�د .
و�شف �لعالمة:عبارة عن �شكل م�شنن باللون �ل�شود ومت�شل با�شفله حريف C من �لي�شار معكو�س ناحية 
�ل�شكل  ي�شار  وعلى  �ل�شود  باللون  للتجارة(  �ل�شاطري  )موؤ�ش�شة  �ل�شكل  ميني  وعلى   E وحرف  �لي�شار 

. �ل�شفر  باللون  خلفية  على  و�ل�شكل  �ل�شود  باللون   SHATRY TRASING EST
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�س.�ملكرم ل�شناعة �ملو�د �لعازلة ذ.م.م
SUPERSEAL 2700 R.T.V Siliconc:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:179694       بتاريخ:2012/9/23 م
با�ش��م:�س.�ملكرم ل�شناعة �ملو�د �لعازلة ذ.م.م

وعنو�نه:�شناعية رقم 15 خلف �شارع �ملحلية �س.ب:24756 ، �ل�شارقة ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .  
�ل�شمغ  باملطاط(  �شبيهة  )م��ادة  �لغوتابر�شا   ، �ملطاط  بالفئة:17  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
�حلرير �ل�شخري )�ل�شب�شتو�س( �مليكا و�ل�شناف �مل�شنوعة من هذه �ملو�د غري �مل�شنفة �شمن فئات �خرى 
�لبال�شتيك �مل�شكل بالبثق لال�شتعمال يف �ل�شناعة �ملو�د �لتغليف و�ل�شد و�حل�شو و�لعزل �ملو��شري �ملرنه غري 

�ملعدنية .
�لالتينية  �لكلمة  وحتتهم  هرم  �شكل  على  متقاطعني  خطني  من  تتكون  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
SUPERSEAL وحتتها �لرقم 2700 وحتت هذ� �لرقم يوجد RTV بال�شافة �ىل �لكلمة �لالتينية 

SILICONE ويف �ل�شفل �شريط ��شود �للون .
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�س.�ملكرم ل�شناعة �ملو�د �لعازلة ذ.م.م
AMI ACRYSEAL:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:170268       بتاريخ:2012/3/6 م
با�ش��م:�س.�ملكرم ل�شناعة �ملو�د �لعازلة ذ.م.م

وعنو�نه:�شناعية رقم 15 خلف �شارع �ملحلية �س.ب:24756 ، �ل�شارقة ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .  
�ل�شمغ  باملطاط(  �شبيهة  )م��ادة  �لغوتابر�شا   ، �ملطاط  بالفئة:17  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
�حلرير �ل�شخري )�ل�شب�شتو�س( �مليكا و�ل�شناف �مل�شنوعة من هذه �ملو�د غري �مل�شنفة �شمن فئات �خرى 
�لبال�شتيك �مل�شكل بالبثق لال�شتعمال يف �ل�شناعة �ملو�د �لتغليف و�ل�شد و�حل�شو و�لعزل �ملو��شري �ملرنه غري 

�ملعدنية .
�لالتيني  �حلرف  �ل�شود  باللون  مكتوبة   AMI �لالتينية  �لكلمة  من  تتكون  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
 SEAL �لالتينية  و�لكلمة  �ل�شود  باللون  مكتوبة   CRY �لالتينية  �لكلمة  �ل�شود  باللون  مكتوب   A

مكتوبة باللون �ل�شود وكما يظهر بال�شكل .
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:علي �لقد�ح للتجارة ذ.م.م
ROYAL UNIVERSAL:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:183874       بتاريخ:2012/12/19 م
با�ش��م:علي �لقد�ح للتجارة ذ.م.م

، 4G وعنو�نه:دبي ، ديرة ، نايف ، �شارع 38 بناية رويال �شنرت حمل رقم
 �س.ب: 379144 ، هاتف: 042590644 ، فاك�س: 042590655  

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:4 زيت حمرك زيت فر�مل �شحوم معدنية.
و�شف �لعالمة:�لكلمة Royal Universal باللغة �لنكليزية .

�ل�ش��رت�طات: . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

�إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت  تعلن 
�لخرت�ع   بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2011/10/20  �ملودعة حتت رقم  164202 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  20/ 2011/4 

با�شم : �شيباغو �نرتنا�شيونال ليميتد
 ،  ) و�ي  كيه   (  1 و�ي  1104-  كيه  .ب 268، جر�ند كامين  ، �س  �شنرت  �شكوتيا   ، �لر�بع  �لطابق   : وعنو�نه 

جزر �لكامين .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�حزمة ؛ �حذية ذ�ت رقبة ؛ قبعات ؛ لبا�س �لقدم ؛ قفاز�ت ؛ جاكيتات ) �شرت�ت ( ؛ بيجامات ؛ �شر�ويل ؛ 

�شنادل ؛ �و�شحة ؛ قم�شان ؛ �حذية ؛ �شر�ويل ق�شرية ، جو�رب ق�شرية ؛ قم�شان تائية .
�لو�قعة بالفئة : 25

و�شف �لعالمة: ر�شم لبرة خياطة ويخرج من فتحة �لبرة خيط على �شكل مطرقة ويحيط بالبرة من 
�لعلى ر�شم لنجوم وعلى ي�شار �لبرة خطوط هند�شية خمتلفة بطريقة مميزة .

�ل�ش��رت�طات : 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

�إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت  تعلن 
�لخرت�ع  بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2011/4/3  �ملودعة حتت رقم  155246 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  2011/2/25 

 با�شم : �هل�شرتوم كوربوري�شن .
وعنو�نه : �شاملي�شارينوكيو 1 ، �ف �آي - 00180 هيل�شينكي ، فنلند� .

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري �لو�ردة يف فئات �أخرى ؛ �ملطبوعات ؛ مو�د 
جتليد �لكتب ؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية ؛ �لقرطا�شية ؛ مو�د �لل�شق �مل�شتعملة يف �لقرطا�شية �أو لغايات منزلية 
؛ مو�د �لفنانني ؛ فر��شي �لدهان �أو �لتلوين ؛ �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث( ؛ مو�د �لتوجيه 
�أخرى( ؛ حروف �لطباعة  �لو�ردة يف فئات  �لتغليف �لبال�شتيكية )غري  و�لتدري�س )عد� �لأجهزة( ؛ مو�د 
؛ ورق  ) كريب(  �ملجعد  �لرقيق  �لورق  ؛  �ملغلف  �لورق  ؛  كا�شطة  بقاعدة  ، ورق  )�لر��شمات(  �لكلي�شيهات  ؛ 
�لعالنات  ورق  ؛  �لعالمات  ورق  ؛  �لتخطيط  ورق  ؛  �لعازل  �لورق  ؛  للزيت  م�شاد  معالج  ورق  ؛  �لتقومي 
�ملرقق  �لورق  ؛  �جلدر�ن  لتغطية  بقاعدة  ورق  ؛  �لن�شر�ت  ورق  ؛  م�شبقاً  م�شرب  �لديكور  ورق  ؛  �لكبرية 

للخ�شرو�ت ؛ مو�د �لرت�شيح  .
�لو�قعة بالفئة : 16

و�شف �لعالمة: �لكلمة stay ahead   باحلروف �لالتينية  بطريقة مميزة .
�ل�ش��رت�طات : 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862
�إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت  تعلن 

�لخرت�ع بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
بتاريخ 2011/5/3  �ملودعة حتت رقم 156755 

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  2011/4/11 
 با�شم : �شانويف

وعنو�نه : 174 ، �فينيو دي فر�ن�س 75013 باري�س ، فرن�شا

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لعد�شات �لال�شقة ؛ نظار�ت �لعيون و�لعد�شات �لب�شرية ؛ �لرب�جميات يف جمال �لرعاية �ل�شحية ؛ ��شرطة 
�لفيديو و��شرطة كا�شيت �شوتية ، �قر��س م�شغوطة – لذ�كرة �لقر�ءة فقط ) �شي دي – روم ( يف جمال 

�لرعاية �ل�شحية ، بر�جميات �لت�شوير �لطبي .
�لو�قعة بالفئة : 9

و�شف �لعالمة: ر�شم لطائر د�خل �شكل د�ئري مفتوح باللو�ن �لزرق ) بانتون 7455( و�لخ�شر )بانتون 
397( و�لبني ) بانتون 466( بطريقة مميزة .

�ل�ش��رت�طات : 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

�إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت  تعلن 
�لخرت�ع  بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2011/5/3 �ملودعة حتت رقم  156759 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  2011/4/11 

 با�شم : �شانويف
وعنو�نه : 174 ، �فينيو دي فر�ن�س 75013 باري�س ، فرن�شا

  وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
 خدمات �لت�شالت عن بعد خا�شة �ر�شال �ملعلومات عرب �لر�ديو ، و�لهاتف ، و�لتلفاز و�لجهزة �لطرفية 
يف  لالآخرين  �ملعلومات  �ر�شال  ؛  �ل�شحية  بالرعاية  يخت�س  فيما  �لنرتنت  �شبكة  مو�قع  عرب  للحا�شوب 
جمال �لرعاية �ل�شحية ، �ت�شال �ملعلومات �ملوجهة للمر�س �أو حمرتيف �لرعاية �ل�شحية عرب �حلا�شوب ، 
و�لنرتنت ، و�لتلفاز ، و�لر�ديو ؛ توفري غرف �ملحادثة على �خلط �ملبا�شر ولوحة �عالنات �لكرتونية لإر�شال 
و�لتح�شينات   ، �ل�شيدلنية  و�ملو�د   ، �ل�شحية  �لرعاية  يخ�س  فيما  �حلا�شوب  م�شتخدمي  و�شط  �لر�شائل 

�ل�شيدلنية و�لطبية .
�لو�قعة بالفئة : 38  

و�شف �لعالمة: ر�شم لطائر د�خل �شكل د�ئري مفتوح باللو�ن �لزرق ) بانتون 7455( و�لخ�شر )بانتون 
397( و�لبني ) بانتون 466( بطريقة مميزة .

�ل�ش��رت�طات : 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862
�إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت  تعلن 

�لخرت�ع بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
بتاريخ 2011/4/3 �ملودعة حتت رقم 155247 

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  2011/2/25 
با�شم : �هل�شرتوم كوربوري�شن .

 وعنو�نه : �شاملي�شارينوكيو 1 ، �ف �آي - 00180 هيل�شينكي ، فنلند� .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مو�د �لتعبئة ، و�حل�شو و�لعزل ؛ مقويات �لزجاج �لليفي ، خا�شة �ملقويات �ملن�شوجة و�ملتخ�ش�شة ، فر�شات 
�ملقطعة  ( و�جلد�ئل  د�ئمة  �أن�شجة  �ملوؤلفة من  �لليفي  �لزجاج  ) حزم  �لليفية  �ملن�شوجات   ، �لليفي  �لزجاج 

من �لزجاج �لليفي .
�لو�قعة بالفئة : 17

و�شف �لعالمة: �لكلمة stay ahead   باحلروف �لالتينية  بطريقة مميزة .
 �ل�ش��رت�طات : 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

والثقيلة    اخلفيفة  بال�صاحنات  العامة  املواد  لنقل  القد�س  �ل�شركة:  ��شم 
�ل�شكل  دب���ي- �حل��م��ري��ة    م��و�ن��ىء  �ل��ع��ن��و�ن: مكتب ملك �شلطة  )�ـــس.ذ.م.م(. 
بال�شجل  �لقيد  رق��م    597683 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
�لتجاري: 1012829 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي تاريخ �لقر�ر  2013/07/07 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ ت�شديق �لقر�ر  2013/7/9 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�شفي �ملعني �صفيان الغا و�صركاه حما�صبون قانونيون �لعنو�ن: مكتب 4 ملك 
رحمه عبد�هلل �ل�شام�شي- ديرة- بور �شعيد  هاتف: 2955248 04 فاك�س/2950081 
من  يوماً  �لثبوتية وذلك خالل )45(  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  04 م�شطحباً 

تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التخطيط والتطوير 

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�س�سة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       
العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5    

  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�لعنو�ن:  قانونيونط  حما�صبون  و�ــصــركــاه  الغــا  �صفيان  �مل�����ش��ف��ي/  ����ش��م 
 04  2955248 هاتف:  �شعيد   ب��ور  دي��رة-  �ل�شام�شي-  عبد�هلل  رحمه  ملك   4 مكتب 
باأنه قد  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  فاك�س/2950081 04  مبوجب هذ� 
مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية القد�س لنقل املواد العامة بال�صاحنات 
اخلفيفة والثقيلة )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي تاريخ �لقر�ر 
2013/7/7  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي تاريخ ت�شديق �لقر�ر 2013/7/09 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التخطيط والتطوير 

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�س�سة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       
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وزير البيئة واملياه يفتتح مركز احلجر الزراعي يف مركز الزه�ر بدبي

نهيان بن زايد: م�ؤ�س�سة زايد للأعمال اخلريية والن�سانية انفقت اكرث من 460 ملي�ن دولر منذ ان�سائها داخل الدولة وخارجها

الطاير يبحث مع ال�سفري الفرن�سي تعزيز التعاون يف جمال امل�ا�سلت
•• دبي-وام:

رئي�س  �لطاير  مطر  �شعادة  بحث 
�لتنفيذي  و�ملدير  �لإد�رة  جمل�س 
ل���ه���ي���ئ���ة �ل�����ط�����رق و�مل�����و�������ش�����الت 
�شعادة  م���ع  �م�������س  ل���ق���اءه  خ����الل 
�جلمهورية  ���ش��ف��ري  �زو�و  �لن 
تعزيز جمالت  �لدولة  �لفرن�شية 
�ل����ت����ع����اون وت�����ب�����ادل �خل��������رب�ت يف 
و�ل��رت�م��ات بني  �لقطار�ت  جمال 
�جل���ان���ب���ني. ح�����ش��ر �ل���ل���ق���اء عبد 
ي��ون�����س �ملدير  �إب��ر�ه��ي��م  �مل��ح�����ش��ن 
�ل�شرت�تيجية  لقطاع  �لتنفيذي 
وعبد�هلل  �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  و�حل��وك��م��ة 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  علي  �آل  يو�شف 
مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل����ق����ط����ار�ت ب���الإن���اب���ة. 
�للقاء  م�شتهل  يف  �لطاير  و�أ���ش��اد 
ب��ال��ع��الق��ات �مل��ت��م��ي��زة �ل��ت��ي تربط 
دولة �لإم��ار�ت وجمهورية فرن�شا 
���ش��اه��م��ت يف زي�����ادة حجم  و�ل���ت���ي 
�لبلدين  ب��ني  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل 
م�شرتكة  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  وت���دف���ق 
�مل������ج������الت وزي��������ادة  يف خم���ت���ل���ف 

طوله 700 مرت يف م�شنع �شركة 
ويتوقع و�شول  �ل�شتوم يف فرن�شا 
ق��ط��ار�ت �ل��رت�م �إىل دب��ي يف �شهر 
دي�����ش��م��رب �ل���ق���ادم و���ش��ت��ق��وم هيئة 
�ل��ط��رق و�مل��و���ش��الت ف���ور و�شول 
�لقطار�ت باإجر�ء فح�س جتريبي 
و�شت�شتمر  �مل�����ش��ار  م��وق��ع  يف  �آخ���ر 
�لت�شغيل  م��وع��د  ح��ت��ى  �ل��ت��ج��ارب 
نوفمرب  �شهر  يف  للرت�م  �لر�شمي 
�شعادة  ق��دم  جانبه  م��ن   .2014
�لطرق  لهيئة  �لتهنئة  �زو�و  �لن 
تد�شني  مب��ن��ا���ش��ب��ة  و�مل���و�����ش���الت 
�لفح�س �لفني �لتجريبي للقطار 
..معربا  �ل�شفوح  ت���ر�م  يف  �لأول 
�ل�شركات  ب���ت���و�ج���د  ف���خ���ره  ع����ن 
�لفرن�شية �شمن حتالف �ل�شركات 
�مل���ن���ف���ذة مل�������ش���روع �ل��������رت�م. و�ك����د 
�لدولة  ل���دى  �لفرن�شي  �ل�شفري 
�أن �ل�شتثمار �لكبرية �لتي قامت 
ب��ه��ا ح��ك��وم��ة دب���ي ت��ط��وي��ر �لبنية 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��ن��ق��ل و�مل����و������ش����الت 
�ل�شكان  حياة  حت�شني  يف  �شاهمت 

ويحافظ على �لبيئة.

•• دبي-وام:

�أحمد  �فتتح معايل �لدكتور ر��شد 
�م�س  و�مل��ي��اه  �لبيئة  بن فهد وزي��ر 
للوز�رة  �ل���زر�ع���ي  �حل��ج��ر  م��رك��ز 
دب��ي بح�شور  �ل��زه��ور يف  يف مركز 
����ش���ع���ادة ع���ب���د�ل���رح���ي���م �حل���م���ادي 
�ل����وك����ي����ل �مل���������ش����اع����د ل���ل���خ���دم���ات 
�مل�������ش���ان���دة. و�أو������ش�����ح م��ع��ال��ي��ه �أن 
�إطار  يف  تعمل  و�ملياه  �لبيئة  وز�رة 
معدلت  رف��ع  على  ��شرت�تيجيتها 
�لأم��ن �حليوي من خالل تطوير 
جاهزية مر�كز �حلجر و�ملخترب�ت 
وتعزيز  و�ل���ب���ي���ط���ري���ة  �ل����زر�ع����ي����ة 
�لروة  لقطاع  �لت�شريعي  �لإط���ار 
يتو�فق  مب��ا  و�حل��ي��و�ن��ي��ة  �لنباتية 
وقال  �لعاملية.  �ملمار�شات  و�أف�شل 
يف  �ل�����زه�����ور  م����رك����ز  �إن  م���ع���ال���ي���ه 
دب���ي ي��ع��د م��ن �أه����م م��ن��اف��ذ دخول 

وتقاوي  وب���ذور  قطف  زه���ور  مثل 
ومبيد  و�شماد  حي  ونحل  و�أ�شتال 
�شهادة  و�إ���ش��د�ر  زر�عية  ومنتجات 
�ملركز  ..وي�����ش��م  زر�ع���ي���ة ���ش��ح��ي��ة 
و�لبذور  �ل��ن��ب��ات  ل�شحة  خم��ت��رب� 
�لنباتات  فح�س  خ��الل��ه  م��ن  ي��ت��م 
و�إجر�ء �ختبار�ت �لنقاوة و�لإنبات 
للبذور. وتعترب زهور �لقطف من 
�أهم �ل�شحنات �لو�ردة ملركز �لزهور 
 846 ح��ي��ث مت ����ش��ت��الم �ل��ف��ني و 
من  �لأول  �لن�شف  خالل  �إر�شالية 
�ل���ع���ام �حل����ايل م��ق��ارن��ة ب��األ��ف��ني و 
547 �إر�شالية مت ��شتالمها خالل 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �لن�شف 
ي��ل��ي��ه��ا �لأ����ش���ت���ال و�ل��ن��ب��ات��ات حيث 
خالل  �إر�شالية   349 ��شتالم  مت 
�حلايل  �ل��ع��ام  م��ن  �لول  �لن�شف 
�إر���ش��ال��ي��ة خالل   236 ب���  م��ق��ارن��ة 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �لن�شف 

ت��ل��ك �مل���ر�ك���ز خ���ط �ل���دف���اع �لأول 
ويتم  �لآف��ات.  �لدولة من  حلماية 
ف��ح�����س �لإر�����ش����ال����ي����ات �ل���زر�ع���ي���ة 
�لو�ردة عرب منافذ �لدولة �ملختلفة 
من خالل �لكادر �لفني �ملوؤهل من 
مر�كز  �ل��زر�ع��ي��ني يف  �مل��ه��ن��د���ش��ني 
�حل��ج��ر لإح��ك��ام �ل��رق��اب��ة وحماية 
�ل�����روة �ل��ن��ب��ات��ي��ة يف �ل���دول���ة من 
و�لأمر��س  �لآف����ات  ت�����ش��رب  خ��ط��ر 
�لبيولوجية  و�مل���ه���دد�ت  �لنباتية 
�لتي قد توؤثر على �لإنتاج �لزر�عي 
�لزر�عية  �لإر�شاليات  ومن  �ملحلي 
وت�شتغرق  �لقطف  زهور  �إر�شاليات 
�ج����ر�ء�ت فح�س �لإر���ش��ال��ي��ات من 
ح�شب  دق���ائ���ق  ع�����ش��ر  �إىل  خ��م�����س 
�مل�����ش��ت��وردة حيث  حجم �لإر���ش��ال��ي��ة 
�لزر�عي  �حلجر  مهند�س  يفح�س 
بالإر�شالية  �خل��ا���ش��ة  �مل�����ش��ت��ن��د�ت 
وم������ن ث�����م ي�����ش��ت��ك��م��ل �إج�����������ر�ء�ت 

�إر���ش��ال��ي��ات زه����ور �ل��ق��ط��ف و�لذي 
�لغرب  م����ع  �ل�������ش���رق  ي���رب���ط  ب�����ات 
وذلك  �ملتنامية  �ل��ت��ج��ارة  ه���ذه  يف 
بحكم �ملوقع �لإ�شرت�تيجي للدولة 
و�لبنية �لتحية �ملتميزة و�خلدمات 
�ل�شتثمار وذلك  ت�شجع على  �لتي 
لقيادتنا  �ملتميزة  ل��ل��روؤي��ة  نتيجة 
�لبيئة  وزي�����ر  و�ط���ل���ع  �ل���ر����ش���ي���دة. 
�لها�شمي مدير  ع��ادل  م��ن  و�مل��ي��اه 
�شرح  ع��ل��ى  �ل�����وز�رة  دب���ي يف  مكتب 
�آل���ي���ة ع��م��ل م���رك���ز �حلجر  ح����ول 
يقدمها  �لتي  و�خلدمات  �لزر�عي 
يتعامل  ح��ي��ث  �ل����زر�ع����ي  �مل��خ��ت��رب 
�مل����رك����ز م����ع ���ش��ح��ن��ات �ل�������ش���ادر�ت 
�ل��زه��ور و�لنباتات  و�ل����و�رد�ت م��ن 
�إ�شد�ر  بني  تتنوع  خدمات  ويقدم 
وتقاوي  ب���ذور  ����ش��ت��ري�د  ترخي�س 
و�أ�����ش����ت����ال ون���ح���ل �ل��ع�����ش��ل وزه�����ور 
�لر�شاليات  ع��ن  و�لإف�����ر�ج  ق��ط��ف 

وم��ن ث��م �ل��ب��ذور و�ل��ت��ق��اوي ونحل 
�لزهور مع  �لع�شل ويتعامل مركز 
بت�شدير  وذلك  �لت�شدير  �شحنات 
و�إعادة ت�شدير �ل�شحنات �لزر�عية 
حيث بلغ عدد �لإر�شاليات �لتي مت 
�إر�شالية   775 ت�شديرها  �إع����ادة 
�لعام  م���ن  �لأول  �ل��ن�����ش��ف  خ���الل 
�إر�شالية    694 ب�  مقارنة  �حل��ايل 
ت�������ش���دي���ره���ا خ���الل  زر�ع�����ي�����ة مت 
 2012 ع���ام  م��ن  �لأول  �ل��ن�����ش��ف 
يذكر �أن �ملركز �لزر�عي يعمل على 
مد�ر 24 �شاعة طو�ل �أيام �ل�شبوع 
�أه���م���ي���ة م���ر�ك���ز �حلجر  وت��ت��م��ث��ل 
�ل�شحة  تد�بري  تعزيز  �لزر�عي يف 
و�ل�����ش��ح��ة �ل��ن��ب��ات��ي��ة و�ل�����ش��ع��ي �إىل 
حياة  حلماية  �لتن�شيق  كفاءة  رفع 
ب�شورة  و�ل��ن��ب��ات  �لإن�����ش��ان  و�شحة 
معرقلة  حو�جز  و�شع  دون  �أف�شل 
غري �شرورية �أمام �لتجارة وتعترب 

•• ابوظبي-وام:

ز�يد  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  �ك��د 
�أمناء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
�ن  و�لإن�شانية  �خلريية  لالأعمال 
قبل  �ن�شائها  منذ  �نفقت  �ملوؤ�ش�شة 
دولر  م��ل��ي��ون   460 ع���ام���ا   21
و�مل�شاريع  �ل��رب�م��ج  خمتلف  على 
�لن�����ش��ان��ي��ة �ل���ت���ي ن��ف��ذت��ه��ا د�خ���ل 
يف  �شموه  وق��ال  وخارجها.  �لدولة 
 21 �ل���ذك���رى  مبنا�شبة  ل��ه  كلمة 
ز�ي����د لالعمال  م��وؤ���ش�����ش��ة  لن�����ش��اء 
�خلريية و�لن�شانية �لذي ي�شادف 
�م�س �ن م�شاعد�ت �ملوؤ�ش�شة عربت 
�ل������دول و�ل�����ق�����ار�ت و���ش��م��ل��ت 96 
بالتعاون  ونفذتها  �لعامل  دول��ة يف 
يف  �ل��دول��ة  �شفار�ت  مع  و�لتن�شيق 
�لإن�شانية  �ملنظمات  وم��ع  �خل���ارج 
�خلريية  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  �ل���دول���ي���ة 
و�لإن�����ش��ان��ي��ة د�خ���ل �ل��دول��ة. و�كد 

باملوؤ�ش�شة  �ع��ت��ز�زه  دو�ع���ي  م��ن  �ن 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أن 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�أول رئي�س ملجل�س  حفظه �هلل كان 
�ملنا�شبة  ه���ذه  ويف  و�ن��ن��ا  �أم��ن��ائ��ه��ا 
مو��شلة  يف  درب��������ه  ن�������ش���ريع���ل���ى 
�لإن�شانية  و�ل����رب�م����ج  �مل�����ش��اري��ع 
�ل��ت��ي و���ش��ع �أ���ش�����ش��ه��ا �ل�����ش��ي��خ ز�يد 
�لقيم  ���ش��ريت��ه  م���ن  م�����ش��ت��ل��ه��م��ني 
ونتابع �خلطى  �مل�شرفة  �لإن�شانية 
�ل��ر���ش��ي��دة لتكون  �ل��ق��ي��ادة  يف ظ��ل 
�لإم���������ار�ت ك��م��ا ر�آه������ا �مل���غ���ف���ور له 
وو�حة  ملهوف  كل  مق�شد  �لو�لد 
�أمن و�أمان وم�شدر خري وعطاء . 
�مناء  رئي�س جمل�س  �شمو  و�ع��رب 
�خلريية  لالعمال  ز�ي��د  موؤ�ش�شة 
تتحقق  ب��ان  �مله  ع��ن  و�لن�شانية 
ملو��شلة  �ل�����ش��ام��ي��ة  �مل��ف��اه��ي��م  ت��ل��ك 
�شائر  و�لعطاء يف  �لتنمية  م�شرية 
�مل��ن��اط��ق و�ل��ب��ق��اع �مل��ح��روم��ة لزرع 
�لب�شمة و�إغاثة �مللهوف بكل �أمانة 

كلمة مماثلة  �إن ��شم �لو�لد خالد 
�أجيالنا  وج������د�ن  ويف  ق��ل��وب��ن��ا  يف 
و�لأج��ي��ال �لقادمة لي�س لأن��ه كان 
لكن  فقط  للدولة  موؤ�ش�شا  حاكما 
للعمل  عمليا  من��وذج��ا  خ��ل��د  لأن���ه 
وهبه  ما  و�لإن�شاين منح  �خلريي 
�هلل من حكمة ونظرة ثاقبة وثروة 
�لأمل  بناء  �أ�شا�س يف  لتكون حجر 
�لأفر�د  م�شتوى  على  حمتاج  لكل 
�جلهد  و�ن  و�ل����دول  و�مل��ج��ت��م��ع��ات 
�لقيادة  ظ��ل  يف  م�����ش��ت��م��ر�  �شيظل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شيدة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل . و��شاف �شموه  
�ن����ه يف ه����ذه �لأي������ام �مل���ب���ارك���ة من 
�شهر رم�شان  �لأو�خ��ر من  �لع�شر 
�لربكات  ت��ت��ج��ل��ى  ح��ي��ث  �مل����ب����ارك 
و�لعتق من �لنار مع ذكرى رحيل 
�لو�لد �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد طيب 
�هلل ثر�ه نقف �أمام حمطة �إن�شانية 
�نطلقت ج��ذوره��ا مم��ا زرع��ت��ه يد 

على  ع��ام��ا   21 م����رور  �ن  ���ش��م��وه 
لالأعمال  ز�ي����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  �إن�����ش��اء 
مع  يتز�من  و�لإن�شانية  �خلريية 
ذكرى رحيل �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ 
ز�يد طيب �هلل ثر�ه �شاحب مكرمة 
لأهله  حقق  �ل��ذي  �ملوؤ�ش�شة  وق��ف 
و�شعبه �حلياة �لكرمية و�شخر كل 
ما وهبه �هلل تعاىل لالإمار�ت من 
خري�ت يف خدمة �لوطن و�لإن�شان 
ع��م��وم��ا ك��م��ا �ك���د ���ش��م��وه �ن عمل 
�خلري و�لرب و�لإح�شان مل يقت�شر 
ع���ل���ى ح���ي���اة �ل�����ش��ي��خ ز�ي������د ولكن 
�لعميق  و�إميانه  �لب�شرية  حكمته 
�مل�شتقبل  �أجيال  �إىل  ينظر  جعاله 
�لعمل  وجعل  �ملجالت  خمتلف  يف 
�لإن�شاين ن�شب عينيه حيث �أجرى 
�أمريكي  دولر  مبليار  �شخيا  وقفا 
ل��ي��ك��ون ري��ع��ه �م���ت���د�د� ل��ن��ه��ج��ه يف 
مل�شريته  وجت����ذي����ر�  �خل����ري  ع��م��ل 
يف ت��خ��ف��ي��ف �مل��ع��ان��اة ع���ن �لأف�����ر�د 
�شموه   وق��ال  و�ل��دول.  و�ملجتمعات 

و���ش��ف��اف��ي��ة و����ش���دق م��ع��ام��ل��ة. من 
بن  عمر  �ل�شيخ  �شمو  �ك��د  جانبه 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
لالعمال  ز�ي�����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  �م���ن���اء 
دولة  �إن  و�لن�����ش��ان��ي��ة   �خل���ريي���ة 
�ليوم  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
م�شاحتها  ���ش��غ��ر  م���ن  وب���ال���رغ���م 
مكانا  ح��ق��ق��ت  ل���ل���دول  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
م���ن �ل�������ش���د�رة ب��ال��ع��م��ل �خل���ريي 
ز�يد  موؤ�ش�شة  هي  وها  و�لإن�شاين 
لالعمال �خلريية و�لن�شانية �لتي 
ثابتة  بخطى  فيها  �لعمل  نو��شل 
�لتي  �لنه�شة  ت��و�ك��ب  وم��درو���ش��ة 
�لعاملية  و�لنقلة  �ل��دول��ة  ت�شهدها 
�لتقنيات  ب��ت��ق��دم  ت��ت�����ش��ارع  �ل���ت���ي 
ما  حتقيق  على  لنعمل  �مل��ع��ا���ش��رة 
�ل��و�ل��د م��ن مفاهيم �خلري  زرع���ه 
�لأهد�ف  وحتقيق  �لقيم  وغ��ر���س 
وعمل  و�شحة  تعليم  من  �مل��رج��وة 
جو�ئز  وت�شجيع  و�إغ���اث���ة  خ���ريي 
يف  �شموه  وق���ال   . �لعلمي  �لبحث 

مرتو  م�شروع  يف  ��شت�شاري  عقد 
و�لأخ�شر  �لأح��م��ر  بخطية  دب���ي 
�لتي  �مل�شاريع  �أهم  �أن  �إىل  م�شري� 
�لفرن�شية  �ل�������ش���رك���ات  ت��ن��ف��ذه��ا 
حاليا م�شروع تر�م �ل�شفوح �لذي 
�ل�شتوم  ���ش��رك��ات  حت��ال��ف  ي��ن��ف��ذه 
�لفرن�شية وبي �شيك�س �لبلجيكية 
و�شركة  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة  و����ش���رك���و 
�لأمريكية  ك��اث��ر  ديليو  بار�شونز 

�ل�شعبني  ب��ني  �ل�شياحية  �ل��وف��ود 
�ل�شديقني. وقال �إن �مل�شاريع �لتي 
تنفذها �ل�شركات �لفرن�شية ترتكز 
يف مرتو دبي وتر�م �ل�شفوح حيث 
نظام  بتنفيذ  تال�س  �شركة  قامت 
�لتحكم بالإ�شار�ت ونظام �لت�شال 
و�لقطار�ت  �ل��ت��ح��ك��م  غ��رف��ة  ب��ني 
بع�شها  م����ع  �ل����ق����ط����ار�ت  وب������ني 
�لبع�س كما تولت �شركة �شي�شرت� 

�لت�شميم  ب��اأع��م��ال  �شتقوم  �ل��ت��ي 
رئي�س  و�أو�������ش������ح  �ل���ت���ف�������ش���ي���ل���ي. 
�لتنفيذي  و�ملدير  �لإد�رة  جمل�س 
�لعمل يف م�شروع  �أن �شري  للهيئة 
حيث  ك��ب��ري�  �شوطا  قطع  �ل���رت�م 
�لعربات  ت�شنيع  من  �لنتهاء  مت 
باإجر�ء  ح��ال��ي��ا  �ل�����ش��رك��ة  وت���ق���وم 
�لفح�س �لفني �لتجريبي للقطار 
ع��ل��ى م�����ش��ار �لخ��ت��ب��ار �ل���ذي يبلغ 

�لعينات  و�أخ��ذ  �لظاهري  �لفح�س 
عنها  �لإف����ر�ج  ث��م  وم��ن  لفح�شها 
م���ن منطلق  �ل�������وز�رة  و�أط���ل���ق���ت   .
�ن�شيابية  على  و�حلفاظ  �حلر�س 
�إنهاء  �ل��ت��ج��اري��ة و���ش��رع��ة  �حل��رك��ة 
مر�كز  لتاأهيل  م��ب��ادرة  �مل��ع��ام��الت 

�حل���ج���ر ل��ت�����ش��ه��ي��ل �لإج���������ر�ء�ت يف 
�ملوؤهل  �لفني  �لكادر  تعزيز  مر�كز 
يف �ملنافذ كافة وتوفري �مل�شتلزمات 
�ل��ف��ن��ي��ة �مل��ط��ل��وب��ة ل�����ش��رع��ة �إج����ر�ء 
�إ�شافة  �ل�����الزم�����ة  �ل���ف���ح���و����ش���ات 
ب��رن��ام��ج مت��ام للربط  �إط���الق  �إىل 

�لإل����ك����رتوين ب���ني م���ر�ك���ز �حلجر 
�لنتائج  �إر�شال  و�ملخترب�ت ل�شرعة 
من  وحر�شا  �ل��ق��ر�ر  متخذي  �إىل 
و�شرعة  �ن�����ش��ي��اب��ي��ة  ع��ل��ى  �ل������وز�رة 
�ج���������ر�ء�ت فح�س  م����ن  �لن���ت���ه���اء 

�لإر�شاليات. 

بي�شاء �متدت لتغمر �لفرحة �أبناء 
ولتمطر  �ل���د�خ���ل  يف  م��و�ط��ن��ي��ه��ا 
كل  ويف  �لأنحاء  �شائر  �إىل  ب�شخاء 
�أر���س حتتاج �إىل عون وم�شاعدة . 
وق��ال �شموه  �ن ه��ذه �لي���دي هي 
�ي����دي ح��ان��ي��ة مت�����ش��ح دم��ع��ة يتيم 

بناء  وت��رف��ع  �أمل مري�س  وت���د�وي 
م��در���ش��ة وحت��ف��ر �لأر������س لتخرج 
ولتحيي  �ل�شدود  لتبني  �لينابيع 
و�لزرع  �لإن�شان  ولت�شقي  �لأر����س 
ك���ذل���ك حياة  ف���ك���ان���ت  و�ل���������ش����رع 
�ملغفور له ز�يد حياة ملوؤها �إميان 

عميق باإن�شانية �لإن�شان وحقه من 
�لعي�س بكر�مة ويد مل تبخل على 
�أبنائها يف �لد�خل وعلى �أخو�نها يف 
�لبت�شامة وتخفيف  ل��زرع  �خل��ارج 
�مل��ع��ان��اة و�ل��ع��م��ل م��ن �أج���ل �لبناء 

و�لتنمية �مل�شتد�مة .

وكيل وزارة اخلارجية يت�سلم ن�سخة من 
اأوراق اعتماد �سفريي اليمن و�سفري املجر

•• ابوظبي-وام:

وكيل  حامد  �آل  بطي  بن  حممد  عبد�هلل  �شعادة  ت�شلم 
�م�س  �ل�����وز�رة  ع���ام  ب���دي���و�ن  مبكتبه  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
�هلل  عبد  علي  �أح��م��د  �شعادة  �عتماد  �أور�ق  م��ن  ن�شخة 
�شالح �شفري �جلمهورية �ليمنية و�شعادة زولتان يان�شي 
�شفري جمهورية �ملجر لدى �لدولة وخالل �للقاء رحب 
م�شيد�  �ملعينني  بال�شفريين  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل 

�لإمار�ت  دولة  تربط  �لتي  و�لوثيقة  �ملتينة  بالعالقات 
مهام  يف  �لتوفيق  لل�شفريين  متمنيا  و�مل��ج��ر  باليمن 
عملهما وتوطيد عالقات �ل�شد�قة بني دولة �لإمار�ت 
بتمثيل  �شعادتهما  عن  �ل�شفري�ن  و�أع���رب  ودولتيهما. 
به  حتظى  ملا  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  ل��دى  بلديهما 
�ل�شيا�شة  بف�شل  مرموقة  ودول��ي��ة  �إقليمية  مكانة  من 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة 

نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل.

�سرطة العا�سمة تطالب عملء البن�ك التح�ط على اأم�الهم 
•• اأبوظبي -وام:

طالبت مديرية �شرطة �لعا�شمة عمالء �لبنوك �لتحوط على �لأمو�ل �لتي 
�لفر�س  يتحينون  �أ�شخا�س  قبل  من  لل�شرقة  تعر�شهم  خ�شية  بحوزتهم 
�لإهمال عند مغادرتهم  �لأم��و�ل وحثتهم على عدم  تلك  لال�شتيالء على 
�لبنوك حتى ليكونو� �شيد� �شهال ل� �أولئك �لل�شو�س �لذين يلجاأون �إىل 
�أ�شلوب �إلهاء ومباغتة �لعميل و�شرقة ما بحوزته . وحذرتهم من ل�شو�س 
ين�شطون خالل هذه �لأيام �لتي ت�شهد �إقبال من قبل �ملو�طنني و�ملقيمني 
�إىل  ودعتهم  �ل�شعيد  �لفطر  لعيد  ��شتعد�د�  �لأم��و�ل  ل�شحب  �لبنوك  على 
عدم �لرتدد يف �لت�شال على غرفة �لعمليات 999 يف حال �شكوكهم بوجود 

ولكنها  �لظاهرة  م�شتوى  �إىل  ت�شل  ول  حم��دودة  �لبنوك  عمالء  �شرقات 
تلقى �هتماما بالغ �لأهمية لدى �ملديرية �لتي تت�شدى لها بحزم لإق�شاء 
وتعريف  و�شرقتها  �ل��ع��م��الء  �أم����و�ل  على  �ل���ش��ت��ي��الء  ي��ح��اول  �شخ�س  �أي 
�ملو�طنني و�ملقيمني باملخاطر �لتي تطالهم يف حال �لإهمال وعدم �لنتباه 
عند �خلروج من �لبنوك وبحوزتهم مبالغ مالية قد تكون عر�شه لل�شرقة. 
حت�شني  يف  ت�شهم  �لبنوك  عمالء  توعية  يف  �ل�شرطة  جم��ه��ود�ت  �إن  وق��ال 
�لطمئنان  حالتي  يعزز  نحو  على  �لأف��ر�د  لدى  �لأمني  �حل�س  م�شتويات 
و�لأمان �لتي يعي�شها �ملجتمع. وطالب رجال �لأعمال و�أ�شحاب �ل�شركات 
بتنبيه مندوبيهم باأخذ �حليطة و�حلذر عند مغادرتهم �لبنوك وبحوزتهم 

مبالغ مالية مت �شحبها جتنبا لتعر�شهم لل�شرقة.

�أ�شخا�س يتابعونهم عند خروجهم من �مل�شارف . و�أكدت �أنها تقف باملر�شاد 
للق�شاء  �ليقظة  عنا�شرها  قبل  من  ومالحقتهم  �لبنوك  عمالء  ل�شارقي 
درويات  ون�شر  �مل�شارف  مو�قع  على  �لرقابة  �إح��ك��ام  عرب  �لآف��ة  ه��ذه  على 
مدنية بالقرب منها و��شتخد�م و�شائل �أخرى حتد من هذه �جلر�ئم مقابل 
�حلفاظ  ط��رق  �إىل  و�إر���ش��اده��م  ون�شحهم  للعمالء  �لتوعية  د�ئ��رة  تو�شيع 
�لبنوك  لعمالء  توعية  �ملديرية قدمت  وكانت   . و�شالمتهم  �أمو�لهم  على 
عليهم  و�لتاأكيد  للبنوك  مغادرتهم  عند  �أمو�لهم  نقل  بكيفية  لتعريفهم 
ل�شرقتهم  �لفر�شة  يتحينون  مرتب�شني  من  وحتذيرهم  �لإه��م��ال  بعدم 
فيما مت �لتعاون مع �لبنوك لتعليم �لعمالء طرق نقل �أمو�لهم و�حلفاظ 
�أن  �لعا�شمة  �ل�شريفي مدير مديرية �شرطة  �لعميد مكتوم  . و�أكد  عليها 

دبي للإح�ساء ينظم مبادرة ك�س�ة العيد
•• دبي-وام:

هيئة  مع  بالتعاون  �خلريية  �لعيد  ك�شوة  مبادرة  لالإح�شاء  دبي  مركز  نظم 
عيد  حلول  وقرب  �ملبارك  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل 
�ل��ف��ط��ر �مل��ب��ارك حت��ت ���ش��ع��ار معكم ع��ي��دي يكتمل وق���ام م��وظ��ف��و م��رك��ز دبي 
لالإح�شاء خالل �حلملة �لتي ��شتمرت خم�شة �أيام بجمع متعلقات ك�شوة �لعيد 
�لف�شيل  �ل�شهر  خالل  و�لرت�حم  �لتعاون  ومفاهيم  معاين  ي�شوده  مناخ  يف 
�جلديدة  �ملالب�س  على  ��شتملت  كرتونة   20 ت��وزي��ع  م��ن  �لنتهاء  مت  حيث 
و�لقرطا�شية  �لأحذية  من  جمموعة  �إىل  �إ�شافة  ممتازة  بحالة  و�مل�شتعملة 
و�أطفال  ون�شاء  رج���ال  م��ن  �لفئات  جلميع  وغ��ريه��ا  و�لأل��ع��اب  و�لإك�����ش�����ش��و�ر 
ولأعمار خمتلفة لتوزيعها على عدد من �لأ�شر �ملتعففة. وتاأتي هذه �حلملة 
من منطلق �إميان �ملركز باأهمية تعزيز مبادر�ت �مل�شوؤولية �ملجتمعية وحر�شه 
�مل�شتمر على دعم �لفعاليات و�لأن�شطة �ملجتمعية و�لإن�شانية مبا يتو�فق مع 

خطته �ل�شرت�تيجية و�أهد�فه �لتي تنعك�س �إيجابا على �أفر�د �ملجتمع. 

م�ساعد وزير اخلارجية ل�س�ؤون 
املنظمات الدولية يلتقي �سفري اأرمينيا

•• اأبوظبي-وام:

م�شاعد  �ل�شام�شي  حممد  �شعيد  �لدكتور  �شعادة  �لتقى 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة ل�����ش��وؤون �مل��ن��ظ��م��ات �ل��دول��ي��ة يف مكتبه 
كيغام  ����ش���ع���ادة  �م�������س  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  ع�����ام  ب����دي����و�ن 
خالل  وج��رى  �لدولة  ل��دى  �رمينيا  �شفري  غربيجاتيان 
وبحث  �مل�شرتك  �لإهتمام  ذ�ت  �ملو��شيع  مناق�شة  �للقاء 
�شبل تعزيز �لتعاون وتطوير �لعالقات �لثنائية مبا ي�شهم 

يف حتقيق �مل�شالح �مل�شرتكة بني �لبلدين �ل�شديقني. 

العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/635 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
حممد �بر�هيم علي حممد �جلن�شية: �لمار�ت   وطلب �لت�شديق على �لتوقيع 
يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )�صروق الطيف ل�صيانة املباين  
( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )62093( 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل: عبيد �شامل حممد ر�شود 
�حلمودي �جلن�شية: �لمار�ت ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
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العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 318 /2013 مدين  كلي                        
�ىل �ملدعى عليه /1-�لر�فع لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة ذ.م.م   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �حمد دين طاهر �شودرى حممد دين وميثله: 
حممد علي �شلمان �ملرزوقي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب 
خبري متخ�ش�س مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/8/13 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch2E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 386 /2013 جتاري كلي                        

حمل  جمهول  ليمتد  و�ى  تى  بي  �نرتنا�شيونال  /1-ه�شتى  عليه  �ملدعى  �ىل 
)�����س.ذ.م.م( وميثله: حممد  ليزجن  �وت��و  �لريامى    / �ملدعي  �ن  �لق��ام��ة مبا 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د  �مل��رزوق��ي  �شلمان  علي 
�ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )209.066.50 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د 
�لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء 
مكلف  فانت  لذ�   ch2E.22 بالقاعة  9.30 �س  �ل�شاعة   2013/8/27 �ملو�فق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: لونا ي�صكا العبايات وال�صيل )�س.ذ.م.م(.
IC1- RUSS- V03-S15  �ل�شكل �لقانوين:  �لعنو�ن: نخيل-�ملدينة �لعاملية- دبي 
�لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رق��م    658474 �لرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت 
1081628 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف 
�ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ 2013/1/31 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/2/04 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ايه تى ام لتدقيق 
احل�صابات ، �لعنو�ن: مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة- 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   04 فاك�س/2657061   04  2657060 هاتف:  �ملرقبات 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التخطيط والتطوير 

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�س�سة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       
العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5    

  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     
��شم �ل�شركة: انفوجريد للتجارة العامة  )�س.ذ.م.م(.

�لتجاري-   �ملركز  ب��ردب��ي-   - �مل��ح��دودة  ف��ولذ  �شركة  510 ملك  رق��م  �لعنو�ن: مكتب 
�لقيد  رق��م    656653 �لرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �ل��ق��ان��وين:  �ل�شكل 
بال�شجل �لتجاري: 1079529 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه 
�أع��اله، وذلك  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  �لتاأ�شري يف  قد مت 
حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2013/7/15 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
دبي بتاريخ 2013/7/15 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي 
رقم 204- ملك عبد�هلل  �لعنو�ن: مكتب  للتدقيق واملحا�صبة   اجلريودي  �ملعني 
�ل�شعايل )روكي للعقار�ت( ديرة- هور �لعنز  هاتف: 2389721 04 فاك�س/2389722 
من  يوماً   )45( خالل  وذل��ك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   04

تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي: ايه تى ام لتدقيق احل�صابات
 �لعنو�ن: مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة- �ملرقبات هاتف: 
2657060 04 فاك�س/2657061 04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية   لونا ي�صكا العبايات 
وال�صيل )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/1/31 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/2/04  وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التخطيط والتطوير 

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�س�سة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       
العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5    

  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
 -204 رق��م  مكتب  �ل��ع��ن��و�ن:  واملحا�صبة   للتدقيق  ــريودي  اجل �مل�شفي:  ����ش��م 
 04  2389721 ه��ات��ف:  �لعنز   ه��ور  دي���رة-  للعقار�ت(  )روك���ي  �ل�شعايل  ع��ب��د�هلل  ملك 
فاك�س/2389722 04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه 
العامة  للتجارة  انفوجريد  لت�شفية   �أع��اله  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد 
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/7/15 و�ملوثق 
ل��دى ك��ات��ب �ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2013/7/15  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �عرت��س 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: بي يو ا�س اك�صربي�س لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة  )�س.ذ.م.م(  
رقم �لرخ�شة: 622501 �لعنو�ن: مكتب رقم 9 ملك �شديق عبد�لهادي حممد 
�لعجماين- بر دبي- �حل�شيبة �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم 
بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن   1041530 �لتجاري:  بال�شجل  �لقيد 
�ل��و�ردة �عاله وذلك مبوجب  بال�شركة  �لغاء �لرتخي�س �خلا�س  بانهاب�شدد 
�لجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��س �لتقدم �ىل 

د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي من خالل �لربيد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�لعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5    
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2013/1657 كلي جتاري ال�سارقة  
�ىل �ملدعى عليه:/موؤ�ش�شة �لقطوف لتجارة �ل�شيار�ت �مل�شتعملة  حيث �ن �ملدعي: 
ح�شن بن �حمد بن علي فاتك خرمي   �أقامت عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى 
�ىل  بال�شافة  فقط  درهم(   315.000( مببلغ  فيها  ويطالبكم  �عاله  �ملذكورة 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  �ىل  بال�شافة  وكذلك  �شنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  �لفائدة 
ومقابل �تعاب �ملحاماة . لذ� يقت�شي ح�شورك �مام هذه �ملحكمة يف متام �ل�شاعة 
�لثامنة و�لن�شف من يوم 2013/9/17 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما 
يف  عنك  وكيل  �ر�شال  عدم  �و  �حل�شور  عن  تخلفك  حال  ويف  بيانات  من  لديك 

�لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1796 تنفيذ عمايل
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- �مل��ن�����ش��اوي ل��ل��ت��ج��ارة �������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ جري�شيلد� �يالمبارو با�شكو�ل    قد 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )11290( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   688 مبلغ  �ىل  .بال�شافة 
�ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/358 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة ريكا لتجارة �ملجوهر�ت  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شركة با�شل لل�شاعات �س.ذ.م.م وميثله: حممد 
علي �شلمان �ملرزوقي قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )31165( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  عليه   . �ملحكمة  خزينة  �و 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1524  جتاري كلي                

ذ.م.م جمهول حمل  ���س  للت�شميم  �ر  ب��ي  ب��ي  عليه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �لعاملية للت�شميم �لد�خلي �س.ذ.م.م  نعلنكم 
بان �ملحكمة قررت بجل�شتها �ملنعقدة  بتاريخ 2013/7/22 يف �لدعوى 
�ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله.  �مل��ذك��ورة 
�لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/8/21 �ل�شاعة 

9.30 �شباحا بالقاعة ch2E.22 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/458  جتاري كلي                
�ىل �ملدعى عليه/1- بن بليلة للمقاولت ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / دبي للخر�شانة �جلاهزة ���س.ذ.م.م وميثله: ح�شني 
بتاريخ  �ملنعقدة   تها  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  لوتاه  عبد�لرحمن  علي 
تقرير  ب���ورود  �خطاركم  �ع���اله.  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  2013/7/31 يف 
�ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �لربعاء 
 ch2E.22 بالقاعة  �شباحا   9.30 �ل�شاعة   2013/9/4 �مل��و�ف��ق 

للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 202 /2013  جتاري كلي                        
�ىل �ملدعى عليه /1-�شركة �شيتي لين �نرتنا�شيونال ذ.م.م وفروعها �ملختلفة     
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �ل �ند �م نت �نفي�شتمنت�س فاند�س 
�قام  قد  �لر�شا    علي  ج��ان  عبد�هلل  حممد  وميثله:  قرب�شية  �شركة  ليمتد- 
�ملدعى  �ل��ز�م  �ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع  �لدعوى ومو�شوعها  عليك 
عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء 
مكلف  فانت  لذ�   ch2E.22 بالقاعة  9.30 �س  �ل�شاعة   2013/9/10 �ملو�فق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2567 /2013  عمايل جزئي                          
�ىل �مل���دع���ى ع��ل��ي��ه /1-م��ط��ع��م ك��ن��ج ك�����ش��ري ��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / �ح��م��د حم��م��د ع���الم م��زي��د  ق��د �ق���ام عليك 
 28000( وق��دره��ا  عمالية   مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف. رقم �ل�شكوى )2013/144947(.   وحددت 
مبكتب  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/8/22 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة  لها 
�لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 318 /2013  عقاري كلي                        

�ىل �ملدعى عليه /1-�للوؤلوؤة �لعقارية �س.ذ.م.م   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�ق��ام عليك  �لغ�شيني وميثله: عبد�لرحمن عمر عبد�هلل خم��ري    قد  / م��ازن �شليم 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ ��شتمارة �حلجز �ملربمة بني �ملدعي و�ملدعى عليها 
بالت�شامن و�لت�شامم برد  �ملدعى عليهما  و�ل��ز�م  �لوحدة رقم )�شي 101(  �لوىل عن 
�ل�شد�د  تاريخ  �لدفع حتى  تاريخ  مبلغ ) 262.711.68 دره��م( و�لفائدة بو�قع 9% من 
�ملو�فق  �ملحاماة.   وح��ددت لها جل�شة يوم �لربعاء  و�تعاب  و�لر�شوم و�مل�شاريف  �لتام 
�و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch1A.1 بالقاعة  ���س   9.30 �ل�شاعة   2013/9/11
للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن 
مبثابة  �شيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  �لق���ل.  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل 

ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 836 /2013 احوال نف�ض م�سلمني                          
�ىل �ملدعى عليه /1-�ن��ا بان�شوك- )�آي��ه( بعد �ل�شالم    جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / لوؤي عدنان �حلاج علي قد �قام عليك �لدعوى 
�ملو�فق  �ثبات طالق وح��ددت لها جل�شة يوم �لح��د  دع��وى  ومو�شوعها 
مكلف  فانت  لذ�   ch1C.14 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/9/15
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�ي��ام على �لق��ل. ويف حالة  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 رئي�ض الق�سم                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2574 /2013  عمايل جزئي                          
�ىل �ملدعى عليه /1-مطعم كنج ك�شري �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�مل��دع��ي / ���ش��الح ح��م��د�ن حلمي حممد عطيه  ق��د �ق���ام عليك  مب��ا �ن 
 30617( وق��دره��ا  عمالية   مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف. رقم �ل�شكوى )2013/144950(.   وحددت 
مبكتب  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/8/12 �مل��و�ف��ق  �لثنني  ي��وم  جل�شة  لها 
�لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10862 بتاريخ   2013/8/5     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/689 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ عبد�هلل علي حممد جا�شم يو�شف   �لعنو�ن بالن�شر نعلمك 
�لدعوى  يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/7/29م  �مل��و�ف��ق  بتاريخ  �ن��ه 
بالتايل:    �لديب  علي  ��شماعيل  رفعت  �حمد   / ل�شالح  �ع��اله  بالرقم  �ملذكورة 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا 
وقدره 20.000 درهم ) ع�شرون �لف درهم ( و�لزمته كذلك مب�شاريف �لدعوى، 
وبرف�س ما عد� ذلك من طلبات. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 
�لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما   30 قابال لال�شتئناف خالل  2013/8/4  حكما 

لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                      
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10862 بتاريخ   2013/8/5     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/840 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ �حمد حممد علي جار �هلل  �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه 
بتاريخ �ملو�فق 2013/7/29م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى 
ن��ا���ش��ر �خلزناوي   �ع���اله ل�شالح / ط��ح��ن��ون خ��ل��ف��ان  ب��ال��رق��م  �مل���ذك���ورة 
بان  عليه  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل:   
و�ربعمائة  �لفا  ع�شرين  خم�شة   (  25.400 وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي 
�ملحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  و�مل�شاريف.    بالر�شوم  و�لزمته  دره��م( 
بتاريخ �ملو�فق 2013/8/4  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� 

من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                          
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10862 بتاريخ   2013/8/5     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1126 جتاري كلي  

وميثلها  �����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �لو���ش��ط  �ل�شرق  بال�شت  ف��ورم  �شركة  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
جم�شيد نا�شر قلي حاجي ز�دة فالح   �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/6/25م 
�مللكي  �ل�شم  يا�س   / ل�شالح  �ع��اله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف 
ت��وؤدي للمدعية  بان  �ملدعي عليها  بالز�م  �ملحكمة مبثابة �حل�شوري:   بالتايل: حكمت  للعطور 
�لقانونية عنه  و�لفائدة  دره��م(  �لف  و�شتون  وق��دره 365.000 درهم ) ثالثمائة وخم�شة  مبلغا 
�لتام  �ل�شد�د  تاريخ  �لدعوى �حلا�شل يف 2013/4/28 وحتى  �قامة  تاريخ  �شنويا من   %5 بو�قع 
ومبا ل يجاوز ��شل �لدين، وب�شحة وثبوت �حلجز �لتحفظي �ملتخذ يف �لمر على عري�شة رقم 
2013/1783 عر�ئ�س م�شتعجل �بوظبي يف حدود �ملبلغ �ملق�شي به وبالز�مها كذلك مب�شروفات 
بتوقيعي  �ملحاماة، وبرف�س ما عد� ذلك من طلبات. �شدر  �تعاب  �لدعوى و 200 درهم مقابل 
من  �عتبار�  يوما   30 خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما    2013/8/4 �ملو�فق  بتاريخ  �ملحكمة  وختم 

�ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/�سلطان را�سد النيادي
رئي�ض الدائرة التجارية الكلية الثالثة                              

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10862 بتاريخ   2013/8/5     
    اعالن رقم   2013/445 بالن�سر

�ملدعى : ر�يه �شامل �شعيد  �ملطلوب �عالنه: �ياد �بر�هيم رزق دخان   
�لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله وحدد 
مكلف  فانت  ل��ذ�  لنظرها  موعد�   2013/9/23 �مل��و�ف��ق  �لثنني  ي��وم 
�ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام  ظهر�   12 �ل�شاعة  باحل�شور 
�يد�ع  معتمد،وعليك  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعني  يف  �لكائنة 
مذكرة بالرد و�شور� منها بعدد �خل�شوم لدى ق�شم �لتح�شري وذلك 

خالل خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم �لعالن. 
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10862 بتاريخ   2013/8/5     
 اعالن  باحلكم يف الدعوى التجارية  اجلزئية رقم 2013/737     

�ىل �ملدعي عليه: موؤ�ش�شة �ل�شتو�ء للمقاولت �لعامة �لعنو�ن: بالن�شر نعلمك 
�ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة يف  بتاريخ 2013/7/29م قد حكمت عليك هذه  �نه 
�ملركزي    �لتكييف  ملقاولت  �لعربية  �ل�شفري  �شركة  ل�شالح/  �عاله  بالرقم 
للمدعية  توؤدي  بان  عليها  �ملدعى  بالز�م  �ملحكمة مبثابة �حل�شوري:  حكمت 
مبلغ 35.500 درهم )مبلغ  خم�شة وثالثون �لف وخم�شمائة درهم( و�مل�شاريف 
يوما   30 خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  طلبات.  من  ذلك  عد�  ما  ورف�شت 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 

   2013/7/30
القا�سي /د.ا �سامة عبدالعزيز

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10862 بتاريخ   2013/8/5     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/47م  

موؤ�ش�شة  عليه:  �ملدعى  �لدرمكي  �شلطان  حممد  ورثة  عليه:  �ملدعي  �ىل 
توب ليزر/ ميثلها عبد�هلل �شائف عبد�هلل فانت باحل�شور   �مام جلنة ف�س 
�ملنازعات �ليجارية مبحكمة �لعني �شخ�شيا �و بوكيل عنك يوم �لثنني �ملو�فق 
2013/9/30 �ل�شاعة 12 ظهر� لالجابة على �لدعوى �ملقامة �شدك ومبا �ن هذ� 
�لتاريخ حمدد للف�شل يف �لدعوى فعليك �ن تقدمي مذكرة بدفاعك و�شور� 
مل�شتند�ك خالل خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم �لعالن. و�علم �نه يف حال عدم 
ح�شورك �و ح�شور وكيال عنك يف �ملوعد �شيف�شل يف �لدعوى يف غيابك. �شدر 

بتوقيعي وختم �لقلم بتاريخ 2013/7/30.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10862 بتاريخ 2013/8/5    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/672 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق  �لم��ار�ت  وطلب  �لبدو�وي �جلن�شية:  �شعيد  حممد عبد�هلل حممد 
على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )اي�س كرمي جمريا 
( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )60321( 
بن  حميد  جمعه  �شيف  �ىل:  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل 
ركا�س �ل علي �جلن�شية: �لم��ار�ت   ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
�نق�شاء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
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نهيان بن مبارك يفتتح الدورة اخلام�سة مللتقى رم�سان خلط القراآن الكرمي يف دبي

اختت���ام فعالي����ات �سيفن����ا ممي����ز يف جم����ارك دب������ي

)الطرق( تفّعل ا�ستخدام بطاقات ن�ل يف رحلت احلافلت عرب املدن

دائرة النقل تبداأ ت�سغيل نظام التعداد املروري 
يف الطرق الرئي�سية لإمارة اأب�ظبي 

•• دبي-وام:

�لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  �فتتح معايل 
�لدورة  فعاليات  �لول  �أم�س  م�شاء  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 
تنظمه  �ل��ذي  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  رم�شان خل��ط  مللتقى  �خلام�شة 
�أي����ام يف ف��ن��دق ج��ر�ن��د ح��ي��اة يف دبي.  �ل�����وز�رة وي�شتمر ث��الث��ة 
ي�����ش��ارك يف �مل��ل��ت��ق��ى 30 خ��ط��اط��ا م��ن �أم��ه��ر خ��ط��اط��ي �لعامل 
ليخطو� ن�شخة كاملة من �لقر�آن �لكرمي تبقي يف متحف خا�س 
�لإمار�ت  �لقادمة وتكون �شمن مقتنيات  �لأجيال  تطلع عليها 

�لثقافية و�لإن�شانية �لإ�شالمية. 
رئ��ي�����س �ملجل�س  �مل���ر  �أح��م��د  .. م��ع��ايل حم��م��د  �لإف��ت��ت��اح  ح�شر 
�لقطامي  عبيد  حممد  بن  حميد  ومعايل  �لحت���ادي  �لوطني 
وزي����ر �ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م وم���ع���ايل ع��ب��د�ل��رح��م��ن ب���ن حممد 
�مل�شاعد  �لوكيل  �ل��ب��دور  ب��الل  و�شعادة  �ل�شحة  وزي��ر  �لعوي�س 
وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  يف  و�لفنون  �لثقافة  ل�شوؤون 
�ملجتمع وعدد كبري من قياد�ت �لوز�رة ولفيف من �ل�شخ�شيات 
�لثقافية �لإمار�تية و�ملهتمني باخلط. و�أكد معايل �ل�شيخ نهيان 
بن مبارك �آل نهيان �أن �للغة �لعربية و�حلفاظ عليها يحظيان 
باهتمام جلل ومتو��شل ودعم كبري من قيادتنا �لر�شيدة ممثلة 
يف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة  

�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�أخيه �شاحب  �هلل   حفظه 
دبي   حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
و�لفريق  �لإم��ار�ت  �ل�شمو حكام  �أ�شحاب  و�إخو�نهما  رعاه �هلل  
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
�ل����وز�رة  �أن  و�أ����ش���اف  �مل�شلحة.  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
باأهميته  منها  �إمي��ان��ا  �شنويا  �حل���دث  ه��ذ�  رع��اي��ة  على  درج���ت 
بالثقافة  �لرتقاء  جتاه  وم�شوؤوليتها  ل�شرت�تيجيتها  وتعزيز� 
 .. و�لفنية  �لثقافية  �لإبد�عية  �لأعمال  لدعم  �ملجتمع  وتنمية 
�ل��وز�رة تهدف �إىل لفت �لنتباه �إىل �خلط �لعربي  منوها باأن 
و�لدين  �لعربية  �للغة  تو��شل بني  �أف�شل  وجمالياته وحتقيق 
�ملباركة عرب ن�شخ كتاب �هلل وتعريف  �لإ�شالمي يف هذه �لأي��ام 
�لفن �جلميل برب�عة مبدعيه على  ه��و�ة �خلط وعا�شقي هذ� 
م�شتوى �لعامل لال�شتفادة من خرب�تهم وقدر�تهم �لإبد�عية. 
�إن ملتقى  وقال معايل وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع 
رم�شان خلط �لقر�آن �لكرمي ي�شتح�شر عظمة كتاب �هلل �لذي 
هو بحر �لعلم ونبع �ملعرفة فالقر�آن �لكرمي يوجه �لإن�شان �إىل 
�آياته  �أوىل  م�شوؤولياته وغاياته وهو كتاب �شماوي خالد نزلت 
و�أ�شار  و�شلم.  ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه  �شهر رم�شان على  يف 
و�لإدر�ك   �ملعارف  �ملفتاح ملجمل  �لآي��ة  فيه هي  �آي��ة  �أول  �أن  �إىل 
)�ق��ر�أ با�شم ربك �ل��ذي خلق(  متبوعة ب�  )�ل��ذي علم بالقلم(  

�إمن��ا هو كتاب يتلى  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  �أن  �إىل  �إ���ش��ارة �شريحة  يف 
ويكتب بل ومن �لعمل و�لعبادة معا �أن يكتب بخطوط �لعارفني 
�أن��ن��ا حظينا ع��رب �لع�شور  م��ن ذوي �خل��ربة و�مل��ه��ارة. و�أ���ش��اف 
ب��اع ط��وي��ل يف ه��ذ� �لفن  �ل��ذي��ن لهم  بكوكبة م��ن �خل��ط��اط��ني 
�جلميل �لذي �أ�شبح �أهم �شور �لفن �لإ�شالمي وجزء� �أ�شا�شيا 
كلها حيث  �لإ�شالمية  �ملتجدد يف �حل�شارة  �لفني  �لإب��د�ع  من 
و�شون  حفظ  يف  وي�شهمون  �أ�شيال  و�ج��ب��ا  �خلطاطون  ي���وؤدي 
�لذوق  وتنمية  �ل�شامية  ومعانيه  ر�شالته  و�إي�����ش��ال  �هلل  كتاب 
و�إره����اف �حل�����س ودع���م قيم �خل��ري و�حل���ق و�جل��م��ال لرتتوي 
فيه  ما  بكل  وتتجدد  �لعظيم  �ل��ق��ر�آن  ب��روح  و�لعقول  �لنفو�س 
من مبادئ و�آد�ب و�أخالقيات و�شلوك. و�أو�شح معاليه �أن كتابة 
وتري  �لأع���ني  ت�شر  �جلميل  �لعربي  باخلط  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن 
�ل�شبيل  و�أن  �لإ���ش��الم��ي��ة  بالهوية  �لع��ت��ز�ز  يف  وت�شهم  �ل���روح 
) �خلط  و�شلم  عليه  �هلل  ر�شول �هلل �شلى  ق��ول  ذل��ك  �إىل فهم 
�حل�شن يزيد �حلق و�شوحا ( .. موؤكد� �أن ما ينتجه �خلطاطون 
�لكرمي.  �لقر�آن  من خط ح�شن يعزز يف قلوبنا مكانة ومنزلة 
�أن  ..م��وؤك��د�  �مللتقى  يف  �مل�شاركني  باخلطاطني  معاليه  ورح��ب 
�لدولة ترعى تنظيم �مللتقى �نطالقا من حر�شها على جتلية 
�ملعارف �لإ�شالمية و�لتم�شك بكل ما هو �إ�شالمي �أ�شيل وذلك 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  ظ��ل  يف 

�لكرمي هو رمز  �لقر�آن  �أن  و�أك��د  �لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�ي��د 
�ملجالت.  يف  وتطورنا  تقدمنا  و�أ���ش��ا���س  قوتنا  ومبعث  هويتنا 
يف  و�لتربيكات  �لتهاين  باأف�شل  �مللتقى  با�شم  معاليه  وت��ق��دم 
�شهر رم�شان �لف�شيل �إىل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة و�أخيه 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�إىل �إخو�نهما 
حكام  لالحتاد  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب 
�لإمار�ت و�إىل �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
مقدر� دعمهم لهذه �لفعاليات �ملهمة �لتي تعزز جالل �لقر�آن 
ومكانته يف ت�شكيل حا�شر وم�شتقبل �لأمة و�لرتقاء بها و�أ�شار 
�لإ�شالمية  �لأم���ة  �شرف  وت��ع��اىل  �شبحانه  �هلل  �أن  �إىل  معاليه 
بالقر�آن �لكرمي و�أنزله بل�شان عربي مبني موؤكد� �أن �لهتمام 
باخلط �لعربي هو جزء ل يتجز�أ من �لهتمام باللغة �لعربية 
وتاأكيد مكانتها باعتبارها وعاء ح�شارة �لأمة وم�شتودع تر�ثها 
�ل��ك��رمي وحر�شنا  ب��ال��ق��ر�آن  �إع��ت��ز�زن��ا  �أن  وم��ع��ارف��ه��ا . و�أو���ش��ح 
�إمن���ا هو  ب��اخل��ط و�خل��ط��اط��ني  و�ح��ت��ف��اءن��ا  �لعربية  �للغة  على 
و�إ�شالمية  تاأكيد� على حر�شنا على تنمية ح�شارة عربية  كله 
ر�ئدة تتحرك د�ئما يف �شعود متطور نحو �لأف�شل و�لأ�شدق. 
و�أكد معاليه �لتز�م وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع باأن 
�أحد  �لإ�شالمية  و�ل��ف��ن��ون  و�مل��ع��ارف  بالثقافة  �له��ت��م��ام  يكون 
على  م�شوؤولياتها يف �حلفاظ  �إط��ار  يف  بها  �لعمل  �أه��م حم��اور 

�أبهى  يف  �ل��ع��امل  �أم���ام  وعر�شها  وتنميتها  كافة  �لعنا�شر  ه��ذه 
�إعد�د  على  تعكف  �ل��وز�رة  �أن  �إىل  لئق..م�شري�  وب�شكل  �شورة 
ون�����ش��ره��ا بني  �لفنية  �لأع���م���ال  ه���ذه  لتخليد  م��الئ��م��ة  خ��ط��ط 
�لنا�س لالإ�شتفادة منها. ووجه معاليه �ل�شكر للخطاطني على 
م�شاركتهم يف �مللتقى وما يقومون به من خدمة للقر�آن �لكرمي 
�ملنظمة  وللجنة  جهودهم  على  �لتحكيم  جلنة  �أع�شاء  و�شكر 
�إن  ملتقى  �مل��ر  �أحمد  ق��ال معايل حممد  للملتقى. من جانبه 
�لتي  �ملتميزة  �ملبادر�ت  �لكرمي  يعد من  �لقر�آن  رم�شان خلط 
�أطلقتها وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع يف �حلفاظ على 
بالتحديد  �لن�شخ  �لعربي وخط  و�إحياء �خلط  �لعربية  �لهوية 
�أكفاأ �خلطاطني يف �لعامل �لعربي  حيث ت�شم عدد� كبري� من 
�أي��ام فقط ويف  �لكرمي خالل ثالثة  �لقر�آن  و�لإ�شالمي خلط 
�لع�شر �لأو�خر من �ل�شهر �لكرمي م�شري� �إىل �أن �ملبادرة ت�شاف 
للحفاظ  �لإم���ار�ت  دول��ة  بها  تقوم  �لتي  �لكثرية  �مل��ب��ادر�ت  �إىل 
�لوز�رة  ب��دور  �مل��ر  و�أ���ش��اد   . �لعربي  �لعربية و�خل��ط  �للغة  على 
يف �ملحافظة على �لهوية �لعربية و�هتمام معايل وزير �لثقافة 
و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع باإحياء و�ملحافظة على �لرت�ث و�للغة 
�لعربية و�لهوية �لعربية منوها باأن �مللتقى يتميز بالبعد �لفني 
�إ�شافة �إىل �شعيه لإبقاء �لإمار�ت �شاحبة �لفكر �ملتميز وملتقى 

�لثقافات يف �لوطن �لعربي. 

•• دبي-الفجر: 

فعاليات  دب����ي  ج���م���ارك  �خ��ت��ت��م��ت 
لطلبة  �ل�شيفي  �لتدريب  برنامج 
لعام  و�ملد�ر�س  �جلامعات  وطالبات 
 ، 2013 حتت �شعار �شيفنا مميز 
�لطلبة  متكني  �إىل  ي��ه��دف  و�ل���ذي 
و�ملعلومات  �مل���ه���ار�ت  ت��ط��ب��ي��ق  م���ن 
�لكفاء�ت  و�إع�����د�د  �ل��ع��م��ل  بيئة  يف 
�ل��ع��م��ل. وقامت  ل�����ش��وق  �مل���و�ط���ن���ة 
�إد�رة  مدير  ت��وك��ل،  ف��ري��ال  �ل�شيدة 
بتكرمي  �جلمركي،  �لتدريب  مركز 
لهم  متمنية  و�ل��ط��ال��ب��ات  �ل��ط��ل��ب��ة 
�لعلمية  ح���ي���ات���ه���م  يف  �ل���ت���وف���ي���ق 
و�ملهنية .  و��شتمر برنامج �لتدريب 
خاللها  مت  ��شابيع  �أربعة  �ل�شيفي 
تدريب �لطلبة يف عدد من �لإد�ر�ت 
وفقاً  �ملختلفة  �جلمركية  و�مل��ر�ك��ز 
و�حتياجات  �ملتدربني  لتخ�ش�شات 
�لإد�ر�ت. ومتكن �لطلبة و�لطالبات 
�لتعرف  م��ن  �لربنامج  ه��ذ�  خ��الل 
�لإد�ر�ت  يف  �لعمل  �إج�����ر�ء�ت  على 
�خلا�شة  �مل����ه����ام  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
ب���خ���دم���ة �ل���ع���م���الء وغ����ريه����ا من 
�جلمركي  بالعمل  �ملتعلقة  �لأم���ور 
�لإحاطة  خ��دم��ة  ت��ق��دمي  مت  وق���د 
مركز  يف  ل��ل��م��ت��درب��ني  و�لر������ش�����اد 

�مل�شاركون  وح�شر  �لذ�تي  �لتاأهيل 
�لتي  �لتدريبية  �ل��رب�م��ج  ع��دد من 
تهدف �إىل تنميتهم ذ�تياً و�إعد�دهم 
للم�شتقبل منها �خلر�ئط �لذهنية 
يف �لتفكري وفنون �لتفكري �حلديث 

للقبعات �ل�شت.
وقد �شارك يف �لربنامج ولأول مرة 
و�لطالبات  �لطلبة  م��ن  جمموعة 
م���ن م��وؤ���ش�����ش��ة �لأوق��������اف و����ش���وؤون 
�ل���ق�������ش���ر يف دب�����ي وذل������ك ت���اأك���ي���د�ً 
ل�����دور ج���م���ارك دب����ي يف دع����م هذه 
�لعالقات  وتوثيق  ورعايتها  �لفئة 

مبادر�ت  �أف�شل  وتقدمي  و�لتعاون 
دولة  لطلبة  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
يف  ي�شاهم  مم��ا  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
ت��ع��م��ي��ق م��ف��ه��وم �مل��و�ط��ن��ة و�ل����ولء 

لدى �لطلبة.
�أمينة  �ل�����ش��ي��دة  �حل��ف��ل  وح�����ش��رت 
يف  �لق�شر  �إد�رة  من  �أحمد  حممد 
�لق�شر  و���ش��وؤون  �لأوق���اف  موؤ�ش�شة 
�لربنامج  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  و�أ�����ش����رف 
�ل�����ش��ي��دة �آم��ن��ة �إب��ر�ه��ي��م ب��ن حارب 
حتليل  �أول،  ����ش���اب���ط  �مل�����ه�����ريي، 
و�ل�شيد  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �لح��ت��ي��اج��ات 

ع����ادل �جل���م���ريي م����درب يف مركز 
�لتدريب �جلمركي. 

وقالت �ل�شيدة فريال توكل مديرة 
�إن  �جلمركي  �لتدريب  مركز  �إد�رة 
برنامج �لتدريب �ل�شيفي يعد من 
�لفعاليات �لهامة يف �لد�ئرة لكونه 
�مللتقى �ل�شنوي لتبادل �خلرب�ت بني 
�ملمار�شات  �أف�شل  وتطبيق  �لطلبة 
�جليل  و�إع���د�د  �لتدريب  يف جم��ال 
�ملو�طنني  �مل��وظ��ف��ني  م��ن  �جل��دي��د 
لتعلم  �أمامهم  �لفر�شة  يتيح  مم��ا 
من  و�ل�شتفادة  �جلمركي،  �لعمل 

�لتدريبية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل���رب�م���ج 
و�لثقافية. و�أ�شافت �ل�شيدة فريال 
يف  �ل�شيفي  �ل��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  �أن 
�ملتطلبات  ي���الئ���م  دب�����ي  ج����م����ارك 
لهوؤلء  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  و�لح��ت��ي��اج��ات 
�ل��ط��ل��ب��ة و�ل���ط���ال���ب���ات وي��ت��ي��ح لهم 
�ل��ف��ر���ش��ة لك��ت�����ش��اب خ���ربة عملية 
�ل�شيفية  عطلتهم  خ���الل  م��ف��ي��دة 
معرفتهم  زي������ادة  يف  ي�����ش��اه��م  مم���ا 
ورف���ع ك��ف��اءت��ه��م، ف��م��ن خ���الل هذ� 
ممار�شة  للطلبة  ميكن  �ل��ربن��ام��ج 
ب�شورة  �ل��در����ش��ي��ة  �مل����و�د  وتطبيق 
�لربنامج  ه����ذ�  وي����اأت����ي  ع��م��ل��ي��ة.  
��شرت�تيجية  ���ش��م��ن  �ل���ت���دري���ب���ي 
تهيئة  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ل����د�ئ����رة 
�لكو�در �ل�شابة، حيث يقدم للطلبة 
على  �ل��ت��دري��ب  و�ل��ط��ال��ب��ات فر�شة 
�لد�ئرة  ون�شاطات  �أع��م��ال  خمتلف 
وحتر�س  �مل��خ��ت��ل��ف��ة.  �لإد�ر�ت  يف 
ج����م����ارك دب�����ي ع���ل���ى �مل�������ش���ارك���ة يف 
�ل�شباب  ه������وؤلء  وت���اأه���ي���ل  ت��ن��م��ي��ة 
كل  �ملجتمع  خدمة  م��ن  لتمكينهم 
يف جم�����ال ت��خ�����ش�����ش��ه وذل������ك من 
�لعمل  �شري  على  �طالعهم  خ��الل 
على  للتعرف  �ملختلفة  �لأق�شام  يف 
متطلبات �لعمل وحتديد ما يالئم 

ميولهم وموؤهالتهم. 

•• دبي-الفجر: 

يف  �لعامة  �ملو��شالت  موؤ�ش�شة  �أف��ادت 
هيئة �لطرق و�ملو��شالت باأنها قامت 
موؤخر� بتفعيل خدمة بطاقات نول يف 
�حل��اف��الت ع��رب �مل��دن وذل��ك لت�شهيل 
�لنوع  ت��ن��ّق��ل �جل��م��ه��ور م��ن رو�د ه���ذ� 
�نطالقاً  �جلماعي  �لنقل  و�شائل  من 
و�ملو��شالت  �ل��ط��رق  هيئة  توجه  م��ن 
�ملو��شالت  و�شائل  خ��دم��ات  لتطويع 
م�شتخدميها  حاجات  لتالئم  �لعامة 
توقعات  يفوق  مبا  �لعامة  �ملو��شالت 
تقدمها  �لتي  �خلدمات،  عن  �لعمالء 
�ل���ه���ي���ئ���ة ب�����ش��ك��ل ع�������ام. وق�������ال ع����ادل 
�شاكري، مدير �إد�رة �أنظمة �ملو��شالت 
مبوؤ�ش�شة �ملو��شالت �لعامة: ��شتمر�ر�ً 
�جلماعي  �ل���ن���ق���ل  ق����ط����اع  ل���ت���ط���وي���ر 
�ملو��شالت  مل�����ش��ت��خ��دم��ي  وت���ي�������ش���ري�ً 

�ل��ع��ام��ة يف �ل��ت��ن��ق��ل ع���رب �مل�����دن، فقد 
�لعامة  �مل��و����ش��الت  موؤ�ش�شة  ���ش��رع��ت 
موؤخر�  و�مل���و�����ش���الت  �ل��ط��رق  بهيئة 
�لدفع  ب��ط��اق��ات  ����ش��ت��خ��د�م  تفعيل  يف 
َح��د )ن���ول( وحت��دي��د�ً يف حافالت  �مل��وَّ
�مل��و����ش��الت �ل��ع��ام��ة ب��ني �إم��ارت��ي دبي 

و�ل�شارقة.
�لفرتة  �نتهاء  بعد  �شاكري:  و�أ���ش��اف 
على  وتعميمها  للخدمة  �لتجريبية 
�ملدن  ع��رب  �حل��اف��الت  جميع خطوط 
ب��ني دب��ي و�ل�����ش��ارق��ة، جت��ري موؤ�ش�شة 
�لإع�����د�د�ت  �لآن  �ل��ع��ام��ة  �مل��و����ش��الت 
باقي  على  �خلدمة  لتطبيق  �لنهائية 
بالإمار�ت  دبي  تربط  �لتي  �خلطوط 
�لأخرى. وتابع: �إن �خلا�شية �ملُ�شافة 
ل���ل���ب���ط���اق���ة �ل����ذك����ي����ة )ن��������ول( مُت���ّك���ن 
�جلماعي  �لنقل  حافالت  م�شتخدمي 
م��ن �ل��دف��ع �لإل��ك��رتوين يف �لرحالت 

عرب �ملدن د�خل دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة بتمريرة و�حدة للبطاقة على 
حافالت  يف  للبطاقة  �ل��ق��ارئ  �جل��ه��از 
�مل����و������ش����الت �ل���ع���ام���ة وه������ي �إح������دى 
م�شتخدمي  قلق  ُتبّدد  �لتي  �لفو�ئد، 

ب�����ش��اأن حمل  و���ش��ائ��ل �لنقل �جل��م��اع��ي 
�ملنا�شبة  �لنقدية  �لقيمة  �أو  �ل��ن��ق��ود 
توفر  �أي�شاً  �أنها  كما  �لرحلة،  لتعرفة 
�جل���ه���د �مل����ب����ذول و�ل����وق����ت �مل���ه���در يف 
ل��ف��رت�ت طويلة يف طو�بري  �لإن��ت��ظ��ار 
�أمام �شبابيك �لتذ�كر. و�أو�شح �شاكري 
و�شيلة مريحة  ُتَعُد  )ن��ول(  �إن بطاقة 
ومتعددة �لإ�شتخد�مات حيث ت�شتخدم 
�ملو��شالت  ح��اف��الت  يف  �لآيل  للدفع 
�ل���ع���ام���ة )ب���ا����س دب������ي(، م����رتو دب���ي، 
�لبا�س �ملائي، �أجهزة �ملو�قف و�لآن يف 
�حلافالت عرب �ملدن، وتتمّيز �لبطاقة 
ب�شهولة ��شتخد�مها حيث يكفي فقط 
مت��ري��ره��ا على �لأج��ه��زة �ل��ق��ارئ��ة لها 
�خلدمة  تعرفة  قيمة  ��شتقطاع  ليتم 
�شهولة  وبكل  فائقة  ب�شرعة  �ملطلوبة 
وي�شر. و�أكد عادل �شاكري باأن رحالت 
�حل���اف���الت �ل��ع��ام��ة ع���رب �مل����دن تنفذ 

)900( رحلة يوميا عرب )12( خطا 
�إم���ارة دب��ي ب��الإم��ار�ت �لأخرى  يربط 
تنقل من خاللها ما يزيد عن )35( 
�ألف ر�كب يوميا بينما تنقل �خلطوط 
بال�شارقة  دب���ي  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �ل�شبعة 
وحدها ما يزيد عن )17( �ألف ر�كب 
�ل�شارقة  �أي ي�شتحوذ خط دبي  يومياً 
على )%50( تقريبا من عدد �لركاب 
�مل��دن ب�شكل عام  على �حل��اف��الت عرب 
وق����د �أ�����ش����درت �ل��ه��ي��ئ��ة ح�����و�يل )5( 
ماليني بطاقة نول، مع حو�يل �أكر 
ن��ف��ذت م��ن خالل  م��ن م��ل��ي��ون عملية 
للبطاقة منذ  �ملختلفة  �ل�شتخد�مات 
تد�شني �لبطاقة يف �شبتمرب 2009. 
)نول(  بطاقة  �أن  �إىل  �لإ�شارة  وجتدر 
لنيل  �أهلتها  عاملية  �شهرة  على  ح��ازت 
م��رم��وق��ة منها جائزة  ع��امل��ي��ة  ج��و�ئ��ز 
بطاقة  ك��اأف�����ش��ل  �لأو�����ش����ط  �ل�������ش���رق 

يف  وذل���ك  �ملنطقة  يف  �ل��دف��ع  م�شبقة 
ح��ف��ل ج���رى م��وؤخ��ر� ومت م��ن خالله 
ت��وزي��ع ج��و�ئ��ز �ل��ب��ط��اق��ات �ل��ذك��ي��ة يف 

�ل�شرق �لأو�شط للعام 2013.
وجت��در �لإ���ش��ارة كذلك �إىل �أن��ه توجد 

منافذ عديدة ومنت�شرة على م�شتوى 
وت���وف���ري بطاقات  ل��ب��ي��ع  دب����ي  �إم�������ارة 
)نول( وهي مكاتب �لتذ�كر مبحطات 
�حلافالت، �أجهزة دفع تعرفة �لتذ�كر 
موقفا   81 على  �مل��وزع��ة   )TVM(

مكاتب  �لعامة،  �ملو��شالت  حلافالت 
�لوكالء �ملعتمدون لبيع �لبطاقة مثل 
حمالت �شبين�س وكارفور وغريها، من 
خالل �شبكة �لإنرتنت ومر�كز خدمة 

�لعمالء بهيئة �لطرق و �ملو��شالت.

•• اأبوظبي -وام:

�لتعد�د  ن��ظ��ام  تنفيذ  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ن��ق��ل يف  د�ئ����رة  ب����د�أت 
�ملروري �ملتكامل ويت�شمن تركيب حو�يل 175 حمطة 
�أبوظبي  �إم��ارة  متطورة على �لطرق �لرئي�شية كافة يف 
و�شرعتها  وقيا�شها  �ملركبات  حجم  عن  معلومات  تقدم 
76 مرت�  12 م�شار� وعلى م�شافة  وت�شنيفها يف نحو 
ياأتي تنفيذ �لنظام يف �إطار جهود �لد�ئرة لتعزيز بنية 
�لنقل �لتحتية يف �إمارة �أبوظبي من خالل توفري حلول 
�ل�شريعة  �لطرق  و�شيانة  وت�شميم  لتخطيط  مبتكرة 
وت��ط��وي��ره��ا. وي��ه��دف �مل�����ش��روع �ل���ذي ت��زي��د تكلفته عن 
�شبعة ماليني درهم ويتوقع �لنتهاء من تركيبه خالل 
�إج����ر�ء عمليات  �إىل   2013 �ل��ع��ام  �ل��ث��ال��ث م��ن  �ل��رب��ع 
و�شيانة  وحت�شني  وتخطيط  بت�شميم  يتعلق  ملا  �أف�شل 
دقة  �أك��ر  بيانات  يقدم  و�أن��ه  خا�شة  �لرئي�شية  �لطرق 
وبالزمن �لفعلي عن حركة �ملرور و�ملركبات �لتي ت�شري 
�لتي �شتتو�جد ب�شكل د�ئم  يف �لطرق. وتعمل �ملحطات 
�ملركزي  �مل���رور  بنظام  وترتبط  �ل�شم�شية  بالطاقة   ..
�إد�رة  و�شت�شتفيد  ل�شلكية  �ت�شال  تقنيات  خ��الل  م��ن 
�مل�شجلة  �ل��ب��ي��ان��ات  م��ن  �ل���د�ئ���رة  يف  �لرئي�شية  �ل��ط��رق 
�لتي  بالتغيري�ت  �خلا�شة  �لتو�شيات  وتقدم  لتحللها 
مر�حل  لكل  �ل��د�ئ��رة  �إج�����ر�ء�ت  �شمن  �إدخ��ال��ه��ا  ميكن 
و�لت�شميم  �لتخطيط  عمليات  من  ب��دء�  �لطرق  �إد�رة 
خا�شة  �لرئي�شية  �لطرق  و�شيانة  ت�شغيل  �إىل  و�شول 
و�أن هذه �ملعطيات تتميز بكونها �أكر دقة وتعتمد على 

ظروف �لطريق �لو�قعية باملقارنة مع �لبيانات �حلالية 
و�أكد  ريا�شية.  وح�شابات  مناذج  �أ�شا�س  على  تقوم  �لتي 
�ملهند�س في�شل �أحمد �ل�شويدي مدير عام �إد�رة �لطرق 
�لرئي�شية يف د�ئرة �لنقل يف �أبوظبي يف ت�شريح له بهذه 
�ملنا�شبة �أن �لنظام �جلديد �ملعتمد يف �لعديد من مدن 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �لنقل  د�ئ���رة  ي��ن��درج �شمن جهود  �ل��ع��امل 
خالل  م��ن  عاملية  مبعايري  متكاملة  ط��رق  بنية  �إر���ش��اء 
�أف�شل  توفريه منافع مهمة مثل �حل�شول على �شورة 
�أد�ء �ل�شالمة يف �شبكة �لطرقات وتوفري  عن موؤ�شر�ت 
عن  �شابقة  ومبعطيات  �لفعلي  بالزمن  بيانات  قاعدة 
حركة �ملرور وبالتايل تقييم �لتح�شينات �ملزمع �إدخالها 
على �لطرقات �إىل جانب تقدير وتقييم معايري ت�شميم 
�لطرق �لرئي�شية وحتديد متطلبات �لت�شغيل وعمليات 
�لرئي�شية  �ل��ط��رق  وت�����ش��ن��ي��ف  دق��ي��ق  ب�شكل  �ل�����ش��ي��ان��ة 
وح�شاب م�شتوى �خلدمات �ملتاحة يف �لطرق �لرئي�شية. 
�أن نظام ح�شاب حركة �ملركبات �ملتكامل قد متت  يذكر 
�إي    - �لر�حة  ل�شاطئ  �لرئي�شي  �لطريق  على  جتربته 
10  بالقرب من فندق �شاطئ �لر�حة وكذلك يف مدخل 
نفق يا�س �جلنوبي وخالل �لفرتة �ملقبلة �شتقدم د�ئرة 
�لنقل ور�س �لعمل �لتدريبية للموظفني �مل�شوؤولني عن 
�إد�رة وت�شغيل هذ� �لنظام �ملعتمد يف �أكر من 45 دولة 
يف �لعامل مبا فيها �لوليات �ملتحدة وكند� و�لكثري من 
ودول  �أو�شطية  و�ل�شرق  و�لآ�شيوية  �لأوروب��ي��ة  �ل���دول 
�شمنها  وم��ن  �لعربية  �خلليج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

•• دبي-وام:

�ن�شاء  مل�شروع  جديد�  منوذجا  حاليا  �لعامة  �لأ�شغال  وز�رة  تنفذ 
�لنوف  منطقة  يف  �أط���ف���ال  ورو����ش���ة  �لأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم  م��در���ش��ة 
بال�شارقة طبقا لأعلى �ملو��شفات �لقيا�شية �لعاملية وذلك �نطالقا 
من حر�شها على تطوير �ملن�شاآت �لتعليمية بالدولة وبالتعاون مع 
مدر�شة  و�إجن���از  �إن�شاء  �مل�شروع  وي�شمل  و�لتعليم.  �لرتبية  وز�رة 
و840  �ألفا   11 تبلغ  كلية  م�شاحة  على  �أطفال  ورو�شة  �بتد�ئية 
تت�شمن  �لأوىل  ع��ل��ى مرحلتني  �مل�����ش��روع  �جن���از  ي��ت��م  ح��ي��ث  م���رت� 
30 طالبا  �جناز مدر�شة من دورين ت�شتوعب 840 طالبا بو�قع 
وقاعة  ريا�شة  وقاعة  خمترب�ت  �أربعة  وت�شم  در��شي  ف�شل  كل  يف 

و�لفنية  �لبد�عية  لالأعمال  و�شفوف  وم�شلى  ومكتبة  مو�شيقى 
و�لتي  �خل��ارج��ي��ة  و�مل�����ش��اح��ات  �لتدري�شي  و�ل��ك��ادر  �مل��در���ش��ة  و�د�رة 
ت�شمل م�شاحات خ�شر�ء ومناطق تعليم خارجية ومالعب ومو�قف 
لل�شيار�ت و�حلافالت ومبنى للخدمات وبو�بة رئي�شية. وتت�شمن 
�ملرحلة �لثانية من �مل�شروع �جناز رو�شة لالأطفال ت�شم دور �أر�شي 
در��شي  ف�شل  ك��ل  يف  ط��ال��ب��ا   26 ب��و�ق��ع  ط��ال��ب��ا   260 وت�شتوعب 
و�شفوفا لالأعمال �لبد�عية و�لفنية وقاعة متعددة �ل�شتعمالت 
ومالعب  خ�شر�ء  م�شاحات  ت�شمل  و�ل��ت��ي  �خل��ارج��ي��ة  و�مل�����ش��اح��ات 
حيث   2014 ع��ام  نهاية  �مل�����ش��روع  م��ن  �لن��ت��ه��اء  ويتوقع  خارجية 
ن�شبة �لجناز  وبلغت  �مل�شروع  �لأ�شا�شات يف  �أعمال  مت حاليا �جناز 

�حلالية حو�يل 15 يف �ملائة.

•• اأبوظبي-وام: 
من  �شل�شلة  للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  ن��ظ��م 

ب�شهر  �ح��ت��ف��اء  �لدينية  و�ل���ن���دو�ت  �مل��ح��ا���ش��ر�ت 
�لهيئة  م��ع  بالتن�شيق  وذل���ك  �مل���ب���ارك  رم�����ش��ان 
�لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف �ألقاها عدد 
�شاحب  �شيوف  �لعلماء  �لف�شيلة  �أ�شحاب  من 
�ملحا�شر�ت  ت��ن��اول��ت  �ل����دول����ة.  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��و 
�أبوظبي  �شندوق  مقر  يف  عقدت  و�لتي  �لدينية 
للتنمية عدد� من �ملو��شيع ذ�ت �ل�شلة بروحانية 
وقيمة هذ� �ل�شهر �لف�شيل و�لتي تتمثل بكيفية 
�إغ��ت��ن��ام �ل��وق��ت ب��ال��ط��اع��ات و�أه��م��ي��ة �ل��ع��ب��ادة يف 

رم�شان بالإ�شافة لف�شل قر�ءة �لقر�ن �لكرمي. 
�إىل  �أي�شا  �لرم�شانية  �ملحا�شر�ت  تطرقت  كما 
كيفية تربية �لأبناء يف رم�شان نظر� ملا يحمله 
لالأهل  ثمينة  ف��ر���س  م��ن  �ل��ك��رمي  �ل�شهر  ه��ذ� 
تعينهم على زرع قيم و�أخالقيات �لدين �حلنيف 
ت�شجيعهم على  خ���الل  م��ن  �أب��ن��ائ��ه��م  ن��ف��و���س  يف 
�ل�����ش��ي��ام وق����ر�ءة �ل���ق���ر�آن وح�����ش��ن �خل��ل��ق ونحو 
�لتي  �لإ���ش��الم��ي��ة  و�لآد�ب  �لأح���ك���ام  م���ن  ذل���ك 
�أ�ش�س  على  وتن�شئتهم  �لأب��ن��اء  تربية  على  تعني 
�ملحا�شر�ت  �شل�شة  وخ��ت��م��ت  متينه.  �إ���ش��الم��ي��ة 
�لدينيه مبحا�شرة بعنو�ن �لع�شر �لأو�خر و�لتي 
�لإجتهاد  على  �حلا�شرين  �ملحا�شر  فيها  ح��ث 

�إحياء  �ل���ق���در و�حل���ر����س ع��ل��ى  ل��ي��ل��ة  يف حت���ري 
وقر�ءة  و�لذكر  بال�شالة  �لفا�شلة  �لليايل  هذه 
�لقر�آن و�شائر �لقربات و�لطاعات. و�كد حممد 
بالإنابة  لل�شندوق  �لعام  �ملدير  �ل�شويدي  �شيف 
�ل���ع���ام ع��ل��ى �لحتفال  �ل�����ش��ن��دوق ه���ذ�  ح��ر���س 
ب��ق��دوم �ل�شهر �ل��ك��رمي م��ن خ��الل ت��ق��دمي باقة 
�يل  �لقيمة  �لتوعوية  �ملحا�شر�ت  م��ن  خم��ت��ارة 
وتعاليم  ب���اأم���ور  �مل��وظ��ف��ني  ت��ع��ري��ف  يف  ت�����ش��ه��م 
و�أثنى  �ل�شمحة.  �لإ�شالمية  وبالثقافة  �لدين 
لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  �لعام على تنظيم  �ملدير 
�لعلماء  �ل�����ش��ادة  برنامج  و�لأوق����اف  �لإ�شالمية 
�شيوف �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة حفظه �هلل 

�سندوق اأب�ظبي للتنمية ينظم حما�سرات دينية خلل �سهر رم�سانوزارة الأ�سغال تنفذ م�سروع مدر�سة ورو�سة اأطفال يف منطقة الن�ف بال�سارقة
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665 األف عدد النازحني ال�صوريني يف لبنان

الئتلف ال�س�ري م�ستعد للتعاون يف التحقيق بجرائم احلرب 
•• بريوت-وكاالت:

�بدت �ملعار�شة �ل�شورية ��شتعد�دها 
للتعاون مع جلنة حتقيق حمايدة 
�رتكبت  �ل��ت��ي  �حل����رب  ج���ر�ئ���م  يف 
خ��الل �ل��ن��ز�ع �ل�����ش��وري، وذل��ك رد� 
�ملتحدة  �لمم  دع��وة مفو�شة  على 
يف  �لتحقيق  �ىل  �لن�����ش��ان  حلقوق 
باعد�م  معار�شني  مقاتلني  ق��ي��ام 
و�شدد  �ل����ب����الد.  ���ش��م��ال  يف  ج���ن���ود 
ل��ق��وى �لثورة  �لئ��ت��الف �ل��وط��ن��ي 
��شتعد�ده  على  بيان  يف  و�ملعار�شة 
حمايدة  جل��ن��ة  �أي  م���ع  ل��ل��ت��ع��اون 
�لتي  �حل���رب  ج��ر�ئ��م  يف  للتحقيق 
�رت��ك��ب��ت يف ك��ل �أن��ح��اء ���ش��وري��ا دون 
لك�شف  �شعيا  منطقة  �أي  ��شتثناء 

�حلقيقة و�إد�نة �ملتورطني .
�لتز�مه  �ملعار�س  �لئتالف  و�أك��د   
و�ملو�ثيق  �لعهود  باحرت�م  �لكامل 
�لكامل  و�ه���ت���م���ام���ه  �ل����دول����ي����ة، 
مب��الح��ق��ة ك���ل م���ن ي��ث��ب��ت تورطه 
�ل�شوريني  بحق  �أو جناية  ج��رم  يف 
�إليها  ينتمي  �لتي  كانت �جلهة  �يا 
ودعا �ملفو�شة �لعليا لالمم �ملتحدة 
حل��ق��وق �لن�����ش��ان ن���ايف ب��ي��الي �ىل 
�لتحرك �لعاجل للتحقيق يف كافة 
�شوريا،  يف  �رت��ك��ب��ت  �ل��ت��ي  �مل���ج���ازر 
�لتي  ت��ل��ك  ب��ال��ذك��ر منها  وي��خ�����س 
وق��ع��ت يف ���ش��ه��ر رم�����ش��ان ع��ل��ى يد 
�ل�شد.  ب�شار  �لرئي�س  نظام  ق��و�ت 
�ل���ن���ظ���ام بقتل  و�ت���ه���م �لئ����ت����الف 
رم�شان(،  )خالل  �شهيد   1700

�لذين  للنازحني  �ل�شماح  �شمان 
بالدخول.  �إىل �حلماية  يحتاجون 
وع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �أن �حل�����دود ل 
تز�ل مفتوحة �أمام �لنازحني، غري 
�أن �ل�����ش��ل��ط��ات ت��ت��وخ��ى �مل��زي��د من 
�حلذر يف �لتدقيق يف �لوثائق عند 
�لأ�شخا�س  �حل��دود، ومتنع دخول 
�شفر  ج����و�ز�ت  ميتلكون  ل  �ل��ذي��ن 
�أو بطاقات هوية �شاحلة، �أو �لذين 
وجو�ز�ت  هوية  بطاقات  ميتلكون 
�شفر متلفة مبا ل ي�شمح بتحديد 

�لهوية.

م�شجلني  لج����ىء   554000 م��ن 
�نتظار  يف  ���ش��خ�����س  و111000 
يف  �ن��ه  �لتقرير  وق��ال   . �لت�شجيل 
�شمال لبنان يوجد 189000 35 
�لبقاع  ويف  �لنازحني  عدد  % من 
ب�شرق لبنان 188000 ) 34 %(، 
يوجد  ل��ب��ن��ان  وج��ب��ل  ب����ريوت  ويف 
جنوب  ،ويف   )%  18  (104000
و�أ����ش���ار   .%  13  71000 ل��ب��ن��ان 
�لتقرير �ىل �ن �حلكومة �للبنانية 
�أعلنت موؤخر� �أنها �شتفر�س قيود� 
�أك����ر ���ش��ر�م��ة ع��ل��ى �حل�����دود، مع 

بينهم 250 ق�شو� يف 20 جمزرة 
جرى توثيقها بالتو�ريخ و�ملناطق 
و�لأرقام ، معلنا �نه �شيقدم تقرير� 
م��ف�����ش��ال ب���ه���ذه �لرت����ك����اب����ات يوم 

�لربعاء.
 وكانت بيالي قالت يف بيان �جلمعة 
�ن�����ه ي��ن��ب��غ��ي ف���ت���ح حت��ق��ي��ق معمق 
�رت��ك��اب جر�ئم  �ذ� مت  ما  لتحديد 
�مل�شوؤولني  ���ش��وق  وي��ن��ب��غ��ي  ح����رب، 
مو�شحة  �لق�شاء  �م���ام  �ىل  عنها 
�ن ه��ذه �لح��د�ث قد تكون وقعت 
خان  معركة  بعد  مت��وز-ي��ول��ي��و  يف 
�لتي �شيطر عليها مقاتلو  �لع�شل، 
�ملا�شي.  �ل�شهر  �و�خ����ر  �مل��ع��ار���ش��ة 
�لعد�مات  ع�����ش��ر�ت  �ن  و����ش��اف��ت 
للغاية  ���ش��ادم��ة  ه����ذه  �مل��ف��رت���ش��ة 
وتلفت �لنظر جمدد� �ىل �حلاجة 
عن  �مل���������ش����وؤول����ني  حم���اك���م���ة  �ىل 
و�لقانون  �لن�شان  حقوق  �نتهاك 
�لن�����ش��اين �ل����دويل. وك���ان �ملر�شد 
�فاد عن  �لن�شان  �ل�شوري حلقوق 
�شيطرة مقاتلي �ملعار�شة على خان 
�لع�شل، �آخر معاقل �لنظام يف ريف 
عنيفة  معارك  بعد  �لغربي،  حلب 
�لقو�ت  وف��ق��دت  ي��وم��ني.  ��شتمرت 
 150 من  �ملعركة  ج��ر�ء  �لنظامية 
عن�شر�، بينهم �كر من 50 جنديا 
�ملر�شد.  بح�شب  ميد�نيا،  �عدمو� 
و�دى �لنز�ع �ل�شوري �مل�شتمر منذ 
�كر  �ىل مقتل  �ك��ر من عامني، 
بح�شب  ���ش��خ�����س،  �ل����ف   100 م���ن 
�خرى،  جهة  وم��ن  �مل��ت��ح��دة  �لمم 

وزع  �أ�شبوعي  دويل  تقرير  �أظ��ه��ر 
�لحد �ن عدد �لنازحني �ل�شوريني 
�ألفا.   665 �ىل  و���ش��ل  ل��ب��ن��ان  �ىل 
وق����ال �ل��ت��ق��ري��ر �ل���ش��ب��وع��ي �لذي 
�ملتحدة  �لمم  مفو�شية  �أ�شدرته 
ت�شجيل  مت  �نه  �لالجئني  ل�شوؤون 
لدى  ن������ازح   13000 م����ن  �أك������ر 
�ملا�شي،  �لأ�شبوع  خالل  �ملفو�شية 
�لنازحني  ع����دد  جم���م���وع  ل��ي�����ش��ل 
�ل�شوريني �لذين يتلقون �مل�شاعدة 
م���ن �مل��ف��و���ش��ي��ة و���ش��رك��ائ��ه��ا �أكر 
)�أك�����ر  ���ش��خ�����س   665000 م����ن 

رئي�ص وزراء اأ�سرتاليا يدع� اإىل انتخابات عامة 

•• لندن-يو بي اأي:

ذكرت �شحيفة �شندي تلغر�ف �م�س نقاًل عن مر��شالت ر�شمية �أن رئي�س 
�لليبي  �لزعيم  مب�شاعدة  وع��د  بلري،  ط��وين  �لأ�شبق،  �لربيطاين  �ل���وزر�ء 
تعوي�شات  دف��ع  ح��ول  ق��ان��وين  �ل��ق��ذ�يف يف خ��الف  �لعقيد معمر  �ل��ر�ح��ل 
1.5 مليار دولر، لعائالت  �أي ما يعادل  مقد�رها مليار جنيه ��شرتليني، 

�ل�شحايا �لمريكيني لتفجري طائرة �ُتهم نظامه بالتورط فيها.
وقالت �ل�شحيفة �إن �ملر��شالت بني �لطرفني، و�لتي ح�شلت على ن�شخ منها، 
�ظهرت �أن �لقذ�يف جلاأ �إىل بلري بعد �أن �أمرت حمكمة �أمريكية نظامه بدفع 

مبلغ 1.5 مليار دولر كتعوي�شات لعائالت �شبعة �مريكيني ُقتلو� بتفجري 
قنبلة على منت طائرة ركاب متجهة �إىل �لعا�شمة �لفرن�شية باري�س يف غرب 
�أن بلري �ت�شل بالرئي�س �لمريكي  �فريقيا. و�أ�شافت نقاًل عن �ملر��شالت 
وقتها، جورج بو�س، بعد �أن وعد �لقذ�يف بالتو�شط يف �لق�شية، وقام بو�س 
يف وقت لحق بالتوقيع على قانون ت�شوية �ملطالب �لليبية يف �آب �أغ�شط�س 
�ل�شابق  �لليبي  �أبطل قر�ر حمكمة �مريكية طالب نظام �لزعيم   ،2008

بدفع 1.5 مليار دولر لعائالت �ل�شحايا �لمريكيني.
وكانت ��شتخبار�ت �لقذ�يف �ُتهمت بالوقوف ور�ء تفجري �لرحلة 772 من 
�إىل مقتل جميع  �أدى  ما   1989 �شبتمرب  �أيلول   19 �إىل فرن�شا يف  ت�شاد 

ركابها �لبالغ عددهم 170 ر�كباً، وذلك بعد ت�شعة �أ�شهر على تفجري طائرة 
�خلطوط �جلوية �لمريكية بان �أمريكان فوق بلدة لوكربي �ل�شكتلندية، 

و�لذي ��شفر عن مقتل 270 �شخ�شاً معظمهم من �لمريكيني.
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن عائالت �ل�شحايا �لمريكيني يف �لرحلة 772 
ك�شبو� دعوى ق�شائية يف كانون �لثاين يناير 2008 للح�شول على 1.5 
�متدت  قانونية  معركة  بعد  �ل��ق��ذ�يف  ن��ظ��ام  م��ن  كتعوي�شات  دولر  مليار 
طالت  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  خ��ط��رية  �شعوبات  ل��ه  �شبب  م��ا  ���ش��ن��و�ت،  �شبع 
و�ل�شتثمار�ت  و�لغاز  �لنفط  �لتجارية وخا�شة يف جمايل  عو�ئد �شفقاته 

�لأخرى.

بلري �ساعد القذايف يف خلف ح�ل تع�ي�سات ل�كريبي

رئي�ص جن�ب اأفريقيا يهنئ م�غابي على انتخابه 

•• وا�صنطن-القاهرة-وكاالت:

تناولت بع�س �ل�شحف �لأمريكية 
�لأزمة �ملتفاقمة يف م�شر، وقالت 
�ل�شي�شي  �أول  �لفريق  �إن  �إح��د�ه��ا 
جتاه  �لأمريكية  �ل�شيا�شة  �نتقد 
�أوب����ام����ا باأنه  �ت���ه���م  م�����ش��ر، و�إن�����ه 
وقد  �مل�شرية  لالأزمة  ظهره  �أد�ر 
بو�شت  و��شنطن  �شحيفة  �أج���رت 
�مل�شري  �ل��دف��اع  وزي��ر  مقابلة مع 
�لفريق �أول عبد �لفتاح �ل�شي�شي، 
�إد�رة  �شيا�شة  �ن��ت��ق��د  �إن����ه  وق��ال��ت 
�أوباما  ب��ار�ك  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س 
تع�شف  �لتي  بالأزمة  يتعلق  فيما 
مب�شر، و�أ�شافت �أن �ل�شي�شي �تهم 
�إد�رة �أوباما بتجاهل �إر�دة �ل�شعب 
�لدعم  ت���وف���ري  وب���ع���دم  �مل�������ش���ري 
بانزلق  ت��ه��دي��د�ت  و���ش��ط  �ل��ك��ايف 
�حل����رب  م�����ش��ت��ن��ق��ع  �إىل  �ل����ب����الد 

�لأهلية.
�ل�شي�شي  �أن  �ل�شحيفة  و�أ�شافت 
�مل��ت��ح��دة تركت  �ل��ولي��ات  �إن  ق��ال 
�مل�������ش���ري���ني وح����ده����م يف �لأزم������ة 
للم�شريني  ظهرها  �أد�رت  و�إن��ه��ا 
ين�شو�  لن  �مل�شريني  �أن  م�شيفا   ،
، وت���������ش����اءل هل  ذل�����ك لأم�����ريك�����ا 
�إد�رة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �شتو��شل 

ظهرها للم�شريني؟
�إىل  ينظر  �إن���ه  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 
م�شر  يف  �ل�شي�شي  �أول  �ل��ف��ري��ق 

وعلى �إثر ذلك، فر�شت �ل�شلطات 
م�شددة  �أمنية  �إج���ر�ء�ت  �مل�شرية 
دخول  ملنع  و�ملو�نئ  �ملطار�ت  على 
�لتي  �لأج��ن��ب��ي��ة  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  بع�س 
و�لإرهابية.  بالإجر�مية  �شنفتها 
و�لعنا�شر �لتي و�شعتها �ل�شلطات 
�مل�����ش��ري��ة ع��ل��ى لئ���ح���ة �لإره������اب 
�أفغان�شتان  م��ن  �لأغ��ل��ب  يف  ت��اأت��ي 

وباك�شتان وليبيا و�ليمن.
�لت�شديدية  �لإج���ر�ء�ت  وم��ن بني 
فر�س �لتاأ�شرية و�ملو�فقة �لأمنية 
على �ل��رك��اب �ل��ق��ادم��ني م��ن تلك 
هوياتهم،  من  �لتاأكد  بعد  �ل��دول 
�أو�م��ر م�شددة  �إ�شد�ر  �إىل  و�شوًل 
�لركاب،  حقائب  فح�س  بتكثيف 
وف��ح�����ش��ه��م �أن��ف�����ش��ه��م خ���وف���اً من 

عمليات �لتهريب.
مطار  ����ش���ل���ط���ات  �أن  �إىل  ي�������ش���ار 
�لقاهرة �لدويل كانت قد �شبطت 
�ل���ع���دي���د م����ن �لأ����ش���ل���ح���ة �لآل���ي���ة 
�لركاب،  بع�س  بحوزة  و�لبي�شاء، 
�حلدود  حر�س  �شبط  جانب  �إىل 

لأ�شلحة ب�شكل دوري.
وع��ن ذل��ك، ق��ال �أ���ش��رف �لع�شري، 
 ، �لأه���ر�م  �شحيفة  حترير  مدير 
�مل�شرية  �ل�شلطات  به  �إن ما تقوم 
�إج�����ر�ء �ح�����رت�زي رغ��ب��ة يف قطع 
�لعديد  �أن  ك��م��ا  �لإره�������اب،  د�ب����ر 
تلتقي  كانت  �لإخ��و�ن  قياد�ت  من 

ب�شخ�شيات مت�شددة خارج م�شر.

على �أنه �لرجل �لأقوى يف �لبالد، 
�مل�شري  �جلي�س  �أن  �إىل  م�شرية 
�أ�شهم يف �لإطاحة برئي�شني �ثنني 
�ملخلوع  �مل�����ش��ري  �ل��رئ��ي�����س  ه��م��ا 
�مل�شري  و�لرئي�س  مبارك  ح�شني 
�مل����ع����زول حم��م��د م���ر����ش���ي، وذل���ك 
����ش��ت��ج��اب��ة ل��ث��ورت��ني ���ش��ع��ب��ي��ت��ني ، 
�ل�شي�شي  �أن  �ل�شحيفة  و�أ�شافت 
لرئا�شة  �ل���رت����ش���ح  رغ���ب���ت���ه  ن���ف���ى 
�أنها  �ل�شحيفة  و�أو���ش��ح��ت  م�شر 
�ملا�شي  �خلمي�س  �ل�شي�شي  �لتقت 
�ل�شتقبال  غ��رف��ة  يف  ل�����ش��اع��ت��ني 
�ل�����دف�����اع  وز�رة  يف  �مل�����زخ�����رف�����ة 
�أ�شباب عزل  بالقاهرة، حيث �شرح 

�لرئي�س مر�شي.

فيها �شعور بالوطنية ، م�شيفا �أنه 
لو مل يتدخل �جلي�س �مل�شري يف 
�لوقت �ملنا�شب لنزلقت م�شر يف 

�أتون حرب �أهلية.
�شحيفة  ق����ال����ت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
�لرئي�س  نائب  �إن  و��شنطن تاميز 
�ملوؤقت يف م�شر حممد �لرب�دعي 
����ش���رح �ل����ب����ارح����ة ب����اأن����ه ل����ن يتم 
�أن�شار  ���ش��د  �ل���ق���وة  �إىل  �ل��ل��ج��وء 
ميد�ن  يف  �مل��ع��ت�����ش��ي��م��ن  م��ر���ش��ي 
�أخرى يف  �لعدوية ومناطق  ر�بعة 
�لبالد �إل �إذ� كانت �لقوة هي �حلل 

�لأخري.
�أمنية  م�����ش��ادر  فتحت  ذل���ك،  �إىل 
حتقيقات  �مل���������ش����ت����وى،  رف����ي����ع����ة 

�أن  �إىل  �ل�������ش���ح���ي���ف���ة  و�أ��������ش�������ارت 
تز�منت  �ل�����ش��ي�����ش��ي  م���ع  �مل��ق��اب��ل��ة 
�خلارجية  ل��وزي��ر  ت�شريحات  م��ع 
فيها  قال  ك��ريي،  �لأمريكي جون 
يعمل  ك���ان  �مل�����ش��ري  �جل��ي�����س  �إن 
ع��ل��ى ����ش��ت��ع��ادة �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة يف 
�إد�رة  �إن  �ل�شحيفة  وقالت  �لبالد 
على  �لإبقاء  على  م�شممة  �أوباما 
دعم �جلي�س �مل�شري ب�1.3 مليار 

دولر ب�شكل �شنوي.
�ل�شي�شي،  ت�شريحات  على  وع��ودة 
�إليه �لقول  فقد ن�شبت �ل�شحيفة 
ت�شاك  �لأمريكي  �لدفاع  وزي��ر  �إن 
هيغل يت�شل به ب�شكل �شبه يومي، 
ب��ه منذ  يت�شل  �أوب���ام���ا مل  ول��ك��ن 

وقالت �ل�شحيفة �إن �ل�شي�شي دعا 
�ل�شغط  �إىل  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
على جماعة �لإخ��و�ن �مل�شلمني يف 
م�شر وذلك ب�شبب �لنفوذ �لقوي 
ل��الإد�رة �لأمريكية على �جلماعة 
و�أنه ميكنها �إقناعها حلقن �لدماء 

و�إيجاد حل لل�شر�ع يف �لبالد.
�أع�����رب  �ل�����ش��ي�����ش��ي  �أن  و�أ�����ش����اف����ت 
ع��ن خيبة �أم��ل��ه م��ن ع��دم حر�س 
تبني  ع���ل���ى  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات 
وم����ا و�شفه  �مل��ن��ط��ق��ي��ة،  م��و�ق��ف��ه 
�لأزم����ة  م��ن  �أوب���ام���ا  �إد�رة  ب��ن��ف��ور 
�حلياد  ع��ل��ى  وب��ق��ائ��ه��ا  �مل�����ش��ري��ة 
وت��رك��ه��ا م�شر ع��ر���ش��ة مل��زي��د من 

�لنق�شام وعدم �ل�شتقر�ر.

يف  �لقاهرة،  مطار  د�خ��ل  مو�شعة 
�لخرت�قات �لأمنية �لتي �شهدها 
�ملطار قبل �أيام من ثورة �لثالثني 
تفريغاً  و�أج����������رت  ي����ون����ي����و،  م����ن 
بكامري�ت  �خل��ا���ش��ة  ل��الأ���ش��رط��ة 
با�شرت�حات  �مل���وج���ودة  �مل��ر�ق��ب��ة، 
كبار �لزو�ر و�خلدمة �ملميزة، بعد 
�أن بث على موقع يوتيوب مقطع 
من  ق��ي��اد�ت  م��رور  يظهر  فيديو، 
و�أفر�د  �مل�شلمني  �لإخ��و�ن  جماعة 
ت��اب��ع��ة ل��رئ��ا���ش��ة �جل���م���ه���وري���ة يف 
يف  مر�شي  �مل��ع��زول  �لرئي�س  عهد 
م�شر، من مطار �لقاهرة من دون 
�خل�شوع لتفتي�س �حلقائب كبرية 

�حلجم �لتي كانت بحوزتهم.

�لإطاحة مبر�شي.
�إنه  ق���ال  �ل�����ش��ي�����ش��ي  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
ك���ان ي��ن��اق�����س م�����ش��اك��ل �ل��ب��الد مع 
توىل  �أن  م��ن��ذ  م��ر���ش��ي  �ل��رئ��ي�����س 
مر�شي �شدة �حلكم، ولكن مر�شي 
�مل�شريني،  ل��ك��ل  رئ��ي�����ش��ا  ي��ك��ن  مل 
و�أن�شاره  م��وؤي��دي��ه  ميثل  ك��ان  ب��ل 
بالقول  �ل�شي�شي  و�أ���ش��اف   ، فقط 
�أكر  تعترب  �لإخ����و�ن  جماعة  �إن 
�إخ���ال����ش���ا مل��ع��ت��ق��د�ت��ه��ا م��ن��ه��ا �إىل 

م�شر .
�ل�شي�شي  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
�إن �لأف���ك���ار �لتي  ب��ال��ق��ول  �أ���ش��اف 
ي��ت��ج��م��ع ح��ول��ه��ا �لإخ������و�ن لي�شت 
يوجد  ول  قومية  هي  ول  وطنيه 

اأكد اأن تدخل اجلي�س امل�صري منع حربًا اأهلية

ال�سي�سي يتهم الرئي�ص الأمريكي بالتخلي عن م�سر 

•• كانبريا-رويرتز:

�نتخابات عامة  �ل��وزر�ء �ل�شرت�يل كيفن رود �ىل  دعا رئي�س 
�أ�شابيع من �طاحته  �شبعة  بعد  �أيلول  �شبتمرب  �ل�شابع من  يف 
حلزب  ت�شويت  يف  جيالرد  جوليا  �ل�شابقة  �ل���وزر�ء  برئي�شة 
ر���ش��ال��ة بالربيد  و�أع���ل���ن رود م��وع��د �لن��ت��خ��اب��ات يف  �ل��ع��م��ال 
�ل���ذي ه��زم يف �نتخابات  �لل��ك��رتوين لن�����ش��اره. ومت��ك��ن رود 
2010 من تعزيز �شعبيته منذ  حزبه يف يونيو حزير�ن عام 
ع��ودت��ه �ل �أن ت���وين �أب����وت زع��ي��م �مل��ع��ار���ش��ة �مل��ح��اف��ظ م��ا ز�ل 
�لتي  �لعمال  ح��زب  حكومة  ت�شقط  وق��د  للفوز  حظا  �لوف���ر 
يتزعمها رود �ذ� خ�شرت مقعد� و�حد� فقط من 150 مقعد� 

مقابل  مقعد�   71 حاليا  رود  حكومة  وت�شغل  �ل��ربمل��ان.  يف 
مقاعد  و�شتة  �خل�شر  حلزب  ومقعد  للمعار�شة  مقعد�   72
ل  �شريبة  بالغاء  �أب��وت  بقيادة  �ملعار�شة  وتعهدت  مل�شتقلني. 
�لفحم  مناجم  �أرب��اح  على  باملئة   30 ن�شبتها  ب�شعبية  حتظى 
15ر24 دولر ��شرت�يل  و�حلديد و�شريبة �لكربون �لبالغة 

للطن �ذ� فازت يف �لنتخابات.
يونيو حزير�ن   26 يف  �ل���وزر�ء  رئي�س  ملن�شب  ع��اد  رود  وك��ان 
ثلث  و��شتقالة  للحزب  ت�شويت  يف  ج��ي��الرد  على  تغلبه  بعد 
وزر�ء حكومة جيالرد. وحزب �لعمال �لذي ينتمي �ليه رود يف 
�ل�شلطة منذ نهاية عام 2007 و�شاعد على �أن ينجو �قت�شاد 
�لركود  ��شرت�يل من  دولر  تريليون  4ر1  ��شرت�ليا وحجمه 

2008 مع ح��دوث طفرة يف  �لعاملية ع��ام  �ملالية  بعد �لزم��ة 
�لتعدين عززتها �ملطالب من �ل�شني و�لهند. �ل �أن مر�جعة 
�لقت�شادي  �لنمو  تباطوؤ  �أو���ش��ح��ت  �جلمعة  ي��وم  للميز�نية 
�ل�شرت�يل مع توقف �ل�شتثمار�ت يف جمال �لتعدين و�رتفاع 
للر�أي  ��شتطالعات  �أح��دث  نتيجة  و�أو�شحت  �لبطالة.  ن�شبة 
فر�شة  �حلكومة  مينح  مما  �لعمال  حزب  ل�شعبية  رود  تعزيز 
للفوز غري �أن ��شتطالعا للر�أي �أجرته نيوزبول ل�شتطالعات 
ز�ل  م��ا  �ل��ع��م��ال  �أن ح��زب  �أو���ش��ح  بنهاية يوليو مت��وز  �ل����ر�أي 
مرت�جعا خلف �ملعار�شة باأربع نقاط مئوية بن�شبة 48 باملئة 
�لر�أي  ��شتطالعات  �أب��وت �شعبيته يف  باملئة. وعزز   52 مقابل 
بحملته للغاء �شريبة �لكربون �لتي يلقي باللوم عليها يف رفع 

�أ�شعار �لكهرباء و�لبطالة. وز�دت �شعبيته �أي�شا ب�شبب موقفه 
�ملت�شدد جتاه طالبي حق �للجوء �لذين ي�شلون �ىل ��شرت�ليا 
بالقو�رب ومن �ملرجح �أن تلعب �شيا�شة �لتعامل مع �لالجئني 
دور� مهما يف �لنتخابات ومنذ عودته �ىل رئا�شة �لوزر�ء �أعلن 
�أي من  �ن  قائال  �للجوء  ل��ردع طالبي  �شارمة  �ج���ر�ء�ت  رود 
ي�شل بالقور�ب �شري�شل �ىل �ىل بابو� غينيا �جلديدة �أو ناورو 

يف �ملحيط �لهادي لعادة توطينهم هناك وبحث طلباتهم.
جمموعة  قمة  عن  �شيغيب  رود  �أن  يعني  �لنتخابات  وموعد 
من  و�ل�����ش��اد���س  �خل��ام�����س  يف  بطرب�شربج  ���ش��ان  يف  �لع�شرين 
رئا�شة  ���ش��ت��ت��وىل  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  �ن  م��ن  ب��ال��رغ��م  �أي���ل���ول  �شبتمرب 

�ملجموعة خالل �لعام �ملقبل.

•• بريتوريا-ا ف ب:

رئي�س  �م�س  زوم��ا  ج��اك��وب  �فريقيا  جنوب  رئي�س  هناأ 
�نتخابه جمدد� منوها  زميبابوي روبرت موغابي على 
ب��اق��رت�ع ن��اج��ح ودع���ا ك��ل �لح����ز�ب �ىل ق��ب��ول �لنتيجة 
وز�رة  و�علنت  بالتزوير  وتندد  �ملعار�شة  ترف�شها  �لتي 
تهانيه  �ح��ر  وج��ه  زوم��ا  �لرئي�س  �ن  بيان  �خلارجية يف 
رئي�شا  جم��دد�  �نتخابه  على  موغابي  روب��رت  للرئي�س 
جل��م��ه��وري��ة زمي��ب��اب��وي ب��ع��د �ن��ت��خ��اب��ات ن��اج��ح��ة يف 31 
متوز يوليو. و��شاف �لبيان �ن �لرئي�س زوما يحث كل 
�لحز�ب يف زميبابوي على قبول نتائج تلك �لنتخابات 
�لتي قال �ملر�قبون �نها تعبري عن �ر�دة �ل�شعب . وتابع �ن 
جنوب �فريقيا م�شتعدة ملو��شلة �شر�كتها مع زميبابوي 
�لبيان  و�ب���رز   . للطرفني  �ملفيد  �ل��ت��ع��اون  مو��شلة  يف 
�لعالقات �لتاريخية �ملتينة و�لودية بني �لبلدين �للذين 
يتقا�شمان حدود� م�شرتكة فيها �لعديد من نقاط عبور 

�ملقيمني يف جنوب  �ل��زمي��ب��اب��وي��ني  �مل��ه��اج��ري��ن  �ل��ع��م��ال 
و�تهمت  مليونني  بنحو  عددهم  يقدر  و�لذين  �فريقيا 
ومالذ�  حرية  ف�شاء  تعترب  �نها  رغ��م  �فريقيا  جنوب 
للعديد من �ملعار�شني �لفارقة، بانها تغ�س �لنظر عن 
رحبت  قد  وهكذ�  �لدميقر�طية.  �ىل  جري�نها  �فتقار 
كايبال  ج��وزف  بانتخاب   2011 نهاية  �فريقيا  جنوب 
يف  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �لكونغو  جلمهورية  رئي�شا  جم���دد� 
حني طعن �ملر�قبون �لوروبيون يف نز�هة �لقرت�ع ومل 
تقبل زميبابوي هذه �ل�شنة �شوى مر�قبني �فارقة على 
�لر�س وخ�شو�شا من جمموعة دول �فريقيا �جلنوبية 
�لتي تلعب فيها جنوب �فريقيا دور� رئي�شيا. ورغم �ن 
يف  لعملها  زوم��ا  م�شت�شارة  م���ر�ر�  علنا  �نتقد  موغابي 
ي��ع��ول على  ب��ام��ك��ان��ه �ن  �مل��ن��ظ��م��ة، �ل �ن  ت��ل��ك  رئ��ا���ش��ة 
�ل�شد�قة �لتي تربطه بقادة �ملوؤمتر �لوطني �لفريقي 
�حلاكم يف جنوب �فريقيا منذ حقبة حرب �لتحرير من 

�حلكمني �لعن�شريني �ل�شابقني يف �لبلدين.
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�لرهاب  يف  بتورطه  م�شتبه  مقتل  �لتون�شية  �لد�خلية  وز�رة  �علنت 
�لعا�شمة  ق��رب  �لح��د  نفذت  �خ��ري��ن خ��الل عملية  �رب��ع��ة  و�عتقال 
معار�س  �غتيال  منذ  �شيا�شية  �زم���ة  �ل��ب��الد  ت�شهد  ح��ني  يف  تون�س 
مقت�شب  بيان  يف  �ل���وز�رة  و�و�شحت  ��شالميني.  مقاتلني  ي��د  على 
�ن بعد تبادل كثيف لطالق �لنار متكنت فجر �لحد وحد�ت �منية 
و��شابة  �رهابية  جمموعة  عنا�شر  �حد  على  �لق�شاء  من  خمت�شة 
�لتي مل  �ل��وزر�ة  . و�و�شحت  �ربعة  �لبقية وعددهم  �يقاف  �خر مع 
تقدم تفا�شيل عن �لتهم �ملوجهة �ىل هوؤلء �ل�شخا�س �ن �لوحد�ت 
خطرية  �رهابية  لعنا�شر  �ملنازل  �حد  مد�همة  من  متكنت  �لمنية 
�لمن  ق��و�ت  �ن  ويبدو  �لعا�شمة.  تون�س  ب�شو�حي  �ل��وردي��ة  بجهة 
�لذي  �ملتطرف  �ل���ش��الم��ي  �لتيار  عنا�شر  �شد  عملياتها  ت�شاعف 
 ،2011 �لثاين-يناير  كانون  ث��ورة  منذ  للقلق  مثري  ب�شكل  تنامى 
و�ملتهم باغتيال �لنائب حممد �لرب�همي يف 25 متوز-يوليو ما �ثار 
�زمة �شيا�شية خطرية. وجتري حاليا يف جبل �ل�شعانبي، غرب �لبالد 
عند �حلدود مع �جلز�ئر، عملية ع�شكرية و��شعة �لنطاق للق�شاء على 
جمموعة م�شلحة قيل �نها تنتمي �ىل تنظيم �لقاعدة، وقتل يف تلك 
�ي�شا  �ل�شرطة  و�علنت  متوز-يوليو.   29 يف  جنود  ثمانية  �ملنطقة 
��شتهدفت  �شيا�شي  �غتيال  حماولة  �لحد  �ل�شبت  ليل  �حبطت  �نها 
�رهابيني خطريين و�شبطت  و�عتقلت  تك�شف هويتها  �شخ�شية مل 

��شلحة بينما متكن ثالث من �لفر�ر.

دع��ا ن���و�ب رو����س �م�����س �ىل منع ف��رق��ة ب��ل��وده��اون��د غ��ان��غ �ملو�شيقية 
بو�شعه  �لرو�شي  �لعلم  من  عنا�شرها  �أح��د  �شخر  �لتي  �لمريكية 
يف �شرو�له خالل حفل يف �وكر�نيا �ل�شبت، من دخول رو�شيا. وقال 
قبل  �شرو�له  �لعلم من  �خ��رج  �ن  بعد  للجمهور  �لفرقة  �لعن�شر يف 
�ن  متوقعا  وك��ان   . لبوتني  �شيئا  تقولو�  ل  �جلمهور  على  يلقيه  �ن 
حتيي �لفرقة حفال �لحد يف مدينة �نابا جنوب رو�شيا لكن منظمي 
م��ه��رج��ان ك��وب��ان��ا، �ل��ذي��ن ����ش��ت��دع��و� �ل��ف��رق��ة �ىل �مل�����ش��ارك��ة �شحبو� 
دع��وت��ه��م، ون��ظ��ر� ل��ل��ع��د�وة �ل��ت��ي ��شتقبلت ب��ه��ا ل���دى و���ش��ول��ه��ا �ىل 
�لرو�شي  �لثقافة  رو�شيا. وقال وزير  �لفرقة مغادرة  �ملدينة، ف�شلت 
فالدميري مدين�شكي على مدونته على �لنرتنت لن ي�شعد �ولئك 
�لغبياء على �ي من�شة يف حني ذهب م�شوؤولون رو���س �خ��رون �ىل 
�بعد من ذلك مطالبني مبالحقة عنا�شر �لفرقة �مام �لق�شاء وقال 
�لك�شندر تكات�شيف حاكم منطقة كر��شنود�ر على �شكبة تويرت كان 
ذلك مل  لكن  �عتذ�ر�ته  �ملو�شيقي  وق��دم   . فعلوه  ملا  �عتقالهم  يجب 
�لرو�شي �شريغي  يكف لتهدئة �خلو�طر وقال نائب رئي�س �لربملان 
ن��ي��ف��ريوف ن��ت�����ش��اءل م��ن �ل����ذي ����ش��ت��دع��اه��م �ىل رو���ش��ي��ا وم���ن نظم 
�حلفالت ووفر لهم من�شة ومن دفع لهم �ملال؟ قبل �ن يت�شاءل لي 
�ندريي  و�عترب  حتقيق.  بفتح  وطالب  متتثل؟  �لفرقة  كانت  �و�م��ر 
�ي�شاييف �مل�شوؤول يف حزب رو�شيا �ملوحدة �ملو�يل للكرملني �نه يجب 
وغادرت   . رو�شيا  دخ���ول  م��ن  وعائالتهم  �لفرقة  عنا�شر  ك��ل  منع 
��شتقبلتها بعنف جمموعة من  �ن  بعد  �ل�شبت  �لفرقة رو�شيا م�شاء 
وهي  �لقوز�قي  كوبان  جي�س  عليها  كتب  قم�شانا  يحملون  �لرجال 
جمموعة حمافظة جد� على ما �فادت و�شائل �عالم حملية. و�فادت 
قناة �لتلفزيون �لرو�شي �لر�شمي �ن �لفرقة قد تتعر�س ملالحقات يف 

رو�شيا لكن مل يعلن عن �ي �جر�ء ر�شمي يف �لوقت �لر�هن.

نحو  �أن  �لأح��د  �م�س  �لفيليبني  لالإغاثة يف  �لوطنية  �لهيئة  �أعلنت 
�لفي�شانات  تز�يد  ب�شبب  منازلهم  عن  نزحو�  �شخ�س  �ألف   400
�لناجمة عن �لأمطار �ملو�شمية �لكثيفة يف �جلنوب و�أو�شحت �لهيئة 
�لنزوح عن منازلهم  �إىل  �أل��ف �شخ�س ��شطرو�   247 �أك��ر من  �أن 
ن�شف  �أك��ر من  �ملياه يف  �رتفاع  �ل��ذي و�شل  �إقليم ماغويند�ناو  يف 
�ألف  مئة  نحو  ن��زح  �شيتي  كوتاباتو  ويف  �مل��رت.  ق��ر�ب��ة  �إىل  م�شاحته 
 50 �لفي�شانات، كما نزح نحو  ب�شبب تو��شل  �شخ�س عن منازلهم 
�ألفا �آخرين يف �إقليم نورث كوتاباتو. وقال م�شوؤول حملي يف كوتاباتو 

�شيتي �إن �لنا�س يتحركون يف بع�س �ملناطق �لآن بالقو�رب .
وكان طفالن قد لقيا حتفيهما يف �نهيار �أر�شي طمر ثالثة منازل 
يف ز�مبو�نغا �شيتي، فيما �أ�شفر �نهيار �آخر عن تدمري 30 منزل يف 

قرية جماورة.

عوا�صم

تون�ص

مانيال

مو�شكو

انفجار ي�ستهدف حماٍم
 اأقام دعاوى �سد طالبان

•• جالل اباد-رويرتز:

مت�شددي حركة  �شد  دع��اوى  �أق��ام  �ن حماميا  �لفغانية  �ل�شرطة  قالت 
مدينة  يف  �لطريق  على  قنبلة  �نفجار  يف  بالغة  بجروح  �أ�شيب  طالبان 
جالل �باد ب�شرق �أفغان�شتان �م�س بعد يوم من هجوم د�م على �لقن�شلية 

�لهندية يف نف�س �ملدينة.
و�شلط �لهجومان �ل�شوء على توجه للم�شلحني مبهاجمة �أهد�ف �أجنبية 
16 �شخ�شا  �لغرب و�أ�شيب  �أنها مدعومة من  وكذلك موؤ�ش�شات يعتقد 
ها�شمي  خ��ان  مع�شوم  وق��ال  بالغة.  ��شابته  هجوموبع�شهم  يف  �خرين 
بو��شطة جهاز  �لقنبلة  تفجري  �نه جرى  �لقليمي  �ل�شرطة  قائد  نائب 

للتحكم عن بعد م�شيفا �أنه مل يجر �لتعرف بعد على �ملهاجمني.
ملقاتلي طالبان  �باد مبالحقته  �لقيوم معروف يف جالل  و�ملحامي عبد 
وهاجم م�شلحون �فر�د عائلته مر�ر� يف �لونة �لخرية وقتل �أخوه منذ 
ذلك  بعد  �غتيال  حم��اول��ة  م��ن  �لقيوم  عبد  جن��ا  ح��ني  يف  �شهور  ث��الث��ة 
بوقت ق�شري وقال ها�شمي �ن عبد �لقيوم �أ�شيب بجروح بالغة ونقل �ىل 
�لهجمات  وز�دت  �لوعي  لكنه مل يفقد  �ليوم  م�شت�شفى قريب يف هجوم 
�نها  �مل�شلحون  يقول  �أخ��رى  وموؤ�ش�شات حكومية  �لق�شائية  �لهيئة  على 
�ل�شتة �لوىل من  �ل�شهور  باملئة خالل   76 بن�شبة  �لغرب  مدعومة من 

هذ� �لعام وفقا لتقرير �أ�شدرته �لمم �ملتحدة يف �لونة �لخرية.

اإ�صرائيل تخف�س امل�صاعدات الع�صكرية الأمريكية

جي�ص الحتلل يل�ح بعدوان جديد على لبنان

جرحى واعتقالت بتفريق تظاهرة يف ا�سطنب�ل

تفجري جديد لأنب�ب النفط يف اليمن 

•• ا�صطنبول-ا ف ب:
����ش��خ��ا���س بجروح  ����ش��ي��ب ع�����ش��رة 
عنيفة  مو�جهات  يف  ��شطنبول  يف 
ومئات  �ل�������ش���رط���ة  ب����ني  �ن���دل���ع���ت 
�ل�شتقالل  ج���ادة  يف  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن 
تق�شيم  ����ش���اح���ة  م�����ن  �ل���ق���ري���ب���ة 
قنابل  �ل�شرطة  ��شتخد�م  وتخللها 
�ل��غ��از و�ل��ر���ش��ا���س �مل��ط��اط��ي، كما 

�فاد مر��شلو وكالة فر�ن�س بر�س.
ع�شرة  �ن  �مل����ر������ش����ل����ون  و�و������ش�����ح 
��شيبو�  �لق������ل  ع���ل���ى  �����ش���خ���ا����س 
�مل���و�ج���ه���ات �لتي  ب���ج���روح يف ه���ذه 
�ع��ت��ق��ل��ت خ��الل��ه��ا �ل�����ش��رط��ة �ي�شا 
�مل��ت��ظ��اه��ري��ن ��شافة  ع�����ش��ر�ت م��ن 
�ملتاجر  م����ن  ع�����دد  �����ش���ح���اب  �ىل 
�ل�شتقالل  ج�����ادة  م���ن  �ل��ق��ري��ب��ة 
م�شاعدة  بدعوى  �وقفتهم  �لذين 

�ملتظاهرين.
وخ���الل �مل��و�ج��ه��ات ����ش��ي��ب ثالثة 
�لق�����ل، �حدهم  ع��ل��ى  ���ش��ح��اف��ي��ني 
بر�س،  ف��ر�ن�����س  وك���ال���ة  م�����ش��ور يف 

بر�شا�س مطاطي.
�نت�شر  �ل���ت���ي  �ل�����ش��رط��ة  وع���م���دت 
طول  على  غفرية  ب��اع��د�د  عنا�شر 
�ل�شو�رع  ويف  �ل���ش��ت��ق��الل  ج�����ادة 
�ملتفرعة منها، �ىل ��شتخد�م قنابل 
و�لر�شا�س  للدموع  �مل�شيل  �ل��غ��از 
�ملتظاهرين  ت��ف��ري��ق  يف  �مل��ط��اط��ي، 
�لذين ��شتبكو� مع رجال �ل�شرطة 

حزير�ن-يونيو  يف  تركيا  و�شهدت 
م���وج���ة م���ن �لح���ت���ج���اج���ات كانت 
�شر�رة �نطالقها دفاعا عن حديقة 
لكنها  ��شطنبول،  و�شط  يف  جيزي 
حتولت �ىل حركة �حتجاج و��شعة 
�شد حكومة حزب �لعد�لة و�لتنمية 
وقتل يف تلك �لحتجاجات خم�شة 
����ش��خ��ا���س و����ش��ي��ب ح���و�ىل 800 
ح�شيلة  بح�شب  ب��ج��روح،  �آخ��ري��ن 

لنقابة �لطباء.

وقت  حتى  تو��شلت  مو�جهات  يف 
متاأخر من �لليل.

�ل�شبت  ع�شر  �لتظاهرة  و�نطلقت 
عندما جتمع حو�ىل 300 �شخ�س 
لدعوة  تلبية  �ل�شتقالل  ج��ادة  يف 
ر�شمية  غ���ري  م��ن��ظ��م��ات  �ط��ل��ق��ت��ه��ا 
�لحتجاجية  جيزي  حركة  تدعم 
حزير�ن- يف  تركيا  �جتاحت  �لتي 

يونيو �ملا�شي.
وه��ت��ف �مل��ت��ظ��اه��رون ج��م��ي��ع��ا �شد 

هذ�  ث��ورة،  لي�شت  ه��ذه  و  �لفا�شية 
حترك من �جل حرياتنا ، و�نطلقو� 
يف م�شرية يف جادة �ل�شتقالل �لتي 
منذ  فيها  �ل�شرطة  عنا�شر  �نت�شر 
�لدخول �ىل  �ل�شباح يف حني منع 
ت��ق�����ش��ي��م وح��دي��ق��ة جيزي  ���ش��اح��ة 
�ملجاورة لها وم�شاء �لربعاء وقعت 
مو�جهات مماثلة بعدما منع و�لد 
ف��ت��اة م�����ش��اب��ة م��ن �ل��ق��اء ك��ل��م��ة يف 

تق�شيم.

التحقيق مع جمعية بريطانية ب�سبهة دعم القاعدة
�لقيام  يعتزمون  كانو�  �مل�شلمني  �ل��رج��ال  �أن  و�أ�شافت 
�لربيطانية  �خل��ريي��ة  �ملوؤ�ش�شة  ع��ن  بالنيابة  بالرحلة 
فيها  �د�ري���اً  من�شباً  ي�شغل  و�لتي  �مل�شاعد�ت(،  )قافلة 
�شبق  �لذي  �لدب�س،  معتز  بريطانيا،  يف  �ملقيم  �ل�شوري 
�لرهابية  �ل��ت��ف��ج��ري�ت  �شل�شلة  يف  ب��ال��ت��ورط  �ُت��ه��م  �أن 
�لتي ��شتهدفت �شبكة �لقطار�ت يف �لعا�شمة �ل�شبانية 
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�شخ�شاً، وجرت تربئته بوقت لحق.
�شبق  �لربيطانية  �ل�شرطة  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت 
�ملوؤ�ش�شة  يف  يعملون  نا�شطني  و��شتجوبت  �أوق��ف��ت  و�أن 
فولك�شتون  م��ي��ن��اء  يف  �مل�����ش��اع��د�ت(  )ق��اف��ل��ة  �خل���ريي���ة 

مبقاطعة كنت يف جنوب �شرق �نكلرت� مبوجب قو�نني 
مكافحة �لإرهاب، قبل �أن ت�شمح لهم مبو��شلة رحلتهم 

خارج �ململكة �ملتحدة.
�مل�شاعد�ت(  �لأم��و�ل جمعتها )قافلة  �إن غالبية  وقالت 
يف  �شوريا(  )م�شاعدة  �خلريية  �جلمعية  مع  بالتعاون 
�أنها  دليل على  �أي  لكن ل يوجد  �لربيطانية،  �مل�شاجد 

وجدت طريقها �إىل �أيدي �إرهابيني .
وكانت منظمات خريية بريطانية �عرتفت للمرة �لأوىل 
ن��د�ًء عاجاًل يف  باأنها تعمل د�خ��ل �شوريا قبل �طالقها 
�آذ�ر-مار�س �ملا�شي جلمع تربعات ل�شحايا �حلرب فيها 

حتت ��شم )جلنة �لكو�رث �لطارئة(.

•• لندن-يو بي اأي:

�ل�شرطة  �أن  �م�������س  ت���امي���ز  ���ش��ن��دي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت 
و�شط  حملية،  خريية  جمعية  م��ع  حتقق  �لربيطانية 
باإر�شال  خماوف من قيام متطرفني يف �ململكة �ملتحدة 
�لقاعدة يف  تنظيم  �إىل مقاتلني مدعومني من  �أم��و�ل 
�شوريا. وقالت �ل�شحيفة �إن �ل�شرطة �لربيطانية فتحت 
�جلنيهات  من  �لآلف  ع�شر�ت  م�شادرة  بعد  �لتحقيق 
من  جمموعة  م��ن  دوف���ر،  ميناء  يف  ن��ق��د�ً  �ل�شرتلينية 
�لرجال �مل�شلمني كانو� يف طريقهم �إىل منطقة �ل�شرق 

�لأو�شط.

�لأم��ريك��ي ب��ار�ك �أوب��ام��ا وقياد�ت 
�لأمريكي  �ل��ك��ون��غ��ر���س  يف  ب�����ارزة 
�لقبة  ن���ظ���ام  ب���رن���ام���ج  ب���ح���م���اي���ة 
يف  تخفي�شات  �أي  م��ن  �حل���دي���دة 
�إ�شر�ئيل  �أن  �إل  �ل��دف��اع  ميز�نية 
55 مليون  ��شتقطاع  و�فقت على 
�لع�شكرية  �مل�����ش��اع��دة  م���ن  دولر 
لعام  ل���ه���ا  �مل�����ق�����ررة  �لأم����ريك����ي����ة 
�لتعاون  بر�مج  �إط��ار  يف   2015
�مل�شرتك للدفاع �ل�شاروخي و�لتي 

تبلغ نحو مليار دولر. 
�أوباما �شرح خالل  �لرئي�س  وكان 
زيارته �لأخرية لإ�شر�ئيل يف �شهر 
�أن  ي�شرنا  �مل��ا���ش��ي  )م���ار����س(  �آذ�ر 
ن��ع��ل��ن �أن��ن��ا ���ش��وف ت��ت��خ��ذ خطو�ت 
ل�شمان عدم وجود �أي تخفي�س يف 
موؤكد�   . �حلديدية  �لقبة  متويل 
يف م��وؤمت��ر ���ش��ح��ايف م�����ش��رتك مع 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ك���������ش����ف����ت ����ش���ح���ي���ف���ة م����ع����اري����ف 
باللغة  �ل�������ش���ادرة  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�ل���ع���ربي���ة ت���ق���ري���ر� �م�������س �لأح�����د 
��شر�ئيلية  ع�����ش��ك��ري��ة  خم��ط��ط��ا 
�لتي  �ل�شر�رة  لإط��الق  �ىل  يرمي 
�مل��ن��ط��ق��ة ك��ل��ه��ا وتقود  ق���د ت�����ش��ع��ل 
من  و�أن  خا�شة  ج��دي��دة،  ملو�جهة 
ن�����ش��ر �هلل يف  ي��ط��ل��ق  �أن  �مل��ح��ت��م��ل 
�ملوجهة  ����ش���و�ري���خ���ه  حل��ظ��ة  ك���ل 

لإ�شر�ئيل.
�ل�����ش��ح��ي��ف��ة فقد  مل����وق����ع  ووف����ق����ا 
كتب �أح��د ق��ادة �ل��ف��رق يف �جلي�س 
�لحتياط  جل���ن���ود  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 
�لربيد  ع��رب  ر���ش��ال��ة  يف  فرقته  يف 
بطريقة  �شنتدرب  �لل��ي��ك��رتوين: 
حتاكي �ل�شروط �مليد�نية يف لبنان، 
ول�شت بحاجة لأن �أذكركم باأهمية 
م�شاركتكم يف هذه �لتدريبات لأننا 
�ل�شيف  م�شارف  على  ن�شطر  قد 
�أن ن�شتخدم كل ما تعلمناه يف هذه 
�ل��ت��دري��ب��ات وي���رى �مل��وق��ع �أن هذ� 
معناه �أنه على �لرغم من �لهدوء 
�لو��شح  �أنه من  �إل  �ل�شائد حاليا 
�لثالثة  �حل������رب  �أن  ل��ل��ط��رف��ني 

تقرتب.
لعيون  تبني  �أن��ه  �إىل  �ملوقع  ولفت 
�شاركو�  �لذين  و�لأهايل  �ملر�قبني 
ذكرى  �إح��ي��اء  يف  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع 
�حل�����رب  ج����ن����وده����م يف  �����ش����ق����وط 
�ملنظر  �أن  ل��ب��ن��ان،  ع��ل��ى  �لأخ�����رية 
تغري  �للبناين  للجانب  �لطبيعي 
بينة،  دللت  ول���ه  و�����ش���ح  ب�����ش��ك��ل 
زر�عة  �للبناين  �أع��اد �جلانب  فقد 
كافة �مل�شاحات �خل�شر�ء �لتي قام 
باقتالعها  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �جل��ي�����س 
�ختباء  ملنع  �لأر����س  يف  وت�شويتها 

�جل��و مب����و�ز�ة م��ن��اور�ت ع�شكرية 
برية �شريعة وهجومية على نحو 
خا�س وبح�شب م�شادر يف �جلي�س 
هناك  يكون  لن  فاإنه  �لإ�شر�ئيلي، 
من  حم�شنا  م��وق��ع  �أو  ط���رف  �أي 
�شربات �جلي�س �لإ�شر�ئيلي، �شبق 
و�أن وجهة قبل عام ر�شائل حتذير 
ل�شكان جنوب لبنان مما ينتظرهم 
��شتخد�مهم  �هلل  ح��زب  و��شل  �إذ� 

و��شتفز�ز �إ�شر�ئيل . 
من جهة �أخرى، �أعربت �حلكومة 
��شتعد�دها  ع����ن  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة 
كلفة  �أع��ب��اء  م��ن  ن�شيبها  لتحمل 
�حلديدية  �ل��ق��ب��ة  ن���ظ���ام  مت���وي���ل 
�مل�شاد لل�شو�ريخ �لبال�شتية �لذي 
مت��ول��ه �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة وذكرت 
�لإ�شر�ئيلي  �ل��ل��وب��ي  يف  م�����ش��ادر 
�لرئي�س  ت��ع��ه��د  ب��ال��رغ��م م��ن  �أن����ه 

جنود وعنا�شر حزب �هلل ور�ئها.
تقدير�ت  ف���اإن  �لتقرير  وبح�شب 
و�للبناين  �لإ�شر�ئيلي  �جلانبني 
�لقادمة  �حل�����رب  �أن  �إىل  ت�����ش��ري 
وفتكا،  ������ش�����ر�وة  �أ�����ش����د  ����ش���ت���ك���ون 
وخا�شة يف �جلانب �للبناين. فقد 
�رتفع عدد �لأه��د�ف �لتي حددها 
ور�شدها،  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �جل��ي�����س 
�أ���ش��ع��اف �أ���ش��ع��اف م��ا ك��ان��ت عليه، 
حزب  ع��زز  فقد  �ملقابل  ويف  ولكن 
ظل  يف  و�أ����ش���ب���ح  ق���وت���ه  م����ن  �هلل 
�لتطور�ت �جلارية يف �ملنطقة �ألد 

�أعد�ء �إ�شر�ئيل، ذر�عا لإير�ن.
�جلي�س  ت�����ق�����دي�����ر�ت  وب���ح�������ش���ب 
�لإ�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي ����ش���ت���ك���ون �حل����رب 
معاركها  ل��ك��ن  �أق�������ش���ر  �ل���ق���ادم���ة 
���ش��ت��ك��ون �أك�����ر ك��ث��اف��ة و�����ش����ر�وة، 
و�شت�شمل توجيه �شربات قاتلة من 

�لإ�شر�ئيلية  �حل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س 
ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و، ع��زم��ه �لعمل 
م��ع �ل��ك��ون��غ��ر���س ح���ول مت��وي��ل ما 
حتتاجه �إ�شر�ئيل يف �مل�شتقبل �شد 
�لتهديد�ت �ل�شاروخية �ملتز�يدة. 

�أم��ريك��ي��ة ر�شمية  مل�����ش��ادر  وط��ب��ق��ا 
مبناأى  �شيكون  �ل���ذي  �مل��ب��ل��غ  ف���اإن 
يف   9 ن��ح��و  ه��و  �لتخفي�شات  ع��ن 
�لتلقائية  �لتخفي�شات  م��ن  �مل��ئ��ة 
دولر  م��ل��ي��ون   607 ن��ح��و  وه����ي 
ل��ل��ق��ب��ة �حل���دي���دي���ة خ�����الل فرتة 
-2013 �شنو�ت متتد من  ثالث 

تخلي  ي���ع���ن���ي  وه�������ذ�   ،2015
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل ط��و�ع��ي��ة ع��ن ن��ح��و 55 

مليون دولر. 
تتلقى  �أن  �أي���������ش����اً  �مل����ق����رر  وم�����ن 
�أمريكية  مالية  �إ�شر�ئيل م�شاعدة 
لتمويل  دولر  مليون   66 بنحو 
جانب  �إىل  �آرو2-  ���ش��اروخ  ن��ظ��ام 
لتمويل  دولر  مليون   182 نحو 
�آرو3-  ل�����ش��اروخ  متطور  ب��رن��ام��ج 
لربنامج  دولر  م��ل��ي��ون   214 و 

ر�فعة د�وؤد. 
تقدم  �ملتحدة  �لوليات  �أن  ويذكر 
و�قت�شادية  ع�����ش��ك��ري��ة  م�����ش��اع��دة 
���ش��ن��وي��ة لإ���ش��ر�ئ��ي��ل ب��ق��ي��م��ة 3.1 
�إ�شر�ئيل  تطلب  ومل  دولر  مليار 
�لآن  حتى  تعهد  �أي  تتلق  مل  كما 
معفية  �شتكون  �مل�شاعدة  هذه  ب��اأن 
�ملقررة  �مل���ئ���ة  يف  �ل�5  ن�����ش��ب��ة  م���ن 
خلف�س ميز�نية �لدفاع �لأمريكية 

�ل�شنوية. 
نيوز  دي���ف���ي���ن�������س  جم���ل���ة  ون���ق���ل���ت 
�إ�شر�ئيل  ���ش��ف��ري  ع��ن  �لأم��ريك��ي��ة 
لدى �لوليات �ملتحدة مايكل �أورن 
قوله �إن موقفنا هو �أنه يجب علينا 
يتحمله  �ل��ذي  �ل��ع��بء  نتحمل  �أن 

�أ�شدقاوؤنا �لأمريكيون .

الحتلل يعتقل4 
فل�سطينيني يف ال�سفة 
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

�م�س  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  �عتقل 
�لأح��������د �أرب�����ع�����ة ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني يف 
مدينتي بيت حلم و�خلليل بجنوب 
م�شدر  وق�����ال  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ش��ف��ة 
معززة  ق��و�ت  �إن  فل�شطيني  �أم��ن��ي 
م��ن �جل��ي�����س �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي د�همت 
م���دي���ن���ة ب���ي���ت حل����م و�ع���ت���ق���ل���ت 3 
منازلهم  �قتحام  بعد  فل�شطينيني 
قروي  جمل�س  رئ��ي�����س  بينهم  م��ن 
،و�إثنني  م��ب��ارك  خليل  ���ش��الح  د�ر 
�آخرين هما ق�شي �ل�شريف وخليل 
�لدهي�شة  خم��ي��م  م���ن  �إ���ش��م��اع��ي��ل 
جنوب �ملدينة . ويف خميم �لعروب 
���ش��م��ال �خل��ل��ي��ل د�ه��م��ت ق���و�ت من 
بع�س  منازل  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س 
�أبو  �يهاب  و�عتقلت  �لفل�شطينيني 
خري�ن قبل �أن تن�شحب من �ملخيم 
�إىل د�خل �مل�شتوطنات �لإ�شر�ئيلية 
�ل�شر�ئيلي  �ن �جلي�س  وي�شار �ىل 
حمالت  ي��وم��ي  �شبه  ب�شكل  ينفذ 

�عتقال يف مدن �ل�شفة وبلد�تها.

العراق يفت�ص طائرة 
�س�رية قادمة من م��سك�

•• بغداد-يو بي اأي:

�م�س  �لعر�قية  �لنقل  وز�رة  �أعلنت 
عن �جبار طائرة �شورية متجهة من 
مو�شكو �ىل دم�شق على �لهبوط يف 
مطار بغد�د �لدويل وتفتي�شها من 
دون �لعثور د�خلها على ممنوعات. 
وذك��ر بيان ل��ل��وز�رة �أج���ربت �شلطة 
�ل���ط���ري�ن �مل���دين �ل��ع��ر�ق��ي طائرة 
�يربا�س  ن���وع  ���ش��وري��ة  م�����ش��اف��ري��ن 
كانت متجهة من مو�شكو �ىل دم�شق 
على �لهبوط مبطار بغد�د �لدويل 
�لعثور  دون  من  بتفتي�شها  وقامت 
و�أ�شاف  حم���ظ���ورة  م����و�د  �ي  ع��ل��ى 
وللم�شافرين  للطائرة  �ل�شماح  مت 
�لذين على متنها مبو��شلة �لرحلة 

بعد تفتي�شها .

البدء مبحاكة املتهم بقتل
 13 يف قاعدة ف�رت ه�د

•• فورت هود-ا ف ب:

تبد�أ غد� �لثالثاء حماكمة �لعامل �لنف�شاين �ل�شابق يف �جلي�س �لمريكي 
هود  ف���ورت  ق��اع��دة  يف   2009 يف  �شخ�شا   13 بقتل  �ملتهم  ح�شن  ن�شال 

�لع�شكرية بتك�شا�س حيث �شيو�جه �شحاياه ويد�فع عن نف�شه بنف�شه.
و�تهم ن�شال ح�شن بقتل 13 �شخ�شا وجرح 32 �خرين عندما �طلق �لنار 
على زمالئه يف ت�شرين �لثاين-نوفمرب 2009 يف تلك �لقاعدة �لمريكية 
�شنة(   42( �لكومند�ن  ويو�جه  �مل�شاة  جي�س  قو�عد  �ه��م  من  تعترب  �لتي 
�ملولود يف فريجينيا )�شرق( من و�لدين فل�شطينيني حكم �لع��د�م، وبعد 
نف�شه خ��الل حماكمته  �ل��دف��اع عن  �حل��ق يف  ت�شريح حماميه ح�شل على 
ي�شتجوبها  �ن  قبل  �شعورها  �شوؤ�ل حول  ورد� على  �م��ام حمكمة ع�شكرية. 
�ملتهم �شخ�شيا قالت كيمربيل مونلي �شابطة �ل�شرطة �لع�شكرية �ل�شابقة 
يف �لقاعدة �لع�شكرية و�لتي جرحت خالل عملية �طالق �لنار لدي �شعور 
�ل�شخرية منا  �نه يفعل هذ� لي�شتمر يف  �أظن  �ل�شاأن موؤكدة  �شلبي يف هذ� 
�ي�شا ناج من �طالق  �برز �شهود �حلكومة وهو  . و�شرح �حد  وم�شايقتنا 
�نه ينوي �لتز�م �لهدوء خالل �ملحاكمة رغم �ن  �لر�شا�س لفر�ن�س بر�س 
ح�شن ن�شال �طلق عليه خم�س ر�شا�شات وقال �ألوزو لن�شفورد �ل�شرجنت 
و�عتمد موقفا  بكر�مة  �شات�شرف  بعد �حلادثة  ب�شره  �لذي فقد  �ملتقاعد 
ع�شكريا موؤكد� �شاثبت له �نه لن ي�شتطيع ��شتفز�زي، �شاأنحني لكنني لن 
�لع�شر�ت يف  13 �شخ�شا وج��رح  بانه قتل  �ق��ر ن�شال ح�شن  وق��د   . �نك�شر 
فورت هود لكن �لقو�نني �لع�شكرية متنعه من �لقر�ر بانه مذنب لن �لتهم 
�لنار  ت��وؤدي به �ىل حكم �لع��د�م. وتعترب عملية �ط��الق  �ليه قد  �ملوجهة 
�مريكية  ع�شكرية  قاعدة  يف  �ل���ش��وء   2009 �لثاين-نوفمرب  ت�شرين  يف 
يف تاريخ �لبالد، و�ثار �حلادث �شدمة يف �لر�أي �لعام �لمريكي وتعر�شت 
قيادة �جلي�س �لعليا �ىل �نتقاد�ت �شديدة لنها جتاهلت موؤ�شر�ت �شابقة يف 
�نه كان يرت��شل مع �لمام  ت�شرفات ن�شال ح�شن �لذي قال �لف بي �ي 
�ملتطرف �نور �لعولقي �لذي قتل يف غارة �شنتها طائرة �مريكية بدون طيار 

يف �ليمن يف �يلول-�شبتمرب 2011.
و�علن �ملتهم �لذي كان ي�شتعد للذهاب �ىل �فغان�شتان قبل �شنه �لهجوم، �نه 

�رتكب تلك �لعملية دفاعا عن �خو�نه �مل�شلمني من حرب غري �شرعية.

•• �صنعاء-ا ف ب:

�قدم م�شلحون قبليون على تفجري �نبوب �لنفط �لرئي�شي يف 
�دى �ىل  ما  �ي��ام  �لثانية يف غ�شون ع�شرة  للمرة  �ليمن  و�شط 
وكالة  �ف��اد  بح�شبما  �لن��ب��وب  ع��رب  �خل��ام  �شخ  عمليات  توقف 
م�شدر  ع��ن  �ل��وك��ال��ة  ونقلت  �م�����س  �لر�شمية  �ليمنية  �لن��ب��اء 
حملي يف مديرية عبيدة يف حمافظة ماأرب بو�شط �لبالد قوله 
 30 �لكيلومرت  يف  �لنفط  �أنبوب  بتفجري  قامو�  م�شلحني  �أن 

بو�دي عبيدة .
320 كيلومرت� بني حقول  ويربط �لنبوب �لذي يبلغ طوله 

يف  �لحمر  �لبحر  على  عي�شى  ر�شا�س  وميناء  م��اأرب  يف  �شافر 
�لغرب.

�أدى �إىل توقف عملية �شخ  و�أو�شح �مل�شدر �أن تفجري �لأنبوب 
�لنفط و��شار �ىل �ن عملية �لتفجري �حلالية هي �لثانية خالل 

ع�شرة �أيام من نف�س �مل�شلحني �لقبليني .
هذه  يف  تخريب  لعمليات  با�شتمر�ر  �لن��ب��وب  ه��ذ�  ويتعر�س 
�ملنطقة �لقبلية و�تهم وزير �لكهرباء �شالح �ل�شميع عدة مر�ت 
�فر�د قبيلة مو�لية للرئي�س �ل�شابق علي عبد �هلل �شالح �لذي 
هذه  ب�شن   ،2012 �شباط-فرب�ير  يف  �ل�شلطة  ملغادرة  ��شطر 

�لهجمات بهدف زعزعة ��شتقر�ر �لبالد.



12 االثنني   -  5   أغسطس    2013 م    -    العـدد    10862
Monday    5    August     2013  -  Issue No   10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب 163011  تاريخ �لإيد�ع 2011/9/27 
 �لفئة 14  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة ريت�شمونت �نرتنا�شيونال ��س. �يه . 
�شوي�شر�   جن�شية �ل�شركة 

PERSPECTIVES D’ART شم �لعالمة��

 �لعنو�ن روتي دي�س بي�شيز 10، فيالرز � �شور� جلني، �شوي�شر�. 
�ملنتجات زمامات )مر�بط( لأكمام �لقمي�س ، م�شابك ربطة �لعنق ، �خلو�مت ، �ل�شاور ، �لأقر�ط ، �لقالد�ت ، 
�لدبابي�س �لزينية )جموهر�ت( ، حلقات �ملفاتيح ؛ �ل�شاعات ، �أدو�ت �لقيا�س �لدقيق للوقت ، �ل�شاعات �حلائطية 

 ، �أربطة �ل�شاعات ، �أ�شاور �ل�شاعات ، �ل�شناديق من �ملعادن �لنفي�شة لل�شاعات و�ملجوهر�ت . 
�لعبارة PERSPECTIVES D’ART   باحلروف �لالتينية .   و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2011/3/28  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب 164191  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/20 
 �لفئة 42  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �يه دي ��س هولدينج �ل �ل �شي 
دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   جن�شية �ل�شركة 

 ADS SECURITIES شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن  برج �يرينا ،  �شارع �لكورني�س ،  �بو ظبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�د�رة �ملخاطر ؛  �ملالية و/�و  �ملنتجات خدمات �حلا�شوب �ملتعلقة بالتمويل و�ل�شتثمار و�ل�شم�شرة و�لأور�ق 
توفري �ل�شتخد�م �ملوؤقت لرب�جميات �حلا�شوب على �خلط �ملبا�شر و�لغري قابلة للتنزيل ل�شتخد�مها من 
�ملوؤقت  �ل�شتخد�م  توفري  ؛  �ملالية  و�لدو�ت  للم�شتند�ت  �ملخاطر  وتقدير  وحتليل  تقييم  يف  �لخرين  قبل 
�ل�شتثمار�ت  و�د�رة  �ملايل  �لتقرير  يف  ل�شتخد�مها  للتنزيل  قابلة  غري  �ملبا�شر  �خلط  على  لرب�جميات 
؛  �لنقد  وو�شطاء  �ل�شتثمار�ت  ومل�شت�شاري  �ملالية  ملزودي �خلدمات  بر�مج من�شة  ؛ توفري  �ملالية  و�لتجارة 
�لب�شائع  �و  و�ل�شهم  و�ل�شتثمار  بالتمويل  يتعلق  فيما  ل�شتخد�مها  �حلا�شوب  بر�مج  وحت�شري  ت�شميم 

�لعاملية ؛ �ملعلومات و�ل�شت�شارة و�لن�شح �ملتعلق مبا ذكر �نفاً .
�لعبارة ADS SECURITIES باحلروف �لالتينية .   و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2011/4/21  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 
 بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  163375  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/5 
 �لفئة 10  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة ذ� تينيتيو�س كلينيك ليميتد 
�ململكة �ملتحدة    جن�شية �ل�شركة 

 THE TINNITUS CLINIC شم �لعالمة�� 

�لعنو�ن بروك هيندير�شون هاو�س ، 43-37 بالجريف �شرتيت ، ريدينج ، بريك�شاير ، �آر جي 1  1 بي زد ،  �ململكة �ملتحدة .
�ملنتجات �أجهزة طبية ؛ �جهزة ت�شتخدم للتخفيف من �أ�شطر�بات �ل�شمع ؛ �جهزة ت�شتخدم يف فح�س ومعاجلة ��شطر�بات 
�ل�شمع ؛ �جهزة �شمع �لكرتونية للذين يعانون من طنني �لإذن ؛ و�قيات �شمع ملنع �ل�شجيج �لعايل من �ل�شر�ر بال�شمع 
؛ �دو�ت �شمع طبية ؛ و�شائل �حلماية من �ل�شو�شاء على �شكل �شد�د�ت �ذن قابلة للتعديل ؛ م�شاعاد�ت على �ل�شمع قابلة 

للربجمة ؛ �شماعات �ذن طبية ؛ مولد�ت �شوتية لالأ�شتخد�مات �لطبية .
�لعبارة THE TINNITUS CLINIC كتبت باحلروف �لالتينية وفوق �لعبارة �ن�شاف دو�ئر  و�شف �لعالمة 

�شغرية يتو�شطها ر�شم كرة مع خط حتت �لكلمة CLINIC بطريقة مميزة .
 *  �ل�شرت�طات 

 2011/8/18  تاريخ �لأولوية 
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

�إر�شاله  �أو  و�لتجارة  �لقت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لق�شم  مكتوبا  به  �لتقدم  ذلك  على  �عرت��س  لديه  من  فعلى 
بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب 163665  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/12 
 �لفئة 14  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة كارتييه �نرتنا�شيونال �يه جي . 
�شوي�شر�   جن�شية �ل�شركة 

 CARTIER NATURELLEMENT شم �لعالمة�� 

  
�لعنو�ن 22 هينتريبريغ�شرت��شي  ، بو�شتفاخ 61 ،   6312 �شتاينهاو�شن ، �شوي�شر� .

 �ملنتجات زمامات )مر�بط( لأكمام �لقمي�س ، م�شابك ربطة �لعنق ، �خلو�مت، �لأ�شاور ، �لأقر�ط ، �لقالد�ت 
�ل�شاعات   ، للوقت  �لدقيق  �لقيا�س  �أدو�ت   ، �ل�شاعات  ؛  �ملفاتيح  حلقات   ، )جموهر�ت(  �لزينية  �لدبابي�س   ،

�لكبرية ، �أربطة �ل�شاعات ، �أ�شاور �ل�شاعات ، �ل�شناديق من �ملعادن �لنفي�شة لل�شاعات و�ملجوهر�ت. 
  . �لالتينية  باحلروف   CARTIER NATURELLEMENT لعبارة� و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2011/6/6  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  163376  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/5 
 �لفئة 41  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة ذ� تينيتيو�س كلينيك ليميتد 
�ململكة �ملتحدة    جن�شية �ل�شركة 

 THE TINNITUS CLINIC شم �لعالمة�� 

�لعنو�ن بروك هيندير�شون هاو�س ، 43-37 بالجريف �شرتيت ، ريدينج ، بريك�شاير ، �آر جي 1  1 بي زد ،  �ململكة �ملتحدة .
�ملنتجات �لتعليم ؛ �لتدريب ؛ تنظيم وترتيب �حللقات �لدر��شية و�لدور�ت �لتدريبية ؛ تنظيم و�د�رة دور�ت 

�إ�شرتخاء تدريبية .
�لعبارة THE TINNITUS CLINIC كتبت باحلروف �لالتينية وفوق �لعبارة  و�شف �لعالمة 

�ن�شاف دو�ئر �شغرية يتو�شطها ر�شم كرة مع خط حتت �لكلمة CLINIC بطريقة مميزة .
 *  �ل�شرت�طات 

 2011/8/18  تاريخ �لأولوية 
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  164181  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/20 
 �لفئة 42  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �يه دي ��س هولدينج �ل �ل �شي 
دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   جن�شية �ل�شركة 

  ADS شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن برج �يرينا ،  �شارع �لكورني�س ،  �بو ظبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملنتجات خدمات �حلا�شوب �ملتعلقة بالتمويل و�ل�شتثمار و�ل�شم�شرة و�لأور�ق �ملالية و/�و �د�رة �ملخاطر ؛ توفري �ل�شتخد�م 
�ملبا�شر و�لغري قابلة للتنزيل ل�شتخد�مها من قبل �لخرين يف تقييم وحتليل  �ملوؤقت لرب�جميات �حلا�شوب على �خلط 
وتقدير �ملخاطر للم�شتند�ت و�لدو�ت �ملالية ؛ توفري �ل�شتخد�م �ملوؤقت لرب�جميات على �خلط �ملبا�شر غري قابلة للتنزيل 
ل�شتخد�مها يف �لتقرير �ملايل و�د�رة �ل�شتثمار�ت و�لتجارة �ملالية ؛ توفري بر�مج من�شة ملزودي �خلدمات �ملالية ومل�شت�شاري 
�ل�شتثمار�ت وو�شطاء �لنقد ؛ ت�شميم وحت�شري بر�مج �حلا�شوب ل�شتخد�مها فيما يتعلق بالتمويل و�ل�شتثمار و�ل�شهم �و 

�لب�شائع �لعاملية ؛ �ملعلومات و�ل�شت�شارة و�لن�شح �ملتعلق مبا ذكر �نفاً .
�لرتكيب �حلريف ADS باحلروف �لالتينية .   و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2011/4/21  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

�إر�شاله  �أو  و�لتجارة  �لقت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لق�شم  مكتوبا  به  �لتقدم  ذلك  على  �عرت��س  لديه  من  فعلى 
بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  163377  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/5 
 �لفئة 44  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة ذ� تينيتيو�س كلينيك ليميتد 
�ململكة �ملتحدة    جن�شية �ل�شركة 

 THE TINNITUS CLINIC شم �لعالمة�� 

�لعنو�ن بروك هيندير�شون هاو�س ، 43-37 بالجريف �شرتيت ، ريدينج ، بريك�شاير ، �آر جي 1  1 بي زد ،  �ململكة �ملتحدة .
�ملنتجات خدمات طبية ؛ حتاليل طبية لت�شخي�س ومعاجلة �لأ�شخا�س ؛ رعاية �شحية متعلقة بالعالج بال�شرتخاء ؛ عالج 

�در�كي �شلوكي ؛ خدمات ن�شح متعلقة بالنوم ؛ خدمات ن�شح متعلقة باملعاجلة �لنف�شية لالمر��س �لطبية �ملزمنة .
�لعبارة THE TINNITUS CLINIC كتبت باحلروف �لالتينية وفوق �لعبارة �ن�شاف دو�ئر  و�شف �لعالمة 

�شغرية يتو�شطها ر�شم كرة مع خط حتت �لكلمة CLINIC بطريقة مميزة .
 *  �ل�شرت�طات 

 2011/8/18  تاريخ �لأولوية 
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

�إر�شاله  �أو  و�لتجارة  �لقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لق�شم  به مكتوبا  �لتقدم  لديه �عرت��س على ذلك  فعلى من 
بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  164194  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/20 
 �لفئة 42  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �يه دي ��س هولدينج �ل �ل �شي 
دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   جن�شية �ل�شركة 

  ADS شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن برج �يرينا ،  �شارع �لكورني�س ،  �بو ظبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملنتجات خدمات �حلا�شوب �ملتعلقة بالتمويل و�ل�شتثمار و�ل�شم�شرة و�لأور�ق �ملالية و/�و �د�رة �ملخاطر ؛ توفري �ل�شتخد�م 
�ملبا�شر و�لغري قابلة للتنزيل ل�شتخد�مها من قبل �لخرين يف تقييم وحتليل  �ملوؤقت لرب�جميات �حلا�شوب على �خلط 
قابلة  غري  �ملبا�شر  �خلط  على  لرب�جميات  �ملوؤقت  �ل�شتخد�م  توفري  ؛  �ملالية  و�لدو�ت  للم�شتند�ت  �ملخاطر  وتقدير 
�خلدمات  ملزودي  من�شة  بر�مج  توفري  ؛  �ملالية  و�لتجارة  �ل�شتثمار�ت  و�د�رة  �ملايل  �لتقرير  يف  ل�شتخد�مها  للتنزيل 
بالتمويل  يتعلق  فيما  ل�شتخد�مها  �حلا�شوب  بر�مج  وحت�شري  ت�شميم  ؛  �لنقد  وو�شطاء  �ل�شتثمار�ت  ومل�شت�شاري  �ملالية 

و�ل�شتثمار و�ل�شهم �و �لب�شائع �لعاملية ؛ �ملعلومات و�ل�شت�شارة و�لن�شح �ملتعلق مبا ذكر �نفاً . 

 

�لرتكيب �حلريف ADS باحلروف �لالتينية كتب ب�شكل متد�خل وعلى ي�شاره ر�شم خلطوط مت�شابكة  و�شف �لعالمة 
بالألو�ن �لخ�شر و�لأ�شود و�لحمر بطريقة مميزة .

 *  �ل�شرت�طات 
 2011/4/21  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

�إر�شاله  �أو  و�لتجارة  �لقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لق�شم  به مكتوبا  �لتقدم  ذلك  لديه �عرت��س على  فعلى من 
بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
  بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  163374  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/5 
 �لفئة 9  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة ذ� تينيتيو�س كلينيك ليميتد 
�ململكة �ملتحدة    جن�شية �ل�شركة 

 THE TINNITUS CLINIC شم �لعالمة�� 

�لعنو�ن بروك هيندير�شون هاو�س ، 43-37 بالجريف �شرتيت ، ريدينج ، بريك�شاير ، �آر جي 1  1 بي زد ،  �ململكة �ملتحدة .
؛  �ل�شمع  بامل�شاعد�ت على  �لهو�تف  لتو�شيل  ، مهايئات  �لنرتنت  �شبكة  للتنزيل من  قابلة  �إلكرتونية  �ملنتجات من�شور�ت 
�شماعات �ذن ) بخالف �مل�شاعد�ت على �ل�شمع لل�شم ( ؛ م�شاعد�ت على �ل�شمع بخالف �مل�شتخدمة لل�شم ؛ �جهزة �لتحكم 
بال�شجيج عن بعد لتو�شيلها مع �مل�شاعد�ت على �ل�شمع ؛ مهايئات تعديل ��شارة لتو�شيل �جهزة �ل�شوت بامل�شاعد�ت على 

�ل�شمع ؛ �شد�د�ت �ذن ؛ �جهزة �شحن �لبطاريات و�لكيبالت .
�لعبارة THE TINNITUS CLINIC كتبت باحلروف �لالتينية وفوق �لعبارة �ن�شاف دو�ئر  و�شف �لعالمة 

�شغرية يتو�شطها ر�شم كرة مع خط حتت �لكلمة CLINIC بطريقة مميزة .
 *  �ل�شرت�طات 

 2011/8/18  تاريخ �لأولوية 
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

�إر�شاله  �أو  و�لتجارة  �لقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لق�شم  به مكتوبا  �لتقدم  ذلك  لديه �عرت��س على  فعلى من 
بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  163442  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/6 
 �لفئة 5  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �شانويف 
فرن�شا   جن�شية �ل�شركة 

ERVOXI شم �لعالمة��

 �لعنو�ن 174، �فينيو دي فر�ن�س 75013 باري�س ، فرن�شا 
�ملنتجات منتجات �شيدلنية لعالج �لمر��س ذ�تية �ملناعة ، �لأمر��س �للتهابية ؛ �إلتهاب �ملفا�شل �لرثياين 

، �لتهاب �لفقار �لق�شطي .
�لكلمة ERVOXI  باحلروف �لالتينية .   و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2011/5/9  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :
 رقم �لإيد�ع / �لطلب 164574  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/31 

 �لفئة 7  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 
 ��شم �ل�شركة ووجنجني كوو�ي كو.، ليميتد . 

جمهورية كوريا   جن�شية �ل�شركة 
   Coway شم �لعالمة�� 

�لعنو�ن 658 يوجو- ري ، يوجو- يوب ، جوجنجيو ، �شوجن�شيوجننام – دو ، جمهورية كوريا 
�ملنتجات عدد �آلية لإز�لة �لنفايات و�لقمامة ، �لآت �لتخل�س من �لف�شالت ، مكاب�س للمعاجلات �لكيميائية 
، �لآت تر�شيح ، مكاب�س تر�شيح للمعاجلات �لكيميائية ، �لآت ملعاجلة �لطعام و�ل�شر�ب لغايات �شناعية ، �لآت 
، مكاب�س  لغايات منزلية  ، ع�شار�ت كهربائية  ، غ�شالت  �جهزة غ�شيل   ، �لطعام  كهروميكانيكية لتح�شري 
خ�شرو�ت كهربائية لغايات منزلية ،  خالطات كهربائية لغايات منزلية ، مكاب�س فو�كه كهربائية لغايات منزلية 
، مطاحن كهربائية لغايات منزلية ، خالطات طعام كهربائية لغايات منزلية ، �جهزة تنظيف كهربائية لغايات 

 منزلية ، مطاحن قهوة بخالف �لتي تد�ر باليد ، غ�شالت �شحون ، مكان�س كهربائية . 
�لكلمة Coway  كتبت باحلروف �لالتينية ب�شكل مميز .   و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2011/5/24  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :
 رقم �لإيد�ع / �لطلب  164801  تاريخ �لإيد�ع 2011/11/3 

 �لفئة 6  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 
 ��شم �ل�شركة �إيه جيه جروب ، �إنك 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية   جن�شية �ل�شركة 
 ej شم �لعالمة�� 

�لعنو�ن 301 �شربجن �شرتيت ، �إي�شت جورد�ن  ، ميت�شيجان 49727 ) �لوليات �ملتحدة �لأمريكية (
�أغطية فتحات   ، و�لإطار�ت  �ل�شحي  �ل�شرف  ، فتحات خطوط  ، حتديد�  �إن�شاء�ت معدنية وم�شبوبات �خلدمات  �ملنتجات 
�لت�شريف ، مد�خل فتحات �لت�شريف ، مد�خل مو��شري مرتفعة وعلى �شكل من�شة ، حماب�س فتحات �لت�شريف ، حو�جز ذ�ت 
ق�شبان و�أغطية لأنابيب �ل�شرف �ل�شحي ، حو�جز ذ�ت ق�شبان لقنو�ت �لت�شريف ، �إطار�ت وحو�جز ذ�ت ق�شبان للخنادق ، 
مد�خل حافات فتحات �لت�شريف ، �شناد�ت فتحات خطوط �لت�شريف ، �أقفال معدنية لأغطية فتحات خطوط �لت�شريف ، 
لوحات �إر�شادية ، حو�جز ذ�ت ق�شبان لالأ�شجار ، �شمامات �لأبو�ب ، �شمامات �لوتد  �ملرن ، و�شمامات �شناعية للمياه ،�أغطية 

قيا�شية معدنية للو�شول لالأنظمة �ل�شرف �ل�شحي حتت �لأر�س  و�لأنظمة �لكهربائية و�أنظمة �ملياه و�خلدمات .
�أ�شكال هند�شية على  ذو  ل�شكل كروي  ر�شم  ي�شاره  �لالتينية وعلى  �لرتكيب �حلريف  ej كتب باحلروف  و�شف �لعالمة 

�شكل ق�شبان ، بطريقة مميزة .
 *  �ل�شرت�طات 

 2011/9/3  تاريخ �لأولوية 
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

�إر�شاله  �أو  و�لتجارة  �لقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لق�شم  به مكتوبا  �لتقدم  ذلك  لديه �عرت��س على  فعلى من 
بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب 164201  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/20 
 �لفئة 18  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �شيباغو �نرتنا�شيونال ليميتد . 
جزر �لكامين   جن�شية �ل�شركة 

 ��شم �لعالمة ر�شم لبرة خياطة ويخرج من فتحة �لبرة خيط على �شكل مطرقة 

�لعنو�ن �لطابق �لر�بع ، �شكوتيا �شنرت ، �س .ب 268 ، جر�ند كامين كيه و�ي  1104- 1  ) كيه و�ي ( ، جزر �لكامين .
�ملنتجات حمافظ جلدية م�شطحة للوثائق و�لأور�ق ؛ حقائب للتخييم ، حقائب �لظهر ، �أمتعة ؛ حقائب 

�مل�شافرين ؛ مظالت ؛ حمافظ ؛ حقائب بعجالت .
ر�شم لبرة خياطة ويخرج من فتحة �لبرة خيط على �شكل مطرقة ويحيط بالبرة من  و�شف �لعالمة 

 �لعلى ر�شم لنجوم وعلى ي�شار �لبرة خطوط هند�شية خمتلفة بطريقة مميزة . 
 *  �ل�شرت�طات 

 2011/4/20  تاريخ �لأولوية 
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب 166064  تاريخ �لإيد�ع 2011/12/5 
 �لفئة 35  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �إجني�س �إنف�شتمنت �شريفي�شيز ليميتد 
�ململكة �ملتحدة   جن�شية �ل�شركة 

   IGNIS شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 50 بوثويل �شرتيت ، جال�شجو ، جي 2  6 �ت�س �آر ، �إ�شكتلند� ، �ململكة �ملتحدة . 
وت�شمل   ، �لتجاري  �لبحث  خدمات  ؛  �ملكتبي  �لن�شاط  تفعيل  ؛  �لأعمال  توجيه  ؛  �لأعمال  �إد�رة  �ملنتجات 
جتميع وتخزين ومعاجلة �ملعلومات �لتجارية و�ملالية ، حتليل �لبحوث وتوفري �لتقارير ؛ �لتنبوؤ و�لتحليل 
�لإقت�شادي لالأغر��س �لتجارية و�ملالية ؛ خدمات �لدعاية و�لإعالن ؛ خدمات �لت�شويق ؛ خدمات �لرتويج 

؛ خدمات �ملعلومات و�لإ�شت�شارة و�لن�شح �ملتعلقة بجميع ما �شبق ذكره .
�لكلمة IGNIS  كتبت باحلروف �لالآتينية باللون �لأبي�س د�خل م�شتطيل باللون �لأزرق  و�شف �لعالمة 

و�لأزرق �لغامق ر�شمت عليه خطوط وبر�أ�شها �أ�شكال د�ئرية م�شيئة بطريقة مميزة .
 *  �ل�شرت�طات 

 2011/11/1  تاريخ �لأولوية 
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :
 رقم �لإيد�ع / �لطلب  166065  تاريخ �لإيد�ع 2011/12/5 

 �لفئة 36  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 
 ��شم �ل�شركة �إجني�س �إنف�شتمنت �شريفي�شيز ليميتد 

�ململكة �ملتحدة   جن�شية �ل�شركة 
   IGNIS شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 50 بوثويل �شرتيت ، جال�شجو ، جي 2  6 �ت�س �آر ، �إ�شكتلند� ، �ململكة �ملتحدة . 
�ملنتجات �خلدمات �ملالية ، وت�شمل توفري منتجات �خلدمات �ملالية ، خدمات �لإ�شتثمار ؛ خدمات معا�شات 
�لتقاعد ؛ خدمات �ل�شر�ئب ؛ خدمات �لو�شاية ؛ �إد�رة �أمو�ل �شناديق معا�شات �لتقاعد و�لأمو�ل �مل�شرتكة 
و�أمو�ل �لإ�شتثمار وم�شاريع �لإ�شتثمار �جلماعية ؛ �إد�رة �إ�شتثمار �لأمالك ؛ خدمات �لعقار�ت �ملتعلقة باإد�رة 
�إ�شتثمار �لأمالك ؛ خدمات خرب�ء ح�شابات �لتاأمني ؛ خدمات �ل�شم�شرة و�لتقييم ؛ خدمات �لتخطيط �ملايل 
وتخطيط �ملعا�شات و�ل�شر�ئب ؛ �خلدمات �ملالية �ملتعلقة ببيع معا�شات �لتقاعد ؛ خدمات �ملعلومات و�لن�شح 

و�لإ�شت�شار�ت �ملتعلقة بجميع ما �شبق ذكره .
�لكلمة IGNIS  كتبت باحلروف �لالآتينية باللون �لأبي�س د�خل م�شتطيل باللون �لأزرق  و�شف �لعالمة 

و�لأزرق �لغامق ر�شمت عليه خطوط وبر�أ�شها �أ�شكال د�ئرية م�شيئة بطريقة مميزة .
 *  �ل�شرت�طات 

 2011/11/1  تاريخ �لأولوية 
 رقم �لإي�شال - تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب 165516  تاريخ �لإيد�ع 2011/11/22 
 �لفئة 34  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �ل�شيد / روبن حممد خان . 
�لهند   جن�شية �ل�شركة 

 LIM شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن �س.ب 1650 ، منطقة عجمان �حلرة ، عجمان ، دولة    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة . 
�شجائر  ولعات   ، �ل�شيجار   ، رفيع  �شيجار   ، �ل�شجائر   ، �لثقاب  �أعو�د   ، �ملدخنني  �دو�ت   ، �لتبغ  �ملنتجات  
)فالتر(  مر�شحات   ، �ل�شجائر  ورق   ، للم�شغ  تبغ   ، �لتبغ  �أكيا�س   ، �لتبغ  غاليني   ، �ل�شعوط   ، للمدخنني 

�شجائر .
�لكلمة )LIM( كتبت باحلروف �لالتينية .   و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2011/10/18  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  166543  تاريخ �لإيد�ع 2011/12/13 
 �لفئة 1  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة نيوفيك�س جي �أم بي �ت�س . 
�ملانيا   جن�شية �ل�شركة 

    Nuvex شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن جوت �آجنري 11، 85356 فريزجن ، �ملانيا 
�ملنتجات  �لكيماويات �مل�شتخدمة يف �ل�شناعة و�لبحث �لعلمي و�لت�شوير �لفوتوغر�يف وكذلك يف �لزر�عة 

و�لب�شتنة وزر�عة �لغابات ، ر�تنجات �إ�شطناعية غري معاجلة وبال�شتيك غري معالج ، كربونات .
�لكلمة Nuvex   كتبت باحلروف �لالآتينية     و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2011/7/26  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :
 رقم �لإيد�ع / �لطلب  166544  تاريخ �لإيد�ع 2011/12/13 

 �لفئة 17  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 
 ��شم �ل�شركة نيوفيك�س جي �أم بي �ت�س . 

�ملانيا   جن�شية �ل�شركة 
    Nuvex شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن جوت �آجنري 11، 85356 فريزجن ، �ملانيا 
وغري  �ملو�د  هذه  من  �مل�شنوعة  و�ملنتجات  و�مليكا  و�لأ�شب�شتو�س  و�ل�شمغ  بر�شا  و�لغاتا  �ملطاط  �ملنتجات 
�لو�ردة يف فئات �أخرى ؛ مو�د عزل ؛ مو�د بال�شتيكية م�شكلة بالبثق لالأ�شتعمال يف �لت�شنيع ، تت�شمن مو�د 

بال�شتيكية ذ�ت �ألياف معززة .
�لكلمة Nuvex   كتبت باحلروف �لالآتينية     و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2011/7/26  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  165762  تاريخ �لإيد�ع 2011/11/27 
 �لفئة 3  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة جويرلين ��س. �يه. 
فرن�شا   جن�شية �ل�شركة 

Déserts d'orient شم �لعالمة��

 �لعنو�ن 68 ، �فينيو دي�س �شامب�س �إلي�شي�س ، 008 75  باري�س � فرن�شا 
�ملنتجات منتجات �لعطور ، ماء �لزينة ، منتجات �لتجميل حتديد�ً ، منتجات �ملكياج ، م�شتح�شر�ت �لعناية 

بالب�شرة للج�شم و�لوجه ، �لزيوت �لعطرية ، منظفات �لأ�شنان .
�لعبارة Déserts d'orient   باحلروف �لالتينية .   و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2011/5/27  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :
 رقم �لإيد�ع / �لطلب  166742  تاريخ �لإيد�ع 2011/12/18   

 �لفئة 5  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 
 ��شم �ل�شركة باير فارما �إيه جي . 

�أملانيا   جن�شية �ل�شركة 
TESTOVIRON شم �لعالمة��

 �لعنو�ن ميولري�شرت��شي  178  ،  13353  برلني ، �أملانيا 
�ملنتجات م�شتح�شر�ت ومو�د �شيدلنية ، حتديد�ً م�شتح�شر�ت هرمونية . 

 

�لكلمة TESTOVIRON  باحلروف �لالتينية .   و�شف �لعالمة 
 *  �ل�شرت�طات 
 تاريخ �لأولوية   
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862
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•• بغداد-يو بي اأي:

ع���ر�ق���ي���ني يف تفجريين  ج���ن���ود  وث���الث���ة  ق���ا����س  ق��ت��ل 
وقال  �لعر�قيتني  ونينوى  �ل��دي��ن  �شالح  مبحافظتي 
�لأحد  �م�س  �لدين  �شالح  حمافظة  �شرطة  يف  م�شدر 
ك��ان��ت م��رك��ون��ة ق��رب م��ن��زل �شكني  ���ش��ي��ارة مفخخة  �ن 
�شاجر  يدعى  تكريت  ��شتئناف  لقا�س يف حمكمة  يعود 
�لعز�وي، يف منطقة �شارع �ل�40 و�شط �ملدينة، �نفجرت، 

��شفر عن  ل��دى خ��روج��ه م��ن منزله، م��ا  �ل��ي��وم،  �شباح 
مقتله و��شابة زوجته بجروح .

من جهة �أخرى قال م�شدر يف �شرطة حمافظة نينوى 
�ن عبوة نا�شفة كانت مزروعة على جانب �لطريق �لعام 
�ملو�شل(،  ج��ن��وب  ك��م   60( �جل��ح�����س  ع��ني  منطقة  يف 
مرور  لدى  �أم�س  ليلة  من  متاأخرة  �شاعة  يف  �نفجرت، 
دورية ع�شكرية، ما ��شفر عن مقتل ثالثة جنود و�إ�شابة 

�ربعة �خرين بجروح .

انتخابات ت�سريعية وبلدية يف م�ريتانيا 12 اأكت�بر الرئي�ص الرتكمان�ستاين يعف� عن 1166 �سجينًا 
•• نواك�صوط-ا ف ب:

�شادقت �حلكومة �ملوريتانية على مر�شوم يق�شي باجر�ء �نتخابات ت�شريعية 
وبلدية يف موريتانيا يف 12 ت�شرين �لول �كتوبر، كما �علن �ملتحدث با�شم 

�حلكومة يف موؤمتر �شحايف.
و�كد حممد يحيى ولد حممد حرمة وزير �لعالم و�ملتحدث با�شم �حلكومة 
لدى �خلروج من �جتماع ملجل�س �لوزر�ء �ن �حلكومة قررت دعوة �لناخبني 
�ىل �شناديق �لقرت�ع لالنتخابات �لت�شريعية و�لبلدية يف 12 ت�شرين �لول 

�كتوبر للدورة �لوىل ويف 26 من �ل�شهر نف�شه للدورة �لثانية.
و�و�شح �ن هذ� �ملوعد قررته �حلكومة يف �طار �ملهل �لتي و�شعتها �ملفو�شية 
بني  �لنتخابات  لهذه  م��وع��د�  ح��ددت  �لتي  �مل�شتقلة  �لوطنية  �لنتخابية 

ي�شوت  بان  �ملر�شوم  ويق�شي  �كتوبر  �لول  وت�شرين  �شبتمرب  �يلول   15
�لع�شكريون يف 11 ت�شرين �لول �كتوبر. و�شتجري �حلملة �لنتخابية من 
27 �يلول �شبتمرب �ىل 10 ت�شرين �لول �كتوبر، و�يد�ع �للو�ئح �لنتخابية 
يف 28 �ب �غ�شط�س بالن�شبة لالنتخابات �لت�شريعية ويف 13 �ب �غ�شط�س 

بالن�شبة لالنتخابات �لبلدية بح�شب �ملتحدث.
بيومرتية  �نتخابية  بطاقات  وبينها  �لتقنية  �لج��ر�ء�ت  جميع  �ن  و��شاف 
متعددة  م�شاركة  متوقعا  �لنتخابات،  ونز�هة  �شفافية  ل�شمان  �تخذت  قد 
من�شقية  قبل  من  �لنتخابات  مقاطعة  �ع��الن  من  بالرغم  قوية  �لح��ز�ب 

�ملعار�شة �لدميقر�طية.
وقال �ملتحدث �حلكومي �ي�شا يعود �لينا توفري �شروط �ل�شفافية و�لفعالية 

�ملطلوبة، و�ليهم �ملعار�شة حتمل م�شوؤولياتهم يف هذ� �ملجال.

•• ع�صق اباد-ا ف ب:

����ش��در �ل��رئ��ي�����س �ل��رتك��م��اين ق��رب��ان قويل 
 1166 ع�����ن  ع����ف����و�  ب��������ردي حم�����م�����دوف 
ذكرت  ك��م��ا  �ل��ق��در،  ليلة  مبنا�شبة  �شجينا 
تركمان�شتان  ن��وت��ر�ل��ن��ي  �شحيف�������ة  �م�����س 

�لر�شمية.
وقال �ملر�شوم �لرئا�شي �ن هذ� �لقر�ر �تخذ 
طبقا ملبادىء �لرحمة و�لن�شانية من �جل 
تعزيز وحدة �ملجتمع �لرتكماين وكل عائلة 

ومبنا�شبة ليلة �لقدر .

ب����ردي حم��م��دوف خ���الل �جتماع  و�و����ش���ح 
�ع��ط��اء فر�شة  ب��ذل��ك  ي��ري��د  �ن��ه  للحكومة 
ليتمكن من  �ل�����ش��ر  ���ش��ل��ك��و� ط��ري��ق  ل��ل��ذي��ن 
يف  فعالة  وم�شاهمة  �شريف  بعمل  �ل��ت��وب��ة 
تنمية �لبالد وكان �لرئي�س �لرتكمان�شتاين 
��شدر عفو� عن �كر من �شتة �آلف �شجني 

يف 2012.
ل��ك��ن م��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق �لن�����ش��ان ت��ق��ول �ن 
وتتهم  �ل�شجن  يف  ز�ل���و�  م��ا  ه���وؤلء  معظم 
�ل�شوفياتية  �جل��م��ه��وري��ة  ه���ذه  يف  �ل��ن��ظ��ام 

�ل�شابقة بانتهاك �حلريات �لعامة.

�ملتحدة  �لمم  �ن  توقع  �ن  وبعد 
�شنو�ت  ع�شر  �لق���ل  على  �شتظل 
حول  بتكهنات  ي���دل  مل  م���ايل  يف 
��شتمر�ر وجود �لقو�ت �لفرن�شية 

هناك.
�ر�د  �ذ�  �ل�����ق�����ول  �ىل  وخ���ل�������س 
�شيح�شلون  �ل�شالم  �لفرن�شيون 
غري  �خ��ر  �شيئا  �ر�دو�  و�ذ�  عليه 
�لمر  عليه،  �شيح�شلون  �ل�شالم 
كفاح  �ن  ه����و  �ل���وح���ي���د  �لك����ي����د 
�حلركة �لوطنية لتحرير �لزو�د 

م�شتمر .

••كورت-ا ف ب:

�لوطنية  �حل���رك���ة  مم��ث��ل  �ع���ل���ن 
يف  ط���و�ل  مت���رد  �لزو�د  لتحرير 
�شمال مايل يف �وروبا �نه �شيقرتح 
على �حلكومة �ملالية بعد �جلولة 
�لرئا�شية  �لثانية من �لنتخابات 

منح حركته حكما ذ�تيا.
و�شرح مو�شى �غ ��شاريد يف كورت 
�ل�شلطة  على  �شنقرتح  كور�شيكا 
ذ�تيا  حكما  ب��ام��اك��و  يف  �مل��رك��زي��ة 
�لتي يتوقع  �ملفاو�شات  بعد فرتة 
ين�س  كما  يوما  �شتني  ت�شتمر  �ن 
ع��ل��ي��ه �لت���ف���اق �ل��ت��م��ه��ي��دي على 
وق����ف �ط�����الق �ل���ن���ار �مل�����ربم قبل 

�لنتخابات �لرئا�شية .
بهذه  �حل�����رك�����ة  مم����ث����ل  و�دىل 
�ل��ت�����ش��ري��ح��ات خ���الل ن��ق��ا���س عام 
����ش���م���ال مايل  �ل���و����ش���ع يف  ح�����ول 
خ�����الل �لي�������ام �ل����دول����ي����ة حلزب 
ك���ور����ش���ي���ك���ا ل���ي���ب���ري� �ل���ق���وم���ي يف 
�ىل  دع��ي  �ل��ت��ي  كور�شيكا  ج��زي��رة 

�مل�شاركة فيها.
قاطعت  حركته  �ن  �ك��د  �ن  وب��ع��د 
�نه مل  قال  �لرئا�شية  �لنتخابات 
ي��ك��ن ل��دي��ه��ا خ��ي��ار ب��ني مر�شحي 
ل��ك��ن مهما كان  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل��ول��ة 
على  ذل��ك  بعد  �شيجدنا  �ملنتخب 
نو��شل  �ن���ن���ا  و������ش����اف  ط���ري���ق���ه 
دميقر�طية  ب��ط��ري��ق��ة  �ل��ن�����ش��ال 
لكننا �شنحمل �ل�شالح جمدد� �ذ� 
�غ  مو�شى  و�ع���رب  �لم��ر  �قت�شى 
����ش��اري��د ع��ن �ل���ش��ف لن �جلي�س 

�لفرن�شي  �جلي�س  ك��ون  �ن  وتابع 
ي�شكل  �مل��ايل  �جلي�س  مع  منت�شر� 
م�شوؤولية كبرية تاريخية بالن�شبة 
مفتاح  لديها  وفرن�شا  مل�شتقبلنا 

�حلل بالن�شبة لالزو�د .
�مر  ل��دي��ه��ا  �ن ح��رك��ت��ه  و�ع���ت���رب 
تناق�شه مع فرن�شا ��شتناد� خلربة 
�لذين كانو� على �لر�س مو�شحا 
�ن حركته ل ت�شتفيد من �ي دعم 
�لرهابيني  ملنظمات  مايل خالفا 
يقاتلها  �ل��ت��ي  �مل���خ���در�ت  م��ه��رب��ي 

�لع�شكريون �لفرن�شيون.

�جلي�س  �ع�����اد  �ل�����ذي  �ل��ف��رن�����ش��ي 
�ملايل �ىل �ر��شينا مل مينع وقوع 
لقد  وق���ال  �ملدنيني  بحق  جم���ازر 
فعالية  و�ك���ر  ج��د�  ن�شطني  كنا 
من �جلي�س �لفرن�شي يف مطاردة 
�لره���اب���ي���ني م��ه��رب��ي �مل���خ���در�ت 
�لوطنية  �حل����رك����ة  �ن  م�����وؤك�����د� 
عرت  �لتي  هي  �لزو�د  لتحرير 
�لفرن�شي  �ل��ره��ي��ن��ة  ج��ث��ة  ع��ل��ى 
�جلي�س  و�ب��ل��غ��ت  ف����ردون  فيليب 
ي��ذك��ر ��شم  ب��ي��ن��م��ا مل  �ل��ف��رن�����ش��ي 

حركته يف �ملحا�شر .

متمردو الط�ارق يقرتح�ن على باماك� حكمًا ذاتيًا 

مقتل قا�ٍص و3 جن�د بتفجريين يف العراق 

�سي�ل: ك�ريا ال�سمالية خف�ست مناوراتها الع�سكرية
•• �صيول-يو بي اأي:

�لأحد  �م�����س  �جلنوبية  ب��ك��وري��ا  حكومي  م�شدر  ق��ال 
�لأمطار  هطول  ع��ن  �لناجتة  �خل�شائر  �أن  يبدو  �ن��ه 
�ل�شمالية خالل  بكوريا  �لد�خلية  �ملناطق  �لغزيرة يف 
�مل���ن���اور�ت  �أث�����رت ع��ل��ى  �مل��ا���ش��ي ق���د  �ل�����ش��ه��ر  منت�شف 
�لتي  �ل�شمايل  �لكوري  للجي�س  �ل�شيفية  �لع�شكرية 

قّلت هذ� �لعام.
عن  �جلنوبية  �لكورية  )يونهاب(  �أنباء  وكالة  ونقلت 
من  قلل  �ل�شمايل  �ل��ك��وري  �جلي�س  �أن  قوله  �مل�شدر 
�ملناور�ت �لع�شكرية �ل�شيفية يف بع�س �ملحافظات مثل 
�لأمر  ووج��ه  وغريها،  وون  وكانغ  �جلنوبية  بيونغاآن 
برتكيز �جلهود على �إ�شالح �لأ�شر�ر، م�شيفا �أن عدد�ً 
من �لوحد�ت �لع�شكرية علقت �ملناور�ت �ل�شنوية ويتم 

جتنيدها لإ�شالح �لأ�شر�ر .
حمافظت�ي  يف  �لأمط����������ار  ه��ط��ول  م��ع��دل  وت�����ر�وح 
�ل�شهر  وكان���������غ وون يف منت�شف  بيونغاآن �جلنوبي�������ة 
�أو�خر  يف  ج��اغ��ان��غ  ب��ي��ون��غ��اآن  حمافظتي  ويف  �مل��ا���ش��ي، 
120 م��ي��ل��ي��م��رت�ً و900  ب���ني  �مل���ا����ش���ي، م���ا  �ل�����ش��ه��ر 

ميليمرت.
وجتري كوريا �ل�شمالية �ملناور�ت �لع�شكرية �ل�شيفية 
يانغ  بيونغ  �أن  �مل�شدر  وذك��ر  �آب-�أغ�شط�س  يف  �شنويا 
�ملناور�ت  على  رد�  �ل�شيفية  �لع�شكرية  �ملناور�ت  تعزز 
و�لوليات  �جلنوبية  كوريا  بني  �مل�شرتكة  �لع�شكرية 
�ملتحدة �ملعروفة با�شم �أوجلي �لتي تقام �شنويا يف �شتى 
يتم  �أن  ويتوقع  �أغ�شط�س،  منت�شف  يف  �لبالد  �أن��ح��اء 
تقليل حجم �ملناور�ت مقارنة بال�شنو�ت �ملا�شية ب�شبب 

تركيز جهودها على �إ�شالح �لأ�شر�ر.

دول غربية تعزز اإجراءاتها خ�سية هجمات للقاعدة 
•• عوا�صم-وكاالت:

�ليمنية  �لم������ن  ق������و�ت  �ت����خ����ذت 
�م�����س �لأح�����د ت���د�ب���ري م�����ش��ددة يف 
�ملتحدة  �لوليات  �شفار�ت  حميط 
�لتي  و�مل��ان��ي��ا  وفرن�شا  وبريطانيا 
قوع  خم��اط��ر  ب�شبب  �غ��الق��ه��ا  مت 
�لقاعدة،  تنظيم  ينفذها  هجمات 
وذلك ب�شحبما �فاد مر��شل وكالة 

فر�ن�س بر�س.
و�ن����ت���������ش����رت �ل������ق������و�ت �خل���ا����ش���ة 
مدعومة باملدرعات �مام �ل�شفار�ت 
�ل�شفار�ت  �ىل  �����ش���اف���ة  �لرب�������ع 
�لغربية �لخرى �لتي مل تعلن ما 
�ذ� كانت �شتفتح �بو�بها بعد عطلة 
عنا�شر  �حد  وقال  �ل�شبوع  نهاية 
�ل��ق��و�ت �خل��ا���ش��ة ل��وك��ال��ة فر�ن�س 
تاأهب  حالة  يف  ��شال  نحن  بر�س 

لكننا عززنا و�شع �ل�شتعد�د .
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �شكان  وذك��ر 

�لمم  �لمريكية يف  �ل�شفرية  �ىل 
�ملتحدة �شامنثا باور.

و�ط����ل����ق����ت م���ن���ظ���م���ة �لن�����رتب�����ول 
حتذير� �منيا �شامال دعت مبوجبه 
�تخاذ  �ىل  �لع�����ش��اء  �ل�����دول  ك���ل 
و�لتعاون  �حل����ذر  درج����ات  �ق�����ش��ى 

ملو�جهة تهديد�ت �لقاعدة.
وق���د �م���ر �ل��رئ��ي�����س ب����ار�ك �وباما 
م���������ش����اء �جل����م����ع����ة ب�����ات�����خ�����اذ كل 
حلماية  �ل�����الزم�����ة  �لج������������ر�ء�ت 
�لم��ريك��ي��ني م���ن خ��ط��ر هجمات 
ق���د ي�����ش��ن��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م �ل���ق���اع���دة ل 
و�شمال  �لو���ش��ط  �ل�شرق  يف  �شيما 
�خلارجية  وز�رة  و�علنت  �فريقيا 
�لم��ريك��ي��ة �غ����الق ���ش��ف��ار�ت��ه��ا يف 
بلد� �لحد وهو يوم عمل يف   22

معظم �لبلد�ن �ل�شالمية.
�خلارجية  �����ش���درت  ذل����ك  وق���ب���ل 
�لم���ريك���ي���ة ت��ن��ب��ي��ه��ا ح�����ذرت فيه 
جميع رعاياها يف �لعامل من خطر 

عمليات  جت���ري  �لم����ن  ق����و�ت  �ن 
ل�شيما  �ل�����ش��ي��ار�ت،  ع��ل��ى  تفتي�س 
تلك �لتي ت�شلك �لطرقات �ملوؤدية 
�ىل �ل�شفار�ت �لغربية، وذلك بعد 
مطلع  م��ن��ذ  �ل�شلطات  ن�����ش��رت  �ن 
تفتي�س  ن��ق��اط  �مل��ا���ش��ي  �ل���ش��ب��وع 
تابعة للجي�س ولقو�ت �لمن على 

�لطرقات �لرئي�شية يف �شنعاء.
و�شددت �لدول �لغربية �لجر�ء�ت 
�لمنية يف ممثلياتها �لدبلوما�شية 
يف �ل�شرق �لو�شط و�شمال �فريقيا 
حمتملة  ه��ج��م��ات  خل��ط��ر  حت�شبا 
�طلقت  ف��ي��م��ا  �ل��ق��اع��دة،  لتنظيم 
�ل�����ش��رط��ة �ل���دول���ي���ة )�ن����رتب����ول( 
�غالق  مع  �شامال،  �منيا  حتذير� 
�لبلد�ن  يف  �لم��ريك��ي��ة  �ل�شفار�ت 
وبرلني  باري�س  وقيام  �ل�شالمية 

ولندن بخطوة مماثلة يف �ليمن.
جهتها  م�������ن  ك������ن������د�  وق��������������ررت 
�غ���الق ممثليتها  وق��ائ��ي  ك��ت��دب��ري 

�ل�شرق  �عتد�ء�ت ل�شيما يف  وقوع 
و�شددت  �فريقيا  و�شمال  �لو�شط 
و��شنطن �ي�شا على �شبه �جلزيرة 

�لعربية .
ثم �طلقت منظمة �لنرتبول بعيد 
ذلك �ل�شبت حتذير� �منيا �شامال 
�لع�شاء  �ل���دول  جميع  فيه  دع��ت 
�ىل  �ل�شرطية  �لتعاون  منظمة  يف 
درج������ات �حليطة  �ق�����ش��ى  ت���وخ���ي 
و�علنت  �لقاعدة  تهديد  ملو�جهة 
يقع  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمة  ه���ذه 
�شرق  ب���و����ش���ط  ل���ي���ون  يف  م���ق���ره���ا 
�نها ق��ررت �طالق  فرن�شا يف بيان 
عمليات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ب��ع��د  حت��ذي��ره��ا 
ت�شعة  يف  �ل�������ش���ج���ون  م����ن  ف�������ر�ر 
بلد�ن �ع�شاء بينها �لعر�ق وليبيا 

وباك�شتان .
�لتي  �لن��رتب��ول  �ن  �لبيان  وت��اب��ع 
عدد  يف  �ل��ق��اع��دة  ب��ت��ورط  ت�شتبه 
ك��ب��ري م���ن ع��م��ل��ي��ات �ل���ف���ر�ر �لتي 

ببنغالد�س  دك��ا  يف  �لدبلوما�شية 
لل�شفار�ت  �ملوقت  �لغ��الق  وغ��د�ة 
�لعربي  �ل����ع����امل  يف  �لم����ريك����ي����ة 
و�فغان�شتان  ��شر�ئيل  يف  وك��ذل��ك 
وب���ن���غ���الد����س، ع��ق��د �ج��ت��م��اع على 
�لبيت  �ل�����ش��ب��ت يف  �ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
تهديد�ت  لبحث  ك��ر���س  �لب��ي�����س 

�لقاعدة �لرهابية.
م�شت�شارة  �لجتماع  هذ�  وتر�أ�شت 
�لم���ن �ل��ق��وم��ي ���ش��وز�ن ر�ي�����س يف 
جون  �خل���ارج���ي���ة  وزر�ء  ح�����ش��ور 
كريي و�لدفاع ت�شاك هيغل و�لمن 

�لد�خلي جانيت نابوليتانو.
كما �شارك فيه �ي�شا مدر�ء وكالة 
�لمريكية  �ملركزية  �ل�شتخبار�ت 
برينان  ج������ون  �ي�������ه(  �آي  )�����ش����ي 
وم��ك��ت��ب �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات �ل���ف���در�يل 
)�ف بي �آي( روبرت مولر ووكالة 
�ي����ه(  �������س  )�ن  �ل���ق���وم���ي  �لم������ن 
�ل��ك�����ش��ن��در، ��شافة  �جل����ر�ل ك��ي��ث 

�لرهابيني  م��ئ��ات  ف����ر�ر  �ىل  �دت 
�مل�شاعدة  ت���ط���ل���ب  و�مل����ج����رم����ني، 
م��ن �ل��ب��ل��د�ن �لع�����ش��اء �ل 190 

لتحديد ما �ذ� كانت هذه �لحد�ث 
مرت�بطة  �و  م��ن�����ش��ق��ة  �لخ�������رية 
�شهر  �ن  �مل��ن��ظ��م��ة  ه���ذه  وذك����رت   .

�ل��ع��دي��د من  �شهد  �آب-�غ�����ش��ط�����س 
يف  �لعنيفة  �لره��اب��ي��ة  �ل��ه��ج��م��ات 

�لهند ورو�شيا و�ندوني�شيا.

•• تون�س-يو بي اأي:

وع�شكرية  �أمنية  م�شادر  �أعلنت 
و�جلرحى  �لقتلى  م��ن  ع���دد�  �إن 
���ش��ق��ط��و� خ����الل �إ���ش��ت��ب��اك��ات بني 
وح���������د�ت �أم����ن����ي����ة وع�������ش���ك���ري���ة ، 
وُم�شلحني و�شفو� بالإرهابيني يف 
عدة مناطق تون�شية ليل �ل�شبت-

لفت  ت���ط���ور  يف  �لأح�������د،وذل�������ك 
�ملو�جهة  وت�����رية  ف��ي��ه  ت�����ش��ارع��ت 

�لأمنية يف �لبالد.
�لتون�شية  �لد�خلية  وز�رة  وقالت 
يف ب��ي��ان وزع��ت��ه �م�����س �لأح����د، �إن 
خُمت�شة،متكنت  �أم��ن��ي��ة  وح����د�ت 
مت�شدد،  ُم�����ش��ل��ح  ق��ت��ل  م���ن  ل��ي��وم 
�إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  �آخ��������ر،  وج�������رح 
�إع���ت���ق���ال �أرب����ع����ة �آخ����ري����ن خالل 
�أثناء عملية  �لنار  تبادل لإط��الق 
جمموعة  بد�خله  ملنزل  مد�همة 
�إره����اب����ي����ة يف ���ش��اح��ي��ة �ل����وردي����ة 

بتون�س �لعا�شمة.
عملية  �أن  �إىل  بيانها  يف  و�أ���ش��ارت 
�مل�����د�ه�����م�����ة مت�����ت ع����ل����ى �أ�����ش����ا�����س 
ت��ف��ي��د بوجود  �أم��ن��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات 
�ملنزل  د�خ������ل  ح���رب���ي���ة  �أ����ش���ل���ح���ة 
�لعنا�شر  م��ن  ع���دد  �مل���ذك���ور،ك���ان 

�لإرهابية قد خزنها هناك.
�أمنية  م�شادر  �أعلنت  ذلك،  وقبل 
ع���ن ت���ب���ادل لإط������الق �ل���ن���ار بني 
ع��ن��ا���ش��ر �أم���ن���ي���ة وم�����ش��ل��ح��ني يف 
مدينة حمام �شو�شة ب�شرق تون�س 
�لعا�شمة،يف �شاعات �لفجر �لأوىل 
�لأمنية  �ل�����وح�����د�ت  ومت���ك���ن���ت   .

يف غ�شون ذلك،متكنت وحدة من 
�حل���ر����س �ل���وط���ن���ي)�ل���درك( من 
ده�س  ح��اول  �شيارة  �شائق  �إ�شابة 
عدد من �أفر�د �جلمارك �لتون�شية 
مدنني  حم���اف���ظ���ة  يف  ب�����ش��ي��ارت��ه 

باأق�شى �جلنوب �لتون�شي.
�أن  �إىل  �أم��ن��ي��ة  و�أ����ش���ارت م�����ش��ادر 

�شلفيني  خ��م�����ش��ة  �ع���ت���ق���ال  م����ن 
حجز  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  مت�شددين 
عريف  برتب  ع�شكرية  �أزي���اء   3
وب���ن���ادق  وع���م���ي���د،  �أول  وم�������الزم 
�شيد، و�شبط كمية من �لأ�شلحة 
و�ل��ق��ن��اب��ل �ل��ي��دوي��ة ، وع��ل��ب غاز 

ُم�شل للحركة.

�ل����درك �ل��ت��ون�����ش��ي متكنو�  �أف�����ر�د 
وجدو�  �لتي  �ل�شيارة  �شبط  م��ن 
�لأ�شلحة  م��ن  كمية  متنها  ع��ل��ى 
و�ل��ذخ��ائ��ر �حل��رب��ي��ة ،م��ن��ه��ا عدة 
�إىل كمية  مد�فع هاون،بالإ�شافة 

من �ملتفجر�ت.
�لتطور�ت،فيما  ه�����ذه  وت����اأت����ي 
�لتون�شي  �جلي�س  ق���و�ت  و��شلت 
منطقة  يف  �لع�شكرية  عملياتها 
مبحافظة  �ل�������ش���ع���ان���ب���ي  ج����ب����ل 
�لبالد،حيث  ب��غ��رب  �ل��ق�����ش��ري��ن 
�أعلنت م�شادر ع�شكرية عن مقتل 
،و�إعتقال  ُم�شلحة  عنا�شر   10
ثالثة �آخرين يف بلدة �أولد ن�شر 
مبحافظة  فو�شانة  مبنطقة  �هلل 
مع  للحدود  �مل��ح��اذي��ة  �لق�شرين 

�جلز�ئر.
بد�أ  ق��د  �لتون�شي  �جل��ي�����س  وك���ان 
عملية ع�شكرية و��شعة يف منطقة 
فيها  ،�إ���ش��ت��خ��دم  �ل�شعانبي  ج��ب��ل 
�حلربية،و�ملدفعية  �ل���ط���ائ���ر�ت 
�ل���ث���ق���ي���ل���ة،وذل���ك ب���ع���د م��ق��ت��ل 8 
ج��ن��ود)خ��م�����ش��ة م��ن��ه��م ذب���ح���ا( يف 
ُيعتقد  ُم�����ش��ل��ح��ون  ن�����ش��ب��ه  ك��م��ني 
�أنهم من تنظيم �لقاعدة يف بالد 

�ملغرب �لإ�شالمي.

قتلى وجرحى يف ا�ستباكات بني الأمن الت�ن�سي واإرهابيني

م�ست�سار اأمريكي
 يقر بتلقي ر�س�ى 

•• باري�س-ا ف ب:

�مريكي  ���ش��ي��ا���ش��ي  م�����ش��ت�����ش��ار  �ق����ر 
ف��رن�����ش��ي��ني يحققون  ق�����ش��اة  �م����ام 
ك����ر�ت���������ش����ي ومت����وي����ل  ق�������ش���ي���ة  يف 
بالدور  لدو�ر  �لرئا�شية  �حلملة 
دفعها  ر���ش��وى  بتلقي   ،1995 يف 
�لت�شلح  ع���ق���ود  �ط�����ار  يف  و���ش��ي��ط 
لتقدمي ��شت�شار�ت �عالمية ح�شب 
م��ا �ف���اد م�����ش��در ق��ري��ب م��ن �مللف 
منافورت  ب��ول  �ن  �مل�شدر  و��شاف 
�ع�����ش��اء يف فريق  �لتقى  ب��ان��ه  �ق��ر 
معلومات  م���وؤك���د�  ب�����الدور  ح��م��ل��ة 
�لفرن�شية.  ليبري��شيون  ل�شحيفة 
ب�شبكة  �لفرن�شي  �لق�شاء  ويهتم 
�ط����ار �شفقة  ف�����ش��اد م��ف��رت���ش��ة يف 
لباك�شتان  غ��و����ش��ات  ف��رن�����ش��ا  ب��ي��ع 
�ذ�  م��ا  �ل��ت��اأك��د  �ملحققون  وي��ح��اول 
-1994 يف  مولت  ر���ش��اوى  كانت 
�لرئا�شية  ب��الدور  حملة   1995

�لذي كان حينها رئي�شا للوزر�ء.
نيكول  �ل�����ش��اب��ق  �ل��رئ��ي�����س  وك�����ان 
و�ملتحدث  �ل���وزر�ء  �ح��د  �شاركوزي 
�خر  مر�شح  وك���ان  �حل��م��ل��ة.  با�شم 
وقالت  �لن��ت��خ��اب��ات  ه����ذه  ف����از يف 
�ل�شابقة  �لزوجة  جون�شون  نيكول 
لتقي �لدين خالل تقدمي �فادتها 
لل�شرطة �ن زوجها قال لها يف هذ� 
يقدم  ك��ان  منافورت  ب��ول  �ن  �مللف 
�لن�شائح حلملة بالدور �لرئا�شية. 
�ق����و�ل جون�شون  م��ن��اف��ورت  و�ك���د 
فرن�شا  �ىل  ق�����دم  �ن�����ه  م���و����ش���ح���ا 
ل��ف��ري��ق حملة  ل��ع��ر���س خ���دم���ات���ه 
بالدور ونفت �و�شاط بالدور على 

�لدو�م لقاء منافورت.
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
طلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  163963  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/17 
 �لفئة 7  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �إن تي �إن كوربوري�شن . 
�ليابان   جن�شية �ل�شركة 

     NTN BEARINGS NTN CORPORATION شم �لعالمة�� 

�لعنو�ن 17-3 ، كيوما�شيبوري  1- ت�شومي ، ني�شي – كو ، �أو�شاكا – �شي ، �و�شاكا – فو ، �ليابان .
�ملنتجات  1. نو�قل ، كالآت . 2. �آلت و�أجهزة للتحميل و�آلت و�جهزة للتنزيل . 3. نو�قل �إهتز�ز رنينية .

4. ناقالت رفع مغناطي�شية . 5. �أجهزة �لتلقيم لالأجز�ء . 6. مقيد�ت عزم �لدور�ن لآلية معاجلة �لأور�ق 
. 8. حمركات رئي�شية غري  �ملركبات �لربية  �مل�شتخدمة يف  . 7. حمركات بخالف  باآلت �لطباعة  �خلا�شة 
�لكهربائية  غري  �لرئي�شية  للمحركات  ولو�زم  �أجز�ء  كهربائية بخالف �مل�شتخدمة يف �ملركبات �لربية .  9. 
بخالف �مل�شتخدمة يف �ملركبات �لربية . 10.    �أجز�ء للمحركات �لرئي�شية غري �لكهربائية للمركبات �لربية 
. 11. �دو�ت �شبط ت�شفية �ل�شمامات �لآلية لالحرت�قات �لد�خلية بخالف �مل�شتخدمة يف �ملركبات �لربية . 
12.  حمامل حمور �لعجلة .  13. تو�بع عمود حدبة حتويل �حلركة . 14. حمامل منزلقة . 15. حمامل مع 
متح�ش�شات . 16. حمامل حمورية . 17. قو�لب بالمر . 18. �عمدة دور�ن . 19. حمامل كاأجز�ء �لآت بخالف 
�مل�شتخدمة يف �ملركبات �لربية . 20. وحد�ت �رتكاز ) حمامل ( . 21. بر�غي كروية . 22. حمامل كروية . 23. 
حمامل ��شطو�نية . 24. حمامل لالأجهزة و�لدو�ت �لطبية . 25. حمامل مع متح�ش�س دور�ن كامل . 26. 
حمامل م�شبعة بالزيت . 27. حمامل لأجهزة �لت�شغيل . 28. �كتاف �رتكاز لالآلت . 29. حمامل ملعد�ت �لبناء 
. 30. حمامل للمركبات �جلوية . 31. حمامل مغناطي�شية . 32. �عمدة دور�ن مغناطي�شية . 33. و�شالت 
عامة للحركة ) و�شالت كرد�ن ( . 34. �عمدة �و حماور �أو �عمدة دور�ن لالآلت . 35. و�شالت عمود قارنة 
�و مو�شالت كالآلت . 36. لو�زم �ملحامل . 37. �جز�ء �ملحامل . 38. حمامل عجالت . 39. حمامل للمعد�ت 
بالغة �لدقة . 40. حمامل بالغة �لدقة . 41. حمامل للمر�كب ) قو�رب و�شفن(  42. حمامل كبرية �حلجم. 
43. و�شالت �شرعة ثابتة . 44. حمامل للمولد�ت �لتي تعمل بقوة �لرياح . 45.  حمامل هيدروديناميكية .                                      
بخالف  كلت�شات(   ( قاب�شات   .48  . �مليكانيكي  �لدفع  م�شغالت   .47  . �لف�شائية  للمركبات  حمامل   .46
�مل�شتخدمة للمركبات �لربية . 49. معد�ت قيادة بخالف �مل�شتخدمة للمركبات �لربية . 50. بكر�ت كاأجز�ء 
�ملركبات  �مل�شتخدمة يف  �آلية لالآلت بخالف  . 52. ناقالت قوة وجمموعة م�شننات  �أذرع هز�زة   .51 . �لآت 
�لربية  53. �أجز�ء وتركيبات لناقالت قوة وم�شننات �آلية لالآلت . 54. �أوتار �آلية ل�شال�شل نقل قوة . 55. 
 .57 . �لربية  �ملركبات  �مل�شتخدمة يف  �ل�شرعة بخالف  . 56. م�شننات تغيري  �لقوة  �آلية لأحزمة نقل  �أوتار 
�لتيار  وحمركات  �ملتناوب  �لتيار  حمركات   .58  . �لربية  �ملركبات  يف  �مل�شتخدمة  بخالف  كهربائية  مكابح 
�مل�شتمر ل تت�شمن تلك �مل�شتخدمة للمركبات �لربية ولكنها تت�شمن �جز�ء لأي من حمركات �لتيار �ملتناوب 
جد�ول   .60  . �لربية  �ملركبات  يف  �مل�شتخدمة  بخالف  كهربائية  حمركات   .59  . �مل�شتمر  �لتيار  وحمركات 

�إك�س-و�ي لأجهزة �لت�شغيل . 61. �لآت و�أجهزة تثبيت مو�شعي لأجهزة �لت�شغيل .
وبحجم  �لالتينية  باحلروف  كتب   NTN �حلريف  �لرتكيب  على  يحتوي  غالف  �شكل  و�شف �لعالمة 
كبري وباللون �لأبي�س حتته كلمة bearings بحجم ��شغر وباللون �لأبي�س مكتوبة على مغلف باللون 
جهات  باأحدى  بي�شاء  خلفية  على  �لأزرق  باللون  كتبت    NTN corporation و�لعبارة  �لأزرق 
�ملغلف وحتتها كلمة NTN  باللون �لزرق مع كلمة bearings  باللون �لبي�س د�خل م�شتطيل �زرق 

 بطريقة مميزة و�لعبارة NTN bearings  مكررة على جهات �ملغلف . 
 �ل�شرت�طات * 

 تاريخ �لأولوية  2011/9/8 
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :
 رقم �لإيد�ع / �لطلب 163848  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/16 

 �لفئة 9  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 
 ��شم �ل�شركة نينتندو كو.، ليميتد 

�ليابان   جن�شية �ل�شركة 
 POKÉDEX شم �لعالمة�� 

�لعنو�ن 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، �ليابان
3.�لدو�ئر  للم�شتهلك  �لفيديو  �لعاب  لأجهزة  �لرب�مج   .2 للم�شتهلك   �لفيديو  �ألعاب  �أجهزة   .1 �ملنتجات   
�لأ�شرطة   ، �لب�شرية  �ملغنطي�شية-  �لأقر��س   ، �لب�شرية  �لأقر��س   ، �ملغنطي�شية  �لأقر��س   ، �لإلكرتونية 
�ملغنطي�شية ، بطاقات لذ�كرة �لقر�ءة فقط ، خرطو�شات لذ�كرة �لقر�ءة فقط ، بر�مج �لتخزين لالأقر��س 
� لذ�كرة �لقر�ءة فقط )دي  � روم( ، ولأقر��س �لفيديو �لرقمية  �مل�شغوطة لذ�كرة �لقر�ءة فقط )�شي دي 
يف دي � روم( لأجهزة �ألعاب �لفيديو للم�شتهلك.  4. بر�مج تخزين لو�شائط تخزين لأجهزة �لعاب �لفيديو 
 .6 للم�شتهلك  �لفيديو  �ألعاب  �لذ�كرة لأجهزة  �لتحكم وبطاقات  ، وع�شي  �لتحكم  �أدو�ت   .5   . للم�شتهلك 
�لأجز�ء و�للو�زم لأجهزة �ألعاب �لفيديو للم�شتهلك  7. �لرب�مج لأجهزة �أللعاب �ملحمولة باليد مع �شا�شات 
عر�س ذ�ت بلور�ت �شائلة  8. �لدو�ئر �لإلكرتونية ، �لأقر��س �ملغنطي�شية ، �لأقر��س �لب�شرية ، �لأقر��س 
�ملغنطي�شية- �لب�شرية ، �لأ�شرطة �ملغنطي�شية ، بطاقات لذ�كرة �لقر�ءة فقط ، خرطو�شات لذ�كرة �لقر�ءة 
�لفيديو  ولأقر��س  روم(   � دي  )�شي  فقط  �لقر�ءة  لذ�كرة  �مل�شغوطة  لالأقر��س  �لتخزين  بر�مج   ، فقط 
�لرقمية � لذ�كرة �لقر�ءة فقط )دي يف دي � روم( لأجهزة �أللعاب �ملحمولة باليد مع �شا�شات بلور�ت �شائلة .
9.  بر�مج تخزين لو�شائط �لتخزين لأجهزة �أللعاب �ملحمولة باليد مع �شا�شة بلور�ت �شائلة . 10. ماكينات 
�ألعاب �لفيديو �لتي تو�شع يف ردهات �ملحالت �لتجارية . 11. �لرب�مج ملاكينات �ألعاب �لفيديو �لتي تو�شع 
يف ردهات �ملحالت �لتجارية.  �لدو�ئر �لإلكرتونية  ، �لأقر��س �ملغنطي�شية ، �لأقر��س �لب�شرية ، �لأقر��س 
�ملغنطي�شية �لب�شرية ، �لأ�شرطة �ملغنطي�شية ، بطاقات لذ�كرة �لقر�ءة فقط ، خرطو�شات لذ�كرة �لقر�ءة 
�لفيديو  و�أقر��س    ) روم   � دي  �شي   ( فقط  �لقر�ءة  لذ�كرة  �مل�شغوطة  لالأقر��س  �لتخزين  بر�مج   ، فقط 
�لرقمية � لذ�كرة �لق�ر�ءة فق�ط    ) دي يف دي � روم ( ملاكينات �ألعاب �لفيديو �لتي تو�شع يف ردهات �ملحالت 
�لتجارية . بر�مج تخزين لو�شائط �لتخزين ملاكينات �ألعاب �لفيديو �لتي تو�شع يف ردهات �ملحالت �لتجارية.  
 . �لكرتونية  قو�مي�س  �لتجارية.   �ملحالت  ردهات  يف  تو�شع  �لتي  �لفيديو  �ألعاب  ملاكينات  ولو�زم  �جز�ء 
بر�جميات �حلا�شوب للقو�مي�س �للكرتونية . �أجهزة �حلا�شوب . بر�مج �حلا�شوب . بر�مج حا�شوب قابلة 
للتنزيل . �لدو�ئر �للكرتونية ، �لأقر��س �ملغنطي�شية ، �لأقر��س �لب�شرية ، �لأقر��س �ملغنطي�شية �لب�شرية 
، بطاقات لذ�كرة �لقر�ءة فقط ، خرطو�شات لذ�كرة �لقر�ءة فقط، بر�مج تخزين  ، �لأ�شرطة �ملغنطي�شية 
لالأقر��س �مل�شغوطة لذ�كرة �لقر�ءة فقط ) �شي دي � روم ( و�أقر��س �لفيديو �لرقمية لذ�كرة �لقر�ءة فقط 
) دي يف دي � روم ( لأجهزة �حلا�شوب. بر�مج �لتخزين لو�شائط �لتخزين لأجهزة �حلا�شوب . بر�مج �للعاب 
للهو�تف �لنقالة.   ماكينات و�جهزة �لكرتونية مع �أجز�ئها . هو�تف نقالة . �أجز�ء ولو�زم �لهو�تف �لنقالة 
��شطو�نات   . �مل�شجلة  �مل�شغوطة  �لقر��س   . بعد  لالإت�شال عن  و�دو�ت  �جهزة   . �لنقالة  للهو�تف  �أربطة   .
�لفونوغر�ف . بندولت �ليقاع . �لدو�ئر �للكرتونية و �لأقر��س �مل�شغوطة لذ�كرة �لقر�ءة فقط �مل�شجل 
ت�شوير  �فالم   . للتنزيل  قابلة  مو�شيقية  ملفات   . �لألكرتونية  �ملو�شيقية  لالأدو�ت  �آلية  �د�ء  بر�مج  عليها 
. ملفات �شورة قابلة  ل�شر�ئح �لفالم  . م�شاند  �شر�ئح �فالم معر�شة لل�شوء   . �شينمائي معر�شة لل�شوء 

للتنزيل . �أقر��س فيديو و�أ�شرطة فيديو م�شجلة . من�شور�ت �لكرتونية .
�لكلمة POKÉDEX باحلروف �لالتينية .   و�شف �لعالمة 

 �ل�شرت�طات  * 
 2011/4/28  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :
 رقم �لإيد�ع / �لطلب 163849  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/16 

 �لفئة 41  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 
 ��شم �ل�شركة نينتندو كو.، ليميتد 

�ليابان   جن�شية �ل�شركة 
 POKÉDEX شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، �ليابان 
�ملنتجات 1.  توفري �ل�شور عرب �لإت�شال بو��شطة �أجهزة �لألعاب �ملحمولة باليد مع �شا�شة بلور�ت �شائلة. 
2.  توفري �ل�شور عرب �لإت�شال بو��شطة ماكينات �ألعاب �لفيديو �لتي تو�شع يف ردهات �ملحالت �لتجارية. 
3.  توفري �ل�شور عرب �لإت�شال بو��شطة �أجهزة �ألعاب �لفيديو للم�شتهلك. 4.  توفري �ل�شور عرب �لإت�شالت 
�لإت�شال  عرب  �مل�شطحة  �ل�شور  توفري   .6 �لإت�شالت.  عرب  �ل�شور  توفري   .5 �لنقالة.  �لهو�تف  بو��شطة 
بو��شطة �أجهزة �لألعاب �ملحمولة باليد مع �شا�شة بلور�ت �شائلة. 7. توفري �ل�شور �مل�شطحة عرب �لإت�شال 
بو��شطة ماكينات �ألعاب �لفيديو �لتي تو�شع يف ردهات �ملحالت �لتجارية. 8.  توفري �ل�شور �مل�شطحة عرب 
�ألعاب �لفيديو للم�شتهلك. 9.  توفري �ل�شور �مل�شطحة عرب �لإت�شالت بو��شطة  �أجهزة  �لإت�شال بو��شطة 
�لهو�تف �لنقالة. 10. توفري �ل�شور �مل�شطحة عرب �لإت�شالت.  11. توفري �لأفالم عرب �لإت�شال بو��شطة 
�أجهزة �لألعاب �ملحمولة باليد مع �شا�شة بلور�ت �شائلة. 12.  توفري �لأفالم عرب �لإت�شال بو��شطة ماكينات 
�ألعاب �لفيديو �لتي تو�شع يف ردهات �ملحالت �لتجارية. 13.  توفري �لأفالم عرب �لإت�شال بو��شطة �أجهزة 
. 15.   توفري  �لنقالة  �لهو�تف  �لإت�شالت بو��شطة  �لأفالم عرب  �لفيديو للم�شتهلك. 14.   توفري  �ألعاب 
�لأفالم عرب �لإت�شالت .  عر�س �لفالم ، �نتاج �لفالم �ل�شينمائية ، �أو توزيع �لأفالم �ل�شينمائية .  توفري 
�ملو�شيقى و�ل�شوت عرب �لإت�شال بو��شطة �أجهزة �لألعاب �ملحمولة باليد مع �شا�شة بلور�ت �شائلة.  توفري 

�ملو�شيقى و�ل�شوت عرب �لإت�شال بو��شطة ماكينات �ألعاب �لفيديو �لتي تو�شع يف ردهات �ملحالت �لتجارية.
�ملو�شيقى  توفري  للم�شتهلك.   �لفيديو  �ألعاب  �أجهزة  بو��شطة  �لإت�شال  عرب  و�ل�شوت  �ملو�شيقى  توفري   
�لإت�شالت.  تنظيم،  و�ل�شوت عرب  �ملو�شيقى  �لنقالة.  توفري  �لهو�تف  بو��شطة  �لإت�شالت  و�ل�شوت عرب 
�أو �إد�رة �أو �إعد�د �أحد�ث �ألعاب �لفيديو. توفري ت�شهيالت ) مر�فق( �لت�شلية . توفري �لألعاب عرب �لإت�شال 
بو��شطة  �لإت�شال  عرب  �لألعاب  توفري   . �شائلة  بلور�ت  �شا�شة  مع  باليد  �ملحمولة  �لألعاب  �أجهزة  بو��شطة 
بو��شطة  �لإت�شال  �لألعاب عرب  توفري  �لتجارية.  �ملحالت  ردهات   تو�شع يف  �لتي  �لفيديو  �ألعاب  ماكينات 
�أجهزة �ألعاب �لفيديو للم�شتهلك. توفري �لألعاب عرب �لإت�شال بو��شطة �لهو�تف �لنقالة .  توفري �لألعاب 
عرب �لإت�شالت. توفري �لألعاب لأجهزة �ألعاب �لفيديو للم�شتهلك. توفري �لألعاب لجهزة �لألعاب �ملحمولة 
�ملحالت  ردهات  يف  تو�شع  �لتي  �لفيديو  �ألعاب  ملاكينات  �لألعاب  توفري  �شائلة.  بلور�ت  �شا�شة  مع  باليد 
�لتجارية.  توفري �لألعاب للهو�تف �لنقالة . توفري �لألعاب عرب �شبكة �لإت�شال عن بعد . توفري �لألعاب 
عرب �شبكة �لإت�شالت . تاأجري بر�مج �لتخزين لو�شائط �لتخزين لأجهزة �ألعاب �لفيديو للم�شتهلك. تاأجري 
بر�مج �لتخزين لو�شائط �لتخزين لأجهزة �لألعاب �ملحمولة باليد مع �شا�شة بلور�ت �شائلة . تاأجري بر�مج 
�لتخزين لو�شائط �لتخزين ملاكينات �ألعاب �لفيديو �لتي تو�شع يف ردهات �ملحالت �لتجارية. تاأجري بر�مج 
�وماكينات  للم�شتهلك  �لفيديو  �ألعاب  �أجهزة  تاأجري    . �لنقالة  للهو�تف  �لتخزين  لو�شائط  خمزنة  �لعاب 
�شا�شة  باليد مع  �ملحمولة  �لألعاب  �أجهزة  تاأجري  �لتجارية.  �ملحالت  �لتي تو�شع يف ردهات  �لفيديو  �ألعاب 

بلور�ت �شائلة.  توفري مطبوعات �لكرتونية عرب �لأت�شالت . توفري مطبوعات �لكرتونية. 
 . �لالتينية  باحلروف   POKÉDEX لكلمة�  و�شف �لعالمة 

 �ل�شرت�طات  * 
 2011/4/28  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :
 رقم �لإيد�ع / �لطلب  165166  تاريخ �لإيد�ع 2011/11/15 

 �لفئة 42  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 
 ��شم �ل�شركة �أليبابا.كوم ليميتد 

جزر �لكامين   جن�شية �ل�شركة 
 Onsite Check شم �لعالمة�� 

�لعنو�ن �لطابق �لر�بع ، ون كابيتال بلي�س ، �س.ب : 847 جي تي ، جر�ند كامين ، جزر �لكامين .
�ل�شناعي  �لتحليل  خدمات  بها،  �ملتعلقة  و�لت�شميم  و�لبحث  و�لتكنولوجية  �لعلمية  �خلدمات  �ملنتجات 
و�لبحوث، وت�شميم وتطوير بر�جميات وعتاد �حلا�شوب، خدمات �حلا�شوب فيما يت�شل بار�شال �ملعلومات 
حتديد�   ، بي(  �ي  )��س  �لتطبيق  خدمة  موفر  خدمات  �لنرتنت؛  عرب  و�ل�شور  و�مل�شتند�ت  و�لبيانات 
�ي  )��س  �لتطبيق  خدمة  موفر  خدمات  بالآخرين؛   �خلا�شة  �حلا�شوب  بر�جميات  تطبيقات  ��شت�شافة   ،
�مل�شتند�ت  وتعاون   ، �لكرتونية  ور�شائل   ، وموؤمتر�ت �شوتية   ، بر�جميات يف جمالت موؤمتر�ت  يوفر  بي( 
للتطبيق  قابلة  ؛ توفري بر�جميات غري  �لويب  �ملبنية على  �ملكاملة  و�ل�شوت ومعاجلة   ، ، موؤمتر�ت فيديو 
على �خلط �ملبا�شر لت�شهيل قابلية �ملعاجلة �لد�خلية لتطبيقات بر�جميات متعددة ؛ خدمات �لدعم �لفني 
�ملتعلقة برب�جميات وتطبيقات �حلا�شوب �ملوفرة على �خلط �ملبا�شر ، بو��شطة �لربيد �للكرتوين وبو��شطة 
�لهاتف ؛ خدمات �حلا�شوب ، حتديد� ، �ن�شاء جمتمع على �خلط �ملبا�شر للم�شتخدمني �مل�شجلني للم�شاركة 
يف �لنقا�شات ، و�حل�شول على �لرد �لر�جع من نظر�ءهم ، من جمتمعات �فرت��شية ، ت�شتغل يف �لت�شبيك 
�لجتماعي ، وتبادل �مل�شتند�ت ؛ ن�شح تكنولوجيا �حلا�شوب �ملوفر مل�شتخدمي �لنرتنت بو��شطة و�شائل خط 
�ملعلومات و�ملو�قع و�ملو�رد على �شبكات �حلا�شوب  باإن�شاء فهار�س  �ملتعلقة   دعم �شاخن ؛ خدمات �حلا�شوب 
�حلا�شوب  �أجهزة   ، �لدفرتية  �حلا�شوب  �أجهزة   ، �حلا�شوب  �أجهزة  وت�شميم   ، �لبحث  حمركات  وتوفري   ،
، وت�شميم م�شاعد�ت رقمية  باليد  �أجهزة �حلا�شوب �ملحمولة   ، للنقل  �لقابلة  �أجهزة �حلا�شوب   ، �ملحمولة 
�شخ�شية وم�شغالت �لو�شائط �ل�شخ�شية ، وت�شميم �لهو�تف �لنقالة و�لهو�تف �لذكية ، وت�شميم �لكامري�ت 
�لرقمية ، وخدمات �حلا�شوب ، برجمة �حلا�شوب ، خدمات تكامل �حلا�شوب ، وخدمات حتليل �حلا�شوب ، 
وتوفري خدمات   ، بر�مج �حلا�شوب  نظام  ، وخدمات  �لفريو�شات  باحلماية �شد  �ملتعلقة  برجمة �حلا�شوب 
نظام  ت�شميم   ، �حلا�شوب  بر�مج  ت�شميم  ؛  �لبيانات  لتبادل  �حلا�شوب  م�شتخدمي  بني  �ملبا�شر  �لت�شال 
تطبيق  ��شت�شافة  ؛  لالآخرين  �لويب  �شفحات  ��شت�شافة   ، �لويب  �شفحات  وتطوير  وت�شميم   ، �حلا�شوب 
وتوفري   ، �حلا�شوب  و�شبكات  �لبيانات  قو�عد  من  �ملعلومات  و��شرتجاع  لبحث  �حلا�شوبية  �لربجميات 
�ملعلومات �لتقنية بناء على طلب حمدد من �مل�شتخدمني �لنهائيني عن طريق �لهاتف �أو �شبكة �حلا�شوب 
�لعاملية ، وخدمات ��شت�شارية متعلقة برب�مج �حلا�شوب ، وخدمات �حلا�شوب �ملتعلقة بالبحث �ملخ�ش�س يف 
قو�عد بيانات �حلا�شوب ومو�قع �لويب ، ��شار�ت �حلا�شوب و�لإ�شار�ت �لإلكرتونية �مل�شفرة وغري �مل�شفرة ، 
حتويل �لبيانات و�لوثائق �ملادية على �شكل و�شائل �إعالم �إلكرتونية ، خدمات �لختبار و�لتقييم ؛ �خلدمات 
�ملعمارية و�لت�شميم ؛ �لت�شاميم �لد�خلية للمباين و�ملكاتب و�ل�شقق �ل�شكنية ؛ خدمات معلومات �حلا�شوب 
�ملعلومات و�ملعرفة و�لختبار �لمنية  ، خدمات  �لأمنية لأجهزة �حلا�شوب  �إد�رة �ملخاطر  ، بر�مج  و�ل�شبكة 
لجهزة �حلا�شوب ؛ خدمات �شمان �جلودة ، خدمات �حلا�شوب �ملتعلقة بالت�شديق على �ملعامالت �لتجارية 
و�ل�شبكات  �حلا�شوب  �أجهزة  ل�(  �لأمن  )خدمات  �إىل  �لو�شول  يف  �لتحكم  بها،  �خلا�شة  �لتقارير  و�إعد�د 
�للكرتونية وقاعدة �لبيانات، تاأمني نقل �لبيانات و�ملعامالت عرب �شبكات �حلا�شوب ؛ �لإ�شت�شارة يف جمال 
تامني �لبيانات ؛ �ل�شت�شار�ت باملتعلقة بتاأمني �لت�شالت عن بعد ، خدمات �ل�شت�شارة و�ملعلومات و�لن�شح 

�ملتعلقة باخلدمات �ملذكورة �نفاً ؛ جميعها و�ردة يف �لفئة 42.
وبجانبها  �لربتقايل  وباللون  �لالتينية  باحلروف  كتبت   onsite check �لعبارة  و�شف �لعالمة 
ل�شكال  ر�شوم  على  و�شعت  نهايتها  يف  بي�شاء  ظالل  مع  �لربتقايل  باللون  )�شح(  �إ�شارة  �لي�شار  على 
وباللون  �لالتينية  باحلروف   onsite check �لعبارة  تكر�ر  مت  �ل�شفل  ويف  �ل�شود  باللون  هند�شية 
يف  بي�شاء  ظالل  مع  �لغامق  �لر�شا�شي  باللون   ) �شح   ( ��شارة  ي�شارها  وعلى  �لغامق  �لر�شا�شي 

 نهايتها و�شعت على ر�شوم ل�شكال هند�شية باللون �ل�شود بطريقة مميزة . 
 *  �ل�شرت�طات 

 2011/10/25  تاريخ �لأولوية 
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب 165164  تاريخ �لإيد�ع 2011/11/15 
 �لفئة 36  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �أليبابا.كوم ليميتد 
جزر �لكامين   جن�شية �ل�شركة 

 Onsite Check شم �لعالمة�� 

�لعنو�ن �لطابق �لر�بع ، ون كابيتال بلي�س ، �س.ب : 847 جي تي ، جر�ند كامين ، جزر �لكامين .
�ملنتجات �لتاأمني ؛ �ل�شئون �ملالية ؛ �ل�شئون �لنقدية ؛ �ل�شئون �لعقارية ؛ تخلي�س وت�شوية �ملعامالت �ملالية 
بطاقة  خدمات  ؛  �ملالية  و�خلدمات  �ملبا�شر  �خلط  على  �ل�شر�فة  خدمات  ؛  �لعاملية  �حلا�شوب  �شبكة  عرب 
�لئتمان ، معاجلة و�ر�شال �لفو�تري و�لدفعات �خلا�شة بها ، وتوفري �لتاأمني للمعامالت �ملالية ؛ خدمات 
�لدفعات لالآخرين  ؛ حتويل  �للكرتونية لالآخرين  �لو�شائل   بو��شطة  �لمو�ل  ؛ حتويل  �لمو�ل  حتويل 
و�إد�رة عقود  �عد�د  �لدفعات؛  �إعد�د فو�تري وخدمات معاجلة  �شكل  �ملالية على  ؛ �خلدمات  �لنرتنت  عرب 
 ، �لعقار�ت  ، متويل  �لعقار�ت  ؛ تقييم  �لعقار�ت  ؛ تثمني  �لعقار�ت  ؛ تاجري و��شتئجار  �ليجار و�ل�شتئجار 
�لإ�شكان ؛ خدمات  �لعقار�ت ؛ خدمات وكالة  �لعقار�ت ؛ خدمات وكالة  �شم�شرة  �لعقار ؛ خدمات  ��شتثمار 
 ) �ملكاتب )عقار�ت  تاأجري  ؛  �لعقار�ت ؛ حت�شيل �ليجار�ت  �د�رة و��شت�شار�ت  ، خدمات  �لتاأمني  �ح�شائيات 
تاأجري �ل�شقق �ل�شكنية و�ل�شقق ؛ توفري �ملعلومات �ملالية عرب �لنرتنت ؛ خدمات �يد�ع �ل�شمان و�إ�شد�ر 
�ملالية  ؛ �خلدمات   ) �لعقار�ت   ، �ل�شر�فة   ، �لتاأمني   ( �ملايل  �لتقييم  ؛  �ملال  ر��س  ��شتثمار  ؛  �ل�شفر  �شند�ت 
و�إد�رة �لأ�شول ؛ �خلدمات �لتاأمينية و�ملالية ؛ �خلدمات �ملالية �ملوفرة بو��شطة و�شائل �لت�شالت عن بعد 
؛ �ل�شت�شار�ت �ملالية  وخدمات �لن�شح ؛ �ل�شر�فة �لد�خلية ؛ �خلدمات �مل�شرفية �ملوفرة على �خلط �ملبا�شر 
؛  �ل�شهم  بور�شة  ت�شعرية  خدمات   ، �ل�شند�ت  �شم�شرة  خدمات  ؛  �لنرتنت  �و  حا�شوب  بيانات  قاعدة  من 
�شم�شرة �ل�شهم و�ل�شند�ت ، �لتحليل �ملايل ؛ خدمات بطاقة �ملدين ، خدمات بطاقة �لعميل وخدمات �شمان 
�ل�شيكات ؛ خدمات �ل�شر�فة ، ح�شاب �لتوفري و�ل�شتثمار ؛ خدمات �لتخلي�س �ملالية ؛ �لتحقق من �لئتمان 
�ل�شر�ء  دفع  ؛ خدمات  �للكرتوين  �لئتمان  �د�رة خطر  ؛ خدمات  �لعاملية  �حلا�شوب  �شبكة معلومات  عرب 
�ل�شر�فة  ؛ خدمات  �ملالية  للح�شابات  و�لئتمان  �لدين  ؛ خدمات  �للكرتونية  �لفاتورة  ودفع  �للكرتوين 
�للكرتونية ؛ ��شد�ر بطاقات �لقيمة �ملخزنة ، وبطاقات �لعميل وبطاقات �ملدين ؛ خدمات بطاقة �ئتمان 
�لهاتف ؛ خدمات �ملعلومات �ملتعلقة بالتمويل و�لتاأمني ، �ملوفر على �خلط �ملبا�شر من قاعدة بيانات حا�شوب 
تثمني  ؛  �لفنون  تثمني  ؛  �لثرية  �لقطع  تثمني  ؛  و�لكهرباء  �لغاز  ر�شوم  حت�شيل  وكالة  ؛  �لنرتنت  �و 
�ملجوهر�ت ؛ تثمني �ل�شيار�ت �مل�شتعملة ؛ �لتزويد مبعلومات �ل�شر�ئب ؛ جتميع �مو�ل �ل�شناديق �خلريية ؛ 
تنظيم حت�شيل �لمو�ل �خلريية ؛ حت�شيل �لمو�ل �خلريية ؛ تاجري ماكينات عد �أومعاجلة �لنقود �لورقية 
�أو ماكينات �ل�شر�ف �لآيل ؛ خدمات �لدفع على �خلط �ملبا�شر ؛  و�ملعدنية ؛ تاأجري ماكينات توزيع �لنقد 
تاأجري و/�أو ��شتئجار �خلز�ئن ؛ خدمات �ل�شت�شارة و�ملعلومات و �لن�شح �ملتعلقة باخلدمات �ملذكورة �نفاً ؛ 

 جميعها تقع �شمن �لفئة 36 .                                                                               
وبجانبها  �لربتقايل  وباللون  �لالتينية  باحلروف  كتبت   onsite check �لعبارة  و�شف �لعالمة 
ل�شكال  ر�شوم  على  و�شعت  نهايتها  يف  بي�شاء  ظالل  مع  �لربتقايل  باللون  )�شح(  �إ�شارة  �لي�شار  على 
وباللون  �لالتينية  باحلروف   onsite check �لعبارة  تكر�ر  مت  �ل�شفل  ويف  �ل�شود  باللون  هند�شية 
يف  بي�شاء  ظالل  مع  �لغامق  �لر�شا�شي  باللون   ) �شح   ( ��شارة  ي�شارها  وعلى  �لغامق  �لر�شا�شي 

 نهايتها و�شعت على ر�شوم ل�شكال هند�شية باللون �ل�شود بطريقة مميزة . 
 *  �ل�شرت�طات 

 2011/10/25  تاريخ �لأولوية 
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :
 رقم �لإيد�ع / �لطلب  166274  تاريخ �لإيد�ع 2011/12/8 

 �لفئة 37  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 
 ��شم �ل�شركة �شتورك �نتيلك�شو�ل بروبريتي بي. يف . 

هولند�   جن�شية �ل�شركة 
  STORK TECHNICAL SERVICES شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن �مري�شفورت�شي�شرت�تويج 7 ، 1412 كيه �يه ناردين ، هولند� . 
�ملنتجات �إن�شاء �ملباين ؛ �لإ�شالح ؛ �ل�شيانة ؛ خدمات �لرتكيب �أو �لتجميع ؛ �إن�شاء �ملكائن و�لأجهزة ؛ �أن�شاء 
و�شيانة �لطرق و�ملمر�ت �ملائية ؛ �إن�شاء و�شيانة �ملن�شاآت �ل�شناعية و�ملن�شاآت �لكيميائية و�لبرتوكيميائية ؛ 
�إن�شاء وتركيب �لهو�ئيات و�شبكات �لألياف �لزجاجية و�شبكات �لهو�تف �لنقالة و�أنظمة �لهو�ئيات �ملركزية 
و�أجهزة بيانات �لأت�شالت و�لأجهزة �لكهربائية و �لكهروتقنية و�شبكات �لكيبل ؛ �إن�شاء وتركيب �لالفتات 
و�لرت�كيب  �ملرور  حركة  مر�قبة  و�أجهزة  �ملتحركة  �لن�شو�س  و�ألو�ح  �ل�شفن  و�إ�شار�ت  �ملعلومات  ولوحات 
�خلا�شة بها ؛ تركيب �إ�شار�ت �ل�شو�رع ، مبا فيها �إ�شار�ت �لهو�تف �لنقالة ؛ �إن�شاء وتركيب �إ�شاءة �ملن�شات 
؛ �إن�شاء وتركيب �شكك �حلديد و�لبنية �لتحتية �خلا�شة بها ؛ �إن�شاء �لنفاق ؛ بناء �جل�شور ؛ �إن�شاء وتهيئة 
و�شيانة و�إ�شالح �ل�شفن ؛ �إن�شاء وتهيئة و�شيانة و��شالح �حلافالت وعربات �لرت�م و�ل�شاحنات و�ملقطور�ت 
؛  �لوقاية من �لربق  �إن�شاء وتركيب جتهيز�ت  ؛  بها  �لأ�شلية �خلا�شة  و�لنماذج  �لربية �لخرى  و�ملركبات 
�إن�شاء وتركيب �أنابيب �لغاز وقنو�ت �ملاء وقنو�ت �ل�شغط �لعايل ؛ �إن�شاء وتركيب �لتمديد�ت �لكهربائية ؛ 
�ن�شاء وتركيب �أنظمة �لطاقة �ل�شم�شية ؛ �ن�شاء و�شيانة �لأقفال و�ل�شدود و�لتجهيز�ت �لبحرية �لأخرى ؛ 
�إن�شاء وتركيب �لإمد�د�ت �ل�شوئية ؛ �ن�شاء وتركيب �أجهزة تكييف �لهو�ء ؛ ��إن�شاء وتركيب �جهزة �لتربيد 
�أجهزة �لر�س  �إن�شاء وتركيب  ؛  �لنار  �أجهزة �لوقاية من  �إن�شاء وتركيب  ؛  �أجهزة �حلماية  �إن�شاء وتركيب  ؛ 
؛  �لتهوية  �أجهزة  وتركيب  �إن�شاء  ؛  و�ل�شيدلنية  و�لبرتوكيميائية  �لكيميائية  �مل�شانع  وتركيب  �إن�شاء  ؛ 
�حلماية  �أجهزة  وتركيب  �إن�شاء  ؛  �لطاقة  حمطات  وتركيب  �إن�شاء  ؛  �حلر�رة  تقنية  �أجهزة  وتركيب  �إن�شاء 
مب�شاعدة  �لت�شطيب  طبقات  و�شع  ؛  �لن�شاء  عن  معلومات  ؛  �لذ�عية  �ملحطات  �إن�شاء  ؛  �ل�شرقة  �شد 
�إ�شتخر�ج ومعاجلة  �أجهزة  �ن�شاء وتركيب  ؛  �إ�شالح �خلر�شانة  ؛  �لرذ�ذ �حلر�ري ؛ مد �لكيبالت  معاجلات 
؛  و�لت�شييد  �لرفع  وتهيئة معد�ت  �إن�شاء  ؛  و�لنفط  �لغاز  �أنابييب  �إن�شاء و�شيانة خطوط  ؛  و�لزيوت  �لغاز 
�إن�شاء وتركيب �ملعد�ت �ل�شناعية �خلا�شة بانتاج �لوقود ؛ �إن�شاء وتركيب حمطات �لطاقة �لذرية ؛ �شيانة 
وجتديد وفح�س و�إ�شالح �ملكائن و�ملحركات و�ملركبات �لتي تعمل باملحركات و�جز�ئها ؛ تاأجري مكائن �لبناء 
و�ملكائن �ل�شناعية للتجارة بالأبنية ؛ جتميع �أجز�ء �ملكائن ل�شنع �ملكائن ؛ خدمات �لتنظيف ؛ عزل �ل�شوت 

 ؛ ثقب �ملو�د ؛ ��شت�شار�ت عن �لإ�شالح ؛ �إ�شت�شار�ت عن �إ�شالح �أ�شر�ر �لبنية . 
وقد  �لالتينية  باحلروف   STORK TECHNICAL SERVICES �لعبارة  و�شف �لعالمة 
كتبت كلمة STORK باللون �لزرق �لفاحت بحجم كبري د�خل �شكل هند�شي على خلفية بي�شاء وحتتها 
كتبت TECHNICAL SERVICES باللون �لبي�س وبحجم �شغري على خلفية باللون �لزرق 

�لغامق بطريقة مميزة .
 *  �ل�شرت�طات 

 2011/6/10  تاريخ �لأولوية 
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :
 رقم �لإيد�ع / �لطلب 163964  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/17 

 �لفئة 12  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 
 ��شم �ل�شركة �إن تي �إن كوربوري�شن . 

�ليابان   جن�شية �ل�شركة 
   NTN BEARINGS NTN CORPORATION شم �لعالمة�� 

�لعنو�ن 17-3 ، كيوما�شيبوري  1- ت�شومي ، ني�شي – كو،  �أو�شاكا – �شي ، �و�شاكا – فو ، �ليابان .
�لربية  �ملركبات  يف  �مل�شتخدمة  �لد�خلية  لالإحرت�قات  �لآلية  �ل�شمامات  ت�شفية  �شبط  �دو�ت  �ملنتجات 
�جز�ءها  تت�شمن  ل  �لربية  للمركبات  كهربائية  غري  رئي�شية  حمركات   . �لربية  للمركبات  حمركات   .
�ل�شكك  لعربات  حمامل   . �ليدوية  للعربات  حمامل   . لل�شيار�ت  حمامل   . �لهو�ئية  للدر�جات  حمامل   .
�حلديدية . حمامل للدر�جات �لنارية . حمامل لعربات �لطفال . حمامل حمور �لعجلة للمركبات �لربية 
. حمامل منزلقة للمركبات �لربية . حمامل حمورية للمركبات �لربية . �أعمدة دور�ن للمركبات �لربية . 
14.  حمامل للمركبات �لربية . 15. وحد�ت �رتكاز للمركبات �لربية . 16. بر�غي كروية للمركبات �لربية 
م�شبعة  حمامل   .19  . �لربية  للمركبات  ��شطو�نية  حمامل   .18  . �لربية  للمركبات  كروية  حمامل   .17  .
�أعمدة   .21 . . 20. و�شالت عامة للحركة ) و�شالت كرد�ن ( للمركبات �لربية  بالزيت للمركبات �لربية 
�لربية.  للمركبات  مو�شالت  �و  قارنة  عمود  و�شالت   .22  . �لربية  للمركبات  دور�ن  �عمدة  �أو  حماور  �أو 
. 25. �جز�ء حمامل للمركبات  . 24. لو�زم حمامل للمركبات �لربية  �رتكاز للمركبات �لربية  �كتاف   .23
�لربية . 26. حمامل عجالت للمركبات �لربية . 27. و�شالت �شرعة ثابتة للمركبات �لربية . 28. حمامل 
هيدروديناميكية للمركبات �لربية . 29. معد�ت قيادة . 30. م�شغالت دفع ميكانيكي للمركبات �لربية . 31. 
قاب�شات ) كلت�شات( للمركبات �لربية . 32. بكر�ت للمركبات �لربية . 33. �أذرع هز�زة للمركبات �لربية . 34. 
ناقالت قوة وجمموعة م�شننات �آلية للمركبات �لربية . 35. �أجز�ء وتركيبات لناقالت قوة وم�شننات �آلية 
للمركبات �لربية . 36. �وتار �آلية ل�شال�شل نقل �لقوة للمركبات �لربية . 37. �أوتار �آلية لأحزمة نقل �لقوة 
للمركبات �لربية . 38. م�شننات تغيري �ل�شرعة للمركبات �لربية . 39. مكابح كهربائية للمركبات �لربية . 
40. وحد�ت حمرك د�خل �لعجالت . 41. حمركات �لتيار �ملتناوب وحمركات �لتيار �مل�شتمر للمركبات �لربية 
ل تت�شمن �جز�ئها. 42. حمركات كهربائية للمركبات �لربية . 43. عربات �ل�شكك �حلديدية . 44. �جز�ء 
عربات �ل�شكك �حلديدية . 45. �ل�شيار�ت . 46. �أجز�ء �ل�شيار�ت . 47. �ملركبات �لكهربائية . 48. �أجز�ء ولو�زم 

للمركبات �لكهربائية . 
وبحجم  �لالتينية  باحلروف  كتب   NTN �حلريف  �لرتكيب  على  يحتوي  غالف  �شكل  و�شف �لعالمة 
كبري وباللون �لأبي�س حتته كلمة bearings بحجم ��شغر وباللون �لأبي�س مكتوبة على مغلف باللون 
جهات  باأحدى  بي�شاء  خلفية  على  �لأزرق  باللون  كتبت    NTN corporation و�لعبارة  �لأزرق 
�ملغلف وحتتها كلمة NTN  باللون �لزرق مع كلمة bearings باللون �لبي�س د�خل م�شتطيل �زرق 

 بطريقة مميزة و�لعبارة NTN bearings  مكررة على جهات �ملغلف . 
 *  �ل�شرت�طات 

           2011/9/8  تاريخ �لأولوية 
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  164179  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/20 
 �لفئة 35  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �يه دي ��س هولدينج �ل �ل �شي 
دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   جن�شية �ل�شركة 

  ADS  شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن برج �يرينا ،  �شارع �لكورني�س ،  �بو ظبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملنتجات خدمات ت�شويق �لإ�شتثمار ؛ �لتنبوؤ�ت �لقت�شادية و�لتحليالت لغر��س �لعمال ، بحوث �لعمال 
و�لبحوث �لتجارية ؛ جتميع ) ت�شنيف ( قو�عد �لبيانات و�شجالت �حلا�شوب يف جمال �لب�شائع و�لور�ق 
�ملالية و�ل�شهم و�لعقود �لآجلة و�لب�شائع �ملخزنة و�ل�شند�ت و�خليار�ت و�لإ�شتقاقات ؛ ت�شجيل وعمل �لقيود 
و�ل�شند�ت  �ملخزنة  و�لب�شائع  �لآجلة  و�لعقود  �ل�شهم  بنقل  و�لت�شويات �خلا�شة  �ل�شجالت  على  و�حلفاظ 
�ملتعلقة  �ل�شت�شارة  خدمات   ، �لتجارية  �لعمال  عن  �ملعلومات  خدمات  ؛  و�لإ�شتقاقات  و�خليار�ت  و�ل�شلع 
باإد�رة خماطر �لعمال �لتجارية ، خدمات �ملعلومات  �لإح�شائية ؛ توفري خدمات بحوث �لعمال و�ل�شوق 
و�ملعلومات  �لتقارير  وجتميع  حت�شري  ؛  �ملاليني  و�ملهنيني  �ملوؤ�ش�شني  �و  �لفرديني  �ملاليني  للم�شتثمرين 
�ملخزنة  و�لب�شائع  �لآجلة للطاقة و�ل�شهم و�خليار�ت  و�لعقود  �لآجلة  �لعقود  با�شعار  �ملتعلقة  �لإح�شائية 
و�ل�شند�ت و�لب�شائع و�لإ�شتقاقات ؛ معاجلة وتخزين و��شرتجاع و�لتحقق من قاعدة �لبيانات ب�شكل �آيل ؛ 

�ملعلومات و�لإ�شت�شارة و�لن�شح �ملتعلق مبا ذكر �نفاً .
�لرتكيب �حلريف ADS باحلروف �لالتينية .   و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2011/4/21  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :
 رقم �لإيد�ع / �لطلب 164180  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/20 

 �لفئة 36  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 
 ��شم �ل�شركة �يه دي ��س هولدينج �ل �ل �شي 

دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   جن�شية �ل�شركة 
  ADS شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن برج �يرينا ،  �شارع �لكورني�س ،  �بو ظبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملنتجات �خلدمات �لتمويلية ؛ خدمات �لإ�شتثمار �لتمويلية ؛ خدمات �عمال �ل�شتثمار ؛ حمللو� و�شما�شرة 
بالفر�س  �ملتعلق  �ل�شرت�تيجي  و�لن�شح  �ملخاطر  حتليالت   ، ��شتثمارية  �نظمة  توفري  ؛  �ل�شتثمار�ت 
�لإ�شتثمارية و�لتطوير �لإ�شتثماري ؛ خدمات �لإ�شت�شارة يف جمال �لفر�س و �لتطوير و�لد�رة �ل�شتثمارية 
؛ خدمات �ل�شت�شارة �ملتعلقة بتحديد �خلطورة �ملالية ؛ ت�شعري �ل�شهم ؛ ت�شغيل وتوفري وتنظيم و �لد�رة 
�ل�شر�فة  ��شو�ق  على  و�ل�شر�ف  و�لد�رة  وتنظيم  وتوفري  وت�شغيل  و�ل�شر�فة  �ل�شو�ق  على  و�ل�شر�ف 
و�ل�شو�ق �ملالية يف جمال �لب�شائع و�لدو�ت �ملالية ؛ ت�شغيل وتوفري وتنظيم و �لد�رة و�ل�شر�ف على ��شو�ق 
�ل�شر�فة و�ل�شو�ق �ملالية لتجارة �لعقود �لآجلة للطاقة و�لور�ق �ملالية و�ل�شهم و�لعقود �لجلة و�لب�شائع 
�لت�شويات  وخدمات  و�ملقا�شة  �ملالية  �لتجارة   ، و�لإ�شتقاقات  و�لب�شائع  و�خليار�ت  و�ل�شند�ت  �ملخزنة 
؛ حت�شري  �ملالية  و�لبحاث  �ملايل  �لتحليل  ؛ خدمات  �ملالية  �ملعلومات  �د�رة وحتليل  ؛ خدمات  و�ل�شفقات 
؛  �ل�شهم  ��شعار  معلومات  خدمات  ؛  �ملالية  �ل�شر�فة  وت�شعري  جدولة  خدمات  ؛  �ملالية  �لتقارير  وجتميع 

خدمات �لت�شجيل و�ملناظرة �لتجارية ؛ �ملعلومات و�ل�شت�شارة و�لن�شح �ملتعلق مبا ذكر �شابقاً .
�لرتكيب �حلريف ADS باحلروف �لالتينية .   و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2011/4/21  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :
 رقم �لإيد�ع / �لطلب  164189  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/20 

 �لفئة 35  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 
 ��شم �ل�شركة �يه دي ��س هولدينج �ل �ل �شي 

دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   جن�شية �ل�شركة 
 ADS SECURITIES شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن برج �يرينا ،  �شارع �لكورني�س ،  �بو ظبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملنتجات خدمات ت�شويق �لإ�شتثمار ؛ �لتنبوؤ�ت �لقت�شادية و�لتحليالت لغر��س �لعمال ، بحوث �لعمال 
و�لبحوث �لتجارية ؛ جتميع ) ت�شنيف ( قو�عد �لبيانات و�شجالت �حلا�شوب يف جمال �لب�شائع و�لور�ق 
�ملالية و�ل�شهم و�لعقود �لآجلة و�لب�شائع �ملخزنة و�ل�شند�ت و�خليار�ت و�لإ�شتقاقات ؛ ت�شجيل وعمل �لقيود 
و�ل�شند�ت  �ملخزنة  و�لب�شائع  �لآجلة  و�لعقود  �ل�شهم  بنقل  �خلا�شة  و�لت�شويات  �ل�شجالت  على  و�حلفاظ 
�ملتعلقة  �ل�شت�شارة  خدمات   ، �لتجارية  �لعمال  عن  �ملعلومات  خدمات  ؛  و�لإ�شتقاقات  و�خليار�ت  و�ل�شلع 
باإد�رة خماطر �لعمال �لتجارية ، خدمات �ملعلومات  �لإح�شائية ؛ توفري خدمات بحوث �لعمال و�ل�شوق 
و�ملعلومات  �لتقارير  وجتميع  حت�شري  ؛  �ملاليني  و�ملهنيني  �ملوؤ�ش�شني  �و  �لفرديني  �ملاليني  للم�شتثمرين 
�ملخزنة  و�لب�شائع  �لآجلة للطاقة و�ل�شهم و�خليار�ت  و�لعقود  �لآجلة  �لعقود  با�شعار  �ملتعلقة  �لإح�شائية 
و�ل�شند�ت و�لب�شائع و�لإ�شتقاقات ؛ معاجلة وتخزين و��شرتجاع و�لتحقق من قاعدة �لبيانات ب�شكل �آيل ؛ 

�ملعلومات و�لإ�شت�شارة و�لن�شح �ملتعلق مبا ذكر �نفاً.
�لعبارة ADS SECURITIES باحلروف �لالتينية .   و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2011/4/21  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :
 رقم �لإيد�ع / �لطلب 164197  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/20 

 �لفئة 42  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 
 ��شم �ل�شركة �يه دي ��س هولدينج �ل �ل �شي 

دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   جن�شية �ل�شركة 
 ADS Securities شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن برج �يرينا ،  �شارع �لكورني�س ،  �بو ظبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�د�رة �ملخاطر ؛  �ملالية و/�و  �ملنتجات خدمات �حلا�شوب �ملتعلقة بالتمويل و�ل�شتثمار و�ل�شم�شرة و�لأور�ق 
توفري �ل�شتخد�م �ملوؤقت لرب�جميات �حلا�شوب على �خلط �ملبا�شر و�لغري قابلة للتنزيل ل�شتخد�مها من 
�ملوؤقت  �ل�شتخد�م  توفري  ؛  �ملالية  و�لدو�ت  للم�شتند�ت  �ملخاطر  وتقدير  وحتليل  تقييم  يف  �لخرين  قبل 
�ل�شتثمار�ت  و�د�رة  �ملايل  �لتقرير  يف  ل�شتخد�مها  للتنزيل  قابلة  غري  �ملبا�شر  �خلط  على  لرب�جميات 
وو�شطاء  �ل�شتثمار�ت  ومل�شت�شاري  �ملالية  �خلدمات  ملزودي  من�شة  بر�مج  توفري  ؛  �ملالية  و�لتجارة 
و�ل�شهم  و�ل�شتثمار  بالتمويل  يتعلق  فيما  ل�شتخد�مها  �حلا�شوب  بر�مج  وحت�شري  ت�شميم  ؛  �لنقد 

�و �لب�شائع �لعاملية ؛ �ملعلومات و�ل�شت�شارة و�لن�شح �ملتعلق مبا ذكر �نفاً . 

 

�حلريف  �لرتكيب  كتب  وقد  �لالتينية  باحلروف  كتبت   ADS Securities �لعبارة  و�شف �لعالمة 
ADS  باللون �ل�شود وبحروف كبرية وب�شكل متد�خل وعلى ي�شاره ر�شم خلطوط مت�شابكة باللو�ن �لخ�شر 

 �لأ�شود و�لأحمر و�لكلمة Securities كتبت بحروف �شغرية وباللون �لر�شا�شي . 
 *  �ل�شرت�طات 

 2011/4/21  تاريخ �لأولوية 
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  167258  تاريخ �لإيد�ع 2011/12/28 
 �لفئة 41  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة نينتندو كو.، ليميتد 
�ليابان   جن�شية �ل�شركة 

 SWAPNOTE شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، �ليابان 
�ملنتجات 1. توفري �ل�شور عرب �لإت�شال بو��شطة �أجهزة �لألعاب �ملحمولة باليد مع �شا�شة بلور�ت �شائلة. 2. 
توفري �ل�شور عرب �لإت�شال بو��شطة ماكينات �ألعاب �لفيديو �لتي تو�شع يف ردهات �ملحالت �لتجارية. 3.  
توفري �ل�شور عرب �لإت�شال بو��شطة �أجهزة �ألعاب �لفيديو للم�شتهلك. 4.  توفري �ل�شور عرب �لإت�شالت 
�لإت�شال  عرب  �مل�شطحة  �ل�شور  توفري    .6 �لإت�شالت.  عرب  �ل�شور  توفري    .5 �لنقالة.  �لهو�تف  بو��شطة 
بو��شطة �أجهزة �لألعاب �ملحمولة باليد مع �شا�شة بلور�ت �شائلة. 7. .توفري �ل�شور �مل�شطحة عرب �لإت�شال 
بو��شطة ماكينات �ألعاب �لفيديو �لتي تو�شع يف ردهات �ملحالت �لتجارية. 8.  توفري �ل�شور �مل�شطحة عرب 
�ألعاب �لفيديو للم�شتهلك. 9.  توفري �ل�شور �مل�شطحة عرب �لت�شالت بو��شطة  �أجهزة  �لإت�شال بو��شطة 
�لهو�تف �خللوية . 10. توفري �ل�شور �مل�شطحة عرب �لإت�شالت. 11. توفري �لأفالم عرب �لإت�شال بو��شطة 
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 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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ريال مدريد يتاأهل لنهائي كاأ�ص اأبطال جيني�ص 

حتت رعاية �صعيد بن طحنون

زاي����د ب������ن �سلط�������ان يتخط����ى مزي�����د ويت�������ج بط������ًل لل�س�داني������ة بالع���������ني

•• العني - الفجر:

�ملركز  بكاأ�س  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  فريق  ف��از 
�لنادي  نظمها  �لتي  �لقدم  ك��رة  ل�شباعيات  �لأول 
�لأيام  م��دى  على  بالعني  ملعبه  على  �ل�����ش��ود�ين 
طحنون  ب��ن  �شعيد  �ل�شيخ  رع��اي��ة  حت��ت  �مل��ا���ش��ي��ة 
ي����وم �جلمعة  ت��غ��ل��ب��ه  ب��ع��د  ن��ه��ي��ان  �آل  ب���ن حم��م��د 
فريق  مناف�شه  على  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف  �مل��ا���ش��ي 

بالل  توقيع  حملت  نظيفة  �أه��د�ف  بثالثة  مزيد 
وكان  �شاملني  و�أح��م��د  هدفني  �شجل  �ل��ذي  �شاملني 
�جلاليتني  تعادل  �أي�شاً  �شهد  قد  �خلتامي  �ليوم 
�ل�����ش��ود�ن��ي��ة و�لأردن���ي���ة يف م��ب��ار�ة خ���ارج ح�شابات 
�لدورة و�شجل �أجمد �أبوعبيدة لل�شود�نية وحممد 
�لنهائية  �مل���ب���ار�ة  وح�����ش��ر  ل���الأردن���ي���ة.  �ل��ع��زي��زي 
ن���ور�ل���د�ئ���م ع��ب��د�ل��ق��ادر �ل���وزي���ر �مل��ف��و���س �لقائم 
وحمد  باأبوظبي  �ل�شود�نية  �ل�شفارة  يف  بالأعمال 

حم  بن  حممد  و�شامل  �لعامري  ركا�س  بن  �شامل 
�لثقايف  �ل�شكرتري  �إبر�هيم  و�لطريفي  �لعامري 
م�شطفى  حممود  و�لدكتور  �ل�شود�نية  بال�شفارة 
ع��ب��د�ل��ر���ش��ي و�ل���دك���ت���ور ب�����ش��ام �ل�����ش��م��ور رئي�س 
�جل��م��ع��ي��ة �لأردن���ي���ة و�ل��دك��ت��ور ت���اج �ل�����ش��ر جعفر 
�شاركو�  �لذين  بالعني  �ل�شود�نية  �جلالية  رئي�س 
على  �لبطل  �لفريق  وح�شل  �جل��و�ئ��ز.  ت�شليم  يف 
ع�شرة  خم�شة  ومبلغ  �لذهبية  و�مليد�ليات  �لكاأ�س 

�لو�شيف  م��رك��ز  ���ش��اح��ب  ن���ال  بينما  دره����م  �أل����ف 
كاأ�شاً و�مليد�ليات �لف�شية ومبلغ ع�شرة �آلف. كما 
ح�شد �شامل �شاملني من فريق �أ�شبال �ليحر جائزة 
�أه���د�ف ون��ال فريقه  �ل���دورة بر�شيد �شتة  ه��د�ف 
جائزة �لفريق �ملثايل. و�أد�ر �للقاء �لنهائي �حلكم 
على�خلطوط  وعاونه  �ملعزحممدعلي  �ل�شود�ين 
حممد �شابر وحممد جا�شم و�جلدير بالذكر �أن 
ت�شعة فرق قد �شاركت يف هذه �لدورة مت توزيعها 

�ملجموعة  ���ش��م��ت  ح��ي��ث  جم��م��وع��ات  ث����الث  �إىل 
فل�شطني  و�شباب  �ل�شود�نية  �جلالية  فرق  �لأوىل 
ومزيد وتناف�س فب �لثانية فريق �ل�شيخ ز�يد بن 
تكونت  بينما  �ليحر  و�أ�شبال  و�ملنا�شري  طحنون 
�مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ال��ث��ة م���ن ف��ري��ق �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د بن 
�للبنانية و�جلالية  �شلطان بن طحنون و�جلالية 
من  �ل��دوري  بطريقة  �ملباريات  و�أقيمت  �لأردنية، 
يف  �ملغلوب  خ��روج  �إىل  تتحول  �أن  قبل  و�ح��د  دور 

�لدور ربع �لنهائي. ومن جانبه �أ�شاد خالد عو�س 
�لفني  بامل�شتوى  ل��ل��دورة  �لفنية  �للجنة  رئ��ي�����س 
�لتناف�س  كان  حيث  �مل�شاركة  �لفرق  قدمته  �ل��ذي 
كبرية من  �أع���د�د�ً  �أن  �إىل  �أ���ش��ده لفتاً  بينها على 
�جلماهري قد حر�شت على متابعة �ملباريات �لتي 
�أ�شاد خالد  كما  و�لإث��ارة.  و�لندية  بالقوة  �ت�شمت 
نال  �أن���ه  م��وؤك��د�ً  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  بفريق 

�لبطولة بجد�رة و��شتحقاق.

تاأهل فريق ريال مدريد �لإ�شباين �إىل نهائي بطولة كاأ�س �أبطال 
�لإجنليزي  �إي��ف��رت��ون  على  تغلبه  بعد  �ل��ودي��ة،  �ل��دول��ي��ة  جيني�س 
)2-1(. وبد�أت �ل�شر��شة �لهجومية لريال مدريد تظهر يف بد�ية 
�للقاء �لذي جمعه بالفريق �لإجنليزي يف ملعب دودجر مبدينة 
كري�شتيانو  �لفريق  جنم  �أه��در  حيث  �لأمريكية،  �آجنلي�س  لو�س 
رون���ال���دو ف��ر���ش��ة ���ش��ب��ه م���وؤك���دة م��ن مت��ري��رة ���ش��ح��ري��ة ل�شرخيو 

ر�مو�س.
ول��ك��ن وب��ع��د م���رور ع��دة دق��ائ��ق على �شياع ه��ذه �لفر�شة، متكن 
كري�شتيانو من ت�شجيل �لهدف �لأول لفريقه بعد �أن ت�شلم متريرة 
ر�ئعة من �لأملاين م�شعود �أوزيل، قبل �أن يتمكن من مر�وغة حار�س 

مرمى �إيفرتون تيم هو�رد ليودع �لكرة �ل�شباك )ق17(.

�لإجنليزي  �لفريق  حاول  حيث  �للقاء،  كري�شتيانو  هدف  و�أ�شعل 
�ملحاولت،  ه��ذه  لإح��دى  �لقائم  ليت�شدى  �لتعادل،  ه��دف  �إدر�ك 
قبل �أن يقوم �حلكم بالغاء هدف �شجله �شيلفيان دي�شنت بدعوى 
�حتكاكه باملد�فع. ويف ظل حماولت �لفريق �لإجنليزي �ملحمومة 
�أوزي��ل �لهدف �لثاين لريال مدريد  لإدر�ك هدف �لتعادل، �شجل 
من متريرة متقنة من كري�شتيانو )ق31(، لينتهي �ل�شوط �لأول 
بهذه �لنتيجة. ويف بد�ية �ل�شوط �لثاين، �أجرى �ملدير �لفني لريال 
مدريد كارلو �أن�شيلوتي �شتة تبديالت، منحت �لفريق مزيد� من 
�ل�شرعة، لي�شهد تاألق �لأرجنتيني �أنخل دي ماريا، �لذي �شدد كرة 

ر�ئعة ت�شدى لها �حلار�س هو�رد برب�عة.
من  �لوحيد  هدفه  ت�شجيل  من  متكن  �لإجنليزي  �لفريق  ولكن 

خالل لعبه نيكيت�شا ييالفيت�س يف كرة مل يتمكن حار�س �لريال 
دييجو لوبيز من �لتعامل معها بال�شكل �لأمثل )ق61(.

وتو�لت بعد ذلك هجمات �لفريقني دون �أن يتمكن لعبيهما من 
بنتيجة  �للقاء  لينتهي  �شنحت،  �لتي  �لفر�س  م��ن  �أي  ��شتغالل 
)2-1(. وبهذ� يحافظ ريال مدريد بقيادة �أن�شيلوتي على �شجله 
�لآن  حتى  خا�شها  �لتي  �خلم�شة  �ملباريات  يف  �لهز�ئم  من  خاليا 
 )0-6( �لإجن��ل��ي��زي  بورت�شموث  �أم���ام  �ملقبل  للمو�شم  ��شتعد�د� 
وباري�س �شان جريمان )1-0( ولو�س �أجنلي�س جالك�شي )1-3( 

وليون )2-2(.
�أجنلي�س  لو�س  تغلب  ذ�تها،  �لودية  بالبطولة  �أخ��رى  مبار�ة  ويف 
مقابل  بهدفني  �لإي��ط��ايل  يوفنتو�س  على  �لأم��ري��ك��ي  جالك�شي 

قبل الزيارة التفقدية لوفد الفيفا

ابن هزام يتفقد �سري العمل يف ا�ستاد وملعب العني لبط�لة النا�سئني 

�سمن بط�لة الظفرة الدولية.. املريخ ال�س�داين يتاأهل للنهائي برباعية يف �سباك ال�ساملية

•• العني - الفجر:

قام حممد عبد�هلل بن هز�م مدير جمموعة �لعني لبطولة 
�ملا�شية  �أي����ام  �ل��ث��الث��ة  خ���الل   2013 للنا�شئني  �ل��ع��امل 
�ملهند�س  خاللهما  ر�ف��ق��ه  �ل��ع��ني  ن���ادي  ملن�شاآت  بجولتني 
عبد�هلل �لعويني �لكعبي م�شوؤول وحدة �ملالعب و�ملهند�س 
�لإطمئنان  ب��غ��ر���س  وذل���ك  م��ن�����ش��اآت  م�����ش��وؤول  خ��ال��د خليل 
ومتابعة �شري �لعمل يف ��شتاد خليفة بن ز�يد بنادي �لعني 
�لذي �شوف ي�شت�شيف مناف�شات �إحدى جمموعات �لبطولة 
�أكتوبر وحتى   17 �لإم��ار�ت بد�ية من  �لتي تنظمها دولة 
�خلام�س من نوفمرب�ملقبلني يف كل من �لعا�شمة �أبوظبي 

ووقف  و�لعني.  و�لفجرية  �خليمة  ور�أ���س  و�ل�شارقة  ودب��ي 
�بن هز�م على �لتعديالت �ملطلوبة يف �لغرف و�لتي �شوف 
منها  متباينة  لأغ��ر����س  �لبطولة  ف��رتة  خ��الل  ت�شتخدم 
وما  �ل��ك��رة  حلاملي  ور�ب��ع��ة  �ملالب�س  لتبديل  غ��رف  ث��الث 
ز�لت هناك غرفتان من بني �لغرف �لأربع حتت �لتجهيز، 
متاماً  جاهزة  وهي  �ملن�شطات  فح�س  غرفة  �إىل  بالإ�شافة 

وغرفتان طبيتان يجري �لعمل حالياً لتجهيزهما.
فعلياً  �لعمل  ب��د�أ  فقد  �لتدريب  مبالعب  يتعلق  فيما  �أم��ا 
بع�س  �ل��ذي طالته  ب��ن حممد  �شيف  �أم�����س يف ملعب  منذ 
ثالث  ملعب  بجانب  عبد�لعزيز  خالد  وملعب  �لتعديالت 
لتدريبات  و�ل��ت��ي تخ�ش�س  �ل��ع��ني  ن���ادي  لأك��ادمي��ي��ة  ت��اب��ع 

و�شملت  �ل��ع��ني.  تتناف�س يف جمموعة  ���ش��وف  �ل��ت��ي  �ل��ف��رق 
م��ا مت من  �مل��الع��ب لالإطمئنان على  ه��ذه  �جل��ول��ة جميع 
جتهيز�ت حيث من �ملقرر �أن ينتهي �لعمل فيها بحلول يوم 

14 من �أغ�شط�س �جلاري.
وقال حممد بن هز�م �إن �لعمل قد بد�أ يف ��شتاد خليفة بن 
�لكرة  حاملي  وغرفة  �ملالب�س  تبديل  غرفتي  و�شمل  ز�ي��د 
�أنحاد  جميع  يف  و���ش��اق  ق��دم  على  مت�شي  �لتجهيز�ت  و�أن 
نهار،  ليل  �لعمل  وي��ت��و����ش��ل  �ل��ت��دري��ب  وم��الع��ب  �ل���ش��ت��اد 
�أ�شار  كما  �حل��ايل.  �لأ�شبوع  خالل  ينتهي  �أن  �ملنتظر  ومن 
�شيف بن  ق��د مت تركيبها يف ملعب  ق��و�ئ��م ج��دي��دة  �أن  �إىل 
�مل�شاكل  بع�س  هنالك  �أن  �إىل  �لإن��ارة لفتاً  بجانب  حممد 

�لتي برزت �إىل �ل�شطح �إل �أنه قد مت حلها جذرياً. كما �أكد 
�لإمار�ت  بجامعة  �مل�شوؤولني  مع  يعقد  �شوف  �جتماعاً  �أن 
لتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة ب�شاأن ملعب �جلامعة �لذي وقع 
لتدريبات  �ملخ�ش�شة  �ملالعب  �أح��د  ليكون  �لختيار  عليه 

منتخبات جمموعة �لعني.
جت��در �لإ����ش���ارة �إىل �أن وف��د �لحت���اد �ل���دويل ل��ك��رة �لقدم 
�ل�شهر  20 من  17 وحتى  �لفرتة من  �ل��دول��ة يف  �شيزور 
�جل��اري وقد مت حتديد �ليوم �لأخ��ري من برنامج �لزيارة 
ومالعب  ب��ه  �مللحقة  �ل��غ��رف  وك��اف��ة  خليفة  ��شتاد  لتفقد 
�أن تتطابق مو��شفاتها  �لتدريب بنادي �لعني و�لتي يجب 

مع متطلبات �لفيفا .

و���ش��ط ح�����ش��ور ج��م��اه��ريي ك��ب��ري م��ن �جلالية 
�ل�شود�نية متكن نادي �ملريخ من �لتاأهل لنهائي 
بطولة �لظفرة �لدولية �لثانية بعد تغلبه على 
�أه��د�ف دون مقابل يف  باأربعة  �لكويتي  �ل�شاملية 
��شتاد  على  �لفريقني  ب��ني  ج��رت  �ل��ت��ي  �مل��ب��ار�ة 
حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان مبدينة ز�يد باملنطقة 

�لغربية م�شاء �ل�شبت 08-03.
ومنذ �شوط �للعب �لول �جهز �ملريخ �ل�شود�ين 
�لكويتي بعد �ن قدم لعبو  �ل�شاملية  على نادي 
و�شفه  مي��ك��ن  �د�ء  �لوىل  �حل�����ش��ة  يف  �مل���ري���خ 
بالنموذجي بدنيا وفنيا وعلى �مل�شتوى �لتكتيكي 
ومت��ك��ن لع��ب��و �ل��ف��رق��ة �حل���م���ر�ء م���ن عملية 
يف  �ه���د�ف  ثالثة  ليحرزو�  �مللعب  يف  �لنت�شار 
�لبورندي  �ملحرتف  طريق  عن  �لول  �ل�شوط 

�وليفيه  11و�ليفو�ري  �لدقيقة  يف  �شليماين 
و�ملد�فع حممد علي �شفر يف   17 �لدقيقة  يف 

�لدقيقة 44.
وو�شح منذ بد�ية �للقاء فارق �لع��د�د �لبدين 
و�لفني بني �لفريقني و�لذي كان ل�شالح �ملريخ 
�لذي �أح�شن لعبوه �لنت�شار يف �مللعب ود�فعو� 
بال  �لهجومية  ب��امل��ح��اولت  وق��ام��و�  بجماعية 
دفاع  يف  �لثغر�ت  من  �لكثري  وفتحو�  مركزية 
�لفريق �ملناف�س �لذي مل يجد �لطريقة ليقاف 
عن  ت��اأت��ي  كانت  �لتى  �حل��م��ر�ء  �لهجمات  تنوع 
�لمين  خا�شة  و�لط����ر�ف  ت���ارة  �لعمق  ط��ري��ق 
�لثنائي  و�شرعة  �ملر�كز  تبادل  ومع  �خرى  تارة 
م�شطفى  هيثم  ومترير�ت  و�ولفييه  �شليماين 
�ملمر�ت  �لعديد من  فتح  �ملريخ يف  �ملتقنة جنح 

�هد�فه  لي�شجل  �ل�شاملية  م��رم��ى  نحو  �مل��وؤدي��ة 
�لثالث.

�ل����ذي كان  �ل��ل��ع��ب �لول  ���ش��وط  وع��ل��ى ع��ك�����س 
���ش��ري��ع��ا ور�ئ���ع���ا ،�ت�����ش��م ���ش��وط �ل��ل��ع��ب �لثاين 
يف  �ل  �ملرميني  على  �خلطورة  وغياب  بالبطء 
�لكبرية  �لنتيجة  ب�شبب  �للحظات وذلك  بع�س 
و�لتى  �لول  �للعب  ���ش��وط  عليها  �نتهي  �ل��ت��ى 
ل���ال����ش���رتخ���اء وخو�س  �مل����ري����خ  دف���ع���ت لع���ب���و 
�لدقائق �خلم�س و�ربعني �لتالية باقل جمهود 
يذكر لدخار �لطاقة للمبار�ة �لنهائية فيما مل 
رد  باأي  للقيام  �لكويتي  �لفريق  �للياقة  ت�شعف 
فعل لتعديل �لنتيجة �و تقليل �لفارق على �قل 
�غلب  �مللعب  و�شط  يف  �للعب  لينح�شر  تقدير 
�لكثرية  �لتبديالت  ز�دت  فيما  �ل�شوط  ف��رت�ت 

للمريخ  ت��ب��دي��الت  ث��م��ان��ي��ة  �ىل  و���ش��ل��ت  �ل��ت��ى 
بعد  �لثاين  �ل�شوط  رتابة  من  لل�شاملية  وت�شعة 
�لفريقني  ب��اي��ق��اع  �ل��ت��ب��دي��الت  ت��ل��ك  �خ��ل��ت  �ن 
و�ح����دة �شجل  �ل��ن��ه��اي��ة بدقيقة  ���ش��اف��رة  وق��ب��ل 
�لبديل في�شل مو�شى �جمل �هد�ف �ملبار�ة عرب 
)بلي�شنق( من على حدود منطقة �جلز�ء عانقت 
�ملق�س �لي�شر حلار�س �ل�شاملية �لبديل �شلطان 
يف  ح��م��ر�ء  برباعية  �مل��ب��ار�ة  لتنتهي  �حل�شيني 
�شباك �ل�شماوي ليتاأهل �ملريخ لنهائي �لن�شخة 
�لثانية من بطولة �لظفرة �لدولية حيث يلتقي 
�لثالثاء  ي���وم  �ل��ظ��ف��رة  �ل��غ��رب��ي��ة  ب��ف��ار���س  فيها 
�ل�شاملية  يلعب  فيما  �غ�شط�س  م��ن  �ل�����ش��اد���س 
�مام �شحم يوم �لثنني يف مبار�ة حتديد �ملركز 

�لثالث.

نيمار يعاين من فقر الدم 
ذكرت �شحيفة �ل باي�س �م�س �ن �لنجم �لرب�زيلي نيمار �ملنتقل حديثا �ىل بر�شلونة، بطل �لدوري 

�ل�شباين لكرة �لقدم، يخ�شع لعالج �شد ما ��شمته عالمات فقر �لدم.
وكتبت �ل�شحيفة �لتي مل ت�شتند �ىل �ي م�شدر، يعالج نيمار من قبل �طباء بر�شلونة �شد عالمات 

فقر �لدم مع نظام حمية مالئم ومدعوم بالفيتامينات .
�للوزتني بعد فوزه مع  ��شتئ�شال  �ن نيمار )21 عاما( �جرى عملية  �لكاتالوين ذكر  �لنادي  وكان 

منتخب �لرب�زيل بكاأ�س �لقار�ت يف 30 حزير�ن-يونيو على ح�شاب ��شبانيا )3-�شفر(.
وكان طبيب �لنادي ريكارد برونا لفت �لنتباه �ىل وزن نيمار )5ر64 كلغ( غري �ملتالئم مع طوله 
)74ر1 م( خالل �لزيارة �لطبية �لروتينية قبل �لتعاقد مع مهاجم �شانتو�س �لرب�زيلي ومل يلعب 
و�حرز  �جلمعة  8-�شفر  �شانتو�س  على  بر�شلونة  فيها  فاز  �لتي  �ملبار�ة  يف  دقيقة   45 �شوى  نيمار 
كاأ�س جو�ن غامرب يف �ول جتربة مع فريقه �جلديد على غر�ر �ملدرب �جلديد �لرجنتيني خري�ردو 

مارتينو.
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب 164195  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/20 
 �لفئة 35  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �يه دي ��س هولدينج �ل �ل �شي 
دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   جن�شية �ل�شركة 

 ADS Securities شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن برج �يرينا ،  �شارع �لكورني�س ،  �بو ظبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملنتجات خدمات ت�شويق �لإ�شتثمار ؛ �لتنبوؤ�ت �لقت�شادية و�لتحليالت لغر��س �لعمال ، بحوث �لعمال 
و�لبحوث �لتجارية ؛ جتميع ) ت�شنيف ( قو�عد �لبيانات و�شجالت �حلا�شوب يف جمال �لب�شائع و�لور�ق 
�ملالية و�ل�شهم و�لعقود �لآجلة و�لب�شائع �ملخزنة و�ل�شند�ت و�خليار�ت و�لإ�شتقاقات ؛ ت�شجيل وعمل �لقيود 
و�ل�شند�ت  �ملخزنة  و�لب�شائع  �لآجلة  و�لعقود  �ل�شهم  بنقل  �خلا�شة  و�لت�شويات  �ل�شجالت  على  و�حلفاظ 
�ملتعلقة  �ل�شت�شارة  خدمات   ، �لتجارية  �لعمال  عن  �ملعلومات  خدمات  ؛  و�لإ�شتقاقات  و�خليار�ت  و�ل�شلع 
باإد�رة خماطر �لعمال �لتجارية ، خدمات �ملعلومات  �لإح�شائية ؛ توفري خدمات بحوث �لعمال و�ل�شوق 
و�ملعلومات  �لتقارير  وجتميع  حت�شري  ؛  �ملاليني  و�ملهنيني  �ملوؤ�ش�شني  �و  �لفرديني  �ملاليني  للم�شتثمرين 
�ملخزنة  و�لب�شائع  �لآجلة للطاقة و�ل�شهم و�خليار�ت  و�لعقود  �لآجلة  �لعقود  با�شعار  �ملتعلقة  �لإح�شائية 
و�ل�شند�ت و�لب�شائع و�لإ�شتقاقات ؛ معاجلة وتخزين و��شرتجاع و�لتحقق من قاعدة �لبيانات ب�شكل �آيل ؛ 

�ملعلومات و�لإ�شت�شارة و�لن�شح �ملتعلق مبا ذكر �نفاً .
�حلريف  �لرتكيب  كتب  وقد  �لالتينية  باحلروف  كتبت   ADS Securities �لعبارة  و�شف �لعالمة 
وعلى ي�شاره ر�شم خلطوط مت�شابكة باللو�ن  متد�خل  وب�شكل  كبرية  وبحروف  �ل�شود  باللون    ADS

. �لر�شا�شي  وباللون  �شغرية  بحروف  كتبت   Securities لخ�شر �لأ�شود و�لأحمر و�لكلمة�
 *  �ل�شرت�طات 

 تاريخ �لأولوية 2011/4/21 
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  165165  تاريخ �لإيد�ع 2011/11/15 
 �لفئة 38  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �أليبابا.كوم ليميتد 
جزر �لكامين   جن�شية �ل�شركة 

 Onsite Check شم �لعالمة�� 

�لعنو�ن �لطابق �لر�بع ، ون كابيتال بلي�س ، �س.ب : 847 جي تي ، جر�ند كامين ، جزر �لكامين .
�ملنتجات خدمات �لت�شالت �ل�شلكية و�لال�شلكية ، توفري موؤمتر فيديو و�شائط متعددة مبني على �شبكة 
�لويب ، وخدمات �لجتماع على �خلط �ملبا�شر و�لذي ي�شمح مبعاينة وم�شاركة وحترير ومناق�شة متز�منة 
عمالء  توفري  ؛  ويب  �شبكة  مت�شفح  عرب  �مل�شاركني  بو��شطة  و�ل�شور  و�لبيانات  للم�شتند�ت  وتز�منية 
بالو�شول على �خلط �ملبا�شر �إىل تقارير على �خلط �ملبا�شر تخ�س �لأد�ء ، و�لفعالية ، و�حلالة للتطبيقات 
�ملبنية على �شبكة �لويب ، و�ملوؤمتر�ت عن بعد ، وموؤمتر�ت �لفيديو ، و�لجتماعات ؛ توفري و�شول عن بعد 
�ملبا�شر  تعاون على �خلط  ل�شبكات �حلا�شوب �خلا�شة ؛ خدمات توفري  �لإنرتنت  للم�شتخدمني عرب  �آمن 
ي�شمح للم�شتخدمني بالو�شول �إىل تطبيقات ، من�شات ، م�شتند�ت با�شرت�ك جماعي ، بيانات ، قو�ئم �أعمال 
للمعلومات  �ملبا�شر  �خلط  على  بيانات  قاعدة  توفري   ، �لإنرتنت  على  �لبث  خدمات  ؛  نقا�س  ومنتديات   ،
و�لال�شلكية  �ل�شلكية  �لت�شالت  و�شول  وتوفري  ؛   �لويب  على  مبنية  �ل�شكاوى  �يد�ع  من�شة  تخ�س  �لتي 
�لت�شالت  ، وخدمات  �للكرتونية  �لت�شالت  ، وخدمات  و�لإنرتنت  بيانات �حلا�شوب  لقاعدة  و�لرو�بط  
وبر�مج   ، �لويب(  للمعلومات)�شفحات  و�لال�شلكية  �ل�شلكية  �لت�شالت  ؛  �لتفاعلية  و�لال�شلكية  �ل�شلكية 
 ، �لبيانات  �أو قو�عد  �لإنرتنت  �إىل  �ل�شلكية و�لال�شلكية  ، وتوفري و�شالت �لت�شالت  �حلا�شوب و�لبيانات 
توفري و�شول �لت�شالت �ل�شلكية و�لال�شلكية ملر�فق وتركيبات �شبكة ويب عاملية ، و�لت�شالت عن طريق 
�لنهايات �لطرفية للحا�شوب ، و�لت�شالت عن طريق �شبكات �لألياف �لب�شرية ؛ �إر�شال �لر�شائل و�ل�شور 
مب�شاعدة �حلا�شوب ، �لإر�شال بو��شطة �لفاك�س ، �إر�شال �لر�شائل، خدمات �لت�شفح ؛ ��شتئجار �أجهزة �ملودم ، 
وخدمات تبادل �لبيانات عن طريق �لو�شائل �لإلكرتونية ؛ ��شتئجار معد�ت �لت�شالت �ل�شلكية و�لال�شلكية 
؛ خدمات �إر�شال و��شتقبال وبعث �لر�شائل �لإلكرتونية ، جمع ونقل وت�شليم �لبيانات بالو�شائل �لإلكرتونية 
مثل  �ملتحركة  �ل�شور  و/�أو  �لثابتة  و�ل�شور   ، �لإلكرتوين  �لربيد  ر�شائل  معلومات  وت�شليم  ونقل  وجمع   ،
�لرموز و�لر�شائل و�ملو�شيقي و�ل�شور و�لربقيات و�ملعلومات و�لبيانات عن طريق و�شائل �آلية، �لكرتونية ، 
�لتلفون ، �لتلك�س ، �لكابل ، �حلا�شوب و�لأقمار �ل�شناعية ، نقل وبث و��شتقبال �ل�شوت ، �لفيديو ، �ل�شور 
�ل�شاكنة و�ملتحركة و�لبيانات �شو�ء كانت يف �شكل م�شغوط �أو غري م�شغوط و�شو�ء كانت يف �لوقت �حلقيقي 
 ، �لفيديو  موؤمتر�ت  خدمات   ، �لطلبات  و�إر�شال  �ملوؤمتر�ت  خدمات   ، �لإلكرتونية  �لر�شائل   ، متاأخر  �أو 
و�لت�شالت عن طريق لوحة ن�شرة �للكرتونية �لتي متكن �مل�شتخدمني من �إجر�ء حديث تفاعلي يف �لزمن 
�حلقيقي بني �لنهايات �لطرفية للحا�شوب ولوحة ن�شر�ت �لكرتونية �لتي تت�شمن معلومات �شور �شاكنة 
لنقل  ر�شائل  ولوحات  �لكرتونية  ن�شر�ت  لوحات  توفري  �لرموز،  مثل  �ل�شوت  ومعلومات  متحركة  و�شور 
�لتلفزيوين ؛ بث ونقل �لرب�مج  �ملبا�شر ، وخدمات �لبث  �لر�شائل ؛ وتوفري منتديات للنقا�س على �خلط 
 ، �لفيديو  و�أ�شرطة   ، �لتفاعلية  و�لرب�مج  و�لأفالم  �ملو�شيقى  نقل  ؛  �ملو�شيقى  بث   ، و�لتلفزيونية  �لإذ�عية 
و�ألعاب �حلا�شوب �لإلكرتونية ؛ نقل �ملعلومات �ملتعلقة بالت�شوق على �خلط �ملبا�شر وخدمات �لتجزئة �لعامة 
؛ خدمات نقل �لفيديو عند �لطلب ، خدمات وك������الت �لأنباء ، وتوفري �إمكانية �لو�شول �إىل قاعدة بيانات 
�حلا�شوب على �ل�ش���بكة �حلا�شوبية �لعاملية لبحث و��شرتجاع �ملعلومات و�لبيانات ، ومو�قع �لويب و�ملو�رد 
على  حتتوى  �لتي  �حلا�شوب  بيانات  قاعدة  �إىل  �مل�شتخدم  و�شول  وتوفري   ، �حلا�شوب  �شبكات  على  �ملتاحة 
�ملن�شور�ت �لإلكرتونية ، لوحات �لإعالنات ، وقاعدة بيانات ومعلومات ميكن �لو�شول �إليها عرب �حلا�شوب 
معلومات  �شبكات  �إىل  م�شتخدمني   عدة  و�شول  ؛  �لدرد�شة(  غرفة  )خدمات  �ملحادثة  غرف  وت�شغيل   ،
�حلا�شوب �لعاملية لنقل ون�شر جمال و��شعمن �ملعلومات ، وتوفري �لو�شول �إىل مو�قع �لويب على �ل�شبكة 
�لطلبات  ، عر�س وتنفيذ  �ل�شلع و�خلدمات  �لعاملية وعن طريقها ميكن لأطر�ف ثالثة عر�س  �حلا�شوبية 
�لعاملية  �شبكة �حلا�شوب  تفاعلي على  �إىل موقع  �لو�شول  وتوفري   ، و�لدخول يف عقود و�شفقات جتارية   ،
لأطر�ف ثالثة لن�شر �ملعلوما ت، و�ل�شتجابة للطلبات وعر�س وتنفيذ �لطلبات للمنتجات ، �خلدمات وفر�س 
؛  �ملتعددة  �لرقمية  و�لر�شائل  �لن�شية  �لر�شائل  خدمات   ، حتديد�ً   ، �لت�شالت  خدمات  ؛  �لتجاري  �لعمل 
�ملعلومات من خالل  نقل  ؛  �لقر�ر  للم�شاعدة يف �شنع  �لت�شالت  بيانات  قاعدة  �ملعلومات من خالل  نقل 
�أنظمة �ت�شالت �لفيديو ، وخدمات �ملوؤمتر�ت على مو�قع �لويب ، وخدمات �لت�شالت �للكرتونية لإن�شاء 
لن�شر  �للكرتونية  �لإعالنات  لوحات  وتوفري   ، �لن�شية  �لر�شائل  طريق  عن  �لفرت��شية  �لدرد�شة  غرف 
ونقل �لر�شائل يف ما بني م�شتخدمي �حلا�شوب فيما يتعلق  باملنتجات و�خلدمات ودلئل وفر�س �لأعمال 
، وتوفري لوحة �إعالنات تفاعلية على �خلط �ملبا�شر لن�شر وترويج  وبيع و�إعادة بيع مو�د عن طريق �شبكة 
حا�شوب عاملية ، وتوفري خدمات �لربيد �للكرتوين وخدمات �إعادة توجيه �لربيد �للكرتوين ، و�لت�شالت 
 ، �لعاملية  ، ومن خالل �شبكة �لت�شالت  �أجهزة �حلا�شوب و�شبكات �حلا�شوب  �ل�شوتية و�ملرئية عن طريق 
�لبيانات  �لتفاعلية وقو�عد  �إىل لوحات �لإعالنات  تاأجري زمن �لو�شول  �إىل �حلا�شوب و  وتوفري �لو�شول 
على �خلط �ملبا�شر ، توفري �لو�شول �إىل مو�قع �لويب على �ل�شبكة �حلا�شوبية �لعاملية وعن طريقها  ميكن 
لالأطر�ف �لثالثة �أن تقدم �ل�شلع و�خلدمات ، عر�س وتنفيذ �لطلبات ، و�لدخول يف عقود و�شفقات جتارية 
، وتوفري �لو�شول �إىل لوحات �لإعالنات �للكرتونية لن�شر ونقل �لر�شائل يف ما بني م�شتخدمي �حلا�شوب 
 ، �لإلكرتوين  �لتقومي  �إىل  �لو�شول  وتوفري   ، �لتجاري  �لعمل  وفر�س  و�خلدمات  باملنتجات  يتعلق   فيما 
ودفرت �لعناوين ، ميزة مالحظات عرب �شبكات �حلا�شوب �ملحلية و�لعاملية ، وتوفري �لو�شول �إىل موؤمتر�ت 
لت�شهيل  �لثالث  �لطرف  �شبكة  ملو�قع  �حلا�شوب  رو�بط  توفري   ، ومر�فقها  بعد  �لتلفون عن  و/�أو  �لفيديو 
�لتجارة �لإلكرتونية و�ملعامالت �لتجارية �لعاملية �لفعلية ؛ خدمات �لأ�شت�شارة و�ملعلومات و�لن�شح �ملتعلقة 

باخلدمات �ملذكورة �نفاً ، جميعها و�ردة يف �لفئة 38.
وبجانبها  �لربتقايل  وباللون  �لالتينية  باحلروف  كتبت   onsite check �لعبارة  و�شف �لعالمة 
ل�شكال  ر�شوم  على  و�شعت  نهايتها  يف  بي�شاء  ظالل  مع  �لربتقايل  باللون  )�شح(  �إ�شارة  �لي�شار  على 
وباللون  �لالتينية  باحلروف   onsite check �لعبارة  تكر�ر  مت  �ل�شفل  ويف  �ل�شود  باللون  هند�شية 
يف  بي�شاء  ظالل  مع  �لغامق  �لر�شا�شي  باللون   ) �شح   ( ��شارة  ي�شارها  وعلى  �لغامق  �لر�شا�شي 

 نهايتها و�شعت على ر�شوم ل�شكال هند�شية باللون �ل�شود بطريقة مميزة . 
 *  �ل�شرت�طات 

 تاريخ �لأولوية  2011/10/25 
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 2011/11/15  رقم �لإيد�ع / �لطلب  165167  تاريخ �لإيد�ع 
 �لفئة 45  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �أليبابا.كوم ليميتد 
جزر �لكامين   جن�شية �ل�شركة 

 Onsite Check شم �لعالمة�� 

�لعنو�ن �لطابق �لر�بع ، ون كابيتال بلي�س ، �س.ب : 847 جي تي ، جر�ند كامين ، جزر �لكامين .
�ملنتجات خدمات �شخ�شية و�جتماعية يقدمها �آخرون تلبية حلاجات �لفر�د ؛ خدمات �لعمل �لجتماعي 
�ل�شالمة  ؛ خدمات  �منية  ؛ خدمات حر��شة وخدمات  قانونية  ؛ خدمات  �لجتماعية  �لو�شافة  ؛ خدمات 
جمال  يف  �ملعلومات  توفري  ؛  �ملحو�شبة  �لت�شالت  ل�شبكة  �منية  خدمات   ، �ملالب�س  تاجري  ؛  �ل�شخ�شية 
يف  �ملعلومات  توفري  ؛  �ملحو�شبة  �لت�شالت  و�شبكة  �لو��شعة  �لعامل  ل�شبكة  �لمنية  و�خلدمات  �لنرتنت 
�لمن  و�لر�شال  �ملحو�شبة  �لت�شالت  و�شبكة  �لو��شعة  �لعامل  ل�شبكة  �لمنية  و�خلدمات  �لنرتنت  جمال 
�لو��شعة  �لعامل  ل�شبكة  �لمنية  و�خلدمات  �لنرتنت  جمال  يف  �ل�شت�شارة  خدمات  ؛  و�ملعلومات  للبيانات 
و�شبكة �لت�شالت �ملحو�شبة و�لر�شال �لمن للبيانات و�ملعلومات ؛ خدمات �لتوثيق لأمن �حلا�شوب ؛ توثيق 
على �خلط �ملبا�شر للتو�قيع �للكرتونية ؛ توفري خدمات حماية من خالل مر�كز كهربائية مركزية �شد 
�ملتطفلني و�شد �ل�شرقة و�أنظمة �حلماية �شد  �حلريق ، خدمات مر�قبة �جهزة �لإنذ�ر �شد �ملتطفلني و�شد 
�ل�شرقة ، خدمات مر�قبة �جهزة �لك�شف عن �حلر�ئق و�لفي�شانات و�أجهزة �لنذ�ر ؛ خدمات �لعناية باملنازل 
وخدمات منظفي �ملنازل ؛ ترخي�س �لبيانات �لرقمية و �ل�شور �لثابتة و �ل�شور �ملتحركة و �ل�شوت و�لن�س ؛ 
�بتكار وجتميع و�حلفاظ على �شجل �أ�شماء �ملجال ؛ خدمات تفتي�س �لمتعة لغايات �منية ؛ خدمات ��شتق�شاء 
�خللفيات �ل�شخ�شية ؛ خدمات �منية حلماية �مللكية و�ل�شخا�س ؛ خدمات جتهيز �جلناز�ت ؛ �ل�شت�شار�ت ، 

خدمات تقدمي �ملعلومات و�لن�شح �ملتعلقة باخلدمات �ملذكورة �أنفاً ؛ جميعها و�ردة يف �لفئة 45
وبجانبها  �لربتقايل  وباللون  �لالتينية  باحلروف  كتبت   onsite check �لعبارة  �لعالمة  و�شف 
ل�شكال  ر�شوم  على  و�شعت  نهايتها  يف  بي�شاء  ظالل  مع  �لربتقايل  باللون  )�شح(  �إ�شارة  �لي�شار  على 
وباللون  �لالتينية  باحلروف   onsite check �لعبارة  تكر�ر  مت  �ل�شفل  ويف  �ل�شود  باللون  هند�شية 
يف  بي�شاء  ظالل  مع  �لغامق  �لر�شا�شي  باللون   ) �شح   ( ��شارة  ي�شارها  وعلى  �لغامق  �لر�شا�شي 

 نهايتها و�شعت على ر�شوم ل�شكال هند�شية باللون �ل�شود بطريقة مميزة . 
 *  �ل�شرت�طات 

 2011/10/25  تاريخ �لأولوية 
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب 165163  تاريخ �لإيد�ع 2011/11/15 
 �لفئة 35  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �أليبابا.كوم ليميتد 
جزر �لكامين   جن�شية �ل�شركة 

 Onsite Check شم �لعالمة�� 

�لعنو�ن �لطابق �لر�بع ، ون كابيتال بلي�س ، �س.ب : 847 جي تي ، جر�ند كامين ، جزر �لكامين .
 �ملنتجات �لإعالن ، توجيه �لعمال ؛ �د�رة �لعمال ، �عمال مكتبية ؛ تخزين �لبيانات �لإلكرتونية ؛ تنظيم 
�عالنات  �نتاج  ؛  �لنرتنت  عرب  متوفرة  �عالن  خدمات  ؛  و�حلو�فز  �لولء  خطط  على  ولإ�شر�ف  وتفعيل 
�لإذ�عة و�لتلفاز؛ �ملحا�شبة ؛ �لدللة ؛ �ملعار�س �لتجارية ؛ ��شتطالعات �لر�ي ؛ معاجلة �لبيانات ؛ توفري 
قاعدة  �أد�رة  ؛  لالآخرين  �ملقدمة  �لعالنات  خدمات  ؛  �لأعالنات  وكالة  خدمات  ؛  �لعمال  عن  معلومات 
خدمات  �لتجارية؛  �لأعمال  ��شت�شار�ت  خدمات  ؛  �حلا�شوب  بيانات  قو�عد  يف  �ملعلومات  جتميع  ؛  �لبيانات 
�لتدريب  ، وبر�مج  و�ملوؤمتر�ت   ، �لويب  �شبكة  �ملبنية على  �لأحد�ث  �لتجارية يف جمال  �لأعمال  ��شت�شار�ت 
، وبر�مج �لتعلم ، وحلقات �لبحث ؛ خدمات ��شت�شار�ت �لأعمال �لتجارية يف جمال تو�شيل �ملعرفة �ملبنية 
على �شبكة �لويب؛ خدمات ��شت�شار�ت �لأعمال �لتجارية يف جمال �لتعاون على �خلط �ملبا�شر وتكنولوجيا 
م�شروع  �إد�رة  خدمات  ؛  و�لت�شويق  �ملبيعات  جمالت  يف  �لتجارية  �لأعمال  ��شت�شار�ت  خدمات  ؛  �لتعاون 
 ، �نتاج  مرحلة،   ، �إعد�د   ، تطوير  حتديد�،   ، �لتجارية  �لأعمال  م�شروع  �إد�رة  خدمات  ؛  �لتجارية  �لأعمال 
وبر�مج   ، �لتدريب  وبر�مج   ، و�ملوؤمتر�ت   ، �لويب  �شبكة  على  �ملبنية  �لأحد�ث  ومتابعة   ، مر�جعة  ت�شجيل، 
طريق  عن  �لتجارية  �ملعامالت  بت�شهيل  �ملتعلقة  �لأعمال  ��شت�شار�ت  وخدمات  ؛  �لبحث  وحلقات   ، �لتعلم 
�شبكات �حلا�شوب �ملحلية و �لعاملية من خالل حتديد وتوفري �ملر�جع لتقدمي ت�شكيلة و��شعة من �لأعمال 
لالآخرين  و�خلدمات  �ل�شلع  عن  �لتجارية  �ملعلومات  ون�شر   ، و�خلدمات  �ل�شتهالكية  و�ملنتجات  �لتجارية 
ويب  موقع  بتوفري  �ملتعلقة  �لأعمال  ��شت�شار�ت  وخدمات   ، و�لعاملية  �ملحلية  �حلا�شوب  �شبكات  خالل  من 
على �شبكة �حلا�شوب �لعاملية و�لتي عن طريقها ميكن لالأطر�ف �لثالثة عر�س وحتديد م�شدر �خلدمات 
و�ل�شفقات  �لعقود  و�إبر�م   ، �لتجارية  و�لطلبات  �لدلئل  و��شتيفاء  ل�  و�لو�شع  �ملكان  حتديد   ، و�ملنتجات 
�لآخرين  وخدمات  �شلع  عن  �لإعالن  ؛  �ملبا�شر  �خلط  على  �ملحو�شبة  �لطلبات  خدمات  توفري   ، �لتجارية 
عرب �شبكات �حلا�شوب �ملحلية و�لعاملية ؛ خدمات وكالت �ل�شتري�د و�لت�شدير �لدولية؛ ��شتئجار م�شاحات 
�إعالنية يف و�شائل �لت�شال ؛ وخدمات �لتد�ول على �خلط �ملبا�شر �ملتعلقة باملز�د�ت �للكرتونية وتقدمي 
 ، �ملبا�شر  �خلط  على  �مل�شتهلك  ملنتجات  �لتجزئة  خدمات  �ملبا�شر؛  �خلط  على  بها  �ملت�شلة  �لأعمال  تقييم 
وتوفري دليل ملو�قع ويب �لطرف �لثالث لت�شهيل �ملعامالت �لتجارية ؛ خدمات ��شت�شار�ت �لأعمال �ملتعلقة 
�لعاملية،  �حلا�شوب  �شبكة  على  �خلدمات  �أو   / و  لل�شلع  و�لبائعني  للم�شرتين  �للكرتونية  �ل�شوق  بت�شغيل 
و�مل�شاعدة يف �لأعمال �لتجارية �ملتعلقة بت�شهيل �ل�شفقات �لتجارية عرب �شبكات �حلا�شوب �ملحلية و�لعاملية ؛ 
و�خلدمات �ل�شت�شارية لإد�رة �ل�شركات ؛ خدمات �لت�شويق و�لرتويج ، ون�شر مو�د �لدعاية ؛ ت�شويق �ملباين 
�لدعاية ، جتميع �لإعالنات ل�شتخد�مها ك�شفحات ويب  �لدعاية ، حتديث مو�د  ، وتوزيع مو�د  �ل�شاغرة 
على �شبكة �لإنرتنت ؛ ��شتئجار م�شاحات �إعالنية ، معاجلة بيانات �حلا�شوب ؛ خدمات معلومات �ملبيعات ، 
و�لأعمال �لتجارية ، و�لرتويجية ، و�لرد على �لهاتف ) للم�شرتكني غري �ملتوفرين( ، و�لرد على �لهاتف 
و�لأعمال   ، �ملبيعات  وتوفري   ، �ملوظفني  �شوؤون  �إد�رة  �لإنرتنت؛  �شبكة  على  �ملقدمة  �ملز�د�ت  ؛  )لالآخرين( 
�لإنرتنت  �شبكة  وعرب  �لعاملية  �حلا�ش�وب  �ش�����بكة  خالل  من  �لرتويجية  و�ملعلومات  و�لإعالنات  �لتجارية، 
؛ عر�س �لب�شائع على و�شائط �لت�شال لأغر��س �لبيع بالتجزئة ، خدمات جلب ب�شائع متنوعة مل�شلحة 
�لآخرين لتمكني �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها ب�شورة مالئمة من موقع ويب على �شبكة �لنرتنت لل�شلع 
�لزبائن  لتمكني  �لآخرين  مل�شلحة  متنوعة  ب�شائع  جلب  خدمات   ، باجلملة  �لبيع  منافذ  ومن  �لتجارية 
و�شائل  بو��شطة  �أو  بريدي  بو��شطة طلب  �شلع جتارة  كاتالوج  ب�شورة مالئمة من  و�شر�ئها  معاينتها  من 
من  �لزبائن  لتمكني  �لآخرين  مل�شلحة  متنوعة  ب�شائع  جلب  خدمات   ، و�لال�شلكية  �ل�شلكية  �لت�شالت 
معاينتها و�شر�ئها ب�شورة مالئمة من منافذ �لبيع بالتجزئة ، �لبيع باجلملة و�لتجزئة ، للهو�تف و�شماعات 
�لهاتف �ملحمول ، وملحقات �لهاتف �ملحمول ، و�شلع �لإلكرتونيات و�لت�شالت عن بعد، وبر�مج �حلا�شوب 
ومكونات �حلا�شوب ، �لبطاريات ، �شاحن �لبطاريات ، �أجهزة و�أدو�ت لت�شجيل و��شتالم ونقل و/�أو ��شتن�شاخ 
�لبيانات و�ملعلومات و�ل�شور و/�أو �ل�شوت ، و�ملعادن �لنفي�شة ، و�ملجوهر�ت ، و�لأحجار �لكرمية ، و�ملطبوعات 
و�لأدو�ت   ، �ل�شور  و�إطار�ت   ، و�لأثاث   ، �ملغنطي�شية  وغري  �ملغنطي�شية  �مل�شفرة  و�لبطاقات  و�لقرطا�شية   ،
�ملنزلية و�أدو�ت �ملطبخ ، و�لأو�ين �لزجاجية ، و�خلزفية ، و�لفخارية ، و�ملن�شوجات ، و�ملالب�س ، و�لأحذية ، 
وغطاء �لر�أ�س ، و�لأربطة و�ملطرز�ت ، و�لأزر�ر ، و�لأ�شرطة ، و�لدبابي�س و�لإبر و�لزهور �ل�شناعية ، و�ل�شجاد 
، و�لب�شط ، و�لألعاب و�لألعاب �للكرتونية ، و�ملو�د �لكيميائية �مل�شتخدمة يف �ل�شناعة ، و�لعلوم ، و�لت�شوير 
�لفوتوغر�يف و�لزر�عة ، �لدهانات ، و�لورني�س و�لالكيه ، ومنتجات �لنظافة �ل�شخ�شية ، و�ل�شابون ، و�لعطور 
، وم�شتح�شر�ت �لتجميل ، وغ�شول �ل�شعر و�جل�شم ، و�لزيوت �لعطرية ، م�شتح�شر�ت تنظيف وتبيي�س ، 
، خردو�ت  ، م�شنوعات حد�دة  وبيطرية و�شحية  ، م�شتح�شر�ت �شيدلنية  و�ل�شموع   ، و�لوقود   ، مزلقات 
معدنية �شغرية ، �ملكائن وعدد �ملكائن ، و�أدو�ت �لقطع و�شفر�ت �حلالقة و�لعدد �ليدوية و�أجهزة �حلا�شوب 
و�لنظار�ت   ، و�لب�شرية  و�ل�شينمائية  و�لفوتوغر�فية  �لكهربائية  و�لأدو�ت  �لأجهزة   ، �حلا�شبة  و�لآلت   ،
و�لنظار�ت �ل�شم�شية ، و�لأجهزة و�لأدو�ت �لطبية و�جلر�حية ، و�لأجهزة لأغر��س �لإنارة و�لتدفئة وتوليد 
و�لأ�شلحة   ، و�ملركبات   ، �ل�شحي  و�ل�شرف  �ملياه  و�إمد�د�ت  و�لتهوية  و�لتجفيف  �لتربيد   ، �لبخار و�لطهي 
�لنارية ، و�للعاب �لنارية ، �لأو�ين �لف�شية ، و�لأدو�ت �خلا�شة بقيا�س �لوقت ، و�لأدو�ت �ملو�شيقية ، جمالت 
، بطاقات ، منتجات �لورق و�لورق �ملقوى ، �شور ، و�لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية ، ومو�د �لتعبئة و�لتغليف 
، و�ملطاط و�لبال�شتيك ل�شتخد�مها يف �لت�شنيع ، مو�د �لتغليف و�لعزل ، �جللود �ملدبوغة وتقليد �جللود 
�ملدبوغة و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د، وحقائب �ليد، �ملحافظ، حمافظ �جليب، وحامالت جلدية ، 
و�حلقائب ، و�لأمتعة، و�ملظالت ، و�ملر�يا، و�حلبال، خيوط، و�شبكات و�خليام و�لغزول و�خليوط ل�شتخد�مها 
يف �لن�شيج، �شماعة معاطف، ح�شرية، �أدو�ت م�شممي �لأزياء، �غطية �ل�شرير و�ملن�شدة، ُلعب و�أدو�ت ريا�شية 
و�ملجففة  �ملحفوظة  و�لفو�كه  �خل�شرو�ت  و�لدو�جن،  و�لأ�شماك  و�للحوم  و�مل�شروبات  �لغذ�ئية  و�ملو�د   ،
�ملعدة  و�لدهون  �لزيوت   ، �لألبان  ومنتجات  و�حلليب   ، و�لبي�س  �لفو�كه،  و�شل�شة  و�ملربى   ، و�ملطبوخة 
لالأكل، و�لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�ل�شكر و�لأرز و�لدقيق و�خلبز و�لكعك، و�لتو�بل و�لفو�كه و�خل�شرو�ت 
�لطازجة و�لبرية و�ملياه �ملعدنية وع�شري �لفو�كه وغريها من �مل�شروبات غري �لكحولية، �ملنتجات �لزهرية، 
و�لتبغ ، و�أدو�ت �ملدخنني و�لكربيت)�لثقاب(، �إعالن �لربيد �ملبا�شر؛ خدمات وكالت �لبيع و�ل�شر�ء ؛ �ختيار 
�لكربي  �ملتاجر  )لالآخرين(، خدمات  �لطلب  ، خدمات  �لتجارية  و�لأعمال  لالأفر�د  �ل�شلع  وتدبري  �ل�شلع 
للبيع بالتجزئة، خدمات �ل�شوبرماركت للبيع بالتجزئة، وخدمات �ل�شكرتارية، وتوفري �ملعلومات �لتجارية 
�لإح�شائية، وتنظيم معار�س لأغر��س جتارية �أو �إعالنية، وخدمات �مل�شاعدة يف �لأعمال �ملتعلقة بتجميع 
ملعاجلة  لالأعمال  �لتوجيهية  �لإد�رة  وخدمات  �لتجارية،  لالأعمال  �لتفتي�س  �لربيدية،  �لقو�ئم  و��شتئجار 
تخلي�س  وكالت  ؛  �ملوظفني  وتعيني  �لأعمال  �إحالة  وخدمات   ، �لإنرتنت  �شبكة  على  تتم  �لتي  �ملبيعات 
��شتن�شاخ  ؛  �ل�شحف  يف  لال�شرت�كات  وكالة  وت�شدير(؛  ��شتري�د  وكالت  )خدمات  و�لت�شدير  �ل�شتري�د 
�لوثائق ؛ �لن�شخ )مبا يف ذلك كتابة �ل�شتن�شل �لورقية(، و��شتئجار �ملعد�ت �ملكتبية ، �إد�رة عالقة �لعمالء، 
وخدمات �إد�رة �لأعمال �ملتعلقة بالتجارة �لإلكرتونية، و�إد�رة �لأعمال وخدمات �لد�رة �لتوجيهية �ملتعلقة 
برب�مج �لكفالة ، وخدمات �ملحا�شبة ؛ �خلدمات �خلريية ، حتديد� تنظيم و�إد�رة بر�مج �ملتطوعني وم�شاريع 
�أعاله ؛  �إليها  �مل�شار  �ملتعلقة باخلدمات  ، و�ملعلومات و�لن�شح  خدمة �ملجتمع؛ خدمات تقدمي �ل�شت�شار�ت 

جميعها و�ردة يف �لفئة 35. 
وبجانبها  �لربتقايل  وباللون  �لالتينية  باحلروف  كتبت   onsite check �لعبارة  و�شف �لعالمة 
ل�شكال  ر�شوم  على  و�شعت  نهايتها  يف  بي�شاء  ظالل  مع  �لربتقايل  باللون  )�شح(  �إ�شارة  �لي�شار  على 
وباللون  �لالتينية  باحلروف   onsite check �لعبارة  تكر�ر  مت  �ل�شفل  ويف  �ل�شود  باللون  هند�شية 
يف  بي�شاء  ظالل  مع  �لغامق  �لر�شا�شي  باللون   ) �شح   ( ��شارة  ي�شارها  وعلى  �لغامق  �لر�شا�شي 

 نهايتها و�شعت على ر�شوم ل�شكال هند�شية باللون �ل�شود بطريقة مميزة . 
 *  �ل�شرت�طات 

 2011/10/25  تاريخ �لأولوية 
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

�لقت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لق�شم  مكتوبا  به  �لتقدم  ذلك  على  �عرت��س  لديه  من  فعلى 
هذ�  تاريخ  من  يوما  ثالثني  خالل  وذلك  �إليه  �مل�شار  للق�شم  �مل�شّجل  بالربيد  �إر�شاله  �أو  و�لتجارة 

�لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب 167253  تاريخ �لإيد�ع 2011/12/28 
 �لفئة 9  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة نينتندو كو.، ليميتد 
�ليابان   جن�شية �ل�شركة 

 SWAPNOTE شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، �ليابان 
�ملنتجات 1.   �أجهزة �ألعاب �لفيديو للم�شتهلك. 2. �لرب�مج لأجهزة �ألعاب �لفيديو للم�شتهلك. 3. �لدو�ئر 
�لأ�شرطة   ، �لب�شرية  �ملغنطي�شية  �لأقر��س   ، �لب�شرية  �لأقر��س   ، �ملغنطي�شية  �لأقر��س   ، �للكرتونية 
�ملغنطي�شية ، بطاقات لذ�كرة �لقر�ءة فقط ، خرطو�شات لذ�كرة �لقر�ءة فقط بر�مج �لتخزين لالأقر��س 
م�شغوطة لذ�كرة �لقر�ءة فقط )�شي دي � روم( ولأقر��س �لفيديو �لرقمية � لذ�كرة �لقر�ءة فقط )دي يف 
�لفيديو  �لعاب  لأجهزة  تخزين  لو�شائط  تخزين  بر�مج   .4 للم�شتهلك   �لفيديو  �ألعاب  لأجهزة  روم(   � دي 
 .6 للم�شتهلك.  �لفيديو  �ألعاب  لأجهزة  �لذ�كرة  وبطاقات  �لتحكم  وع�شي  �لتحكم،  �أدو�ت  للم�شتهلك . 5. 
�لجز�ء و�للو�زم لأجهزة �ألعاب �لفيديو للم�شتهلك . 7. �لرب�مج لأجهزة �ألعاب �ملحمولة باليد مع �شا�شات 
عر�س ذ�ت بلور�ت �شائلة. 8. �لدو�ئر �لإلكرتونية ، �لأقر��س �ملغنطي�شية ، �لأقر��س �لب�شرية ، �لأقر��س 
�ملغنطي�شية-�لب�شرية ، �لأ�شرطة �ملغنطي�شية ، بطاقات لذ�كرة �لقر�ءة فقط ، خرطو�شات لذ�كرة �لقر�ءة 
�لفيديو  ولأقر��س  روم(   � دي  )�شي  فقط  �لقر�ءة  لذ�كرة  �مل�شغوطة  لالأقر��س  �لتخزين  بر�مج   ، فقط 

�لرقمية � لذ�كرة �لقر�ءة فقط )دي يف دي � روم( لأجهزة �أللعاب �ملحمولة باليد مع �شا�شات بلور�ت �شائلة
9. بر�مج تخزين لو�شائط �لتخزين لأجهزة �أللعاب �ملحمولة باليد مع �شا�شة بلور�ت �شائلة . 10. ماكينات 
�ألعاب �لفيديو �لتي تو�شع يف ردهات �ملحالت �لتجارية. 11. �لرب�مج ملاكينات �ألعاب �لفيديو �لتي تو�شع يف 
ردهات �ملحالت �لتجارية . 12. �لدو�ئر �لإلكرتونية ، �لأقر��س �ملغنطي�شية ، �لأقر��س �لب�شرية ، �لأقر��س 
�ملغنطي�شية �لب�شرية ، �لأ�شرطة �ملغنطي�شية ، بطاقات لذ�كرة �لقر�ءة فقط ، خرطو�شات لذ�كرة �لقر�ءة 
�لفيديو  و�أقر��س    ) روم   � دي  �شي   ( فقط  �لقر�ءة  لذ�كرة  �مل�شغوطة  لالأقر��س  �لتخزين  بر�مج   ، فقط 
� روم ( ملاكينات �ألعاب �لفيديو �لتي تو�شع يف ردهات �ملحالت  �لرقمية � لذ�كرة �لق�ر�ءة فق�ط ) دي يف دي 
�ملحالت  ردهات  يف  تو�شع  �لتي  �لفيديو  �ألعاب  ملاكينات  �لتخزين  لو�شائط  تخزين  بر�مج   .13 �لتجارية 
�ألعاب �لفيديو �لتي تو�شع يف ردهات �ملحالت �لتجارية.  15. �أجهزة  �لتجارية. 14. �جز�ء ولو�زم ملاكينات 
، �لأقر��س  �لدو�ئر �لإلكرتونية  �حلا�شوب. 16. بر�مج �حلا�شوب. 17. بر�مج حا�شوب قابلة للتنزيل. 18. 
�ملغنطي�شية و�لأقر��س �لب�شرية و�لأقر��س �ملغنطي�شة �لب�شرية و�لأ�شرطة �ملغنطي�شية وبطاقات لذ�كرة 
�لقر�ءة فقط وخرطو�شات لذ�كرة  �لقر�ءة فقط ،  بر�مج �لتخزين لو�شائط �لتخزين لالأقر��س �مل�شغوطة 
لذ�كرة �لقر�ءة فقط )�شي دي – روم( ولأقر��س �لفيديو �لرقمية لذ�كرة �لقر�ءة فقط )دي يف دي – روم 
( لأجهزة �حلا�شوب . 19. بر�مج �لتخزين لو�شائط �لتخزين لأجهزة �حلا�شوب . 20. بر�مج �ألعاب للهو�تف 
�خللوية . 21. �لآت �لكرتونية و �لجهزة و�أجز�ئها. 22. هو�تف خلوية. 23 . �جز�ء ولو�زم �لهو�تف �خللوية. 
24. �ربطة للهو�تف �خللوية. 25. ماكينات و�جهزة �لت�شال عن بعد. 26. �قر��س م�شغوطة م�شجلة. 27. 
��شطو�نات �لفونوغر�ف. 28. بندولت �ليقاع. 29. دو�ئر �لكرتونية و�قر��س م�شغوطة لذ�كرة �لقر�ء فقط 
) �شي – دي- روم( تخزن بر�مج �د�ء �لية لأدو�ت �ملو�شيقى �لألكرتونية . 30. ملفات مو�شيقية قابلة للتنزيل 
31. �فالم ت�شوير �شينمائي معر�شة لل�شوء. 32. �شر�ئح �فالم معر�شة لل�شوء. 33. م�شاند ل�شر�ئح �لفالم. 

34. ملفات �شورة قابلة للتنزيل. 35. �قر��س فيديو و�شر�ئط فيديو م�شجلة. 36. من�شور�ت �لكرتونية.
�لكلمة SWAPNOTE  كتبت باحلروف �لالآتينية .   و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2011/10/20  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  164193  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/20 
 �لفئة 36  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �يه دي ��س هولدينج �ل �ل �شي 
دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   جن�شية �ل�شركة 

  ADS شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن برج �يرينا ،  �شارع �لكورني�س ،  �بو ظبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملنتجات �خلدمات �لتمويلية ؛ خدمات �لإ�شتثمار �لتمويلية ؛ خدمات �عمال �ل�شتثمار ؛ حمللو� و�شما�شرة 
بالفر�س  �ملتعلق  �ل�شرت�تيجي  و�لن�شح  �ملخاطر  حتليالت   ، ��شتثمارية  �نظمة  توفري  ؛  �ل�شتثمار�ت 
�لإ�شتثمارية و�لتطوير �لإ�شتثماري ؛ خدمات �لإ�شت�شارة يف جمال �لفر�س و �لتطوير و�لد�رة �ل�شتثمارية 
؛ خدمات �ل�شت�شارة �ملتعلقة بتحديد �خلطورة �ملالية ؛ ت�شعري �ل�شهم ؛ ت�شغيل وتوفري وتنظيم و �لد�رة 
�ل�شر�فة  ��شو�ق  على  و�ل�شر�ف  و�لد�رة  وتنظيم  وتوفري  وت�شغيل  و�ل�شر�فة  �ل�شو�ق  على  و�ل�شر�ف 
و�ل�شو�ق �ملالية يف جمال �لب�شائع و�لدو�ت �ملالية ؛ ت�شغيل وتوفري وتنظيم و �لد�رة و�ل�شر�ف على ��شو�ق 
�ل�شر�فة و�ل�شو�ق �ملالية لتجارة �لعقود �لآجلة للطاقة و�لور�ق �ملالية و�ل�شهم و�لعقود �لجلة و�لب�شائع 
�لت�شويات  وخدمات  و�ملقا�شة  �ملالية  �لتجارة   ، و�لإ�شتقاقات  و�لب�شائع  و�خليار�ت  و�ل�شند�ت  �ملخزنة 
؛ حت�شري  �ملالية  و�لبحاث  �ملايل  �لتحليل  ؛ خدمات  �ملالية  �ملعلومات  �د�رة وحتليل  ؛ خدمات  و�ل�شفقات 
؛  �ل�شهم  ��شعار  معلومات  خدمات  ؛  �ملالية  �ل�شر�فة  وت�شعري  جدولة  خدمات  ؛  �ملالية  �لتقارير  وجتميع 

خدمات �لت�شجيل و�ملناظرة �لتجارية ؛ �ملعلومات و�ل�شت�شارة و�لن�شح �ملتعلق مبا ذكر �شابقاً .
ر�شم  ي�شاره  وعلى  متد�خل  ب�شكل  كتب  �لالتينية  باحلروف   ADS �حلريف  �لرتكيب  و�شف �لعالمة 

خلطوط مت�شابكة بالألو�ن �لخ�شر و�لأ�شود و�لحمر بطريقة مميزة .
 *  �ل�شرت�طات 

 تاريخ �لأولوية 2011/4/21 
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  173989  تاريخ �لإيد�ع 2012/5/22 
 �لفئة 9  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �شام�شوجن �لكرتونيك�س كو. ، ليميتد 
جمهورية كوريا   جن�شية �ل�شركة 

 SAMSUNG LYNK شم �لعالمة�� 

�لعنو�ن 416  ، مايتان � دونغ ، يونغتونغ � جيو ،  �شيوون � �شي ،  جييونغي � دو ، جمهورية كوريا .
�ملنتجات معد�ت �شمعية تتاألف من مكرب�ت �شوت �شمعية ، م�شتقبالت �إت�شالت ل�شلكية وم�شاند مدجمة 
حا�شوب  �أجهزة   ، �إلكرتونية  كتب  قارئات   ، حتديد�   ، �ملحمولة  �لإلكرتونية  �لأجهزة  مع  لإ�شتخد�مها 
�إم بي 4 ( ، هو�تف  �إم بي  3 ( ، م�شغالت �لطبقات �ل�شمعية 4 )  لوحية ، م�شغالت �لطبقات �ل�شمعية 3 ) 
و�لتحكم  لتثبيت  �ملحمولة  �لإلكرتونية  لالأجهزة  �حلا�شوب  تطبيقات  برجميات  ؛  ذكية  وهو�تف   ، نقالة 
�آنفاَ  م�شغالت ذ�كرة �لتخزين ذ�ت ناقالت مت�شل�شلة عامة فارغة ) يو ��س بي  باملعد�ت �ل�شمعية �ملذكورة 
. برجميات  �ألعاب �حلا�شوب . حماور ومفاتيح وموجهات �شبكة �حلا�شوب  . كامري�ت فيديو  برجميات   )
 ، �لإت�شال  عناوين  حول  و�ملعلومات  �لإلكرتوين  للربيد  �لفوري  �لإ�شتالم  و  �لإر�شال  و  للر�شائل  حا�شوب 
�لقر�ءة  وتنظيم حمتويات  لإد�رة  .  برجميات حا�شوب  باملحتويات  و�مل�شاركة  باجلد�ول   �مل�شاركة  خدمات 
�لرقمية �ملتنوعة حتديد� ً �لكتب �لإلكرتونية و�جلر�ئد �لإلكرتونية و�لأطروحات و�ملجالت �لإلكرتونية . 
برجميات حا�شوب لإد�رة �ملعلومات �ل�شخ�شية .  برجميات حا�شوب ل�شر�ء �أو حتميل �أو ت�شغيل �أو �لإ�شتماع 
للمو�شيقى . برجميات حا�شوب ل�شر�ء �أو �لإ�شرت�ك يف �أو حتميل �أو ت�شغيل �أو �لإ�شتماع �إىل حمتويات �لقر�ءة 
�لرقمية حتديد� �لكتب �لإلكرتونية و�جلر�ئد �لإلكرتونية و�لأطروحات و�ملجالت �لإلكرتونية و �لألعاب 
�لإلكرتونية .  برجميات حا�شوب لإ�شتخد�مها يف ت�شجيل وتنظيم ونقل ومعاجلة ومر�جعة ملفات �لن�شو�س 
و�لبيانات و�مللفات �ل�شمعية وملفات �لفيديو و�لألعاب �لإلكرتونية �لتي تتعلق بالتلفاز و�أجهزة �حلا�شوب 
�لإلكرتونية  و�لأجهزة  �لنقالة  و�لهو�تف  �لو�شائط  وم�شغالت  �لفيديو  وم�شغالت  �ملو�شيقى  وم�شغالت 
 . �ل�شو�ت  لتمييز  لإ�شتخد�مها  �حلا�شوب  تطبيقات  برجميات   . باليد  و�ملحمولة  للنقل  �لقابلة  �لرقمية 
برجميات حا�شوب لإ�شتخد�مها مع �أنظمة �ملالحة �ملتعلقة بالأقمار �ل�شناعية ونظام حتديد �ملو�قع �لعاملي 
) جي بي �إ�س ( لأغر��س �ملالحة و�لتوجيه و�لتخطيط للرحالت ور�شم �خلر�ئط �لإلكرتونية ؛ برجميات 
حا�شوب لأنظمة معلومات �ل�شفر لتوفري �أو تقدمي �لن�شائح حول �ل�شفر وحول �ملعلومات  �ملتعلقة بالفنادق 
و�ملعامل و�ملتاحف وو�شائل �لنقل �لعامة و�ملطاعم ومعلومات �أخرى فيما يخ�س �ل�شفر و�لنقل . برجميات 
حا�شوب تقرتح تطبيقات قلم �لإدخال �لأن�شب �خلا�س لالأجهزة �لنقالة . برجميات حا�شوب لإ�شتخد�مها 
يف �إ�شتعر��س وحتميل �خلر�ئط �لإلكرتونية ؛ برجميات حا�شوب تت�شمنها �لهو�تف �ملحمولة و/�أو �أجهزة 
�إىل وحتميل  �لتي ت�شمح للم�شتخدم بت�شغيل وحتميل �للعاب �لإلكرتونية و�لإ�شتماع  �حلا�شوب �ملحمولة 
حا�شوب  برجميات   . لل�شا�شة  و�خللفيات  �ل�شا�شة  حافظات  وحتميل  و�إ�شتعر��س  و�ملو�شيقى  �لرنني  نغمات 
يف  �ملخزنة  �ملتعددة  �لو�شائط  ومكونات  و�ملذكر�ت  و�لتقاومي  �لعناوين  ومفكرة  �ليومية  �لفعاليات  لإعد�د 
 ، �لإر�شال   ، �لتنزيل   ، �لتحميل   ، �لإعالن   ، �لتاأليف  من  للتمكني  �حلا�شوب  برجميات   . �لنقالة  �لأجهزة 
 ، �لإظهار   ، �لتنظيم   ، �لتخزين   ، �لت�شغيل   ، �لت�شفري  ، فك  �لت�شفري   ، �لتلخي�س   ، �لتحرير    ، �لإ�شتقبال 
�لعر�س ، و�شع �لرقع ، �إ�شافة حمتويات يف �لويبلوج ، �مل�شاركة �أو بطريقة �أخرى توفري و�شيط �لكرتوين 
�أو معلومات على �لإنرتنت �أو �شبكة �إت�شالت �أخرى . بر�جميات �حلا�شوب لتمكني �مل�شتخدمني من برجمة 
وتوزيع حمتوى �شمعي ، ومرئي ، ون�شي وحمتوى و�شائط �آخر ، وي�شمل �ملو�شيقى ، �حلفالت �ملو�شيقية ، 
�لفيديو ، �لر�ديو ، �لتلفاز ، �لأخبار ، �لريا�شة ، �للعاب ، �لأحد�ث �لثقافية ، و�ملتعلقة بالرتفيه و�لرب�مج 
�لت�شفري ترميز وفك  وت�شفري وفك  لإ�شتقبال ونقل  . برجميات حا�شوب  �شبكات �لت�شال  �لتعليمية عرب 
�لرقمي لتو�شيل  بال�شكل  �لفيديو و�لبيانات �لأخرى  و�إر�شال وم�شاعفة وعدم م�شاعفة ومعاجلة  ترميز 
�لتلفاز لعر�شها على  �ملنا�شبة لتوزيع برجمة  �أجهزة �لفيديو  �إىل  �لتلفاز وبر�مج �لفيديو �لأخرى  بر�مج 
�أجهزة �لتلفاز . �أجهزة حا�شوب  �ألبومات رقمية على �شكل م�شاهد �شور رقمية . كامري�ت رقمية . �إطار�ت 
�شور رقمية . �أجهزة �إ�شتقبال رقمية . �شور رقمية قابلة للتحميل ، حتديد� �شور فوتوغر�فية �أو فيديوية  
يف جمال �لتعليم و�لرتفيه  نغمات رنني قابلة للتحميل . م�شغالت �أقر��س �لفيديو �لرقمية ) دي يف دي ( 

�لإت�شال  �أجهزة  مفاتيح  طرفيات   . �ل�شلب  �لقر�س  م�شغالت   . فاك�س  �أجهزة    . �إلكرتونية  بي�شاء  �ألو�ح 
�آي بي (. لوحات مفاتيح تعمل  �لد�خلي لتو�شيلها ب�شبكة �لهاتف . هو�تف تعمل بربوتوكول �لإنرتنت ) 
 . �لأزر�ر  ذ�ت  �لهو�تف  ت�شغيل  �أنظمة  برجميات   . �خلا�س  �لفرع  تبادل  بي(  )�آي  �لإنرتنت  بربوتوكول 
�لنقالة  �لهو�تف  لو�زم   .  ) �إن  �يه  �إل   ( �ملحلية  �لنت  �شبكة  . مفاتيح  �لأزر�ر  ذ�ت  �لهو�تف  لوحات مفاتيح 
�لبطاريات ، �شو�حن �لبطاريات �لكهربائية ، كابالت تو�شيل �لبيانات  و�أجهزة �حلا�شوب �للوحية حتديد�ً 
، حمافظ جلدية  �ل�شيار�ت   �شو�حن   ، �لأذن  �شماعات   ، �لال�شلكية  �لر�أ�س  ، �طقم  �ل�شلكية  �لر�أ�س  �أطقم   ،
للهو�تف �لنقالة و�لأجهزة �لإلكرتونية ، �أطقم غري يدوية معدة لإ�شتخد�مها مع �لهو�تف �لنقالة و�أجهزة 
�أجهزة �حلا�شوب  �أغطية على �شكل حمافظ ميكن حتريكها معدة للهو�تف �لنقالة و   ، �حلا�شوب �للوحية 
�للوحية ، قلم �إبري ، حامالت هو�تف ، �أغطية رقيقة حافظة لل�شا�شة ، �أربطة للهو�تف �ألو�ح �أمامية من 
�لنقالة  للهو�تف  للتبديل  قابلة  �مامية  �جز�ء  ؛  �لتغليف  يف  لإ�شتخد�مها  معدة  �ل�شليكون  �أو  �لبال�شتيك 
�لنقالة  �لهو�تف  لإ�شتخد�مها مع  �ل�شطح معدة  على  تو�شع  �شمعية  �أجهزة  ؛  �ملحمولة  �حلا�شوب  و�أجهزة 
�لنقالة   �لهو�تف  �أنظمة ت�شغيل  . برجميات  �لنقالة  �للوحية ؛ حامالت معدة للهو�تف  و�أجهزة �حلا�شوب 
. مكونات   )  3 بي  �إم   (  3 �ل�شمعية  �لطبقات  . م�شغالت  �شا�شات عر�س )مكونات حا�شوب(   . نقالة  هو�تف 
خادم �لو�شول لل�شبكة . برجميات ت�شغيل خادم �لو�شول لل�شبكة . بي دي �يه ) �مل�شاعد �لرقمي �ل�شخ�شي 
�أ�شباه   . �حلا�شوب  لأجهزة  طابعات   . �ملحمولة  �ملتعددة  �لو�شائط  م�شغالت   . حممولة  حا�شوب  �أجهزة   .  )
مو�شالت )رقائق( . هو�تف ذكية . برجميات لنظام �إد�رة �ل�شبكة . قلم �إبري لالأجهزة �لإلكرتونية �ملحمولة 
�أجهزة حا�شوب لوحية . هو�تف . هو�تف ت�شتخدم   . �للوحية  �أنظمة ت�شغيل �جهزة �حلا�شوب  . برجميات 
 . �أك�س( . م�شتقبالت تلفاز  �لفرع �خلا�س )بي بي  ( تبادل  كاأجهزة طرفية لربوتوكول �لإنرتنت )�آي بي 

 نظار�ت ثالثية �لأبعاد )3دي(  موجهات �شبكة �ملنطقة �لو��شعة ) دبليو �يه �إن( .  
�لعبارة  SAMSUNG LYNK  كتبت باحلروف �لالتينية  .   و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 تاريخ �لأولوية  
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  166931  تاريخ �لإيد�ع 2011/12/21 
 �لفئة 41  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �إي �م �شي كوربوري�شن. 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية   جن�شية �ل�شركة 

 CIO CONNECT شم �لعالمة�� 

CIO CONNECT
�لعنو�ن 176 �شاوث �شرتيت، هوبكينتون ،  ما�شا�شو�شيت�س  01748 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�لعمل  وحلقات  �لدر��شية  �حللقات   ، حتديد�ً   ، و�لتعليمية  �ملعلوماتية  �لأحد�ث  وتوفري  تنظيم  �ملنتجات 
�جلماعي و�ملنتديات �لعامة و�لندو�ت وجمموعات �لبحث و�ملناق�شات و�إتفاقيات �ملائدة �مل�شتديرة يف جمال 

تكنولوجيا �ملعلومات .
�لعبارة  CIO CONNECT  باحلروف �لالتينية.   و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2011/11/7  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  170414  تاريخ �لإيد�ع 2012/3/11 
 �لفئة 3  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �شهاد �لعاملية للعطور ومو�د �لتجميل �س.ذ.م.م 
�لكويت   جن�شية �ل�شركة 

 Suhad  S Perfumes شم �لعالمة��

�لعنو�ن حمل رقم 1 ، �لطابق 1 �إ�س ، بيت �لتمويل �لكويتي ، �شارع مبارك �لكبري ، �لبناية رقم 30 ، �لكويت 
�ملنتجات �شابون ؛ عطور ، زيوت عطرية ، م�شتح�شر�ت جتميل ، غ�شول ) لو�شٍن ( لل�شعر؛ منظفات �أ�شنان ، 
غ�شول ) لو�شن (  ملا بعد �حلالقة ، م�شتح�شر�ت تعطري �جلو ، م�شتح�شر�ت �ل�شبار ) �لو فري� ( لالأغر��س 
�لتجميلية ، كهرمان ، م�شاد�ت للعرق ، مر�هم عطرية بخالف �مل�شتخدمة لالأغر��س �لطبية ، �أمالح �إ�شتحمام 
لي�شت لالأغر��س �لطبية ، �أقنعة جتميلية ، �أ�شباغ �للحى ، زيت �لربغموت ، م�شتح�شر�ت ق�شر ) مزيالت 
�ألو�ن ( لغايات �لتجميل ، زيوت عطرية من خ�شب �لأرز،  ملونات لغايات �لزينة ، م�شتح�شر�ت �إز�لة �لألو�ن 
، �أطقم جتميل ، كرميات للتجميل ، كرميات تبيي�س �لب�شرة ، جل لتبيي�س �لأ�شنان ، �شابون لإز�لة �لرو�ئح 
�لكريهة ، مزيالت رو�ئح كريهة لالإ�شتخد�م �لب�شري ، �شابون مطهر ، ماء �لكولونيا ، خال�شات �أثريية ، زيوت 
�أثريية ، خال�شات زهور ، م�شتح�شر�ت جتميل �حلو�جب ، رمو�س م�شتعارة ، �شعر م�شتعار ، �أظافر م�شتعارة ، 
رذ�ذ ) �شربي ( لل�شعر ، �أ�شباغ لل�شعر ، م�شتح�شر�ت جتعيد �ل�شعر، بخور ، زيت �ليا�شمني ، زيت �خلز�مى ، 
ملمع �شفاه ، طالء �ل�شفاه ، م�شتح�شر�ت مكياج ، جل تدليك بخالف �مل�شتخدم لالأغر��س �لطبية ، خال�شة 
�لنعناع ، م�شك ، م�شتح�شر�ت �لعناية بالأظافر ، زيوت للعطور و�لرو�ئح ، زيت �لورد ، ماء معطر ، خ�شب 

 معطر ، �شفرول ، �شامبو ، م�شتح�شر�ت �لوقاية من �ل�شم�س ، م�شحوق �لتالك للزينة . 
�لعبارة Suhad  S Perfumes كتبت باحلروف �لالتينية  و�حلرف  S  د�خل  مربع  يتو�شط  و�شف �لعالمة 
كلمة Suhad من �لي�شار  وكلمة " �شهاد"  باللغة �لعربية  من �ليمني و�لكلمتني  يحدهما  خط م�شتقيم من 

 �لأعلى  ومن �لأ�شفل ، وقد كتبت كلمة Perfumes  حتت �حلرف S بطريقة مميزة . 
 *  �ل�شرت�طات 
 تاريخ �لأولوية   
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب 181713  تاريخ �لإيد�ع 2012/11/8 
 �لفئة 16  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �دفان�س ماقازين ببلي�شرز ، �نك. 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية   جن�شية �ل�شركة 

�نترييرز  �وف  وورلد    World of Interiors شم �لعالمة��

 �لعنو�ن فور تاميز �شكوير ، نيويورك   نيويورك 10036، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية . 
كتب  ؛  �ملقوى  و�لورق  �لورق  مو�د   ، �ملقوى  و�لورق  �لورق  ؛  مطبوعة  ومن�شور�ت  مطبوعات  �ملنتجات 
وكر��شات و�أدلة �مل�شتخدم ون�شر�ت �إخبارية دورية وجمالت ودروريات ؛ �إعالنات كبرية ؛ �شور فوتوغر�فية 
؛  �لفنانني  مو�د  ؛  و�لتاأ�شري  و�لر�شم  �لكتابة  �أدو�ت  ؛  مكتبية  لو�زم  ؛  قرطا�شية  ؛  تقاومي   ، مطبوعات  ؛ 
علب �أقالم �لر�شا�س ؛ مو�د لف وتغليف ؛ بطاقات وبطاقات ترحيب وبطاقات �شغرية للهد�يا ؛ تقاومي 
ومفكر�ت ؛ �أغلفة للكتب ؛ �أكيا�س ورقية و�أكيا�س بال�شتيكية ؛ مناديل ؛ مناديل ورقية ؛ �شور معدة للنقل 
ول�شقات ح�شا�شة تعمل بال�شغط ؛ مو�د �لتوجيه و�لتدري�س ؛ �أجز�ء ولو�زم جلميع �ل�شلع �ملذكورة �شابقا ؛ 
تت�شمن على �شبيل �ملثال ل  �حل�شر جميع �ل�شلع �ملذكورة �آنفا �لتي تتوفر عرب �شبكات �لنرتنت و/�أو �شبكة 

�لعامل �لدولية و/�أو �شبكات �لت�شالت .
�لعبارة World of Interiors كتبت باحلروف �لالتينية وحتتها �لعبارة وورلد �وف  و�شف �لعالمة 

�نترييرز كتبت باحلروف �لعربية .
 *  �ل�شرت�طات 
 تاريخ �لأولوية   
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  166277  تاريخ �لإيد�ع 2011/12/8  
 �لفئة 17  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �ر�شيلورميتال  كومري�شيال  �آر بي ��س  ��س. �يه. �آر. �ل. 
لوك�شمبورج   جن�شية �ل�شركة 

AKILA شم �لعالمة��

 �لعنو�ن 66، رو دي  لوك�شمبورج ، �إل – 4221 �إي�س – �شور – �لزيتي ، لوك�شمبورج . 
للركائز  �ل�شد  �إحكام  و�شالت  ؛  �ل�شد  �إحكام  و�شالت  ؛  و�شالت  ؛  و�لعزل  �ل�شد  لإحكام  مو�د  �ملنتجات 

�مل�شتعر�شة .
�لكلمة AKILA كتبت باحلروف �لالتينية.   و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2011/7/18  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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نائب حاكم ال�سارقة ي�سدر عدة قرارات باإعادة ت�سكيل جمال�ص اإدارة اأندية دبا احل�سن والذيد ومليحة

الزعيم يقدم ر�صميًا لعبه الربازيلي اجلديد يف موؤمتر �صحايف 

را�س���د الهاج����������ري: العي��������ن جاه�������ز للمناف�س������ة عل������ى جمي��������ع البط������������لت
•• العني – الفجر :

�أع����ل����ن ن������ادي �ل���ع���ني ر����ش���م���ي���اً عن 
مي�شيل  �ل���رب�زي���ل���ي  م���ع  ت���ع���اق���ده 
�ملوؤمتر  ، خالل  30عاماً  با�شتو�س 
�أم�س  م�شاء  �نعقد  �لذي  �ل�شحفي 
�مل���وؤمت���ر�ت  ب��ق��اع��ة  �ل�����ش��ب��ت  �لأول 
�مل��ح��ل��ق��ة مب��ل��ع��ب خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
ب��ح�����ش��ور معايل  �ل����ع����ني،  ب����ن����ادي 
�ل���ه���اج���ري، نائب  م���ب���ارك  ر�����ش���د 
�لعني  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
لكرة �لقدم، ومدرب �لفريق جورج 
عبد�هلل  حممد  و���ش��ع��ادة  فو�شاتي، 
�لإد�رة،  جمل�س  ع�شو  ب����دوه،  ب��ن 
و�شعادة حممد عبيد حماد، م�شرف 
�لفريق �لأول لكرة �لقدم بالنادي.

معايل  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  و��شتهل 
ر����ش��د �ل��ه��اج��ري، م��ع��رب��اً ع��ن بالغ 
�لعني  ن�������ادي  ل���رئ���ا����ش���ة  ت���ق���دي���ره 
و�لدعم  �ل�����ش��ام��ي��ة  �ل��رع��اي��ة  ع��ل��ى 
�ل��الحم��دود �ل���ذي ظ��ل يحظى به 
وذلك  �لعليا،  ق��ي��ادت��ه  م��ن  �ل��ن��ادي 
ح���ت���ى ي��ن��ج��ح يف حت��ق��ي��ق �أه����د�ف����ه 
�مل����رج����وة. و�أع����ل����ن �ل���ه���اج���ري عن 
ترحيب �لنادي بالالعب �لرب�زيلي 
ميثل  �أن  ي���اأم���ل  و�ل������ذي  �جل���دي���د 
�لإ�شافة �لقوية �إىل جانب زمالئه 
�ل���الع���ب���ني. وق������ال �ل���ه���اج���ري �إن 
ك��اف��ة �مل��ع��ط��ي��ات ت���وؤك���د ب����اأن فريق 
جاهز�ً  �أ�شبح  بالنادي  �لأول  �لكرة 
على  وق���ادر�ً  �لطموحات،  لتحقيق 
�لبطولت  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  �مل��ن��اف�����ش��ة 
حملياً  �جلديد  �ل��ك��روي  �ملو�شم  يف 

و�لهتمام  �ل��دع��م  بف�شل  وق��اري��اً، 
�لإد�رة  جم��ل�����س  م����ن  �مل���ت���و�����ش���ل 
حممد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  برئا�شة 
�آل نهيان، وجهود �لإد�رة  بن خالد 
�ل���ف���ن���ي���ة ب����ق����ي����ادة �مل���������درب ج�����ورج 
فو�شاتي وجتا�شر لعبي �لفريق يف 
�لدفاع عن �شعار �لنادي، و�مل�شاندة 
�جلماهريية  قاعدته  م��ن  �ملثالية 

�لعري�شة.
�لريا�شي  �ل�����ش��ارع  ت��اب��ع  و�أ����ش���اف: 
ر�فقت  �ل���ت���ي  �ل���ت���ق���اري���ر  �أخ���������ري�ً 
ل�شتقد�م  �ل�����ن�����ادي  م���ف���او����ش���ات 
�ل��رب�زي��ل��ي ب��ا���ش��ت��و���س �ل����ذي تلقى 
�أن��دي��ة �أوروبية  ع��رو���ش��اً ع���دة، م��ن 
وخليجية وذلك لإمكانياته �لفنية 
�لعالية، و�شريته �لذ�تية �حلا�شدة، 

ونتمنى �لتوفيق لالعب يف حتدي 
�ملو�شم �لكروي �جلديد مع �لعني.

�صعيد  فــو�ــصــاتــي  ــاتــي:  ــص فــو�
بان�صمام با�صتو�س اإىل الكتيبة 

البنف�صجية
وعرب �لأورجوياين جورج فو�شاتي 
ل��ل��ع��ني ع��ن �شعادته  �ل��ف��ن��ي  �مل��دي��ر 
ب��ان�����ش��م��ام �ل��الع��ب ب��ا���ش��ت��و���س �إىل 
�شفوف فريقه، معرباً عن �شعادته 
�ملوؤمتر  يف  ج��ان��ب��ه  �إىل  ب���ت���و�ج���ده 
�ل�شحفي، موؤكد�ً �أن �شعادته �شتكون 
يرتدي  ع��ن��دم��ا  ب��ال��ت��اأك��ي��د  �أك�����رب 
قمي�س �لتدريب وينزل �إىل �أر�شية 
�مللعب لالنخر�ط يف �لتدريب �إىل 
و�أ�شاف:  بالفريق.  زمالئه  جانب 

و�جلميع  �لعني  �إىل  و���ش��ويل  منذ 
هنا يرتقبون �ن�شمام با�شتو�س �إىل 
�لنادي  �أن  �ع��ت��ق��ادي  ويف  �ل��ف��ري��ق، 
جماهريه  وح����ل����م  رغ���ب���ت���ه  ح���ق���ق 
�لفريق  �إىل �شفوف  ب�شم �لالعب 
�ملرجوة  �لإ�شافة  ميثل  �أن  و�أمتنى 
باإمكانياته  ق��ي��ا���ش��اً  �ل��ف��ري��ق،  �إىل 
�مليد�ين  وم���ردوده  �لعالية  �لفنية 

�لقوي على �لأر�س.

حماد : اإ�صافة مهمة 
ح��م��اد، م�شرف  و�أك���د حممد عبيد 
بنادي  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لأول  �ل��ف��ري��ق 
وتقديره  �متنانه  ب��ال��غ  ع��ن  �ل��ع��ني 
�لرعاية  ع��ل��ى  �ل��ن��ادي  رئ��ا���ش��ة  �إىل 
�ل�شامية و�لدعم �لالحمدود �لذي 

ظ��ل��ت ت��ول��ي��ه ل��ف��ري��ق �ل��ك��رة �لأول 
وعلى نحو متو��شل، بهدف حتقيق 
�لأه�������د�ف �مل��ر���ش��وم��ة و�ل���ت���ي يتم 
مو�شم  ك��ل  �ن��ط��الق��ة  قبل  و�شعها 
نرحب  ح����م����اد:  وق������ال   . ل��ل��ف��ري��ق 
حديثاً  �ملن�شم  با�شتو�س  بالالعب 
�أن  ونتمنى  �ل��ف��ري��ق،  ���ش��ف��وف  �إىل 
يكمل م�شو�ر جناحاته �لكروية مع 
�لعني يف �ملرحلة �ملقبلة، و�شيحظى 
�لإد�رة،  م�����ن  �ل�����الئ�����ق  ب����ال����دع����م 
�إىل  بالفريق،  �لالعبني  و�إخ��و�ن��ه 
جانب �مل�شاندة �لكبرية �لتي �عتدنا 
عليها من جماهري �لفريق جلميع 
�لالعبني. و�أ�شاف: ل يفوتني هنا 
لالعب  �ل�شكر  بكلمات  �أت��وج��ه  �أن 
و�ملوؤكد  جريي�س،  كيمبو  �لفرن�شي 

�أن �لنادي ظل ي�شتقدم �أخري�ً عدد 
من �لأجانب �ملميزين، وكانت حمل 
�إ�شادة وتقدير �جلميع، ومن بينهم 

�شكوكو، وكيمبو .

يف  بوجودي  �صعيد  با�صتو�س: 
العني 

نادي  لع��ب  با�شتو�س  مي�شيل  ق��ال 
�شعيد جد�ً  �إن��ن��ي  �جل��دي��د،  �ل��ع��ني 
ن����ادي  ����ش���ف���وف  �إىل  ب��ان�����ش��م��ام��ي 
 8 �ل���  نحو  ق�شيت  �أن  بعد  �ل��ع��ني، 
�أرغ���ب يف  �أوروب����ا، وكنت  �شنو�ت يف 
�أنني  برغم  �لعني،  قمي�س  �رت���د�ء 
ك��ن��ت �أع����رف ب����اأن �لأم����ر ل��ن يكون 
�شهاًل بالن�شبة يل، و�أمتنى �أن �أمثل 

�لإ�شافة �جليدة لفريق �لعني . 

ورد�ً على �شوؤ�ل حول �إن كان يطمح 
جمدد�ً  ب��الده  ملنتخب  �ل��ع��ودة  �إىل 
ع��رب ب��و�ب��ة ن����ادي �ل��ع��ني ق����ال: �أنا 
عاماً،   30 ح��ال��ي��اً  �لعمر  م��ن  �أب��ل��غ 
�شرفاً  تعد  �ملنتخب  م��ع  و�مل�شاركة 
كبري�ً لأي لعب كرة قدم بالعامل، 
غري �أن تركيزي حالياً ين�شب نحو 
ت��ق��دمي �مل����ردود �مل�����ش��رف م��ع نادي 
�أولوياتي،  مقدمة  يف  لأن��ه  �ل��ع��ني، 
و�شاأ�شعى �إىل تقدمي �أف�شل ما لدي 

مع �لنادي �لإمار�تي.
وع��ن �مل��رك��ز �ل���ذي يف�شله م��ا بني 
�ل��ظ��ه��ري و�جل���ن���اح �لأي�������ش���ر، قال: 
تنفيذ  على  يقت�شر  كالعب  دوري 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة �ل���ف���ن���ي���ة مل����درب 
باملركزين،  بالفعل  ولعبت  �لفريق، 

وب��رغ��م �أن��ن��ي �أم��ي��ل �إىل �ل��ل��ع��ب يف 
�لنهائي  �ل���ق���ر�ر  �أن  غ��ري  �ل��و���ش��ط 

يبقى بيد مدرب �لفريق .
�لتحديات  �أن  ب��ا���ش��ت��و���س  و�أك�������د 
�جلديد  فريقه  م��ع  تنتظره  �ل��ت��ي 
ك���ب���رية، ك���ون���ه ب���ط���اًل ل����ل����دوري يف 
�أنه  كما  متتاليني،  مو�شمني  �أخ��ر 
مطالب يف �ملو�شم �لكروي �جلديد 
�أبطال  دوري  لقب  على  باملناف�شة 
�آ�شيا، �إىل جانب �لبطولت �ملحلية، 
و�شاأ�شعى �إىل تقدمي �لأف�شل حتى 

�أكون عند ح�شن �لظن بي.
ينتابه حالياً  �ل��ذي  �ل�شعور  وح��ول 
�لأملاين  �ل����دوري  م��ن  �نتقاله  بعد 
�أدرك  قال:  �لإمار�تي  �ل��دوري  �إىل 
�أن��ن��ي �أت��ي��ت م��ن دوري قوي،  ج��ي��د�ً 
�لقدم  ك���رة  يف  �ل��ت��ج��ارب  �أن  غ���ري 
تبقى مطلوبة، و�لعني من �لأندية 
�ل��ك��ب��رية و�مل��ع��روف��ة ع��ل��ى م�شتوى 
�لعري�س،  بتاريخه  قيا�شاً  �ل��ق��ارة، 
معه  وت����ن����ت����ظ����رين  وب������ط������ولت������ه 
و�أ�شاف:�أعرف  ك��ب��رية.  حت��دي��ات 
�أن ن���ادي �ل��ع��ني ح��ق��ق لقب  ج��ي��د�ً 
عديدة،  م�����ر�ت  �ل�������دوري  ب��ط��ول��ة 
�أخ���ر ن�شختني على  ب��ط��ل  �أن���ه  ك��م��ا 
�لتو�يل من �لبطولة �لأق��وى على 
م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة، و���ش��ج��ل��ه حافل 
و�خلارجية  ب���الإجن���از�ت���امل���ح���ل���ي���ة 
�آ�شيا،  �أب��ط��ال  دوري  لقب  و�أب��رزه��ا 
و�أن���������ا ه���ن���ا خل����دم����ة �ل�����ن�����ادي مع 
نتمكن  �ل��الع��ب��ني ح��ت��ى  زم���الئ���ي 
حتقيق تطلعات �لإد�رة و�إ�شعاد تلك 

�جلماهري �لر�ئعة.

�أ����ش���در ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل ب��ن ���ش��امل ب��ن �شلطان 
�لقر�ر�ت  م��ن  جملة  �ل�شارقة  حاكم  نائب  �لقا�شمي 
دبا �حل�شن  نادي  �إد�رة  ت�شكيل جمل�س  باإعادة  تق�شي 
نادي  �إد�رة  جمل�س  ت�شكيل  و�إع���ادة  �لثقايف  �لريا�شي 
جمل�س  ت�شكيل  و�إع�����ادة  و�ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ث��ق��ايف  مليحة 
�إد�رة نادي �لذيد �لثقايف �لريا�شي نظر� لنتهاء �ملدة 
ت�شكيل  �إعادة  �ل�شابقة. ون�س قر�ر  �لدرية للمجال�س 
�أن  �لثقايف  �لريا�شي  �حل�شن  دب��ا  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س 
وع�شوية  خ�شاو  ر����ش��د  علي  خمي�س  برئا�شة  ي��ك��ون 
و�أحمد حممد  �لبو�ب  �شامل حممد  �هلل  عبد  كل من 
علي  �شعيد  ور����ش��د  عبيد  حممد  �شكر�ن  وعلي  �ملليح 

�خلالدي وعبيد جمعة عبيد �ملرزوقي وجا�شم �شليمان 
و�شعيد  �شرور  علي  حممد  وعبيد  �لظهوري  دروي�����س 
ت�شكيل  �إع���ادة  �ل��ق��ر�ر  ن�س  كما  �لن�شاج  ر����ش��د  حممد 
�أن  على  �لريا�شي  �لثقايف  مليحه  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س 
يكون برئا�شة م�شبح �شعيد بالعجيد �لكتبي وع�شوية 
�خل��ا���ش��وين وحم��م��د خليفة  �شلطان حم��م��د  حم��م��د 
�خلا�شوين  �شعيد  م�شبح  وخ��ل��ي��ف��ة  �ل���ب���دو�وي  ع��ل��ي 
حارب  و���ش��ح��ي  �خل��ا���ش��وين  �شعيد  ���ش��امل  �هلل  وع��ب��د 
حلميدي  �شيف  ع��و���س  �هلل  وع��ب��د  �مل��ن�����ش��وري  �شحي 
و�شامل عتيق مطر �لرزة �لكتبي وخليفة حميد متيم 
مطر  �شعيد  بتعيني  ق��ر�ر  �شموه  و�أ���ش��در  �خلا�شوين 

�لطنيجي ع�شو� مكمال مبجل�س �إد�رة نادي �لبطائح 
�ل�شويدي.  �شيف  مبارك  �مل�شتقيل  �لع�شو  عن  بديال 
�شلطان  بن  �شامل  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  �أ�شدر  كما 
�لقا�شمي قر�ر �إعادة ت�شكيل جمل�س �إد�رة نادي �لذيد 
�ل��ث��ق��ايف �ل��ري��ا���ش��ي ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة خليفة ع��ب��د �هلل 
�شعيد  علي  حممد  �شامل  وع�شوية  هويدن  بن  �شعيد 
و�شعيد  �خل��اط��ري  حممد  �هلل  عبد  وحميد  �جل���اري 
خلفان  علي  و�شامل  �لطنيجي  خليف  بن  �شامل  عبيد 
�لرفي�شا �لكتبي وخليفة علي عبد �هلل م�شبح �لقايدي 
علي  خليفة  ور����ش��د  �لطنيجي  م��ط��ار  عبيد  وحم��م��د 

دملوك �لكتبي.

املهام اخلا�سة بطل ل�سباعيات 
كرة القدم ب�سرطة اأب�ظبي

توج فريق �إد�رة �ملهام �خلا�شة بطال لبطولة �شباعيات كرة �لقدم �لتي نظمتها �إد�رة �ل�شرت�تيجية وتطوير 
�لأد�ء ب�شرطة �أبوظبي بفوزه على فريق �لعمليات �ملركزية بهدفني مقابل هدف و�حد يف �ملبار�ة �لنهائية 
و�لر�بع  �لثالث  �ملركزين  حتديد  مبار�ة  ويف  �أبوظبي.  يف  �ل�شرطة  �أف��ر�د  ن��ادي  ملعب  على  �أقيمت  �لتي 
بنتيجة  �لغربية  �ملنطقة  �شرطة  مديرية  فريق  على  و�لدبلوما�شية  �حلكومية  �ملن�شاآت  حماية  فريق  فاز 
2-�شفر وحل فريق �لعمليات �ملركزية باملركز �لثاين وفريق حماية �ملن�شاآت �حلكومية و�لدبلوما�شية يف 
�ملركز �لثالث. �شارك يف �لبطولة 18 فريقا متثل خمتلف �إد�ر�ت �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي ووز�رة 

�لد�خلية. 

تقديرًا لدورهم يف جناح الأوملبياد الرم�صاين الـ 17 

الي�م.. نادي �سباط الق�ات امل�سلحة يقيم حفل تكرمي لل�سركاء والرعاة وامل�ؤ�س�سات الإعلمية

دري����م تي������م والزعي������م يف��������زان ببط����ل����ة 
الق����ع لفئت����ي الكب�����ار وال�سغ���ار

يقيم نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة و�للجنة �ملنظمة 
�لعليا لالأوملبياد �لرم�شاين �ل�شابع ع�شر يف �ل�شاعة 
�ل�شينما  بقاعة  �لث��ن��ني  �ل��ي��وم  م�شاء  م��ن  �لعا�شرة 
و�لد�عمني  لل�شركاء  تكرمييا  حفال  �ل��ن��ادي،  مبقر 
��شهمو�  �ل��ذي��ن  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �لع��الم��ي��ة  و�ل���رع���اة 
�لبطولة  مل�شرية  و�لتميز  �لنجاح  ب�شمات  باإ�شفاء 
�لتي �كدت ريادتها ور�شالتها بتج�شيدها �لتجمعات 

�لريا�شية �لهادفة.
وياأتي حفل �لتكرمي م�شاء �ليوم ترجمة لتوجيهات 

�ل��ك��ع��ب��ي رئي�س  �ل���رك���ن م. حم��م��د ه����الل  �ل��ف��ري��ق 
�مل�شلحة  �لقو�ت  �شباط  ون��ادي  فندق  �د�رة  جمل�س 
�لرم�شانية  للبطولة  �لعليا  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س 
�ل�شر�كات  بتعزيز  �ملبا�شر  �هتمامه  من  و�نطالقا   ،
وت��ق��دي��ر ج��ه��ود �ل��رع��اة و�ل��د�ع��م��ني م��ن �ملوؤ�ش�شات 
�كدو�  �لذين  �خلا�س  �لقطاع  و�شركات  �حلكومية 
�لريا�شية  �مل��ن��ا���ش��ب��ات  دع���م  �ل��ف��اع��ل يف  ح�����ش��وره��م 
و�لنجاح  �ل��ت��م��ي��ز  ���ش��رك��اء  ج��ان��ب  �ىل   ، �ل�����ش��ب��اب��ي��ة 
�ملوؤ�ش�شات �لعالمية �لوطنية �لتي لعبت دور� كبري� 

مدى  على  �لرم�شاين  �لوملبياد  �ه��د�ف  تر�شيخ  يف 
17 من مناف�شات  3 ��شابيع . وحظيت �لن�شخة �ل 
�لوملبياد �لرم�شاين بدعم حكومي من قبل جمل�س 
�ب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي ورع��اي��ة م��ن جل��ن��ة ك���رة �لقدم 
لل�شيد�ت �ىل جانب �لرعاية �لت�شويقية من �لر�عي 
�ملميز )جلوبال �يرو��شبي�س لوجي�شتك�س ، �دفان�شيد 
�نتجريتد �شي�شتمز، ورعاية ذهبية من �نرتنا�شونال 
ود��س  لل�شيار�ت  و�لفطيم  و�أم��روك  جولدن جروب 
�ل��ق��اب�����ش��ة ،ورع���اي���ة ف�شية م��ن ت����و�زن �ل��ق��اب�����ش��ة ، 

ط���ري�ن �ب��وظ��ب��ي ، �مل�����ش��ع��ود ل��ل�����ش��ي��ار�ت ، ع��م��ري بن 
جمعية   ، و�أولده  علي  �شركة   ، لل�شفريات  يو�شف 
بنك   ، �لوطني  �بوظبي  بنك   ، �لتعاونية  �بوظبي 
من  �لربونزية  �لرعاية  بجانب   ، �لتجاري  �بوظبي 
قبل �شركة كوكول وموؤ�ش�شة بن حفيظ للمقاولت ، 
كما �شيكون �لناقل �لر�شمي لوفود �لبطولة طري�ن 
�خلليج  بنك  للبطولة  �مل�شريف  و�ل�شريك   ، �لحت��اد 
قبل  من  �لإعالمية  �لرعاية  �ىل  بالإ�شافة   ، �لول 

قناة �بوظبي �لريا�شية وجريدة �خلليج(.

جناحات  ع�شرة  �ل�شابعة  بدورتها  �لبطولة  وحققت 
كبرية غري م�شبوقة على �ل�شعيد �لفني و�لتنظيمي 
وعموم  �لريا�شيني  �شجلها  �لتي  �لكبرية  و�مل�شاركة 
3000 �آلف  ب��ل��غ ع��دده��م  ف��ئ��ات �مل��ج��ت��م��ع و�ل����ذي 
عاملية،  جن�شية   45 مي��ث��ل��ون   ، وري��ا���ش��ي��ة  ري��ا���ش��ي��ة 
�للجان  ك��و�در وطنية يف كافة  �أ�شهمت بتخريج  كما 
على  �أك�����دت  �ل��ت��ي  و�ل��ف��ن��ي��ة  و�لإد�ري�������ة  �لتنظيمية 
قدرتها ودورها �لفاعل وعك�س �ل�شورة �ملثالية لأبناء 
�لمار�ت يف �حت�شان �لفعاليات و�لدور�ت �لريا�شية 

�لكبرية على �مل�شتوى �ملحلي و�لإقليمي و�لدويل.
من  و��شعة  ����ش��اد�ت  ع�شرة  �ل�شابعة  �ل���دورة  ون��ال��ت 
�إعالمي  و�هتمام   ، و�لريا�شية  �حلكومية  �لقياد�ت 
�لبيت متوحد  �لوطني  �شعارها  ،�نطالقا من  كبري 
و�لذي ج�شد ق�ش�س �لتالحم بني �لقيادة و�ل�شعب 
، �ىل جانب ما ت�شكله من دور تنموي ور�فد مل�شرية 
�لحتاد�ت  بجميع  �لريا�شي  للقطاع  ود�عم  �لعطاء 
�لإد�رية  بالطاقات  �لوطنية  و�ملنتخبات  �لريا�شية 
و�لقدر�ت �لتدريبية و�ملو�هب �لفنية من �لالعبني.

�ختتمت يف م�شاء �خلمي�س �ملا�شي دورة �لقوع 
فيها  �شاركت  �لتي  �لقدم  لكرة  �لرم�شانية 
و�أربعة من فئة  �لكبار  خم�شة فرق من فئة 
�ل�شغار و�أقيمت �ملناف�شات بدعم من �ل�شيخ 
نهيان  �آل  ح��م��د�ن  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  خليفة 
م��ن حمد وحميد حممد  ك��رمي��ة  وب��رع��اي��ة 
بن حميد �ل�شلومي �لدرعي وجرت �ملباريات 
نهاية  ويف  �لنقاط  وجتميع  �ل���دوري  بنظام 
�أن يح�شد  تيم  ��شتطاع فريق درمي  �ل��دورة 
على  وح�شل  �لكبار  لفئة  �لأول  �ملركز  كاأ�س 
وم��ك��اف��اأة مالية  �لذهبية  و�مل��ي��د�ل��ي��ات  ك��اأ���س 

�لو�شيف  م��رك��ز  �ل��ق��وع يف  درع  ف��ري��ق  ت���اله 
وجائزة  �لف�شية  و�مل��ي��د�ل��ي��ات  ك��اأ���ش��اً  ون���ال 
مالية بينما ح�شدعبيد ر��شد نا�شر جائزة 
�ل������دورة وع��وي�����س ح���م���د�ن �لدرعي  ه����د�ف 
ج��ائ��زة �أف�����ش��ل لع���ب وك��اله��م��ا م��ن فريق 
�ل�شغار فقد  �أم��ا على �شعيد فرق  �خليمة. 
�لأول وح�شل  �مل��رك��ز  �ل��زع��ي��م  ف��ري��ق  ح��ق��ق 
�ل��ذه��ب��ي��ة ومكافاأة  و�مل��ي��د�ل��ي��ات  ك��اأ���س  ع��ل��ى 
مالية وحل فريق قرز يف �ملركز �لثاين ونال 
مالية  وج��ائ��زة  �لف�شية  و�مل��ي��د�ل��ي��ات  ك��اأ���ش��اً 
جائزتي  على  �لدرعي  �شعيد  �أحمد  وح�شل 

نال  بينما  �لبطولة  وه���د�ف  لع��ب  �أح�����ش��ن 
�شعيد �لدرعي من فريق قرز جائزة �أح�شن 
�جلو�ئزعلى  ب��ت��وزي��ع  م��رم��ى.وق��ام  ح��ار���س 
�لدرعي  �ل�شلومي  حمد  حممد  �ل��ف��ائ��زي��ن 
مدير �لبطولة وجناله حمد وحميد حممد 

�ل�شالومي �لدرعي.
وكانت �للجنة �ملنظمة قد تكونت من حممد 
�لبطولة  �ل���درع���ي م��دي��ر  �ل�����ش��ل��وم��ي  ح��م��د 
رئي�س  �ل��درع��ي  �ل�شلومي  ح��م��د�ن  و�شهيل 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة وع���ل���ي حم��م��د �ل���درع���ي 
�ملباريات  �إد�رة  يف  و���ش��ارك  �ل��ع��ام.  �مل�����ش��رف 

�حلكام �شهيل حمد�ن �لدرعي وعلي حممد 
�لدرعي ومطر�شلطان �لدرعي. 

ويف نهاية �لدورة تقدم حممد حمد �ل�شلومي 
�ل�شيخ  �إىل  بال�شكر  مدير�لبطولة  �لدرعي 
خليفة بن �شلطان بن حمد�ن �آل نهيان على 
�لقوع  مبنطقة  للبطولة  �لالحمدود  دعمه 
وت�شجيعه لل�شباب يف �ملناطق �لنائية ملمار�شة 
�شكر  كما  ك��رة�ل��ق��دم.  وخ�شو�شا  �لريا�شة 
�أي�شاً معايل �لدكتورمغري خمي�س �خلييلي 
على  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  م��دي��رع��ام 

ت�شهيله كل �شبل �لنجاح لهذه �لبطولة.
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 ��شم �ل�شركة يوروكلري بي �ل �شي . 
�شوي�شر�   جن�شية �ل�شركة 

 EuroclearConnect شم �لعالمة�� 

  �لعنو�ن باريرمات ، �شي �إت�س 6340 ، بار ، �شوي�شر� 
 �ملنتجات �خلدمات �مل�شرفية و�ملالية . 

�لعبارة EuroclearConnect  كتبت باحلروف �لالتينية .   و�شف �لعالمة 
 *  �ل�شرت�طات 

 تاريخ �لأولوية  
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :
 رقم �لإيد�ع / �لطلب  171447  تاريخ �لإيد�ع 2012/4/2 

 �لفئة 3  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 
 ��شم �ل�شركة جويرلين ��س  �يه 

فرن�شا   جن�شية �ل�شركة 
 ENCENS MYTHIQUE D’ORIENT شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 68 ، �فينيو دي�س �شامب�س �إلي�شي�س ، 75008  باري�س � فرن�شا . 
�ملنتجات منتجات �لعطور ؛ ماء �لزينة ؛ منتجات جتميل حتديد�ً ، منتجات مكياج ومنتجات �لعناية بالوجه 

و�جل�شم وزيوت عطرية ومعاجني �أ�شنان .
�لعبارة ENCENS MYTHIQUE D’ORIENT  كتبت باحلروف �لالتينية . و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2011/10/3  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  164196  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/20 
 �لفئة 36  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �يه دي ��س هولدينج �ل �ل �شي 
دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   جن�شية �ل�شركة 

 ADS Securities شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن برج �يرينا ،  �شارع �لكورني�س ،  �بو ظبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملنتجات �خلدمات �لتمويلية ؛ خدمات �لإ�شتثمار �لتمويلية ؛ خدمات �عمال �ل�شتثمار ؛ حمللو� و�شما�شرة 
بالفر�س  �ملتعلق  �ل�شرت�تيجي  و�لن�شح  �ملخاطر  حتليالت   ، ��شتثمارية  �نظمة  توفري  ؛  �ل�شتثمار�ت 
�لإ�شتثمارية و�لتطوير �لإ�شتثماري ؛ خدمات �لإ�شت�شارة يف جمال �لفر�س و �لتطوير و�لد�رة �ل�شتثمارية 
؛ خدمات �ل�شت�شارة �ملتعلقة بتحديد �خلطورة �ملالية ؛ ت�شعري �ل�شهم ؛ ت�شغيل وتوفري وتنظيم و �لد�رة 
�ل�شر�فة  ��شو�ق  على  و�ل�شر�ف  و�لد�رة  وتنظيم  وتوفري  وت�شغيل  و�ل�شر�فة  �ل�شو�ق  على  و�ل�شر�ف 
و�ل�شو�ق �ملالية يف جمال �لب�شائع و�لدو�ت �ملالية ؛ ت�شغيل وتوفري وتنظيم و �لد�رة و�ل�شر�ف على ��شو�ق 
�ل�شر�فة و�ل�شو�ق �ملالية لتجارة �لعقود �لآجلة للطاقة و�لور�ق �ملالية و�ل�شهم و�لعقود �لجلة و�لب�شائع 
�لت�شويات  وخدمات  و�ملقا�شة  �ملالية  �لتجارة   ، و�لإ�شتقاقات  و�لب�شائع  و�خليار�ت  و�ل�شند�ت  �ملخزنة 
؛ حت�شري  �ملالية  و�لبحاث  �ملايل  �لتحليل  ؛ خدمات  �ملالية  �ملعلومات  �د�رة وحتليل  ؛ خدمات  و�ل�شفقات 
؛  �ل�شهم  ��شعار  معلومات  خدمات  ؛  �ملالية  �ل�شر�فة  وت�شعري  جدولة  خدمات  ؛  �ملالية  �لتقارير  وجتميع 

خدمات �لت�شجيل و�ملناظرة �لتجارية ؛ �ملعلومات و�ل�شت�شارة و�لن�شح �ملتعلق مبا ذكر �شابقاً .
�حلريف  �لرتكيب  كتب  وقد  �لالتينية  باحلروف  كتبت   ADS Securities �لعبارة  و�شف �لعالمة 
ADS  باللون �ل�شود وبحروف كبرية وب�شكل متد�خل وعلى ي�شاره ر�شم خلطوط مت�شابكة باللو�ن �لخ�شر 

 �لأ�شود و�لأحمر و�لكلمة Securities كتبت بحروف �شغرية وباللون �لر�شا�شي . 
 *  �ل�شرت�طات 

 2011/4/21  تاريخ �لأولوية 
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  164190  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/20 
 �لفئة 36  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة �يه دي ��س هولدينج �ل �ل �شي 
دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   جن�شية �ل�شركة 

 ADS SECURITIES شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن برج �يرينا ،  �شارع �لكورني�س ،  �بو ظبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملنتجات �خلدمات �لتمويلية ؛ خدمات �لإ�شتثمار �لتمويلية ؛ خدمات �عمال �ل�شتثمار ؛ حمللو� و�شما�شرة 
بالفر�س  �ملتعلق  �ل�شرت�تيجي  و�لن�شح  �ملخاطر  حتليالت   ، ��شتثمارية  �نظمة  توفري  ؛  �ل�شتثمار�ت 
�لإ�شتثمارية و�لتطوير �لإ�شتثماري ؛ خدمات �لإ�شت�شارة يف جمال �لفر�س و �لتطوير و�لد�رة �ل�شتثمارية 
؛ خدمات �ل�شت�شارة �ملتعلقة بتحديد �خلطورة �ملالية ؛ ت�شعري �ل�شهم ؛ ت�شغيل وتوفري وتنظيم و �لد�رة 
�ل�شر�فة  ��شو�ق  على  و�ل�شر�ف  و�لد�رة  وتنظيم  وتوفري  وت�شغيل  و�ل�شر�فة  �ل�شو�ق  على  و�ل�شر�ف 
و�ل�شو�ق �ملالية يف جمال �لب�شائع و�لدو�ت �ملالية ؛ ت�شغيل وتوفري وتنظيم و �لد�رة و�ل�شر�ف على ��شو�ق 
�ل�شر�فة و�ل�شو�ق �ملالية لتجارة �لعقود �لآجلة للطاقة و�لور�ق �ملالية و�ل�شهم و�لعقود �لجلة و�لب�شائع 
�لت�شويات  وخدمات  و�ملقا�شة  �ملالية  �لتجارة   ، و�لإ�شتقاقات  و�لب�شائع  و�خليار�ت  و�ل�شند�ت  �ملخزنة 
؛ حت�شري  �ملالية  و�لبحاث  �ملايل  �لتحليل  ؛ خدمات  �ملالية  �ملعلومات  �د�رة وحتليل  ؛ خدمات  و�ل�شفقات 
؛  �ل�شهم  ��شعار  معلومات  خدمات  ؛  �ملالية  �ل�شر�فة  وت�شعري  جدولة  خدمات  ؛  �ملالية  �لتقارير  وجتميع 

خدمات �لت�شجيل و�ملناظرة �لتجارية ؛ �ملعلومات و�ل�شت�شارة و�لن�شح �ملتعلق مبا ذكر �شابقاً .
�لعبارة ADS SECURITIES باحلروف �لالتينية .   و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2011/4/21  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :
 رقم �لإيد�ع / �لطلب  164192  تاريخ �لإيد�ع 2011/10/20 

 �لفئة 35  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 
 ��شم �ل�شركة �يه دي ��س هولدينج �ل �ل �شي 

دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   جن�شية �ل�شركة 
  ADS شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن برج �يرينا ،  �شارع �لكورني�س ،  �بو ظبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
بحوث   ، �لعمال  لغر��س  و�لتحليالت  �لقت�شادية  �لتنبوؤ�ت  ؛  �لإ�شتثمار  ت�شويق  خدمات  �ملنتجات 
�لعمال و�لبحوث �لتجارية ؛ جتميع ) ت�شنيف ( قو�عد �لبيانات و�شجالت �حلا�شوب يف جمال �لب�شائع 
ت�شجيل  ؛  و�لإ�شتقاقات  و�خليار�ت  و�ل�شند�ت  �ملخزنة  و�لب�شائع  �لآجلة  و�لعقود  و�ل�شهم  �ملالية  و�لور�ق 
و�لب�شائع  �لآجلة  و�لعقود  �ل�شهم  بنقل  �خلا�شة  و�لت�شويات  �ل�شجالت  على  و�حلفاظ  �لقيود  وعمل 
خدمات   ، �لتجارية  �لعمال  عن  �ملعلومات  خدمات  ؛  و�لإ�شتقاقات  و�خليار�ت  و�ل�شلع  و�ل�شند�ت  �ملخزنة 
خدمات  توفري  ؛  �لإح�شائية  �ملعلومات   خدمات   ، �لتجارية  �لعمال  خماطر  باإد�رة  �ملتعلقة  �ل�شت�شارة 
بحوث �لعمال و�ل�شوق للم�شتثمرين �ملاليني �لفرديني �و �ملوؤ�ش�شني و�ملهنيني �ملاليني ؛ حت�شري وجتميع 
�لتقارير و�ملعلومات �لإح�شائية �ملتعلقة با�شعار �لعقود �لآجلة و�لعقود �لآجلة للطاقة و�ل�شهم و�خليار�ت 
قاعدة  و�لتحقق من  و��شرتجاع  وتخزين  ؛ معاجلة  و�لإ�شتقاقات  و�لب�شائع  و�ل�شند�ت  �ملخزنة  و�لب�شائع 

�لبيانات ب�شكل �آيل ؛ �ملعلومات و�لإ�شت�شارة و�لن�شح �ملتعلق مبا ذكر �نفاً . 

 

ر�شم  ي�شاره  وعلى  متد�خل  ب�شكل  كتب  �لالتينية  باحلروف   ADS �حلريف  �لرتكيب  و�شف �لعالمة 
خلطوط مت�شابكة بالألو�ن �لخ�شر و�لأ�شود و�لحمر بطريقة مميزة .

 *  �ل�شرت�طات 
 2011/4/21  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  154665  تاريخ �لإيد�ع 2011/3/21 
 �لفئة 9  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة ري�شري�س �ن مو�شن ليميتد 
كند�   جن�شية �ل�شركة 

BLACKBERRY  PLAYBOOK شم �لعالمة��

 �لعنو�ن 295 فيليب �شرتيت ، و�ترلوو ، �ونتاريو ، �ن 2 �ل   3 دبليو 8  ، كند�  
�ملنتجات �لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي 
و�لإنقاذ  )�لإ�شر�ف(  و�ملر�قبة  و�لإ�شارة  و�لقيا�س  �لوزن  و�أدو�ت  و�أجهزة  �لب�شرية  و�لأدو�ت  و�لأجهزة 
�أو �ل�شور ؛ حامالت بيانات مغناطي�شية ،  �أو �ل�شوت  �أو ن�شخ �لبيانات  �إر�شال  �أو  و�لتعليم ؛ �أجهزة ت�شجيل 
�أقر��س ت�شجيل ، �آلت حا�شبة ، معد�ت معاجلة �لبيانات ، �أجهزة �حلا�شوب ؛ بر�جميات �حلا�شوب ؛ �لوحد�ت 
�لهاتف   ، �لال�شلكي  �لهاتف  �ل�شخ�شية،  �لرقمية  �مل�شاعد�ت  حتديد�  باليد  �ملحمولة  �لال�شلكية  و�لأجهزة 
�ملتحرك ، �لهاتف �خللوي ، �لهو�تف �لذكية ، هاتف �لفيديو ، و�أجهزة �حلا�شوب �ملحمولة باليد ، و�ملتحركة 
، وذ�ت �للوح و�لقر�س للتز�من ، ولإر�شال ، وت�شجيل ، وتخزين ومعاجلة �لبيانات و/�أو �ل�شوت ؛ ملحقات 
للوحد�ت و�لأجهزة �لال�شلكية �ملحمولة باليد للتز�من ، ولإر�شال ، وت�شجيل ، وتخزين ومعاجلة �لبيانات 
و/�أو �ل�شوت ، حتديد� �لبطاريات و�أبو�ب �لبطاريات وعدة �ل�شيارة و�شاحن �لبطارية و�أغلفة �ل�شحن و�أطقم 
�لر�أ�س ، �شماعات �لر�أ�س ، �شماعات �لأذن ، �مليكروفون ، و�ملهايئات ، من�شات �ملكتب ، حو�مل جموفة للتثبيت 
، لوحة �ملفاتيح ، كابالت �حلا�شوب ، �لعلب ، �حلامالت، و�لأغلفة و�جلر�بات ؛ بر�جميات �ت�شال �حلا�شوب 
للتز�من ، و�ر�شال وت�شجيل وتخزين ، ومعاجلة �لبيانات و/�أو �ل�شوت ؛ بر�جميات �حلا�شوب للتمكني من 
تز�من وحتويل معلومات �خلر�ئط ، و�ملالحة ، �ملرور ، و�لطق�س ونقاط �لهتمام لوحد�ت و�أجهزة ل�شلكية 
حممولة باليد حتديد� �مل�شاعد�ت �لرقمية �ل�شخ�شية ، �لهاتف �لال�شلكي، �لهاتف �ملتحرك ، �لهاتف �خللوي 
، �أجهزة �حلا�شوب �ملحمولة باليد ، و�ملتحركة ، وذ�ت �للوح و�لقر�س ؛  ، �لهو�تف �لذكية ، هاتف �لفيديو 

 بر�جميات �حلا�شوب للتمكني من �لو�شول لقاعدة بيانات �حلا�شوب على �خلط �ملبا�شر.   
�لعبارة BLACKBERRY PLAYBOOK باحلروف �لالتينية . و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2010/9/22  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :
 رقم �لإيد�ع / �لطلب 154667  تاريخ �لإيد�ع 2011/3/21 

 �لفئة 38  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 
 ��شم �ل�شركة ري�شري�س �ن مو�شن ليميتد 

كند�   جن�شية �ل�شركة 
BLACKBERRY  PLAYBOOK ��شم �لعالمة 

 �لعنو�ن 295 فيليب �شرتيت ، و�ترلوو ، �ونتاريو ، �ن 2 �ل   3 دبليو 8  ، كند� 
�ملنتجات �لت�شالت عن بعد ؛ توفري �لو�شول �ىل �لإنرتنت ؛ توفري �لو�شول لقاعدة �لبيانات �للكرتونية ، 
توفري �لو�شول خلدمة مالحة جي بي ��س )نظام حتديد �ملو�قع �لعاملي( ؛ توفري خدمات �لتو��شل و�لو�شول 
�لو�شائط  حمتوى  �أو  و�ملرئي  �ل�شمعي  �ملحتوى  ��شتقبال  �أو  لإر�شال   ، �للكرتونية  �لت�شالت  �شبكات  �ىل 
�ملتعددة ؛ توفري خدمات �لتو��شل و�لو�شول ل�شبكات �لت�شالت �للكرتونية لإر�شال �أو ��شتقبال بر�جميات 
وتطبيقات �حلا�شوب ؛ خدمات توزيع �مللفات �لعالمية عرب�لنرتنت ؛ خدمات �لربيد �للكرتوين ؛ تو�شيل 
�لر�شائل بو��شطة �لر�شال �للكرتوين ؛  خدمات �إر�شال ر�شائل �لبيانات �لال�شلكية ، خا�شة �خلدمات �لتي 
متكن �مل�شتخدم من �إر�شال و/�أو ��شتقبال �لر�شائل من خالل �شبكة بيانات ل�شلكية ؛ خدمات �لت�شفيح ذ�ت 
�لجتاه �لو�حد و�لجتاهني ؛ خدمات �إر�شال و��شتقبال �لت�شال �ل�شوتي ؛ �لإر�شال �لإلكرتوين لرب�جميات 
وتطبيقات �حلا�شوب عرب �لنرتنت و�شبكات �حلا�شوب و�لت�شال �للكرتوين �لأخرى و �لأجهزة �لال�شلكية 
؛ �لبث �لذ�عي ؛ �لبث �أو �لر�شال لرب�مج �لر�ديو ؛ �لبث �أو �لر�شال ملحتوى رقمي �شمعي ومرئي متدفق 
وقابل للتحميل عرب �حلا�شوب و�شبكات �لت�شال �لأخرى ؛ ��شت�شار�ت �لت�شالت عن بعد ، حتديد� توفري 
�أو  �لو�حد  بالبيانات ذو �لجتاه  �لال�شلكي  �لربط  مل�شاعدتهم يف تطوير وتوحيد  �ملعلومات لأطر�ف ثالثة 

�لجتاهني ، وت�شمل �لبيانات �مل�شرتكة و�ملنزلية/�ل�شخ�شية ، و/�أو �لت�شالت �ل�شوتية.
�لعبارة BLACKBERRY PLAYBOOK باحلروف �لالتينية . و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2010/9/22  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  154673  تاريخ �لإيد�ع 2011/3/21 
 �لفئة 38  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة ري�شري�س �ن مو�شن ليميتد 
كند�   جن�شية �ل�شركة 

 PLAYBOOK شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 295 فيليب �شرتيت ، و�ترلوو ، �ونتاريو ، �ن 2 �ل   3 دبليو 8  ، كند�  
�ملنتجات �لت�شالت عن بعد ؛ توفري �لو�شول �ىل �لإنرتنت ؛ توفري �لو�شول لقاعدة �لبيانات �للكرتونية ، 
توفري �لو�شول خلدمة مالحة جي بي ��س )نظام حتديد �ملو�قع �لعاملي( ؛ توفري خدمات �لتو��شل و�لو�شول 
�لو�شائط  حمتوى  �أو  و�ملرئي  �ل�شمعي  �ملحتوى  ��شتقبال  �أو  لإر�شال   ، �للكرتونية  �لت�شالت  �شبكات  �ىل 
�ملتعددة ؛ توفري خدمات �لتو��شل و�لو�شول ل�شبكات �لت�شالت �للكرتونية لإر�شال �أو ��شتقبال بر�جميات 
وتطبيقات �حلا�شوب ؛ خدمات توزيع �مللفات �لعالمية عرب  �لنرتنت ؛ خدمات �لربيد �للكرتوين ؛ تو�شيل 
�لر�شائل بو��شطة �لر�شال �للكرتوين ؛ خدمات �إر�شال ر�شائل �لبيانات �لال�شلكية ، خا�شة �خلدمات �لتي 
متكن �مل�شتخدم من �إر�شال و/�أو ��شتقبال �لر�شائل من خالل �شبكة بيانات ل�شلكية ؛ خدمات �لت�شفيح ذ�ت 
�لجتاه �لو�حد و�لجتاهني ؛ خدمات �إر�شال و��شتقبال �لت�شال �ل�شوتي ؛ �لإر�شال �لإلكرتوين لرب�جميات 
وتطبيقات �حلا�شوب عرب �لنرتنت و�شبكات �حلا�شوب و�لت�شال �للكرتوين �لأخرى و �لأجهزة �لال�شلكية 
؛ �لبث �لذ�عي ؛ �لبث �أو �لر�شال لرب�مج �لر�ديو ؛ �لبث �أو �لر�شال ملحتوى رقمي �شمعي ومرئي متدفق 
وقابل للتحميل عرب �حلا�شوب و�شبكات �لت�شال �لأخرى ؛ ��شت�شار�ت �لت�شالت عن بعد ، حتديد� توفري 
�أو  �لو�حد  بالبيانات ذو �لجتاه  �لال�شلكي  �لربط  مل�شاعدتهم يف تطوير وتوحيد  �ملعلومات لأطر�ف ثالثة 

 �لجتاهني ، وت�شمل �لبيانات �مل�شرتكة و�ملنزلية/�ل�شخ�شية ، و/�أو �لت�شالت �ل�شوتية. 
�لكلمة PLAYBOOK  باحلروف �لالتينية .   و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2010/9/22  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  154674  تاريخ �لإيد�ع 2011/3/21 
 �لفئة 42  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة ري�شري�س �ن مو�شن ليميتد 
كند�   جن�شية �ل�شركة 

 PLAYBOOK شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 295 فيليب �شرتيت ، و�ترلوو ، �ونتاريو ، �ن 2 �ل   3 دبليو 8  ، كند�  
�لتحليل  خدمات  بها؛  �ملتعلقة  و�لت�شميم  �لبحث  وخدمات  و�لتكنولوجية  �لعلمية  �خلدمات  �ملنتجات 
��س   ( �لرب�جميات كخدمة  �ل�شناعي؛ ت�شميم وتطوير مكونات وبر�جميات �حلا�شوب؛ خدمات  و�لبحث 
�يه �يه ��س( ؛ توفري حمركات �لبحث للح�شول على �لبيانات عرب �شبكات �لت�شالت ؛ خدمات �لنرتنت 
�حلا�شوب  �شبكات  على  �ملتوفرة  �لأخرى  و�مل�شادر   ، �ملو�قع   ، �ملعلومات  و��شرتجاع  و�لت�شفح  �لبحث  ؛ 
مبكونات  �ملتعلقة  �لفني  و�لدعم  �لإ�شت�شارة  خدمات  ؛  لالآخرين  �لأخرى  �لت�شال  و�شبكات  �لعاملية 
وبر�جميات �حلا�شوب ، وخلدمات �لإت�شالت عن بعد ونظام حتديد �ملو�قع �لعاملي )جي بي ��س( ؛ توفري 
�للكرتوين  و�لت�شال  �حلا�شوب  و�شبكات  عاملية  حا�شوب  �شبكة  عرب   ، �ملبا�شر  �خلط  على  �لت�شهيالت 
�لأخرى ، لتمكني �مل�شتخدمني من برجمة �ملحتوى �ل�شمعي و�ملرئي و�لأفالم و�لن�س وحمتوى �لو�شائط 
�لدعم  وبر�مج  �حلا�شوب  بر�جميات  و�شيانة  حتديث  حتديد�ً،  �لفني  �لدعم  خدمات  ؛  �لأخرى  �ملتعددة 
�حلا�شوب  ومكونات  بر�جميات  وم�شاكل  �لال�شلكية  �لربط  لأجهزة  و�حلل  للت�شخي�س  �لأخطاء  لت�شويب 
و�لهو�تف،   ، �ملتحركة  و�لهو�تف  بعد،  عن  �لت�شالت  �شبكات  عرب  �لطق�س  معلومات  توفري  بها؛  �ملتعلقة 

 و�لهو�تف �لذكية، و�لوحد�ت �للكرتونية �ملحمولة باليد و�أجهزة �ملالحة. 
�لكلمة PLAYBOOK  باحلروف �لالتينية .   و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2010/9/22  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  154672  تاريخ �لإيد�ع 2011/3/21 
 �لفئة 9  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة ري�شري�س �ن مو�شن ليميتد 
كند�   جن�شية �ل�شركة 

 PLAYBOOK شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 295 فيليب �شرتيت ، و�ترلوو ، �ونتاريو ، �ن 2 �ل   3 دبليو 8  ، كند�  
�ملنتجات �لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي 
و�لإنقاذ  )�لإ�شر�ف(  و�ملر�قبة  و�لإ�شارة  و�لقيا�س  �لوزن  و�أدو�ت  و�أجهزة  �لب�شرية  و�لأدو�ت  و�لأجهزة 
�أو �ل�شور ؛ حامالت بيانات مغناطي�شية ،  �أو �ل�شوت  �أو ن�شخ �لبيانات  �إر�شال  �أو  و�لتعليم ؛ �أجهزة ت�شجيل 
�أقر��س ت�شجيل ، �آلت حا�شبة ، معد�ت معاجلة �لبيانات ، �أجهزة �حلا�شوب ؛ بر�جميات �حلا�شوب ؛ �لوحد�ت 
�لهاتف  �لال�شلكي،  �لهاتف  �ل�شخ�شية،  �لرقمية  �مل�شاعد�ت  حتديد�  باليد  �ملحمولة  �لال�شلكية  و�لأجهزة 
و�ملتحركة  باليد،  �ملحمولة  و�أجهزة �حلا�شوب  �لفيديو،  �لذكية، هاتف  �لهو�تف  �لهاتف �خللوي،  �ملتحرك، 
�ل�شوت؛ ملحقات  و/�أو  �لبيانات  ، وت�شجيل، وتخزين ومعاجلة  للتز�من، ولإر�شال  و�لقر�س  �للوح  وذ�ت   ،
للوحد�ت و�لأجهزة �لال�شلكية �ملحمولة باليد للتز�من، ولإر�شال ، وت�شجيل، وتخزين ومعاجلة �لبيانات و/
�أو �ل�شوت، حتديد� �لبطاريات و�أبو�ب �لبطاريات وعدة �ل�شيارة و�شاحن �لبطارية و�أغلفة �ل�شحن و�أطقم 
�لر�أ�س، �شماعات �لر�أ�س، �شماعات �لأذن، �مليكروفون، و�ملهايئات ، من�شات �ملكتب ، حو�مل جموفة للتثبيت 
، لوحة �ملفاتيح، كابالت �حلا�شوب ، �لعلب ، �حلامالت، و�لأغلفة و�جلر�بات ؛ بر�جميات �ت�شال �حلا�شوب 
، و�ر�شال وت�شجيل وتخزين، ومعاجلة �لبيانات و/�أو �ل�شوت؛ بر�جميات �حلا�شوب للتمكني من  للتز�من 
تز�من وحتويل معلومات �خلر�ئط، و�ملالحة ، �ملرور، و�لطق�س ونقاط �لهتمام لوحد�ت و�أجهزة ل�شلكية 
حممولة باليد حتديد� �مل�شاعد�ت �لرقمية �ل�شخ�شية، �لهاتف �لال�شلكي، �لهاتف �ملتحرك، �لهاتف �خللوي، 
؛  و�لقر�س  �للوح  وذ�ت   ، و�ملتحركة  باليد،  �ملحمولة  �حلا�شوب  �أجهزة  �لفيديو،  هاتف  �لذكية،  �لهو�تف 

 بر�جميات �حلا�شوب للتمكني من �لو�شول لقاعدة بيانات �حلا�شوب على �خلط �ملبا�شر .   
�لكلمة PLAYBOOK  باحلروف �لالتينية .   و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
 2010/9/22  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

تاريخ �لإيد�ع 2011/4/5   رقم �لإيد�ع / �لطلب 155354 
 �لفئة 28  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة نينتندو كو.، ليميتد 
 جن�شية �ل�شركة �ليابان 

   AR GAMES شم �لعالمة�� 

  
�لعنو�ن 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، �ليابان

 �ملنتجات 1( لعب �ألعاب �لبطاقات وملحقاتها 2( �أجهزة �لألعاب �ملحمولة باليد مع �شا�شات عر�س ذ�ت بلور�ت 
�شائلة . 3( �لأجز�ء و�لرتكيبات لأجهزة �لألعاب �ملحمولة باليد مع �شا�شات عر�س ذ�ت بلور�ت �شائلة. 4(   
�للعب . 5(   �لدمى 6( لعبة �جلو �ليابانية 7( بطاقات �للعب �ليابانية ) �وتاجاروتا ( 8(   �ل�شطرجن �لياباين 
) لعبة �ل�شوقي ( 9( �ألعاب �لبطاقات وملحقاتها  10( لعبة �لرد 11(  �ألعاب �لرد �لياباين )�شوجوروكو( 
12(   �أكو�ب �لرد 13(    �ألعاب �ملا�س 14(    �ألعاب �ل�شطرجن 15( لعبة �لد�ما )�أطقم �لد�ما( . 16(   �أجهزة 
�خلدع �ل�شحرية  17(  �لدومينو 18(   بطاقات �للعب 19.   بطاقات �للعب �ليابانية )هانافود�( 20.   �ملهجونغ 
�لت�شلية  و�أجهزة  ماكينات     .23 �لبليارد  لعبة  22. معد�ت  �لألعاب  و�أجهزة  ماكينات     .21 �شينية(  )لعبة 

لال�شتخد�م يف نو�دي �لت�شلية ) غري ماكينات �ألعاب �لفيديو  �لتي تو�شع يف ردهات �ملحالت �لتجارية (. 
�لعبارة AR GAMES  باحلروف �لالتينية كتبت على �شناديق �شغرية ثالثية �لبعاد  و�شف �لعالمة 
�ل�شفر  باللو�ن  �لخري  �ل�شندوق  �ليمني حيث تظهر عينني من فتحة  �ىل  �لي�شار  من  تدريجياً  تنفتح 

و�ل�شود و�لبي�س بطريقة مميزة .
 �ل�شرت�طات  * 

          2010/12/6  تاريخ �لأولوية 
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  155143  تاريخ �لإيد�ع 2011/3/30 
 �لفئة 28  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة نينتندو كو.، ليميتد 
�ليابان   جن�شية �ل�شركة 

 FACE RAIDERS شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، �ليابان 
�ملنتجات 1. لعب �ألعاب �لبطاقات وملحقاتها . 2. �أجهزة �أللعاب �ملحمولة باليد مع �شا�شات بلور�ت �شائلة.

3. �لأجز�ء و�لرتكيبات لأجهزة �أللعاب �ملحمولة باليد مع �شا�شات بلور�ت �شائلة. 4. �للعب .
�لعبارة FACE RAIDERS باحلروف �لالتينية.   و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
    2011/1/17  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

تاريخ �لإيد�ع 2011/3/30   رقم �لإيد�ع / �لطلب 155147 
 �لفئة 38  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة نينتندو كو.، ليميتد 
�ليابان   جن�شية �ل�شركة 

 ��شم �لعالمة ر�شم ل�شكل �إن�شان دون �أذرع 

�لعنو�ن 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، �ليابان
 �ملنتجات 1. خدمات لوحة �لعالنات �للكرتونية ) خدمات �ت�شالت عن بعد ( وتوفري �ملعلومات �خلا�شة 
بها . 2. �لإت�شالت بو��شطة �أجهزة �ألعاب �لفيديو للم�شتهلك  3. توفري �ملعلومات حول �لإت�شالت بو��شطة 
�ملحالت  تو�شع يف  �لتي  �لفيديو  �ألعاب  ماكينات  بو��شطة  �لإت�شالت   .4 للم�شتهلك  �لفيديو  �ألعاب  �أجهزة 
�ملحالت  يف  تو�شع  �لتي  �لفيديو  �ألعاب  ماكينات  بو��شطة  �لإت�شالت  حول  �ملعلومات  توفري   .5 �لتجارية 
�لتجارية 6. �لإت�شالت بو��شطة �أجهزة �لألعاب �ملحمولة باليد مع �شا�شة عر�س ذ�ت بلور�ت �شائلة 7. توفري 
�ملعلومات حول �لإت�شالت بو��شطة �أجهزة �لألعاب �ملحمولة باليد مع �شا�شة عر�س ذ�ت بلور�ت �شائلة . 8. 
�لت�شالت بو��شطة �لهو�تف �خللوية . 9. توفري �ملعلومات حول �لت�شالت بو��شطة �لهو�تف �خللوية  10. 
�لبث  )غري  بعد  عن  �لت�شالت  �لت�شالت بو��شطة �لر�شائل و�ل�شور بو��شطة ��شتخد�م �حلا�شوب .11. 

�لإذ�عي( 12. توفري �ملعلومات حول قائمة بر�مج �لتلفاز �خلا�شة بالبث �لتلفزيوين 13. �لبث �لإذ�عي 14. 
وكالت �لأنباء 15. تاأجري معد�ت �لإت�شال عن بعد وت�شمل �أجهزة �لهاتف و�لفاك�س. 

عبارة عن ر�شم ل�شكل �إن�شان دون �أذرع و�ىل جهة �ليمني ثالث خطوط منحنية مدرجة من  و�شف �لعالمة 
�لأ�شغر �إىل �لأكرب على �شكل تردد�ت بطريقة مميزة .

 *  �ل�شرت�طات 
     2010/12/29  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  156404  تاريخ �لإيد�ع 2011/4/27 
 �لفئة 38  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة ري�شري�س �ن مو�شن ليميتد 
كند�   جن�شية �ل�شركة 

 DATASMART شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 295 فيليب �شرتيت ، و�ترلوو ، �ونتاريو ، �ن 2 �ل   3 دبليو 8  ، كند� 
�ملنتجات خدمات �لت�شالت عن بعد ، حتديد�ً توفري تكنولوجيا �شغط �لبيانات لالجهزة �لال�شلكية �ملحمولة 
باليد ؛ �لت�شالت عن بعد ؛ توفري �لو�شول �ىل �لإنرتنت ؛ توفري �لو�شول لقاعدة �لبيانات �للكرتونية ، 
توفري �لو�شول خلدمة مالحة جي بي ��س )نظام حتديد �ملو�قع �لعاملي( ؛ توفري خدمات �لتو��شل و�لو�شول 
�لو�شائط  حمتوى  �أو  و�ملرئي  �ل�شمعي  �ملحتوى  ��شتقبال  �أو  لإر�شال   ، �للكرتونية  �لت�شالت  �شبكات  �ىل 
�ملتعددة ؛ توفري خدمات �لتو��شل و�لو�شول ل�شبكات �لت�شالت �للكرتونية لإر�شال �أو ��شتقبال بر�جميات 
وتطبيقات �حلا�شوب ؛ خدمات توزيع �مللفات �لعالمية عرب�لنرتنت ؛ خدمات �لربيد �للكرتوين ؛ تو�شيل 
�لر�شائل بو��شطة �لر�شال �للكرتوين ؛  خدمات �إر�شال ر�شائل �لبيانات �لال�شلكية ، خا�شة �خلدمات �لتي 
متكن �مل�شتخدم من �إر�شال و/�أو ��شتقبال �لر�شائل من خالل �شبكة بيانات ل�شلكية ؛ �لإر�شال �لإلكرتوين 
لرب�جميات وتطبيقات �حلا�شوب عرب �لنرتنت و�شبكات �حلا�شوب و�لت�شال �للكرتوين �لأخرى و �لأجهزة 
�لال�شلكية ؛ �لبث �لذ�عي ؛ �لبث �أو �لر�شال لرب�مج �لر�ديو ؛ �لبث �أو �لر�شال ملحتوى رقمي �شمعي ومرئي 
متدفق وقابل للتحميل عرب �حلا�شوب و�شبكات �لت�شال �لأخرى ؛ ��شت�شار�ت �لت�شالت عن بعد ، حتديد� 
توفري �ملعلومات لأطر�ف ثالثة مل�شاعدتهم يف تطوير وتوحيد �لربط �لال�شلكي بالبيانات ذو �لجتاه �لو�حد 

 �أو �لجتاهني ، وت�شمل �لبيانات �مل�شرتكة و�ملنزلية/�ل�شخ�شية ، و/�أو �لت�شالت �ل�شوتية. 
�لكلمة DATASMART باحلروف �لالتينية .   و�شف �لعالمة 

 *  �ل�شرت�طات 
    2010/10/27  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

تاريخ �لإيد�ع 2011/6/20   رقم �لإيد�ع / �لطلب 158841 
 �لفئة 29  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة توجن �شون )�آي بي( هولدينجز ليميتد . 
هوجن كوجن   جن�شية �ل�شركة 

�شمكتني  على  يجل�شان  وطفلة  لطفل  ر�شم  د�خله  م�شتطيل  على  ر�أ�شيا  كتبت  �شينية  رموز  �لعالمة  ��شم 
ويحمالن �غر��شاً وخلفهما ر�شم لنبتة 

�لعنو�ن �شويت 1803 ، �لطابق �لثامن ع�شر ، جلو�شي�شرت تاور ،  ذ� لندمارك ، 11 بيدر �شرتيت ، �شنرت�ل ، هوجن كوجن .
�ملنتجات �للحوم ، �ل�شماك ، حلوم �لدو�جن و�ل�شيد ؛ م�شتخل�شات �للحوم ؛ �لربقوق �ملحفوظ ؛ ت�شو ت�شو 
يف �شر�ب ؛ �لليمون �ململح ، �لفا�شوليا �ل�شود�ء �ململحة ؛ �خليار �لبي�س �حللو �ملحفوظ ؛ �لب�شل �ملخلل ؛ 
�لربقوق �ملخلل ؛ �خلوخ �ملخلل ؛ �لزجنبيل �ملخلل ؛ �لزجنبيل �لحمر �ملحفوظ ؛ �لزجنبيل �حللو �ملخلوط 
�ملحفوظ ؛ �شاق �لزجنبيل �ملحفوظ ، �شاق �لزجنبيل �ملبلور ؛ �ملخلل ؛ �لفو�كه و�خل�شرو�ت و �ملك�شر�ت و�ملو�د 
�لغذ�ئية �ملحفوظة ، و�ملعدة ، و�ملعاجلة ، و�ملجمدة ، و�ملجففة ، و�ملطهوة ؛ �لهالم ) جلي ( ، �ملربيات ، فو�كه 
مطبوخة بال�شكر ؛ �لبي�س ، �حلليب ومنتجات �للبان ؛ زيت �لزيتون ؛ زيت �ل�شم�شم ؛ زيت �لفلفل �لحمر 
؛  �ملعلبة  �لطعمة  ؛  �ملعلبة  �لبحرية  �لطعمة  ؛  لالأكل  �لقابلة  و�لدهان  �لزيوت  ؛  و�ل�شم�شم  �لثوم  زيت  ؛ 
خثارة �لفا�شوليا ؛ خثارة �لفا�شوليا �ملخمرة ؛ خثارة �لفا�شوليا �حلمر�ء ؛ �ملنتجات �مل�شنوعة من خثارة 
�لفا�شوليا ؛ �حل�شاء ؛ �حل�شاء �شريع �لتح�شري ؛ خلطات �حل�شاء ؛ �شل�شة �لفاكهة ) مهرو�س �لفاكهة (؛ 

�ل�شل�شات �لتي ��شا�شها �لفو�كه ) مهرو�س �لفاكهة ( ؛ �شر�ئح �لروبيان ؛ معجون �لروبيان .
عبارة عن رموز �شينية كتبت ر�أ�شيا على م�شتطيل د�خله ر�شم لطفل وطفلة يجل�شان على   و�شف �لعالمة 
�شمكتني ويحمالن �غر��شاً وخلفهما ر�شم لنبتة �لكل باللو�ن �لحمر �ملدرج و�لبي�س و�لخ�شر و�ل�شفر 

 و�لأزرق و�لعالمة مكررة يف �ل�شفل باللو�ن �ل�شود و�لبي�س و�لرمادي بطريقة مميزة . 
 *  �ل�شرت�طات 

 2010/12/24  تاريخ �لأولوية 
 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

الثنني  5  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10862

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب 155145  تاريخ �لإيد�ع 2011/3/30 
 �لفئة 16  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��شم �ل�شركة نينتندو كو.، ليميتد 
�ليابان   جن�شية �ل�شركة 

 ��شم �لعالمة ر�شم ل�شكل �إن�شان دون �أذرع 

�لعنو�ن 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، �ليابان
 �ملنتجات 1. �لبطاقات �لتجارية . 2. �ملجالت )مو�د ن�شر(. 3. �لكاتالوجات. 4. �لكر��شات. 5. �ملطبوعات .

عبارة عن ر�شم ل�شكل �إن�شان دون �أذرع و�ىل جهة �ليمني ثالث خطوط منحنية مدرجة من  و�شف �لعالمة 
�لأ�شغر �إىل �لأكرب على �شكل تردد�ت بطريقة مميزة .

 *  �ل�شرت�طات 
     2010/12/29  تاريخ �لأولوية 

 رقم �لإي�شال  
 تاريخ �لإي�شال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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نادي الإمارات لل�صيارات ي�صت�صيف فعالية تناف�صية يف حلبة مر�صى يا�س باأبوظبي

نخبة م�اهب ال�سباب ي�سارك�ن لللتحاق بربنامج اأكادميية التميز لل�سائقني ال�سباب

دي�ك�فيت�ص يبحث عن لقب ثالث يف م�نرتيال

برعاية هزاع بن زايد 

العني يبحث عن لقب البط�لة ال�دية مع الهلل ال�سع�دي يف م�اجهة مثرية
عبداهلل بن حممد : نتطلع للمناف�صة على الألقاب اخلارجية بطموحات كبرية

ميكن لل�شباب �ملوهوب يف ريا�شات �ل�شيار�ت 
يف منطقة �ل�شرق �ملتو�شط و�لبحر �لأبي�س 
�ملتو�شط تقدمي طلب للم�شاركة يف �لفعالية 
�ملقبلة لختيار �أف�شل �شائق �شاب من منطقة 
�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا، و�لتي تقام 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لإحلاقهم 
باأكادميية �لتميز لل�شائقني �ل�شباب �لتابعة 
ملو�شم  فيا  لل�شيار�ت  �ل��دويل  �لحت��اد  ملعهد 

�لعام 2014-2013. 
�أيام يف  �أربعة  ت�شتمر  �لفعالية، و�لتي  وتقام 
�ملقبل  �شبتمرب   25 و   22 ب��ني  م��ا  �ل��ف��رتة 
بتنظيم  ب��اأب��وظ��ب��ي،  ي��ا���س  م��ر���ش��ى  حلبة  يف 
م���ن ن�����ادي �لإم���������ار�ت ل���ل�������ش���ي���ار�ت، ومتثل 
�إقليمية مماثلة  فعاليات  و�ح��دة من خم�س 
تهدف لختيار ثمانية من �أف�شل �ل�شائقني 
�ل�شباب يف �لعامل و�شمهم لأكادميية �لتميز 

لتدريبهم و�شقل مهار�تهم.
ريا�شية  وطنية  هيئة   26 حل��و�يل  وميكن 
و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  �أنحاء  خمتلف  من 

و�حد  �شائق  تر�شيح  حولهما  وم��ا  �إفريقيا 
من كل منها للم�شاركة، �شرط تلبية �ملعايري 
�ملحددة من قبل �لحتاد �لدويل لل�شيار�ت، 
على  �ل�شيار�ت  ريا�شة  على  �مل�شرفة  �جلهة 
�أبو�بها  �لأكادميية  وتفتح  �لعاملي.  �مل�شتوى 
ممن  ع��ام��اً   23-17 بعمر  �ل�شائقني  �أم���ام 

�أبدو� متيز�ً يف �ملناف�شات و�ملهارة. 
ويف ه���ذ� �ل�����ش��ي��اق ق���ال �ل��دك��ت��ور حم��م��د بن 
�شلّيم، رئي�س نادي �لإم��ار�ت لل�شيار�ت: �شّر 
بطلب  و�ل�شياحة  لل�شيار�ت  �لإم���ار�ت  ن��ادي 
لتنظيم  ف��ي��ا  ل��ل�����ش��ي��ار�ت  �ل������دويل  �لحت������اد 
لأكادميية  �ملر�شحني  �ختيار  فعالية  و�إقامة 
ملعهد  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����ش��ب��اب  لل�شائقني  �ل��ت��م��ي��ز 
-2013 للعام  لل�شيار�ت  �ل���دويل  �لحت���اد 

 .2014
و�أ�شاف: هذ� ميثل تقدير�ً و��شحاً للخرب�ت 
و�خلدمات �لتي تتوفر يف �لإمار�ت �لعربية 
بارز  دور  لعب  �إىل  نتطلع  ون��ح��ن  �مل��ت��ح��دة، 
�ل�شباب  وم�شتمر يف �شقل وتطوير مهار�ت 

�ملحيطة  و�مل��ن��ط��ق��ة  �لأو�����ش����ط  �ل�������ش���رق  يف 
يتم  �شائق  �أف�شل  ويلتحق  قادمة.   ل�شنو�ت 
�لإمار�ت،  يف  �ملقامة  �لفعالية  من  �ختياره 
�إىل ج��ان��ب �ل��ف��ع��ال��ي��ات �لأخ����رى يف ك��ل من 
�أوروب�����ا و�إف��ري��ق��ي��ا و�آ���ش��ي��ا و�مل��ح��ي��ط �لهادي 
لل�شائقني  �لتميز  باأكادميية  و�لأمريكيتني، 
�إ�شافية  �ل�شباب بينما تتاح ثالثة �ختيار�ت 

�أخرى. 
نطاق  �ت�شع  ولوج�شتية،  جغر�فية  ولأ�شباب 
و�شمال  �لأو�شط  بال�شرق  �خلا�شة  �لفعالية 
جورجيا  منها  دول���ة   26 لت�شمل  �إف��ري��ق��ي��ا 
و�أذربيجان.  و�أوك���ر�ن���ي���ا  وت��رك��ي��ا  و�أرم��ي��ن��ي��ا 
و�شيعلن نادي �لإمار�ت لل�شيار�ت قريباً عن 
تقام  �لتي  �لفعالية  يف  للم�شاركة  مر�شحه 
�لأكادميية  برنامج  ويهدف  �ملقبل.   �ل�شهر 
�إىل �ك��ت�����ش��اف وت��ط��وي��ر �جل��ي��ل �مل��ق��ب��ل من 
ويت�شمن  �لعاملية،  �ل�شيار�ت  ريا�شة  �أبطال 
ف��ع��ال��ي��ات ت��دري��ب��ي��ة يف م���و�ق���ع خم��ت��ل��ف��ة يف 

�أوروبا خالل �ملو�شم �ملقبل. 

و�شارك يف فعالية �لتاأهل �لتي �أقيمت موؤخر�ً 
يف �أوروبا 25 �شائقاً فاز من بينهم �لليتو�ين 

�إيغنا�س غيلزيني�س باملقعد �ملرموق. 
ب�شيغة مماثلة  �لأكادميية  برنامج  ويجري 
�ل�شائقون  يتلقى  بحيث  �ملقبلة،  لل�شنو�ت 
تدريباً متكاماًل مدفوع �لتكاليف للم�شاعدة 
على تطوير مهن لهم يف ريا�شة �ل�شيار�ت، 
و�لت�شجيع  �ل�����ش��الم��ة  م����ه����ار�ت  ول��ت��ع��زي��ز 
�حللبة  يف  �ل��ع��ادل  و�لأد�ء  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  ع��ل��ى 
وخارجها.  وي�شرف على برنامج �لأكادميية 
و�لفائز  و�ح����د  �ل���ف���ورم���ول  ���ش��ب��اق��ات  جن���م 
�شاعة   24 ليمانز  ب��ط��ولت  بلقب  م��رت��ني 
ريد،  روب�����رت  �إىل ج��ان��ب   ، ف���ورت���ز  �أل��ي��ك�����س 
�لعامل  ب��ط��ول��ة  ل��ب��ط��ل  �مل�����ش��اع��د  �ل�����ش��ائ��ق 
للر�ليات �شابقاً.  وعلى �ل�شائقني �لر�غبني 
بتقدمي طلب �ل�شرت�ك يف فعالية �لختيار 
يف  �إفريقيا  و�شمال  �لو�شط  �ل�شرق  ملنطقة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �لت�شال بال�شلطة 

�لريا�شية �ملخت�شة يف بالدهم. 

يبحث �ل�شربي نوفاك ديوكوفي�س �مل�شنف �ول يف �لعامل 
�لكندية  �لتو�يل يف دورة مونرتيال  �لثالث على  عن لقبه 
و�لتي  ن��ق��ط��ة(  )�ل����ف  �مل��ا���ش��رتز  دور�ت  �ح����دى  �ل��دول��ي��ة، 
�ل��ت��ي ي�شارك  �ل���دورة �لوىل  �ل��ي��وم �لث��ن��ني وه��ي  تنطلق 
وميبلدون  بطولة  نهائي  خ�شارته  منذ  ديوكوفيت�س  فيها 
�لنكليزية يف 7 متوز-يوليو �مام �لربيطاين �ندي مور�ي 

4-6 و5-7 و6-4.
�ختباره  يف  �ي�شا  حا�شر�  عامليا  �ل��ث��اين  م���ور�ي  و�شيكون 
��شبح  ح��ني  ومي��ب��ل��دون،  يف  �لتاريخي  �جن���ازه  بعد  �لول 
�ول بريطاين يتوج يف �لبطولة �لنكليزية منذ 77 عاما، 

وحتديد� بعد فريد بريي عام 1936.
وت�شكل �لدورة حمطة مهمة يف ��شتعد�د�ت مور�ي للدفاع 
عن لقبه يف بطولة فال�شينغ ميدوز �لمريكية �لتي كانت 

باكورة �لقابه يف �لغر�ند �شالم وتنطلق يف 26 �حلايل.
مرتني  مونرتيال  يف  بطال  ت��وج  �ن  للربيطاين  �شبق  كما 
�لعام  �لثالث  �ل���دور  يف  وخ�شر  و2010،   2009 ع��ام��ي 

�ملا�شي �مام �لكندي ميلو�س ر�ونيت�س.
و�عفت �لقرعة �مل�شنفني �لو�ئل من خو�س �لدور �لول، 
لكن ديوكوفيت�س ومور�ي يو�جهان مهمة لي�شت �شهلة يف 
�لدور �لثاين، �لول يف مو�جهة �ل�شرت�يل برنارد توميت�س 
�لبلغاري غريغور  �مام  و�لثاين  �لمل��اين فلوريان ماير،  �و 
�و �ل�شباين مار�شيل غر�نوير�س �لفائز �م�س  دمييرتوف 
�ل�شبت بدورة كيت�شبول �لنم�شوية على �لرجنتيني خو�ن 

موناكو.
من جانبه، ي�شعى �ل�شباين ر�فايل ناد�ل �لر�بع عامليا �ىل 

�عادة �لو�شل مع �للقاب بعد خروجه �ملبكر يف وميبلدون 
على �ملالعب �لع�شبية �لتي مل ي�شتعد لها ب�شكل جيد عقب 
فوزه ببطولة رولن غارو�س �لفرن�شية قبل �قل من �شهر 

منها و�لتي تقام على �ملالعب �لرت�بية.
يذكر �ن ناد�ل حقق يف �شباط-فرب�ير �ملا�شي عودة قوية 
�ىل �ملالعب بعد غياب نحو ثمانية ��شهر ب�شبب ��شابة يف 

�لكاحل، وقد فاز ب�شبعة �لقاب حتى �لن.
�برز  عامليا  �خلام�س  فيدرر  روجيه  �ل�شوي�شري  و�شيكون 
م�شاركته  ع��دم  �علن  وق��د  م��ون��رتي��ال،  دورة  ع��ن  �لغائبني 
منذ  منها  ي��ع��اين  �لظهر  يف  ��شابة  ب�شبب  �شابق  وق��ت  يف 

��شابيع.
�مل�����ش��ارك��ة دون  ل��ع��دم متكني م��ن  �أن���ا م�شتاء  وق���ال ف��ي��درر 
�و  �مل��زي��د م��ن �لي�����ش��اح��ات ح��ول حالته �ل�شحية  ت��ق��دمي 

موعد عودته �ىل �ملالعب.
�لكرة �ل�شفر�ء  ويعود �لظهور �لخري لفيدرر يف مالعب 
�ل�شوي�شرية  غ�شتاد  دورة  يف  �ملا�شي  متوز-يوليو   25 �ىل 
عندما خ�شر مبار�ته �لوىل �مام �لملاين د�نيال بر�ندز يف 

�لدور �لثاين.
ويغيب عن �لدورة �لفرن�شي غايل مونفي�س برغم ح�شوله 
على بطاقة دعوة وذلك ل�شابته يف �لكاحل �ثناء �لتدريبات، 

ف�شال عن �لمريكي ماردي في�س ل�شباب خا�شة .
�ل�����ش��رب��ي ف��ي��ك��ت��ور تروي�شكي  �ل�����دورة غ��ي��اب  ت�����ش��ه��د  ك��م��ا 
�ملوقوف 18 �شهر� ب�شبب تخلفه يف منت�شف ني�شان-�بريل 
مكافحة  قانون  بذلك  خمالفا  دم��ه  من  عينة  �عطاء  عن 

�ملن�شطات وذلك �ثناء م�شاركته يف دورة مونتي كارلو.

•• العني- الفجر: 
ت�شوير حممد معني:

 ، نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
�لأول  �ل��ن��ائ��ب  �ل��ع��ني،  ن���ادي  لرئي�س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب 
لرئي�س هيئة �ل�شرف ، تختتم يف متام �لعا�شرة من 
بطولة  من  �خلام�شة  �لن�شخة  �لثنني  �ليوم  م�شاء 
�لعني �لدولية لكرة �لقدم 2013 ، و�لتي كانت قد 
�نطلقت يف �ل� 29 من �شهر يوليو �ملا�شي ، مب�شاركة 
�لهالل �ل�شعودي، �لرفاع �لبحريني، كاظمة �لكويتي 

�إىل جانب نادي �لعني منظم �لبطولة.
وي��ت�����ش��ارع �ل��ع��ني و�ل��ه��الل م�����ش��اء �ل��ي��وم ع��ل��ى لقب 
�لآ�شيوية  �خلليجية  �لقمة  يف  �خلام�شة  �لن�شخة 
�مل��رت��ق��ب��ة ب���ني �ل��ف��ري��ق��ني �ل��ل��ي��ل��ة، وي���دخ���ل �لعني 
بفر�شتي �لفوز و�لتعادل، حيث يتفوق على و�شيفه 

�لهالل بفارق �لأهد�ف.
�ل��رب�زي��ل��ي مي�شيل  �ل��الع��ب  �أخ����ر ظ��ه��ر  ويف �ط����ار 
با�شتو�س يف تدريبات فريق �لكرة �لأول بنادي �لعني 
�لتي   ، �لزعيم  جماهري  م��ن  لف��ت  ��شتقبال  و�شط 
حر�شت على حتيته طوياًل بالت�شفيق �حلار، وذلك 
�مللعب،  �أر���ش��ي��ة  �ل��ت��دري��ب  بقمي�س  دخ��ول��ه  حل��ظ��ة 
ومتفائلة  م��ت��ف��اع��ل��ة  �ل��ع��ي��ن��اوي��ة  �جل��م��اه��ري  وب����دت 
للنادي  ر�شمياً  وقع  و�ل��ذي  �لفريق �جلديد  بالعب 
بعد �جتيازه �لفح�س �لطبي يوم �أم�س �لأول �ل�شبت 
ر�شمياً يف  بقيده  �ملتعلقة  �لإج��ر�ء�ت  كافة  و�إكمال   ،

�شفوف بطل �لدوري يف �أخر مو�شمني.
و�شهد �ملر�ن �ل�شيخ عبد�هلل بن حممد بن خالد �آل 
نهيان، رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �لعني لكرة �لقدم، 
ومعايل ر��شد مبارك �لهاجري، نائب رئي�س جمل�س 
جمل�س  ع�شو  ب����دوه،  ب��ن  ع��ب��د�هلل  وحم��م��د  �لإد�رة 

�لأول  �لفريق  �لإد�رة، وحممد عبيد حماد، م�شرف 
�ل�شحافة  رج��ال  من  ولفيف  بالنادي،  �لقدم  لكرة 

و�لإعالم، وح�شد جماهريي كبري.
وحظي �لالعب �لرب�زيلي برتحيب كبري من جميع 
زمالئه �لالعبني ويف مقدمتهم �لقائد هالل �شعيد، 
با�شتو�س  وح��ر���س  بالفريق،  �لأج��ان��ب  و�ل��الع��ب��ني 
على دخول غرفة تبديل �ملالب�س مل�شافحة زمالئه 
ز�يد  ب��ن  خليفة  ملعب  يف  بجولة  ق��ام  كما  �جل���دد، 
�لنادي،  من�شاآت  على  خاللها  تعرف  �لعني،  بنادي 
�لإد�رة  وم��ك��ات��ب  �جل��م��ان��ي��زي��وم،  ���ش��ال��ة  وت�شمنت 

وغرف تبديل �ملالب�س، و�لعيادة، وغريها.
وقال �ل�شيخ عبد�هلل بن حممد بن خالد �آل نهيان، 
�إن  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �ل��ع��ني  ن���ادي  �إد�رة  رئ��ي�����س جمل�س 
�لأجانب  �ل��ع��ني  ل��الع��ب��ي  �ل��ك��ب��رية  �لفنية  �لقيمة 
عبد�لرحمن  وع��م��ر  ور�دوي  ك��ج��ي��ان  و�مل��و�ط��ن��ني 

وبرو�شكي وهالل و�إ�شماعيل وغريهم من �لالعبني 
�مل��وؤ���ش��ر�ت �ملهمة  �ل��ذي��ن لهم وزن��ه��م يف �مللعب، م��ن 
�لنادي  ي�شعى  كبرية  �أه��د�ف  هناك  ب��اأن  توؤكد  �لتي 
�إىل حتقيقها يف �ملو�شم �لكروي �جلديد، ول تقت�شر 
على �ملناف�شة على �لألقاب �ملحلية، بل هناك �أهد�ف 

و��شحة تكمن يف �ملناف�شة على �للقب �لقاري .

خطوة جيدة 
�ن�شمام �لالعب  �شوؤ�ل حول تعليقه على  على  ورد�ً 
�ل�شهري با�شتو�س للعني، قال: �إن �لعني �شبق له و�أن 
كعبيدي  �لقدم،  كرة  عامل  كبرية يف  �أ�شماء  ��شتقدم 
�إىل  وغ��ريه��م،  و�شانغو  فالديفيا  �إمير�شون،  بيليه، 
و�ملو�طنني،  �حلاليني  �لعني  �أج��ان��ب  جميع  جانب 
وجيان دخل قائمة �لع�شرة لعبني �ملر�شحني للكرة 
�لذهبية ت��ز�م��ن��اً م��ع ك��اأ���س �ل��ع��امل �مل��ا���ش��ي، ويعترب 

�لذين  �لنجوم  لقائمة  �م��ت��د�د�ً  با�شتو�س  �ن�شمام 
للفريق،  �لتوفيق  ك��ل  ل��ه  ونتمنى  للعني،  �ن�شمو� 
و�أن يكون يف درجة �جلاهزية �لكاملة للم�شاهمة يف 
�أه��د�ف �لنادي مع زمالئه �لالعبني خالل  حتقيق 
�ل�شتحقاقات �ملقبلة على �مل�شتويني �ملحلي و�لقاري 
و�أ�شاف: �ن ��شرت�تيجية نادي �لعني �لتي �عتمدتها 
�لقيادة �لعليا للنادي، �أوجدته بني �لأندية �لكبرية، 
�لتطور،  ع��الم��ات  م��و�ك��ب��ة  �إىل  د�ئ��م��اً  ت�شعى  �ل��ت��ي 
�ل�شعد،  ك��اف��ة  على  �ل��ن��ج��اح  م��وؤ���ش��ر�ت  �أع��ل��ى  لبلوغ 
حتى تتمكن من حتقيق تطلعات �لقيادة وطموحات 

جماهريها �لعري�شة . 

طموحات كبرية 
ورد�ً على �شوؤ�ل حول �شر �لعودة �ل�شريعة للعني بعد 
�أن كان يناف�س على �خلروج من خطر �لهبوط قبل 

جميع  تتمناها  ر�ئعة  مكانة  �إىل  وو�شوله  عامني، 
�ل�شيا�شة  �إن  ق���ال:  �ل��دول��ة،  �لأن��دي��ة د�خ���ل وخ���ارج 
ظل  و�ل��ت��ي  �ل��ن��ادي  رئ��ا���ش��ة  �عتمدتها  �ل��ت��ي  �ملثالية 
حتديد  منذ  �لعني،  �إىل  منت�شب  كل  عليها  مي�شي 
�لروؤية و�خلطة �ل�شرت�تيجية، �إىل جانب �مل�شاندة 
بروح  �لفريق  ح��ول  �جلميع  و�لتفاف  �جلماهريية 
وجماهري،  ولع��ب��ني  �إد�رة  م��ن  �ل���و�ح���دة  �ل��ع��ائ��ل��ة 
م��ن �لأ���ش��ب��اب �مل��ه��م��ة �ل��ت��ي و���ش��ع��ت �ل��ن��ادي يف تلك 
�ملكانة �ملميزة، و�لعني ظل مناف�شاً قوياً على جميع 
لأعو�م  غ��اب  و�إن  حتى  �لتاريخ،  مر  على  �لبطولت 
عن بطولة �ل��دوري غري �أنه يف كل مو�شم كان �أبرز 
من�شات  ويعتلي  �لأل���ق���اب،  جميع  ع��ل��ى  �مل��ن��اف�����ش��ني 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س  بلقب  حملقاً  �لتتويج 
�لدولة حفظه �هلل ، وكاأ�س �ملحرتفني، و�أخري�ً حقق 

بطولة �لدوري ملو�شمني متتاليني . 

بر�شلونة  ل��ف��ري��ق  ت��اري��خ��ي��ة  ب���زي���ارة  �لفل�شطينيون  �ح��ت��ف��ى 
�شمن  �شاعات  ع��دة  ��شتمرت  �لغربية  �ل�شفة  �إىل  �ل���ش��ب��اين 
زي��ارة بر�شلونة بكامل جنومه  ��شر�ئيل. وج��اءت  جولة ت�شمل 
ليونيل  �لأرج���ن���ت���ي���ن���ي  �ل���ع���امل  �أف�������ش���ل لع����ب يف  ي��ت��ق��دم��ه��م 
بني  �ل�شالم  حتقيق  جلهود  دعما   ، نيمار  و�ل��رب�زي��ل��ي  مي�شي 
�لفل�شطيني  �ل��رئ��ي�����س  و����ش��ت��ق��ب��ل  و����ش��ر�ئ��ي��ل  �لفل�شطينيني 
حممود عبا�س يف مقره مبدينة بيت حلم �إد�رة ولعبي �لفريق 
�لأ�شباين ، م�شيد� بزيارتهم �لتي و�شفها بالتاريخية و�لد�عمة 
بر�شلونة  ن���ادي  رئي�س  وق���ال  وق�شيته.  �لفل�شطيني  لل�شعب 
�أندرو رو�شيل يف موؤمتر �شحفي مع رئي�س �لحتاد �لفل�شطيني 
ل��ك��رة �ل��ق��دم ج��ربي��ل �ل��رج��وب ، �إن زي���ارة �لفريق ت��اأت��ي دعما 

للمفاو�شات �لفل�شطينية �لإ�شر�ئيلية ومل�شاعي حتقيق �ل�شالم 
و�أكد رو�شيل، حر�س و�هتمام بر�شلونة يف دعم عملية �ل�شالم، 
لكل  و�ل�شالم  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  ي�شود  �أن  يف  �أمله  معربا عن 
و�لإ�شر�ئيلي.  �لفل�شطيني  �ل�شعبني  خا�شة  �ملنطقة  �شعوب 
من جهته و�شف �لرجوب زيارة �لفريق �لأ�شباين باأنها حلظة 
تاريخية بالن�شبة لل�شعب �لفل�شطيني ، موؤكد� �أنها خطوة مهمة 
باجتاه حتقيق �ل�شالم يف �ملنطقة ودعم �لريا�شة �لفل�شطينية 
ووجه �لرجوب �ل�شكر �إىل بر�شلونة و�إد�رته على �ملبادرة بزيارة 
�لأر��شي �لفل�شطينية ، متمنيا �أن تكون �لزيارة �ملقبلة للفريق 
و��شطف  �مل�شتقلة.  �لفل�شطينية  �ل��دول��ة  �إط���ار  يف  �لكتالوين 
بعثة  �شلكته  �ل���ذي  �ل��ط��ري��ق  ط��ول  على  �لفل�شطينيني  م��ئ��ات 

�أعالمه يف  فريق بر�شلونة وهم يرتدون زى �لنادي ويرفعون 
�شخمة  لفتات  و�نت�شرت  لهم.  بالن�شبة  م�شبوقة  غري  �أج��و�ء 
ب�شو�رع �ملدينة للرتحيب بفريق بر�شلونة، كما �رتفعت مبيعات 
�لذي يحظى  للنادي(،  �لر�شمي  )�للقب  �لبالوجر�نا  قم�شان 

ب�شعبية جارفة يف فل�شطني و�لوطن �لعربي ب�شكل عام.
وتفقد لعبو بر�شلونة و�إد�رته كني�شة �ملهد �لتاريخية و�أماكن 
تدريبا  بر�شلونة  لعبو  �أدى  لح��ق  وق��ت  ويف  �ملدينة  يف  �أثرية 
جنوب  )دور�(  ب��ل��دة  يف  �ل��ب��ل��دي  �مل��ل��ع��ب  �أر���ش��ي��ة  ع��ل��ى  خفيفا 
 10 40 طفال ريا�شيا فل�شطينيا يقودهم  �خلليل، مب�شاركة 
يف  متفرج  �أل��ف   25 من  �أك��ر  و�حت�شد  فل�شطينيني  مدربني 

جنبات �مللعب ملر�قبة جنوم بر�شلونة .

الفل�س�طين��ي����ن ي��ح�تف�����ن بن��ج�����م ب����ر�سل����ن�����ة



�سداقة غريبة
 بني طفل وحي�ان الغرير 

�شد�قة غريبة جمعت بني حيو�ن �لغرير �خلجول وطفل يبلغ من �لعمر 8 
�شنو�ت وهذه �حليو�نات �ملعروف عنه �خلجل من �لب�شر وهو حيو�ن �لغرير 
�أو �ملرموط marmot و�أنه حذر جد� فهو ي�شفر وي�شرب بذيله حاملا يرى 

�شنو�ت يف جبال �لألب بالنم�شا .  �إن�شان ، وقد ن�شاأت هذه �ل�شد�قة منذ 4 
ويلعب  �شنو�ت  �رب��ع  بينهم  ه��ذه  ��شتمرت  �ل�شد�قة  �ن  �لطفل  و�ل��د  وق��ال 

معهم )ماتو( ويطعمهم وهم بدورهم يلعبون معه وكاأنه و�حد منهم . 
 50CM �إىل   ..  18CM �لغرير ت�شل من حو�يل  �لغرير:  معلومات عن 
�أ�شهر  3KG يف  8kg باملقارنة مع  �أن تزن ما ي�شل �إىل  يف �لطول وميكن 

�لربيع.

ماجد املهند�ص ي�ستعد ملهرجان العيد
مع �إ�شر�قة �شباح عيد �لفطر �ل�شعيد، ي�شتعد �لفنان ماجد �ملهند�س برن�س 
�لدوحة،  يف  و�لعربي  و�خلليجي  �لقطري  �جلمهور  ملقابلة  �لعربي  �لغناء 
عرب مهرجان �لعيد �لغنائي �لذي يحييه يف �شوق و�قف بتاريج 9 �أغ�شط�س-
�آب �جلاري 2013، يف �أوىل حفالته �لغنائية �ل�شيفية، و�لتي تنظمها �إذ�عة 
وتلفزيون �لريان، وقبل �أن ينتقل �ىل عو��شم ومدن جمموعة من �لدول 

�لتي �شيحيها فيها �حلفالت �لغنائية.
دبي  بعد ذلك متجها �ىل  �لقطرية  �لعا�شمة  �ملهند�س  �للورد  ويغادر  هذ� 
 11 �لغنائية يوم  �ملتحدة لإحياء ثاين حفالته  �لعربية  �لإم��ار�ت  يف دولة 
�لأندل�س،  قاعة  �جلمري�  �شاطئ  جر�ند  �حلبتور  فندق  من  �أغ�شط�س-�آب 
لينتقل بعدها يف يوم 13 �أغ�شط�س �ىل عا�شمة �ل�شباب لندن لإحياء حفل 

�آخر يف فندق �جلرفر هاو�س غريت رووم – بارك لني.
 14 ي��وم  �جلماهرية  �لغنائية  حفالته  ر�ب���ع  �ىل  ذل��ك  بعد  وي��ت��وج��ه  ه��ذ� 
�أغ�شط�س-�آب �ىل مدينة كان �لفرن�شية بفندق جي دبليو ماريوت، ومن ثم 
�لليدو، ليختتمها  �أغ�شط�س، يف قاعة   25 يوم  باري�س  �لفرن�شية  �لعا�شمة 

مع �جلمهور �ملغربي يف مدينة �لد�ر �لبي�شاء يوم 27 �أغ�شط�س 2013.
هذ� وتر�فقه يف جميع �حلفالت فرقته �ملو�شيقية بقيادة �ملاي�شرتو مدحت 
خمي�س، و�لتي جهز برفقتها جدوًل غنائياً خمتلفاً يت�شمن جمموعة من 
�أهم �أغنياته �لتي طرحت يف �لألبومات �ىل جانب �لأغنيات �ملنفردة، مبدياً 
�شعادة كبرية بهذه �حلفالت �لغنائية �لتي �شيلتقي بها مع �شريحة كبرية 

من �جلمهور يف �لوطن �لعربي و�لدول �لأوروبية.
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قتلته بعد 20 ي�مًا
 من زواجهما

 �رتكبت ربة منزل يف م�شر جرمية 
بقتل زوجها  ب�شعة حيث قامت  قتل 
بقطعة رخام على ر�أ�شه بعد زو�جهما 
ب� 20 يوما و�دعت �أنه �نتحر لظروف 
نف�شية.  كان �للو�ء حممد م�شطفى 
نائب مدير �أمن �لفيوم لالأمن �لعام 
�لعقيد خالد  �إخ��ط��ار� من  تلقى  قد 
ح�����ش��ن ن��ائ��ب م���اأم���ور ق�����ش��م �شرطة 
دروي�س.ح  جثة  على  بالعثور  �لفيوم 
�ل�شويف  ح��ي  م��ن  ف��الح  �شنة(   28(
من  تنزف  و�ل��دم��اء  �لفيوم  مبدينة 

ر�أ�شه فوق �شطح منزله . 
ب�شبب  �ل��وف��اة  �أن  �أ�شرته  �أف���ر�د  �أك��د 
ك����ان مي���ر بظروف  �لن���ت���ح���ار لأن�����ه 
�أن  �ث��ب��ت��ت  �ل��ت��ح��ري��ات  ل��ك��ن  نف�شية 
ه���ن���اك ���ش��ب��ه��ة ج��ن��ائ��ي��ة يف �حل����ادث 
زوجته  ه���ي  �حل�����ادث  م��رت��ك��ب��ة  و�أن 

نورهان.ع )18 �شنة( ربة منزل .
وليلة �حلادث وقعت م�شاجرة بينهما 
ب��اخل��رط��وم ثم  �ل���زوج ب�شربها  ق��ام 
�ألقى عليها رخامة كبرية فانك�شرت 
على �لأر�س فاأ�شرعت �لزوجة باأخذ 
قطعة من �لرخام و�نهالت بها عدة 
�شربات على ر�أ�س زوجها �لذي �أ�شيب 
�إىل �شطح  و���ش��ع��د  �مل���خ  ب���ارجت���اج يف 
�أن �شقط  �إىل  �ملنزل لفقد�نه �لوعي 
جثة هامدة مت �لقب�س على �لزوجة 
�لتي �عرتفت تف�شيليا باحلادث بعد 
�أن و�جهها �ملقدم �أحمد حبيب رئي�س 
�أثناء  بال�شهود  �لفيوم  ق�شم  مباحث 
مبخدة  تلقي  وه��ي  لها  م�شاهدتهم 
حجرة �لنوم وهي مبللة بالدماء يف 
�لرتعة للتخل�س من �آثار �جلرمية 
متت �إحالة �لزوجة �إىل �أحمد �أ�شامة 
مدير نيابة بندر �لفيوم �لذي توىل 

�لتحقيق . 
 
 

الربيطانيات حمرجات من ملب�ص رجالهن 
عند  ب��احل��رج  �لربيطانيات  �لن�شاء  م��ن  �لكثري  ت�شعر 
مهلهلة  مالب�س  يرتدون  وه��م  رجالهن  مع  خروجهن 

وغري �أنيقة يف منا�شبات ر�شمية.
و�أظهرت در��شة جديدة ن�شرتها �شحيفة ديلي �شتار �أن 
%40 من �لن�شاء �لربيطانيات �عرتفن باأنهن ي�شعرن 
%29 من  �أق����ّر  ب��احل��رج م��ن م��الب�����س رج��ال��ه��ن، فيما 
�جلينز  بناطيل  يرتدون  باأنهم  �لربيطانيني  �لرجال 
و�لقم�شان �لريا�شية عند �خلروج مع ن�شائهم لتناول 

وجبات رومان�شية يف �ملطاعم.
ووجدت �أن %5 من �لرجال �لربيطانيني، �أي ما يعادل 
�لبدلت  بارتد�ء  مطلقاً  يفكرون  ل  رج��ل،  مليون   1.4
لأنهم  ن�شائهن  مع  ر�شمية  منا�شبات  �إىل  �لذهاب  عند 

يعتربونها غري مريحة.
�ملنا�شبة عند  �رتد�ء �ملالب�س  �أن تقليد  وقالت �لدر��شة 
�خلروج يف موعد غر�مي ، يتاآكل �لآن يف بريطانيا مع 
�ملطاعم  يتجنبون  باأنهم  �ل��رج��ال  م��ن   20% �ع���رت�ف 

�لفاخرة لكي ل يرتدو� ثياباً �أنيقة.
ل  �لربيطانيني  �ل��رج��ال  م��ن  %7 فقط  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
ميانعون من �رت��د�ء �لبدلة وربطة �لعنق عند تلقيهم 

دعو�ت حلفالت عامرة حافلة بالطعام و�ل�شر�ب.
ذريعة  ميثل  ل  �لزمن  تغري  �أن  �إىل  �لدر��شة  و�أ���ش��ارت 
جتيز للرجال �لربيطانيني عدم �رتد�ء �ملالب�س �لأنيقة 

عند �خلروج يف منا�شبات مع ن�شائهم من وقت لآخر.

راأ�ص وجثة منف�سلني مب�اقف احلرم
عرت �شرطة مكة �ملكرمة على ر�أ�س �آدمي مف�شول عن 
�خلا�شة  �ملو�قف  �ملا�شي، يف  يوم �جلمعة  �جل�شم  باقي 
�أعقاب عثورها  بامل�شجد �حلر�م خلف حمب�س �جلن يف 
�ل�شخ�س على  �أنها لنف�س  ر�أ�س يتوقع  على جثة بدون 
�شدى  �شحيفة  بح�شب  م���رت،  �لكيلو  ت��ق��ارب  م�شافة 

�ل�شعودية. 
وقال �ملتحدث �لر�شمي ل�شرطة مكة �ملقدم عبد�ملح�شن 
�جلنائية  �لدل��ة  وخ��رب�ء  �لتحقيق  �شباط  �إن  �مليمان، 
تلقي غرفة  �ملوقع فور  �إىل  �نتقلو�  �ل�شرعي  و�لطبيب 
رجل  على جثة  �لعثور  عن  �شرطة مكة بالغاً  عمليات 

بدون ر�أ�س وتبدو عليها بد�يات حتلل. 
�لعثور عليها  ر�أ���س �جلثة مت  بالبحث عن  �أن��ه  و�أ�شاف 
ب��ع��د كيلو  ع��ل��ى  �ل��ن��ق��ل �جل��م��اع��ي  م��و�ق��ف  يف منطقة 
م��رت تقريبا م��ن موقع �جل��ث��ة، فتم �ل��وق��وف م��ن قبل 
وخرب�ء  �لتحقيق  وه��ي��ئ��ة  م��ك��ة  ���ش��رط��ة  يف  �ملخت�شني 
�لدل����ة �جل��ن��ائ��ي��ة و�ل��ط��ب��ي��ب �ل�����ش��رع��ي ع��ل��ى �ملوقعني، 
وت�شري �ملعطيات �لولية �إىل �أن �لر�أ�س يعود للجثة، �ل 
�أنه �نف�شل نتيجة حتلل �جلثة و�جن��رف بعيد� نتيجة 

هطول �لمطار �لتي �شهدتها مكة. 
ولفت �مليمان �إىل �أن �لتحقيقات ل تز�ل جارية للتثبت 
م��ن ذل���ك و�إ����ش���د�ر ت��ق��ري��ر ط��ب��ي ���ش��رع��ي ن��ه��ائ��ي ب�شاأن 

�حلادثة. 

من� عظام يف عيني امراأة
من  �شتينية  �م���ر�أة  عيني  يف  عظام  منو  يف  جذعية  بخاليا  �حلقن  ت�شمنت  متقنة  غري  وج��ه  �شد  عملية  ت�شببت 
كاليفورنيا.  وكانت �ملر�أة قد دفعت مبلغ 20 �ألف دولر مقابل �لعملية �لتي �أجريت يف عيادة يف بفريل هيلز ولكن 
بعد م�شي ثالثة �أ�شهر كانت �ملر�أة ل تز�ل تعاين من �لأمل و�أن عينها �ليمنى تطقطق ، وفقا لتقرير ن�شر يف دورية 
�شيانتيفك �مريكا Scientific America.  وعندما �شاءت �حلالة، ��شطرت �ملر�أة �إىل زيارة جر�ح جتميل �آخر، هو 
�لدكتور �ألن وو، و�أو�شحت له �أنها ل ت�شتطيع �أن تفتح عينها �ليمنى دون �أن ت�شعر باأمل مربح و�أنها كلما فتحتها 
ت�شمع �شوت طقطقة غريبة.  وقال د. وو، من معهد مورو بكاليفورنيا، للمجلة �نه �عتقد بد�ية �أن �ملر�أة تتوهم 
�أ�شياء عندما �أطلعته على �شكو�ها �أول مرة.  ولكن عقب جر�حة ملدة �شت �شاعات، ��شتاأ�شل �لدكتور وو قطعا �شغرية 
من �لعظام من جفنها �ليمنى ومن �لأن�شجة �ملحيطة بها.  وكان �شوت �لطقطقة �لذي يطرق �أذن �ملر�أة ناجتا عن 
�حتكاك قطع �لعظام بع�شها ببع�س.  وت�شري �إحدى �لنظريات �إىل �أن �خلاليا �جلذعية �لتي ميكن �أن تتطور �إىل �أي 
نوع من �لأن�شجة د�خل �جل�شم تفاعلت مع مادة �حل�شو �جللدية �ملاألوفة و�لتي حتتوي على كال�شيوم.   ول حتظى 
مثل هذه �لعملية �لتي �أجريت للمر�أة يف �أمريكا مبو�فقة �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء، وتت�شمن �خذ خاليا جذعية من 

�لدم وحقنها يف مكان �آخر باجل�شم. 
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ر�سيعة ل ميكن معانقتها 
حتى ل يتمزق جلدها

وم�شابة  �ل��ع��م��ر  م��ن  �خل��ام�����س  �ل�شهر  يف  طفلة  و�ل����د�  �أك���د 
�أن  من  خوفا  حملها  من  يخافان  �أنهما  ن��ادر  جلدي  مبر�س 

يت�شبب ذلك يف متزق جلدها. 
وبح�شب �شحيفة �لريا�س �ل�شعودية فاإن فقاقيع تغطي �شائر 
له  ع��الج  ل  ن��ادر  جلدي  مبر�س  لإ�شابتها  �لر�شيعة،  ج�شد 

ي�شمى �نحالل �لب�شرة �لفقاعي . 
�أي  باملقلوب،  مالب�شها  طفلتهما  �إلبا�س  �إىل  �لأب���و�ن  ويعمد 
�ملالب�س  وثنيات  درز�ت  حتتك  ل  حتى  �خل���ارج،  �إىل  باطنها 
بجلدها، كما �إنهما يقومان باإز�لة �لعالمات �لتجارية من �أي 

�شيء ترتديه. 
 – ليك�شي  حالة  �كت�شفنا  عندما  كني  ك��ريي  و�لدتها  وتقول 
�ثر  �ل��ذي  �لأم���ر  م��رة تخوفنا كثري� م��ن حملها،  م��اي لأول 
�أن  علينا  وينبغي  وبينها.  بيننا  �لعاطفي  �لتقارب  يف  كثري� 
ولذلك  نحملها  عندما  نحن  نرتديه  مم��ا  �حل��ذر  ك��ل  نحذر 

ننزع كل �ملجوهر�ت و�أي �أ�شياء ميكن �أن تخد�س جلدها . 
يقوم  �أن  يف  م��اي  ليك�شي  حياة  يف  �ليومي  �ل��روت��ني  ويتمثل 
ج�شمها  يف  �لبثور  بفقع  ع��ام��ا(   47( ومايكل  ك��ريي  �ب��و�ه��ا 
وم�شحها باملرهم و�إلبا�شها مالب�س وحفاظات ناعمة للغاية. 

جلد  لديها  يكن  مل  للحياة،  م��اي  ليك�شي  خ��رج��ت  وع��ن��دم��ا 
وموؤخرتها،  ظ��ه��ره��ا  ف��ق��اق��ي��ع يف  ظ��ه��ور  وب��ع��د  ق��دم��ي��ه��ا،  يف 
�لب�شرة  �نحالل  ب��د�ء  �إ�شابتها  �لالحقة  �لفحو�شات  �أك��دت 
�لفقاعي، وهو مر�س ور�ثي نادر يبلغ عدد �مل�شابني به حو�يل 

500،000 �شخ�س حول �لعامل. 
ويتكون �جللد من طبقتني:�لب�شرة، وهي �لطبقة �خلارجية 
تعمل  �ل�شليم  �جللد  ويف  �لد�خلية.  �لطبقة  وه��ي  و�لأدم����ة 
�أي  �لطبقتني معاً حتى ل تتحرك  �لربوتينات على متا�شك 
�أما �لذين يولدون وهم م�شابون بانحالل  منهما على حدة 
�لذي يربط  �إىل �لربوتني  فاإنهم يفتقرون  �لفقاعي  �لب�شرة 
�لطبقتني معا، ما يعني �أن �أي حركة ينجم عنها �حتكاك بني 

�لطبقتني ميكن �أن تت�شبب يف تكّون �لفقاقيع و�لبثور. 
�حلثلي  �لب�شرة  بانحالل  ماي  ليك�شي  �إ�شابة  ت�شخي�س  ومت 

�ملنتحي، ما يعنى �أنها قد ت�شاب بال�شرطان يف �شن �لبلوغ. 

اأطب�������اء: 
�سرب ال�ساي بعد الإفطار قاتل

�لعاد�ت  م��ن  يعد  �لطعام   بعد  �ل�����ش��اي  ���ش��رب  �أن  �لأط��ب��اء  �أك���د 
�خل��اط��ئ��ة، لح��ت��و�ئ��ه ع��ل��ى م����ادة ت��ع��م��ل ع��ل��ى م��ن��ع �مت�شا�س 
�حل��دي��د م��ن �لأمعاء ، �لأم���ر �ل��ذي ي���وؤدي �إىل ح��رم��ان �جل�شم 

منه، وبالتايل ميكن �أن يعّر�س لالإ�شابة بفقر �لدم. 
وبح�شب �شحيفة �ليوم �ل�شعودية، فاإن �لأطباء يو�شون ب�شرب 
بعد  رم�شان،  �شهر  خ��الل  �ل�شاي  �أو  �لقهوة  و�ح��د من  فنجان 

�شاعتني من تناول وجبة �إفطار متو�زنة. 

ممثلة بوليوود �لهندية �شاغاريكا جاجت لدى ح�شورها عر�شا فنيا للمجوهر�ت و�لأزياء يف مومباي. )�أ ف ب(

فرح ي��سف تهاجم 
اإحدى معجباتها

�لثاين  �مل���و����ش���م  ه��اج��م��ت جن��م��ة 
�لفنانة  �آي���دول  �أر�ب  برنامج  من 
�ل�������ش���وري���ة ف�����رح ي���و����ش���ف �إح�����دى 
م��ع��ج��ب��ات��ه��ا ع��ل��ى م��وق��ع ت��وي��رت ، 

لأنها �شاألتها عن ديانتها.
و�أبدت فرح ��شتياءها من �ل�شوؤ�ل 
منها  طلبت  �ملعجبة  و�أن  خا�شة 
�أو  كانت م�شلمة  �إذ�  ما  تو�شح  �أن 
�أنها  يعني  �شمتها  و�أن  م�شيحية 

م�شيحية .
قائلة:  �ل�ش�������وؤ�ل  على  فرح  وردت 
�شوؤ�لك  ب�س  م��ن��ك،  بعت�������ذر  �أن���ا 
و�شخيف  وموؤذي جد�ً  غبي ج����د�ً 
تعن�ي���ه  م��ا  بك������ل  وتاف������ه  ج���د�ً 
�أفه�م  معنى.. ممك���ن  �لكلمة من 
�شو خطر لك ت�شاأيل هيك �شوؤ�ل 

؟! .
و�لدين  �لدين هلل،  وتابعت فرح: 
ع��ب��اد �هلل وهذ�  وك��ل��ن��ا  م��ع��ام��ل��ة، 
تفرقة  بيعمل  ح���ر�م لن��ه  ���ش��وؤ�ل 

وفنت، يعني �شوؤ�ل موؤذي .

اإحباط تهريب 1.8 ملي�ن حبة خمدرة 
على حدود ال�سع�دية مع الأردن 

�أح��ب��ط رج���ال �جل��م��ارك يف منفذ 
�حل���دي���ث���ة �ل�������ش���ع���ودي �حل������دودي 
 1.8 تهريب  حم��اول��ة  �لأردن،  م��ع 
م��ل��ي��ون ح���ّب���ة خم�����درة ع��ل��ى منت 

�شاحنة.
و�أو�شح مدير عام جمرك �حلديثة 
�لز�يد، يف بيان  ز�ي��د بن عطا �هلل 
�أن رج���ال �جلمارك  �لأح����د،  �م�����س 
متكنو� من �إحباط تهريب �حلبوب 
ب��ط��ري��ق��ة �شرية  �مل���خ���درة خم���ب���اأة 
�لكال�شيوم  كربونات  �أكيا�س  د�خ��ل 
حيث جرى تفريغ �لأكيا�س وو�شع 

�حلبوب د�خلها.
�أعلنت  �ل�شعودية  �ل�شلطات  وكانت 
�ل�شهر  من  و�لع�شرين  �ل�شابع  يف 
 796 ت���ه���ري���ب  �إح�����ب�����اط  �مل���ا����ش���ي 
�أل����ف ح��ب��ة ك��ب��ت��اغ��ون خم����ّدرة قام 
�لقادمني  �ملهربني  �أح��د  باإخفائها 
�أم���اك���ن  يف  �حل���دي���ث���ة  م��ن��ف��ذ  �إىل 

متعّددة من �شيارته.
 

ه���ذ� �لأم����ر ل ي��ف��وت ع��ل��ى �ل��زوج��ة ول مي��ر عليها مرور 
�لكر�م فحا�شتها �ل�شاد�شة �لتي تتمتع بها تنبهها وتر�شدها 
�إىل حقيقة موقف زوجها وت�شرفاته فقد يكون يف �أح�شن 
حال معها، بينما يخفي يف نف�شه �أمر�ً �آخر �أو �شر�ً خطري�ً! 

فكيف ت�شتخدمني حا�شتك �ل�شاد�شة؟
��شت�شارية �لعالقات �لزوجية، �لدكتورة فاطمة �ل�شناوي، 
زوجة  ك��ل  ع��ل��ى  ينبغي  وخ��ط��و�ت  م��ع��ل��وم��ات  �إىل  تعرفنا 

�لنتباه �إليها و�تباعها، وهي:
تفوق  �حلا�شة  بهذه  �مل���ر�أة  متتع  ن�شبة  �أن  �علمي   -  1
�ل����ز�ئ����دة. فهي  ل��ع��اط��ف��ت��ه��ا  ن���ظ���ر�ً  �ل���رج���ل؛  ع��ن��د  ن�شبتها 
�إح�شا�س جمهول، جتعلك ت�شعرين بالقادم قبل �أن يطرق 

�لباب، يحذرك من �ملخاطر قبل وقوعها، فانتبهي.
�لن�شاء،  كل  عند  موجودة  �ل�شاد�شة  �حلا�شة  لي�شت   -  2

فاكت�شفيها يف ذ�تك.
ترى  ثالثة  عني  وكاأنها  منحة،  �ل�شاد�شة  �حلا�شة   -  3

�أبعد مما هو ظاهر.
يفيدك،  �إي��ج��اب��ي  ب�شكل  �حل��ا���ش��ة  ه��ذه  ��شتخدمي   -  4
�لزوج  يدفع  م��ا  وحت�شينه  �إل��ي��ك  تنقله  عما  تتغا�شي  ول 

ملو��شلة حياته خارج �ملنزل للبحث جدياً عن �أخرى.
عن  مب�شوؤوليتهم  ي�شعرون  �لأزو�ج  معظم  �نتبهي،   -  5
�لأ�شرة مع قدوم �لطفل �لأول في�شاركون �لزوجة �ل�شهر 
ع��ل��ى �مل���ول���ود ورع��اي��ت��ه، و�ل��ع��م��ل �جل���اد ل��ت��وف��ري �مل���ال له، 

عليه،  و�لجتماعية  �لنف�شية  �ل�شغوط  م��ن  يزيد  وه��ذ� 
فيبد�أ �لتفكري يف �أخرى.

لأطفالها؛  كبري�ً  �نتباهاً  تعطي  �ل��زوج��ات  غالبية   -  6
يوجه  يجعله  م��ا  ل��ل��زوج،  مق�شود  غ��ري  �إه��م��ال  مقابل  يف 
�أنه ماز�ل جذ�باً ومرغوباً، ومل  �أخرى ليثبت  �إىل  �أنظاره 

يفقد حيويته بعد.
وعدم  �إه��م��ال��ه  م��ث��ل:  �شلبيات  م��ن  �ل���زوج  ي���ر�ه  م��ا   -  7
�له��ت��م��ام ب���ه، وخ����روج م��ت��ك��رر ل��ل��زوج��ة ل��زي��ارة �لأه����ل �أو 
�ل�شللية  �ل��ع��زوب��ي��ة  ح��ي��اة  �إىل  ي��ح��ن  جتعله  �ل�����ش��دي��ق��ات، 

وعدم حتمل �مل�شوؤولية.
دخل  ل  �أم���ور  ب�شبب  و�ن�شغاله  غ�شبه  ي��ك��ون  ق��د   -  8
نطاق  يف  تقدير  وع��دم  متاعب  مو�جهة  مثل  بها  للزوجة 
�ل�شاد�شة  �إ�شار�ت حا�شتها  �لزوجة  عمله، و�إن مل ت�شتخدم 
مل�شاعدته ف�شوف يتجه �لزوج �إىل �أخرى ليثبت �أنه مطلوب 

وُمقدر بعيد�ً عن �إد�رة عمله وعيون زوجته.
�أم����ام  خ��ا���ش��ة  وت���ق���دي���ره  ل���زوج���ك  �ح���رت�م���ك  ع����دم   9-
�إىل خارج  ت��دف��ع��ه للنظر  �ل��ط��رف��ني  �لأب���ن���اء و�لأه����ل م��ن 
��شتهز�ء  �إىل  �لأم��ر  يتحول  �أن  ِبلة،  �لطني  ويزيد  �لبيت، 

و�شخرية من ت�شرفاته.
بع�س  من  متاأملاً  غا�شباً  �شاكياً  ياأتيك  كثرية  �أحياناً   10-
هنا  ت�شغني،  فال  و�إخوته  باأمه  عالقته  �أو  عمله،  م�شاكل 

يبحث �لزوج عمن تن�شت له وتر�شده للطريق.

خط�ات تك�سف لك اأ�سرار زوجك

الحداث ال�سيا�سيه ت�ؤجل الب�م �سريين
تاأجيل طرح  �مل�شرية �شريين عبد�لوهاب  �ملطربة  �ملنتجة لألبوم  قررت �شركة جنوم ريكوردز 

�لألبوم �جلديد ملا بعد عيد �لفطر ب�شبب �لأحد�ث �ل�شيا�شية �لتي متر بها �لبالد.
يف حني يرجح كثريون �أن �شبب تاأجيل طرح �لألبوم �لذي يعد �لأول ل�شريين مع جنوم ريكوردز 
بعد �نف�شالها عن روتانا، هو �لبتعاد عن مناف�شة �ألبوم عمرو دياب �لذي بات طرحه يف �لعيد 

بهاء  �مل�شري  للمطرب  �جلديد  �لغنائي  �لألبوم  لالإنتاج  ميوزيك  فري  �شركة  وطرحت  م��وؤك��د�ً. 
ر ع �ل�شعادة للبيع على �شبكة �لإنرتنت من خالل �ملتاجر �ملعتمدة مثل �آي تيونز  �شلطان بعنو�ن بندوَّ

�لتجربة  �إنه يعترب  بيان،  �ملنتج �مل�شري، ن�شر حمرو�س، يف  �أي��ام من حلول عيد �لفطر. وقال  قبل 
حتدًيا �شريًحا لقر��شنة �لإنرتنت بعد �أن �أ�شيبت �شناعة �ملو�شيقى بالركود، ما جعلنا نفكر يف �إ�شافة 

�أفكار جديدة ملحاربة �لقر��شنة بنف�س �شالحهم، و�إحد�ث نقلة جديدة يف �ل�شناعة .


